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GĠRĠġ 

 

Ġnsanlar tarih boyunca birlikte ve topluluk halinde yaĢamıĢlardır. Ġnsanların 

bu yaĢayıĢ tarzı hem bir ihtiyaç, hem de bir zorunluluktur. Ġnsanların toplu halde 

yaĢamaları sosyal bir olgudur. Ġnsanların toplu halde bulunmaları bazen bir anlaĢma 

ile bazen de kendiliğinden gerçekleĢen bir sonuçtur. Ġster anlaĢma ile olsun isterse 

kendiliğinden, bir insan topluluğunun birlikte bulunmaktan dolayı ortaya çıkan 

ihtiyaçlarının belli bir düzene kavuĢturulması gerekmektedir. Ġnsanlar bu düzeni 

çeĢitli kurallar ile nesiller boyu sağlamaya çalıĢmıĢlardır. Bu kurallardan en önemlisi 

de hukuk kurallarıdır. Hukuk kuralları, insanların birbirleriyle olan iliĢkilerini 

düzenleyen kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Hukuk kuralları insanların 

ihtiyaçları doğrultusunda yüzyıllardır Ģekillene gelmiĢtir. 

 

Sosyal bir varlık olan insanın içinde barındırdığı, iyilik, diğer insanlarla 

yardımlaĢma, dayanıĢma gibi güzel duygular, insanlar arasında karĢılıksız 

kazandırmalar yapılmasına vesile olmuĢtur
1
. Kazandırıcı iĢlem, bir hukuki iĢlem ile 

sözleĢmenin diğer tarafına bir alacak hakkı kazandıran iĢlemlerdir
2
. Kazandırıcı bir 

iĢlem ile sözleĢmenin sadece bir tarafı bakımından alacak hakkı doğuyorsa, bu 

nevideki kazandırıcı iĢlemlere karĢılıksız kazandırmalar adını veriyoruz. Henüz 

iktisap edilmemiĢ bir haktan feragat, bir mirası reddetmek ve ahlaki bir vazifenin 

yerine getirilmesi (ifası), hatır iliĢkisi,  hediye ve bahĢiĢ, karĢılıksız ariyet, vekaletsiz 

iĢ görme, vedia, kaydı hayatla irat, ölünceye kadar bakma akdi, rehin ya da kefalet ve 

bağıĢlama, karĢılıksız kazandırmalara örnek olarak verilebilir. 

 

Ġnsanların sosyal ve toplumsal hayatının bir sonucu olarak ortaya çıkan 

karĢılıksız kazandırmalardan en önemlilerinden biri de bağıĢlamadır. BağıĢlama, 

                                                 
1
 Kenan TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku Dersleri, 2 C., Ġstanbul, Fakülteler Matbaası, 1967, s. 181-

182. 
2
 Hüseyin HATEMĠ, Borçlar Hukuku Fasikülleri, y.y., t.y., s. 8. 
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insanların sahip olduğu, iyilik, cömertlik, yardımseverlik gibi duygularının sonucu 

olarak ortaya çıkmıĢ bir sözleĢmedir. BağıĢlama, yalnızca bağıĢlayana borç yükleyen 

iki taraflı karĢılıksız kazandırıcı bir hukuki iĢlemdir
3
.  

 

Kanun koyucu tarafından bağıĢlama sözleĢmesi, toplumsal hayatta sıkça 

baĢvurulan bir sözleĢme olarak nitelendirildiğinden Borçlar Kanunumuzda da bu 

sözleĢmeye özel olarak yer verilmiĢtir. BağıĢlama, halen yürürlükte olan Borçlar 

Kanunumuzun Akdin Muhtelif Nevileri baĢlıklı ikinci kısmında 234 ve 247. 

maddeler arasında düzenlenmiĢtir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek Türk 

Borçlar Kanununun özel borç iliĢkileri baĢlıklı ikinci kısmının 285 ve 298. maddeleri 

arasında, yine bağıĢlama sözleĢmesi ile ilgili hükümlere yer verilmiĢtir. Kanun 

koyucu tarafından bağıĢlama sözleĢmesine Borçlar Kanunumuzda ve Türk Borçlar 

Kanununda yer verilmiĢ ise de, bağıĢlama sözleĢmesi doktrin tarafından çok fazla 

rağbet görmemiĢtir. BağıĢlama kavramının tanımını, çeĢitlerini, sona erme 

nedenlerini ve bu durumun taraflar ve üçüncü kiĢiler bakımından sonuçlarını 

irdeleyen sistematik eserlere doktrinde çok fazla yer verilmemiĢtir. BağıĢlama 

sözleĢmesi, genellikle borçlar özel hukuku kitaplarında ayrıntısına girilmeksizin bir 

Ģeyin mülkiyetini devir amacı güden sözleĢmeler bölümünde irdelenmiĢtir. Bu 

konuda yazılmıĢ en ayrıntılı eser Fakültemizde kaleme alınmıĢ olup, merhum Doç 

Dr. Ferih Bedii TONGSĠR‟e ait 1953 tarihli eserdir. O tarihten bu yana da bağıĢlama 

sözleĢmesinin sadece belirli bölümlerini inceleyen birkaç tez ve makaleye 

rastlıyoruz. Oysaki toplumsal hayatta sıkça karĢılaĢılan bu tip bir sözleĢmenin tüm 

unsurları ile irdelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, bu çalıĢmaya baĢlamaktaki 

amacımız, genellikle borçlar özel hukuku kitaplarında ayrıntısına girilmeksizin bir 

Ģeyin mülkiyetini devir amacı güden sözleĢmeler bölümünde irdelenen bağıĢlama 

sözleĢmesi hakkında araĢtırma yaparak, özellikle bağıĢlama sözleĢmesini sona 

erdiren halleri, bunun taraflar ve üçüncü kiĢilere etkisini inceleyerek ve bağıĢlama 

sözleĢmesinin bezer muameleler ile karĢılaĢtırılmasını yaparak bu konuda hukuk 

litaratürüne bir katkı sağlayabilmektir. 

 

                                                 
3
 Aydın ZEVKLĠLER/ K. Emre GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Özel Borç ĠliĢkileri, 11. bs.,  

Ankara, Turhan Kitabevi, 2010, s. 145. 
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Türk Borçlar Hukukuna hakim olan ilkelerden birisi de irade serbestisi 

ilkesidir. Bu ilke uyarınca kiĢiler, hukuk kuralları çerçevesinde hür iradeleri 

doğrultusunda istedikleri iĢlemleri yapabilirler. Ġrade serbestisi ilkesinin 

hukukumuzdaki bir görünümü de sözleĢmeler hukuku alanında karĢımıza 

çıkmaktadır. Ġrade serbestisi ilkesinin sözleĢmeler alanındaki yansıması ise sözleĢme 

serbestisi ilkesidir. Bu ilke uyarınca sözleĢmenin tarafları sözleĢme yapıp 

yapmamada, kiminle sözleĢme yapacağını belirlemede, sözleĢmenin içeriğini 

diledikleri gibi belirlemede, sözleĢmenin Ģeklini belirlemede hür iradeleri ile hareket 

edebilirler. Ancak tüm özgürlüklerde olduğu gibi sözleĢme serbestisi de sözleĢmenin 

taraflarına verilmiĢ sınırsız bir özgürlük değildir. Toplumsal hayatın bir gereği olarak 

toplumdaki diğer bireyleri ve hatta sözleĢme yapan bireyi korumak maksadıyla 

hukuk düzeni tarafından sözleĢme özgürlüğü ilkesine bazı istisnalar getirilmiĢtir
4
.  

 

SözleĢmeler alanına hakim olan bu açıklamalar bir sözleĢme olduğunu 

söylediğimiz bağıĢlama sözleĢmesi bakımından da geçerlidir. Halen yürürlükte olan 

Borçlar Kanunumuzda akdin muhtelif nevileri baĢlığı altında, 01.07.2012 tarihinde 

yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanununda ise özel borç iliĢkileri baĢlığı altında 

düzenlenen sözleĢmelerden biri olan bağıĢlama sözleĢmesi karĢılıksız kazandırıcı bir 

iĢlemdir. BağıĢlama sözleĢmesi tek tarafa borç yükleyen bir sözleĢmedir ve 

sözleĢmede borç ile yükümlü olan kiĢi bağıĢlayandır. BağıĢlanan ise bu sözleĢme 

nedeniyle herhangi bir borç altına girmemektedir
5
. BağıĢlama sözleĢmesinin bu 

özelliği gereği, kanun koyucu tarafından bağıĢlayanı korumaya yönelik bir takım 

özel hükümler vaaz edilmiĢtir. BağıĢlama sözleĢmesinin tarafları, tüm sözleĢmeler 

için hukukumuz tarafından benimsenen sınırlayıcı hükümlere riayet etmenin yanı 

sıra, kanunumuz tarafından bağıĢlama sözleĢmesi için öngörülmüĢ kurallara riayet 

ederek bu sözleĢmeyi vücuda getirebilirler. ÇalıĢmamızın ilk bölümünde bu ilkeler 

ıĢığında taraflar arasına kurulacak bir bağıĢlama sözleĢmesinin tanımı mahiyeti, 

unsurları üzerinde duracağız. 

                                                 
4
 A.e., s. 6-22; Cevdet YAVUZ/ Faruk ACAR/ Burak ÖZEN, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel 

Bölümler), YenilenmiĢ 8. bs., Ġstanbul, Beta Yayınları, 2010, s. 4-6; HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 

16-26. 
5
 ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 147; Mustafa Alper GÜMÜġ, Borçlar Hukuku 

Özel Hükümler, Ġstanbul, Vedat Kitapçılık, 2008, s. 276-277. 
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BağıĢlama sözleĢmesi, iki Ģekilde karĢımıza çıkar. Bunlardan ilki “elden 

bağıĢlama”, ikincisi ise “bağıĢlama sözü verme
6
” dir. Elden bağıĢlama, bağıĢlama 

konusu Ģeyin bağıĢlayan tarafından sözleĢmenin kurulduğu sırada bağıĢlananın 

malvarlığına geçirilmesidir. Elden bağıĢlamada, borçlanma (taahhüt) iĢlemi ile 

harcama (tasarruf) iĢlemi ardarda ve araya önemli bir zaman aralığı girmeksizin 

gerçekleĢmektedir. Böylece kazandırma sebeplerinden “causa donandi” (bağıĢlama 

sebebi) ve “causa solvendi” (ifa sebebi) aynı anda gerçekleĢmektedir. BağıĢlama 

sözü verme ise, bağıĢlayanın bağıĢlanana “causa donandi” kastı ile bir Ģeyi 

karĢılıksız olarak vermeyi taahhüt ettiği bir sözleĢmedir. BağıĢlama sözü verme, 

elden bağıĢlamadan farklı olarak derhal yerine getirilmeyen (ifa edilmeyen) bir 

bağıĢlama sözleĢmesidir. BağıĢlama sözleĢmesinin tanımı, mahiyeti ve unsurları 

üzerinde yapacağımız tartıĢmalardan sonra bağıĢlamanın bu iki türü hakkında 

incelemeler yapacağız. 

 

BağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında icap (öneri) ve kabul beyanları ile geçerli 

bir Ģekilde kurulan bağıĢlama sözleĢmesinin daha sonra bir takım sebeplerle sona 

ermesi gündeme gelebilir. Bir sözleĢme yapılırken ahde vefa ilkesi gereğince, 

yapılan sözleĢmenin, sözleĢme amacı doğrultusunda sürmesi amaçlanmıĢtır. Ancak 

ne yazık ki, sözleĢmelerin taraflarının sözleĢmenin baĢlangıcında sahip olduğu saik 

ve amaçlarla sözleĢmeye devam etmemeleri ile karĢı karĢıya kalmaktayız. 

SözleĢmeler alanında sıkça karĢılaĢtığımız bu durum, bağıĢlama sözleĢmelerinde de 

karĢımıza çıkmaktadır. BağıĢlama, tek tarafa borç yükleyen bir sözleĢme olması 

nedeniyle, sona ermesi halinde, iki tarafa borç yükleyen sözleĢmelerden farklı bir 

takım durumlar cereyan etmektedir. Bu sebeple bağıĢlama sözleĢmesinin sona 

ermesinin özellikle irdelenmesi gerekmektedir. 

 

BağıĢlama sözleĢmesi, sözleĢme serbestisi ilkesi gereğince kurulan bir hukuki 

iĢlem olduğu için, mahiyeti gereği bir hukuki iĢlem ile sona erdirilmesi tabidir. 

SözleĢmenin tarafları olan bağıĢlayan ve bağıĢlanan tarafından ortak ve birbirine 

                                                 
6
 B.K.‟da bağıĢlama sözleĢmesinin bir türü olan “bağıĢlama taahhüdü”, T.B.K.‟da “bağıĢlama sözü 

verme” Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. 
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uygun irade beyanları ile kurulan bağıĢlama sözleĢmesi, yine bağıĢlayan ve 

bağıĢlananın mutabakatı ile ortadan kaldırılabilir. Ancak her zaman bağıĢlayan ve 

bağıĢlanan belirli bir mutabakat içerisinde olmayabilir. Bununla birlikte sözleĢmenin 

taraflarının bağıĢlama sözleĢmesini belli koĢullar altında tek taraflı olarak sona 

erdirebilmeleri de mümkündür. 

 

BağıĢlama sözleĢmesinde bağıĢlayanın özel bir konumu vardır. Yukarıda da 

kısaca izah ettiğimiz üzere, bağıĢlayan bu sözleĢmede bir edim yükümü altındadır. 

BağıĢlayanın edim yükümü, sözleĢme konusu olan ve kendi malvarlığında bulunan 

Ģeyi bağıĢlananın malvarlığına geçirmektir. Bu edim yükümü nedeniyle bağıĢlayan 

sözleĢme gereği bir kazandırmada bulunmakta, ancak karĢılığında herhangi bir Ģey 

almamaktadır. BağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında sözleĢme serbestisi ilkesi gereğince 

koĢullu bağıĢlama da yapılabilir (B.K. md. 240; T.B.K. md. 290). Eğer sözleĢmenin 

tarafları bağıĢlamayı, gelecekte meydana gelip gelmeyeceği Ģüpheli bir olayın 

gerçekleĢmesine ya da geçekleĢmemesine bağlamıĢlarsa, koĢullu bağıĢlamadan; 

böyle bir Ģüpheli olaya bağlı olarak yapmamıĢlarsa koĢulsuz bağıĢlamadan söz 

ederiz.  

 

ÇalıĢmamızda öncelikle koĢul kavramından ve çeĢitlerinden genel olarak 

bahsettikten sonra koĢullu bağıĢlamada sona erme sebeplerini ve kanunda bağıĢlama 

sözleĢmelerinde sıkça karĢımıza çıkan geciktirici ve bozucu koĢul çeĢitlerini ve 

bunların sözleĢmenin sona ermesine etkilerini irdeleyeceğiz. 

 

KoĢullu bağıĢlama konusundan sonra bağıĢlama sözleĢmesinin geri alma ile 

sona ermesi hakkında açıklamalarda bulunacağız. Ardından kısaca takas definden 

bahsederek takasın bağıĢlama sözleĢmesi bakımından hüküm ve sonuçlarına 

değineceğiz.  

 

BağıĢlama sözleĢmesinin bir çeĢidi olarak incelediğimiz bağıĢlama sözü 

vermeden dönmeye, kanun koyucu tarafından imkan tanınmıĢtır. Ancak sözleĢmeler 

hukukuna hakim olan ahde vefa ilkesi gereğince, bağıĢlayanın herhalde bağıĢlama 

sözü vermeden dönülmesi mümkün değildir. Takas bahsinden sonra ileride bu 
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konuları ayrıntılı olarak ele alacağız. Yerine getirilen (ifa edilen) bağıĢlama sözü 

vermeden ve elden bağıĢlamadan dönülmesine de kanun koyucu bazı Ģartlarda imkan 

tanımıĢtır. BağıĢlama sözü vermeden dönmeden bahsettikten sonra çalıĢmamızın 

devamında bu konu hakkında incelemelerde bulunacağız. 

 

Yüklemeli (mükellefiyetli) bağıĢlama kanunumuzda özel olarak düzenlenmiĢ 

bir konudur (B.K. md. 240, T.B.K. md. 291). BağıĢlayan bağıĢlamasına yüklemeler 

de koyabilir. BağıĢlayan, sözleĢme gereğince bağıĢlanan tarafından kabul edilmiĢ 

olan yüklemelerin yerine getirilmesini isteyebilir. BağıĢlama konusunun değeri, 

yüklemenin yerine getirilmesi masraflarını karĢılamaz ve aĢan kısım kendisine 

ödenmezse bağıĢlanan, yüklemeyi yerine getirmekten kaçınabilir. Yüklemeli 

bağıĢlamadan dönme, bağıĢlama sözleĢmesinin sona ermesinin bir diğer sebebi 

olarak incelememize konu olacaktır. Sonrasında ise, olağan hediye olmayan niĢan 

hediyelerinin geri istenmesi, baĢlık parasının bağıĢlama hükmünde olup olmadığı ve 

geri istenmesi üzerinde ayrı ayrı duracağız. Ayrıca evliliğin sona ermesinin baĢlı 

baĢına bağıĢlama sözleĢmesinin sona ermesi için bir sebep olmadığını ayrı bir baĢlık 

altında ele alarak inceleyeceğiz. 

 

BağıĢlama sözleĢmesi her ne kadar karĢılıksız bir kazandırma ve ani edimli 

bir sözleĢme olsa dahi, bazı Ģartlarda, bağıĢlananın da bu sözleĢmeyi sona 

erdirebilmesine imkan tanınmıĢtır. BağıĢlanan tarafından bağıĢlama sözleĢmesinin 

sona erdirilmesi baĢlığı altında bağıĢlananın bağıĢlama sözleĢmesinden dönmesi ile 

ayıp ve zapt hallerindeki özel durumu değerlendireceğiz. Bu bölümde son olarak 

irade bozukluğu hallerinin sözleĢmeye etkisi üzerinde duracağız. 

  

BağıĢlama sözleĢmesi, bağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında kurulmuĢ iki taraflı 

bir sözleĢme olmasına rağmen, üçüncü kiĢilerin de bu sözleĢmeyi sona 

erdirebilmelerine hukukumuz imkan tanımıĢtır. Bu imkanlar sınırlı ehliyetsizlerin 

yasal temsilcilerinin red hakkı ile üçüncü kiĢilerin bağıĢlama sözleĢmesini iptal 

ettirebilmeleridir. Ġlk anda bağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında kurulmuĢ bir bağıĢlama 

sözleĢmesini bu kiĢilerin dıĢında baĢka bir kiĢinin nasıl sona erdirebileceği, bunun 

taraflara etkisinin ne olacağı gibi sorular akla gelebilir. ĠĢte sınırlı ehliyetsizlerin 
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yasal temsilcilerinin red hakkı ile bağıĢlama sözleĢmesinin vasi ve alacaklılar 

tarafından iptali baĢlıkları altında bu ve benzeri soruların yanıtlarını bulmaya 

çalıĢacağız. ÇalıĢmamızın bu son bölümde, tenkis (indirim) bahsine de yer vereceğiz. 

ÇalıĢmamızın mahiyeti gereği tenkis kavramı hakkında kısaca genel bilgiler 

verdikten sonra, tenkis nedeniyle bağıĢlama sözleĢmesinin sona ermesi üzerine 

ayrıntılı olarak duracağız. Tenkis ile ilgili açıklamalardan sonra sona olarak mal 

rejimi tasfiyesinde bağıĢlamanın özel durumuna değinmeye çalıĢacağız. Ayrıca, 

toplumsal hayat her gün yeni geliĢmelere sahne olsa da, bazı olayların tekrarladığı ve 

önceden uygulanmıĢ olan pratik çözümlerin tekrar gündeme gelmesi ile karĢı karĢıya 

kalmaktayız. YaĢanmıĢ olayları nihai sonuca bağlayan Yargıtay‟ın benzer konularda 

vermiĢ olduğu cevaplar ile konumuzun değerlendirilmesinde soyut kavramların 

somutlaĢtırılmasına yardımcı olacağını umuyoruz. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

GENEL OLARAK BAĞIġLAMA SÖZLEġMESĠ 

 

1.1. BAĞIġLAMANIN TANIMI, MAHĠYETĠ VE 

UNSURLARI 

 

1.1.1.  BağıĢlamanın Tanımı ve Mahiyeti 

 

BağıĢlama, halen yürürlükte olan Borçlar Kanununun Akdin Muhtelif 

Nevileri baĢlıklı ikinci kısmında 234 ve 247. maddeler arasında düzenlenmiĢtir. 

11.01.2011 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul edilen, 04.02.2011 tarihinde Resmi 

Gazete‟de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar 

Kanununun Özel Borç ĠliĢkileri BaĢlıklı ikinci kısmında üçüncü bölümde 285 ve 

298. maddeleri arasında bağıĢlama sözleĢmesi düzenlenmiĢtir.  

 

Mevzuu baĢlıklı B.K. md. 234 bağıĢlamayı Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır: 

“BağıĢlama, hayatta olan kimseler arasında bir tasarruftur ki onunla bir kimse, 

mukabilinde bir ıvaz taahhüt edilmeksizin malının tamamını veya bir kısmını diğer 

bir kimseye temlik eder”. 

 

Borçlar Kanununda yer alan bu tanımlama doktrinde eleĢtirilmektedir
7
. Ġlk 

olarak satım, kira, ariyet, karz ve hizmet gibi kanunda düzenlenen diğer 

sözleĢmelerin tanımlarında olduğu gibi bağıĢlamanın bir sözleĢme olduğu 

vurgulanmamıĢtır
8
.  

                                                 
7
 Bkz.: Ferih Bedii TONGSĠR, BağıĢlama, Ġstanbul, ĠÜHFM, 1952, s. 907-915; GÜMÜġ, Borçlar 

Hukuku, s. 275; Feyzi Necmeddin FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku Akdin Muhtelif Nevileri, 1 C, 

2. bs., Ġstanbul, Fakülteler Matbaası, 1970, s. 237-240; Haluk TANDOĞAN,  Borçlar Hukuku Özel 

Borç ĠliĢkileri, Ġstanbul, Vedat Kitapçılık, 2008, s. 341-342, YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar 

Hukuku, s. 154-155. 
8
 Oysaki, bağıĢlamanın bir sözleĢme olduğu B.K. 239. maddenin içeriğinden anlaĢılmaktadır. Bkz.: 

TONGSĠR, BağıĢlama, s. 16-17; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 341; FEYZĠOĞLU, Borçlar 

Hukuku, s. 239. 
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Ġkinci olarak ise, hükümde yer alan “temlik” ve “tasarruf” kelimeleri 

bağıĢlamanın her zaman bir harcama iĢlemi niteliğinde olduğu düĢüncesini 

uyandırmaktadır
9
. Halbuki bağıĢlama her zaman harcama iĢlemi Ģeklinde 

gerçekleĢmemektedir. Örneğin, bağıĢlamanın bir türü olan bağıĢlama sözü vermede, 

bağıĢlama sözleĢmesi bir harcama iĢlemi değil, borçlandırıcı bir iĢlem 

niteliğindedir
10

. Bu borçlandırıcı iĢlemin (taahhüt iĢleminin) yerine getirilmesi 

(ifası), “causa solvendi” ile yapılan bir harcama (tasarruf) iĢlemini gerektirir. Elden 

bağıĢlamada borçlandırıcı (taahhüt) iĢlem ve harcama (tasarruf) iĢlemi ardarda ve 

araya önemli bir fasıla girmeksizin gerçekleĢmektedir.  

 

Borçlar Kanununda yer alan tanıma yapılan son eleĢtiri ise bağıĢlama 

sözleĢmesinin en önemli unsuruna iliĢkindir. Buna göre tanımda bağıĢlamanın 

mutlak unsuru olan “causa donandi”ye yani, bağıĢlama sebebine yeteri kadar açık bir 

Ģekilde yer verilmemiĢtir
11

.  

 

11.01.2011 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul edilen, 04.02.2011 tarihinde 

Resmi Gazete‟de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk 

Borçlar Kanununun 285. maddesinin baĢlığında, halen yürürlükte olan Borçlar 

Kanunumuzda bu maddenin karĢılığı olan 234. maddesinin baĢlığından farklı olarak 

“mevzuu” terimi yerine “tanımı” terimine yer verilmiĢtir. Anılan maddede 

“BağıĢlama sözleĢmesi, bağıĢlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, 

malvarlığından bağıĢlanana karĢılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği 

sözleĢmedir” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Türk Borçlar Kanununda yer alan tanımda 

                                                 
9
 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 275; BağıĢlama sözleĢmesinin borçlandırıcı iĢlem yoluyla da 

yapılabileceği dair görüĢ için Bkz.: YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 154; 

TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 341-342; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 237-238.  
10

 Yasada taahhüt yerine bu kelimelerin kullanılması bağıĢlamanın tarihsel süreci ve bağıĢlamanın 

taahhüt Ģeklinde değil de çoğunlukla elden verildiği ile açıklanmaktadır. Bkz.: Rona SEROZAN, 

Borçlar Hukuku Özel Bölüm, 2. bs. Ġstanbul, Filiz Kitabevi, 2006 s. 137. 
11

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 341; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 155; 

FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 239; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 15-16.  
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mevcut tanıma yapılan eleĢtiriler kısmen dikkate alınmıĢ, ancak “causa donandi” 

kastına yine, yeteri kadar yer verilmemiĢtir
12

. 

 

Doktrinde yapılan eleĢtiriler dikkate alınarak bağıĢlama Ģu Ģekilde 

tanımlanabilir: BağıĢlama öyle bir sözleĢmedir ki,  bağıĢlayanın bir karĢı edim 

olmaksızın kendi malvarlığından bağıĢlananın malvarlığına yönelik ve sağlığında 

yaptığı “causa donandi”ye dayalı bir kazandırıcı iĢlemdir.  

 

BağıĢlama, yukarıda yapmıĢ olduğumuz tanımdan da anlaĢılacağı üzere, tek 

tarafa borç yükleyen hukuki iĢlemin bir türü olan sözleĢmedir
13

. SözleĢmenin 

tarafları olan bağıĢlayan ile bağıĢlananın karĢılıklı ve birbirine uygun irade beyanları 

ile kurulur.  

 

1.1.2.  BağıĢlamanın Unsurları 

 

BağıĢlamanın kanundaki tanımına yönelik doktrinde yapılan eleĢtiriler 

dikkate alındığında bağıĢlamanın üç unsuru olduğu söylenebilir. Bunlar: 

BağıĢlamanın bir kazandırıcı iĢlem niteliğinde olması, “causa donandi” unsuru ve 

bağıĢlamanın bir sözleĢme olmasıdır.  

 

Mecelle‟de ise bağıĢlama ile sadaka birbirinden ayrı iĢlemler olarak 

düzenlenmiĢti. Sadakada bağıĢlamadan farklı olarak ayrıca “kurbet kastı” (Allah‟a 

yakınlaĢma, Allah‟ın rızası) nın varlığı da aranmaktaydı
14

. Gerek hibede, gerekse de 

sadakada bir “real sözleĢme” niteliği vardır. Bir baĢka ifade ile Roma Hukuku‟nun 

                                                 
12

 Her ne kadar kanunda yer alan “karĢılıksız olarak” ifadesinin ilk bakıĢta “causa donandi” unsurunu 

ifade ettiği ileri sürülebilir ise de, bu ifade bağıĢlama dıĢında baĢka karĢılıksız kazandırmaları da akla 

getirebilir. Bu sebeple, karıĢıklıklara mahal vermemek adına “causa donandi” unsurunun biraz daha 

vurgulanarak belirtilmesinin yararlı olduğunu düĢünüyoruz. 
13

 Doktrinde bazı yazarlar tarafından bağıĢlama sözleĢmesi için “bir taraflı akid” deyiminin 

kullanılmıĢtır. Bu görüĢ için Bkz.: FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 248. Oysa ki bu kullanım 

doğru değildir. Çünkü hukuki iĢlemin bir türü olan sözleĢmeler, iki taraf arasında gerçekleĢmektedir. 

SözleĢmeler iki taraflı iĢlemlerdendir ve tek taraflı bir sözleĢme söz konusu değildir. BağıĢlama da 

hukuki iĢlemin bir türü olan sözleĢmedir. SözleĢmeler tarafların edim borcu nazara alınarak 

sınıflandırılabilirler. BağıĢlama sözleĢmesinin mahiyeti gereği sadece bağıĢlayanın edim borcu vardır. 

Bu sebeple bağıĢlama sözleĢmesi bu sınıflandırma içerisinde tek tarafa borç yükleyen 

sözleĢmelerdendir.  
14

 Bkz.: aĢ. Birinci Bölüm 1.2.2.3. Ġslam Hukukunda Pia Causa (Caritas). 
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bazı sözleĢmeler için belirttiği “consensus” ve “res” in bir arada gerçekleĢtiği 

iĢlemler oldukları söylenebilir. Çoğu zaman “real sözleĢme” ile “ayni sözleĢme” 

kavramları birbirinden farklı olmasına rağmen birbiri yerine ikame edilerek 

kullanılmaktadır. “Ayni sözleĢmeler”de “real sözleĢme”den farklı olarak 

“consensus” ve “res” bir arada gerçekleĢmemektedir. Harcama iĢlemi (tasarruf 

muamelesi) niteliğindeki sözleĢmelerin bir türü olan “ayni sözleĢme”, bir ayni hakkı 

etkileyen sonuç doğurmamaktadır. “Ayni sözleĢme”, mülkiyetin devri sonucunu 

doğuran ya da bir sınırlı ayni hak kurma borcu doğuran sözleĢmelerin yerine 

getirilmesi (ifası) safhasında karĢımıza çıkan, taĢınırlarda zilyetliğin devri, 

taĢınmazlarda ise tescil ile sonuç doğuran bir sözleĢme olarak nitelendirilmelidir
15

. 

  

1.1.2.1. Kazandırıcı ĠĢlem Niteliği 

 

Bir kimsenin hukuki iĢlem ile malvarlığından veya çalıĢma gücünden bir 

değerin, diğerinin malvarlığına sağlanmasına kazandırıcı iĢlem denir
16

. BağıĢlama, 

bağıĢlayanın malvarlığından, taĢınır ya da taĢınmaz eĢya, ayni hak
17

, alacak hakkı 

gibi bir malvarlığı değerinin bağıĢlananın malvarlığına geçmesini sağlayan bir 

                                                 
15

 HATEMĠ, Fasiküller, s. 10-12; Hüseyin HATEMĠ, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Ġstanbul, Filiz 

Kitabevi, 1999, s. 8-9. “Contractus” (sözleĢme, akit) terimi Roma Hukukunda, Ġngiliz Hukukunda ve 

Fransız Hukukunda sadece borçlanma iĢlemleri (tahhüt muameleleri) için kullanılmaktadır. Alman 

Hukukunda ise, “akit” (vertrag) kavramı iki (çok) taraflı hukuki iĢlemleri kapsar. Roma Hukukunda 

real akit (Real vertrag) kavramı “consensus” ve “res” in birlikte gerçekleĢtiği borçlandırıcı iĢlemler 

(tahhüt muamelelerini) ifade ederken, ayni akit kavramı (dinglicher vertrag) kavramı da “ayni hakta 

halef olma” harcama iĢlemlerini (tasarruf muamelelerini) ifade etmektedir. Alman Hukukunun bu 

farklı terimleri kabul edilmeyince, bu alanda bir terim kargaĢası doğmaktadır. Bu konu hakkında Bkz.: 

aĢ. Birinci Bölüm 1.2.3. BağıĢlamanın Bir SözleĢme Niteliği TaĢıması.  
16

 Necip KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 1 C., 4. bs., Ġstanbul, Filiz 

Kitabevi, 2008, s. 115. 
17

 “Davadaki somut olaya göre intifa hakkını saklı tutarak yapılan taĢınmaz bağıĢı, Borçlar 

Kanununun 240. maddesindeki hüküm altına alınan bağıĢ, baĢka bir deyiĢle ölüme bağlı tasarruf 

sayılabilir mi? Ġntifa hakkını muhafaza Ģartı ile yapılan gayri menkul bağıĢlaması Medeni Kanunun  

733. maddesinde öngörülen hukuki etki ve sonucunu bağıĢlayanın sağlığında hasıl eden tamamen 

sağlar arası bir hukuki muameledir. Çıplak mülkiyet bağıĢlanana geçirilirmiĢ yetkileri ve borçları 

kanunda da intifa hakkı ile ilgili maddeler vaz edilmiĢtir. Ġntifa hakkı saklı tutularak gayri menkul 

bağıĢında taraflardan birisinin vekille temsilini yasaklıyan bir hüküm de yoktur. Saklı tutulan intifa 

hakkı zata bağlı olmadığından temlik edilebileceği gibi, çıplak mülkiyet malikinin de tasarrufta 

bulunması mümkündür. TaĢınmazlarda intifa hakkını saklı tutarak bağıĢ yapılabileceği gibi, satıĢta 

yapılabilir. Sonuçlar itibariyle birbirinden farklı değildir. ġu halde intifa hakkını muhafaza Ģartı ile 

yapılan taĢınmaz mal bağıĢı hukuki muamelesi meydana getirdiği sonuç bakımından ölüme bağlı bir 

tasarruf olarak nitelemek mümkün değildir.” Yargıtay 2. H.D., 25.11.1992 tarih, 1992/8488 E., 

1992/11844 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
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sözleĢmedir. Bu özelliği nedeniyle bağıĢlama bir kazandırıcı iĢlem olarak 

nitelendirilmektedir
18

.  

 

Malvarlığı değerlerinin devri çeĢitli Ģekillerde gerçekleĢebilir. BağıĢlama 

elden bağıĢlamada olduğu gibi bir Ģeyin veya hakkın temliki ile 

gerçekleĢtirilebileceği gibi, alacak hakkının tesisi, borcun yüklenilmesi ya da borcun 

ibrası Ģeklinde de gerçekleĢtirilebilir
19

. Bir baĢka deyiĢle, bağıĢlanana bir malvarlığı 

değerinin kazandırılmasında, bunun mutlaka ona bir malvarlığı değerinin verilmesi 

Ģeklinde gerçekleĢtirilmesine gerek yoktur. BağıĢlananın malvarlığının aktifinin 

artırılması Ģeklinde bağıĢlamada bulunulabileceği gibi, bağıĢlananın pasifinin 

azaltılması suretiyle de bağıĢlamada bulunulabilir
20

. 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, bağıĢlamanın konusu yalnızca bağıĢlayanın 

malvarlığına ait değerler olabilir. Bir kimsenin kiĢi varlığı değerleri ise bağıĢlama 

sözleĢmesinin konusu olamaz
21

.  Yine bir kiĢinin, malvarlığı değeri dıĢında çalıĢma 

gücünden kaynaklanan bir değerini, baĢkası lehine sağladığı kazandırmalar da 

bağıĢlama olarak nitelendirilemez
22

. Bir kiĢinin çalıĢma gücünden kaynaklanan bir 

                                                 
18

 ZEVKLĠLER/ GÖKYAYALA, Borçlar Hukuku, s. 146; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar 

Hukuku, s. 155; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, S. 277; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 18-20; SEROZAN, 

Borçlar Hukuku, s. 200-203; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 342 vd.; Hüseyin HATEMĠ/ Rona, 

SEROZAN/ Abdülkadir, ARPACI, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Ġstanbul, Filiz Kitabevi, 1992, s. 

137-138; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 240; Fahrettin ARAL, Borçlar Hukuku Özel Borç 

ĠliĢkileri, Ankara, Yetkin Yayınları, 2007, s. 192; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 184-185. 
19

 Necip BĠLGE, Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri, Ankara, Yeni Desen Matbaası, 1962, 

s. 122; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 343. 
20

 FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 240; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 344; BĠLGE, Borçlar 

Hukuku, s. 107. 
21

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 277; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 346. 
22

 YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 155; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar 

Hukuku, s. 146; Pierre CAVIN, Schweizerisches Privatrecht, VII/1. Kauf, Tausch und Schenkung, 

Basel, 1977,  s. 185; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 346; H. BECKER, Ġsviçre Borçlar Kanunu 

ġerhi, Çev. A. Suat Dura, y.y., Yargıtay Yayınları, t.y.., s. 210; Bu hususta istisna olabileceğine dair 

görüĢ için Bkz.: TONGSĠR, BağıĢlama, s. 43: “Hizmet te, ücretsiz dahi yapılmıĢ bulunsa, bağıĢlama 

mevzuu olamaz; çünkü bununla bir kazandırıcı muamele vücud bulmaz. Fakat kaideten ücreti istilzam 

edecek olan bir faaliyeti, bir kimsenin mamelekini zenginleĢtirmek (mamelek azalmasını önlemek) 

maksadile ivazsız olarak ifa etmek bağıĢlama teĢkil edebilir. Bu hususta, faaliyette bulunacak olan 

Ģahsın mesleği önemi haiz olabilir. Meselâ bir avukat, arkadaĢlarından birini mahkemede ücretsiz 

olarak temsil ettiği veya etmeyi taahhüt eylediği taktirde bağıĢlama bahis mevzu olabilir”. 
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değeri ücretsiz olarak bir kimseye görmesi ücretsiz vekalet sözleĢmesinin konusu 

oluĢturabilir
23

. 

 

B.K. md. 234‟de ve T.B.K. md. 285‟de henüz edinilmemiĢ bir haktan feragat 

ve bir mirası reddetmenin bağıĢlama olmadığı kaleme alınmıĢtır. Kanunun bu yorum 

fiksiyonu dolayısıyla pozitif hukuk alanında bu tür iĢlemlerin bağıĢlama olarak 

nitelendirilebilmesine imkan yoktur. Esasen maddi kıstas ile de bu hüküm yerinde 

değildir. ġöyle ki,  

 

a) BağıĢlama, bağıĢlayanın bir karĢı edim olmaksızın kendi malvarlığından 

bir malvarlığı değerini, bağıĢlananın malvarlığına bağıĢlama niyeti ile 

kazandırmasıdır. Bu sebeple bağıĢlayanın malvarlığına henüz dahil olmamıĢ bir 

değeri (bir hakkı) bağıĢlayabilmesi mümkün değildir
24

. Çünkü bağıĢlamanın 

gerçekleĢebilmesi için bağıĢlayanın malvarlığında bir fakirleĢme, bu iĢlem gereğince 

de bağıĢlananın malvarlığında ise bir zenginleĢmenin meydana gelmesi 

gerekmektedir. Oysaki henüz kazanılmamıĢ bir haktan feragatte, bağıĢlayanın 

malvarlığında bir fakirleĢme gerçekleĢmemektedir
25

. Bununla birlikte bağıĢlayan 

malvarlığına dahil olmuĢ, iktisap ettiği haktan bağıĢlama niyeti ile feragat edebilir ve 

bu geçerli bir bağıĢlamadır
26

.  

 

b) Bir mirası reddetmek de bağıĢlama değildir. Mirasın reddinde ise durum 

henüz kazanılmamıĢ bir haktan feragatten daha farklıdır. Mirasın reddinde genellikle 

mirasçı mirası reddederken, bağıĢlama sözleĢmesinin olmazsa olmaz unsuru olan 

                                                 
23

 YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 155; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 346. 
24

 A.e., s. 344: Bir kimsenin ileride edineceği malları belirlenebilir olması ve yapılan tasarrufun o 

kimsenin mal iktisabı ve tasarruf ehliyetini, önemli ölçüde sınırlamaması Ģartıyla önceden bağıĢlama 

yapılabilir. Ancak ileride edinilecek olan mallar bağıĢlayanın mal iktisabı ve tasarruf ehliyetini önemli 

ölçüde sınırlıyorsa, sınırladığı ölçüde yapılan bağıĢlama batıl olmalıdır. 
25

 YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 155; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar 

Hukuku, s. 146; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 249-250; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 29-30; 

SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 204. Buna karĢılık GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 278‟de: “hakkın 

kazanılacağına yönelik ümit bir beklenen hak düzeyine ulaĢtığı noktada, beklenen haktan ivazsız 

vazgeçme bağıĢlama sayılır” görüĢünü benimsemiĢtir. 
26

 FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 249. 
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“causa donandi” yani bağıĢlama kastı ile hareket etmemektedir. Ayrıca mirasın reddi 

bir sözleĢme değil, tek taraflı bir hukuki iĢlemdir
27

. 

 

BağıĢlamada, bağıĢlananın malvarlığından bir değer çıkarken, bağıĢlananın 

malvarlığına bir değerin girmesi söz konusudur. Ölüme bağlı tasarruf (mortis causa 

iĢlem) yolu ile yapılan kazandırmalarda ise, tasarrufta bulunan kiĢi (mirasbırakan) 

ölümünden sonra hukuki sonuçlarını doğuran bir kazandırmada bulunmaktadır. Türk 

Hukukunda ölüme bağlı tasarruf deyimi iki anlamda kullanılmaktadır. Ölüme bağlı 

tasarruf ile vasiyet ve miras sözleĢmesi Ģeklindeki iki iĢlem kalıbı akla gelmektedir. 

Ölüme bağlı tasarrufun bu yönüne Ģekli anlamda ölüme bağlı tasarruf adı da 

verilmektedir. Vasiyetname ve miras sözleĢmesi Ģeklinde iki iĢlem türünün içeriğini 

oluĢturan tasarruflara da ölüme bağlı tasarruf denmektedir ki, bu manada kullanılan 

ölüme bağlı tasarruflara maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf adı da verilmektedir
28

.  

 

Ölüme bağlı tasarruflar gerçek anlamda bir tasarruf iĢlemi sayılamayacağı 

gibi gerçek anlamda bir borçlandırıcı iĢlem olarak da kabul edilemez. Çünkü 

mirasbırakan söz konusu iĢlem ile sağlığında da, ölümünde de, herhangi bir borç 

altına girmemektedir. Bu iĢlem mirasbırakanın sağlığında kurulmakta, ancak hukuki 

etkisini ise mirasbırakanın ölümünden sonra ortaya çıkarmaktadır. Mirasbırakanın 

sağlığında ölüme bağlı tasarrufun herhangi bir hukuki etkisi bulunmamaktadır. 

Kendisine tasarrufta bulunulan kiĢi ise bu tasarrufla, hukuken korunmuĢ bir beklenen 

hakka değil ancak, mirasbırakanın ölümüne bağlı gelecekte bir kazandırma 

edinebilme Ģansına sahip olacaktır
29

. Ölüme bağlı tasarruf yolu ile yapılan 

kazandırma, tasarrufta bulunan murisin değil, mirasçıların malvarlığı değerinden 

gerçekleĢmektedir. Bu sebeple karĢılıksız olsalar bile ölüme bağlı kazandırmalar 

bağıĢlama olarak nitelendirilemez
30

.  

 

                                                 
27

 YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 155; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 345; 

TONGSĠR, BağıĢlama, s. 30; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 250-251. 
28

 Hüseyin HATEMĠ, Miras Hukuku, Ġstanbul,Vedat Kitapçılık, 2004, s. 61 v.d.;  Rona, SEROZAN, 

Sağlararası ĠĢlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırma, Ġstanbul, Fakülteler Matbaası, 1979, s. 11-12. 
29

 A.e., s. 14. 
30

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 344; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 146; 

TONGSĠR, BağıĢlama, s. 28-29. 
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Sağlararası kazandırmalar ile ölüme bağlı kazandırmalar arasında yer alan bir 

iĢlem türü daha bulunmaktadır. Bu iĢlem türüne sağlararası iĢlem ile ölüme bağlı 

kazandırma adı verilmektedir
31

. Bu tür kazandırmalarda hukuki iĢlem, kazandırmada 

bulunulan kiĢinin ölümü ile ilgili bir vadeye ya da Ģarta bağlı olarak yapılmaktadır. 

Bu hukuki iĢlem, ölüme bağlı tasarruflardan farklı olarak kazandırmada bulunan 

kiĢiye sağlığında birtakım borçlar ve haklar yüklemekte, lehine kazandırma da 

bulunulan kiĢiye hukuken korunmuĢ bir beklenen hak sağlamaktadır
32

. Sağlararası 

iĢlem ile ölüme bağlı kazandırmanın bir türü olan, B.K. md. 240/2 ve T.B.K. md. 

290/2‟de düzenlenen bağıĢlananın bağıĢlayandan önce ölmesi koĢuluyla bağıĢlama 

(bağıĢlayana dönme koĢullu bağıĢlama) ve B.K. md. 242 ve T.B.K. md. 292‟de 

düzenlenen yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı bağıĢlama birer 

bağıĢlamadır
33

. 

 

1.1.2.2. Causa Donandi 

 

1.1.2.2.1. Hukuki Sebep (Causa) Kavramı ve ÇeĢitleri 

 

Sebep kavramı Fransız Hukukunda, hukuki muamelenin ortak amacı 

anlamında kullanılırken, Türk-Ġsviçre Hukuku ve Alman Hukukunda, kazandırma 

sebebi anlamında kullanılmaktadır
34

. Hukuki iĢlemin yapılmasına etken olan, iĢleme 

hukuki karakterini veren, tarafların üzerinde anlaĢtıkları amaca sebep (causa) denir
35

. 

Kazandırma sebebi, genellikle “causa credendi”, “causa solvendi” ve “causa 

donandi” (alacak sebebi, ödeme sebebi ve bağıĢlama sebebi) Ģeklinde üç guruba 

ayrılarak incelenir. Bir satım sözleĢmesinde A‟nın B‟ye borçlanmasının sebebi, 

onunda kendisine bir kazandırma yapacağı inancı, bir baĢka deyiĢle, A‟nın da B‟den 

bir alacak hakkı elde etmesi, alacak sebebidir. Ödeme sebebi, A ile B arasındaki 

                                                 
31

 SEROZAN, Ölüme Bağlı Kazandırma, s. 29. 
32

 A.e. 
33

 A.e., s. 59 vd.: “…Bu gibi akitlerde bağıĢlayanın borcu daha o hayattayken doğar ve onun kendi 

mamelekini yükümlülük altına sokar…” Bkz.: TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s.344; HATEMĠ, 

Borçlar Hukuku, s. 47-49. 
34

 HATEMĠ, Fasiküller, s. 21. 
35

 A.e. 
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satım sözleĢmesi gereğince A‟nın B‟ye karĢı borçlandığı satım konusu edimini 

yerine getirdiğinde karĢımıza çıkmaktadır.  BağıĢlama sebebinde ise A,  B‟ye alacak 

sebebi ve ödeme sebebi olmaksızın karĢılıksız olarak bir malvarlığı menfaati 

sağlamaktadır
36

.  

 

1.1.2.2.2. BağıĢlamanın Animus Donandi Ġle Yapılması 

 

Borçlar Kanununda bağıĢlama, “…mukabilinde bir ivaz taahhüt 

edilmeksizin…” gerçekleĢtirilen bir sözleĢme olarak tanımlanmıĢtır. Benzer bir 

düzenlemeye 11.01.2011 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul edilen, 04.02.2011 

tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek 

olan Türk Borçlar Kanununun 285. maddesinde de yer verilmiĢtir. Buna göre 

bağıĢlama, “…malvarlığından bağıĢlanana karĢılıksız olarak bir kazandırmayı 

yapmayı üstlendiği sözleĢmedir”. Her karĢılıksız iĢlem bağıĢlama olarak 

nitelendirilemeyeceğinden, yukarıda da belirttiğimiz gibi
37

 Borçlar Kanununda ve 

Türk Borçlar Kanununda yer alan bu tanımlar bağıĢlayanda bulunması zorunlu olan 

“animus donandi” yani, bağıĢlama niyetini yeterince ortaya koyamamaktadır. Geçerli 

bir bağıĢlamanın varlığı için bağıĢlayanda bağıĢlama niyeti (animus donandi)nin 

bulunması gerekir.  

 

A‟nın kendisine ait bir dizüstü bilgisayarı bir karĢılık beklemeksizin 

bağıĢlama niyeti ile B‟ye devretmeyi taahhüt etmesi halinde yapılan borçlandırıcı 

iĢlem bağıĢlama sözleĢmesi niteliğindedir. Yine A‟nın, B‟nin kendisine olan borcunu 

“animus donandi” ile ibra etmeyi taahhüt etmesi de bağıĢlama niteliğindedir
38

. Ancak 

burada ibra sözleĢmesi ile ilgili Ģu hususu da belirtmek gerekmektedir. Ġbra 

sözleĢmesi, esasen bir tasarruf sözleĢmesidir. Öncelikle bir ibra taahhüdünde 

bulunulmuĢ ise, bu taahhüt, bir ön sözleĢme
39

 olarak değil, bir borçlanma iĢlemi 

olarak nitelendirmelidir. ġu halde alacağın temliki taahhüdünde (pactum de cedendo) 

                                                 
36

 Ayrıntılı bilgi için Bkz. KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 116- 130. 
37

 Bkz.: yuk. Birinci Bölüm 1.1. BağıĢlamanın Tanımı ve Mahiyeti  
38

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 276. 
39

 Ön akit sözleĢmenin taraflarının bir borçlandırıcı iĢlem yapmak taahhüdü altına girdikleri bir 

borçlandırıcı iĢlemdir. Bir baĢka ifade ile, ön akdin kendisi de bir borçlandırıcı iĢlemdir. 



17 

 

olduğu gibi burada bir ön sözleĢmeden değil, tasarruf iĢleminin yapılacağı taahhütten 

bahsedildiği durumlarda, bu “pactum” un sebebinin “causa donandi” olabileceği 

söylenebilir. Bir baĢka ifade ile ibra taahhüdü alacağın temliki taahhüdü gibi 

yapılmıĢ olduğu halde bağıĢlama olarak kabul edilebilmesi mümkündür. BağıĢlama, 

borçluyu borçtan kurtarma Ģeklinde de yapılabilir. B‟nin C‟ye olan borcunun A 

tarafından, bağıĢlama niyeti ile, B‟den herhangi bir karĢılık beklemeksizin 

yükleneceğini taahhüt etmesi de bir bağıĢlamadır
40

. Her üç örnekte de borçlandırıcı 

iĢlemin sebebi, “causa donandi”dir. Ancak Ģunu da belirtmek gerekir ki, bağıĢlayanın 

bağıĢlama sözleĢmesini yerine getirmek için yaptığı iĢlemler ve ibra taahhüdünde 

taahhüdü yerine getirmek için yaptığı hukuksal iĢlemler ile borçtan kurtarmayı 

taahhüt sözleĢmesini yerine getirmek için yaptığı borcun naklinin sebebi, “causa 

donandi” değil, doğrudan harcama iĢlemi olarak “causa solvendi”dir. Bununla 

birlikte A‟nın taahhüt iĢlemi yapmaksızın bağıĢlama niyeti ile doğrudan harcama 

iĢlemini gerçekleĢtirmiĢ olması halinde yapılan elden bağıĢlama ve borcun nakli 

sözleĢmesinin sebebi yine “causa donandi” olacaktır
41

.  

 

Örneklerden de anlaĢılacağı üzere, bağıĢlama sözleĢmesinin varlığının kabulü 

için bağıĢlama niyeti (animus donandi) nin ispat edilmesi gerekir
42

. BağıĢlama 

sözleĢmesi sadece bağıĢlama sebebine (causa donandi) dayalı olarak yapılabilir. 

Bunun tek istisnası karma bağıĢlamalarda karĢımıza çıkmaktadır
43

. Karma 

bağıĢlamanın söz konusu olduğu durumlarda, bağıĢlama sebebi (causa donandi) ile 

alacak sebebi (causa credendi) bir arada bulunmaktadır. “Animus donandi”nin varlığı 

karĢılıksız bir sözleĢmenin bağıĢlama niteliğinde olup olmadığının tespiti 

bakımından önem arz etmektedir. BağıĢlama niteliğinde olmayan karĢılıksız 

kazandırmalar Ģunlardır: 

 

                                                 
40

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 276. 
41

 A.e. 
42

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 347; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 108; FEYZĠOĞLU, Borçlar 

Hukuku, s. 244; BECKER, Borçlar Kanunu, s. 209; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 21: “Mükellefiyetli 

bağıĢlamada, ilk plândaki hukuki sebep «causa donandi» dir; bağıĢlayanın ayrıca mükellefiyetin 

icrasını istihdaf etmiĢ olması tâli mahiyettedir”. 
43

 YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 156. 
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Yukarıda da değindiğimiz gibi
44

 Borçlar Kanununun 234. maddesinin ikinci 

fıkrasında henüz iktisap edilmemiĢ bir haktan feragat, bir mirası reddetmek ve ahlaki 

bir vazifenin ifasının bağıĢlama sayılamayacağı düzenlenmiĢtir. Benzer bir 

düzenlemeye Türk Borçlar Kanununda da yer verilmiĢtir. T.B.K.‟nın 285. 

Maddesinin 2. ve 3. Fıkrasına göre: “Henüz ifa edilmemiĢ olan bir haktan feragat 

etmek ve mirası reddetmek, bağıĢlama değildir. Ahlaki bir ödevin yerine getirilmesi 

de bağıĢlama sayılmaz”
45

. 

 

Borç iliĢkisi taraflar arasında kurulduktan sonra borçlunun bu iliĢkiye uygun 

olarak borcunu yerine getirmesi (ifa etmesi) zorunludur. Borçlu tarafından bu borç 

iliĢkisine uygun hareket edilmediği takdirde borçlunun sorumluluğu ortaya 

çıkmaktadır (B.K. md. 96 v.d., T.B.K. md. 112 v.d.). Bazı durumlarda ise taraflar 

arasında geçerli olarak bir borç iliĢkisi kurulmasına rağmen borçlunun bu borç 

iliĢkisine uygun hareket etmemesine rağmen sorumluluğu gündeme gelmeyebilir. 

Borçlunun borç iliĢkisine aykırı hareket etmesine rağmen devlet gücü ile borçlunun 

sorumluluğu yoluna gidilemeyen borçlara eksik borç denilmektedir
46

. Genel olarak 

eksik borç, alacak hakkının dava edilemediği borç olarak tanımlanabilir
47

. 

ZamanaĢımına uğramıĢ borç, kumar ve bahisten doğan borçlar, evlenme 

tellallığından (simsarlığından) doğan borçlar eksik borçlardandır. Ahlaki vazifenin 

yerine getirilmesi (ifası) de eksik borçlardandır. Bir borcun kaynağı bazen taraf 

iradeleri, bazen ise bir kanun hükmü olabilir. Ancak bazı durumlarda ise borcun 

kaynağı, taraf iradeleri olmadığı gibi, bir kanun hükmü de değildir. Borç sadece 

ahlaki bir vazifenin yerine getirilmesinden (ifasından) kaynaklanabilir
48

. Örneğin 

T.M.K. md. 364‟e göre: Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düĢecek olan 

üstsoyu ve altsoyu ile kardeĢlerine nafaka vermekle yükümlüdür”. Bir kimsenin 

kanunda yer alan hısımlar dıĢındaki hısımlarına yardım etmesi yasal bir zorunluluk 

değildir. Ancak bir kimse muhtaç durumda olan ve kanunda sayılan hısımları 

                                                 
44

 Bkz.: yuk. Birinci Bölüm 1.2.1. Kazandırıcı ĠĢlem Niteliği. 
45

 Henüz iktisap edilmemiĢ bir haktan feragat ve mirasın reddinin bağıĢlama sayılamayacağı ile ilgili 

Bkz: yuk. Birinci Bölüm 1.2.1. Kazandırıcı ĠĢlem Niteliği 
46

 Ahmet, M. KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, GeniĢletilmiĢ 13. bs., Ankara, 

Turhan Kitabevi, 2010, s. 28-29. 
47

 HATEMĠ, Fasiküller, s. 17. 
48

 A.e. 
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dıĢındaki yakınlarına da nafaka verme borcu yokken yardım edebilir. Bu halde 

yardım eden kimsenin eylemi hukuki anlamda ahlaki bir borcun yerine getirilmesi 

(ifası) olarak kabul edilmelidir
49

.  

 

Eksik borçlarda taraflar arasında borç iliĢkisi geçerli olarak kurulmaktadır. 

Borçlu bu iliĢki nedeniyle alacaklıya borcunu yerine getirilebilir (ifa edebilir). Borçlu 

tarafından alacaklıya yapılan yerine getirme (ifa), diğer borç iliĢkilerinde olduğu gibi 

geçerli bir yerine getirmenin (ifanın) tüm sonuçlarını doğurur. Borçlu geçerli olarak 

yerine getirdiği borcun sonradan eksik borç olduğunu öğrendiği takdirde, yerine 

getirdiği edimin iadesini talep edemeyecektir. Borçlu tarafından kendi arzusu ile borç 

yerine getirilmez (ifa edilmez) ise, alacaklı tarafından borcun yerine getirilmesi 

devlet gücü ile elde edilemeyecektir
50

. 

 

Sırf ahlaki vazifenin yerine getirilmesinden (ifasından) kaynaklanan 

kazandırmalarda, kazandırma sebebi “causa donandi” değil, “causa solvendi”dir. 

Çünkü burada, geçerli olarak kurulmuĢ bir borç iliĢkisinden kaynaklanan mevcut 

olan bir borcun yerine getirilmesi söz konusudur
51

. Borçlar Kanununun md. 

62/c.2‟de yer alan “…ahlaki bir vazifeyi ifa için verilen Ģey, geri alınamaz” hükmü 

ile, sebepsiz zenginleĢme davası açılarak yerine getirilen (ifa edilen) Ģeyin geri 

alınması imkanı da ortadan kaldırılmıĢtır. Ahlaki vazifenin yerine getirilmesi sözü 

verme (taahhüdü) de bağıĢlama olarak nitelendirilemeyecektir
52

.  

                                                 
49

 KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 30. 
50

 A.e., s. 31. 
51

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 347; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 156; 

SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 203: “Ama “ahlaki vazifenin ifası” kimi zaman bir derece 

batısındaki bağıĢlama kavramıyla kimi zaman da bir derece doğusundaki ücret ödeme (ivazlı 

kazandırma) kavramıyla kesiĢip çakıĢabilir…O zaman menfaatler durumuna en uygun düĢen 

nitelendirmeyi benimsemek yerine olur”. 
52

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 35-36; “Borçlar Kanunumuz Alman Medeni Kanununun aksine, âhlaki 

bir ödevin yerine getirilmesini bağıĢlama saymamıĢtır. Bu hüküm her ne kadar gerçekleĢen 

bağıĢlamalara iliĢkin ise de, ilkeyi bütün müesseseye Ģümullendirmenin gerektiği söylenemez. BaĢka 

bir deyimle, kanunun benimsediği çözüm yolunun (bağıĢlama taahhütlerinde) de geçerli sayılmaması 

bir ilke çeliĢmesinin deyimi olacaktır. Ġrade açıklamasında özellikle (babamın bana manen ve madden 

yardımına karĢı) sözlerinden daha sonraki tasarrufun amacı ve anlamı açıkça anlaĢılmakta olup, 

böylece tasarruf bir hediye vaadi de sayılamaz. O halde, âhlaki bir ödevin, baba oğul iliĢkisinden 

doğan minnet borcunun yerine getirilmesi anlamında bulunan yazılı yükümlülük esas tutularak davalı 

evlât kazancının belli oranını karĢılıksız babaya bırakmaya zorlanamaz.” Yargıtay 4. H.D. 12.01.1965 

tarih, 1031 E., 82 K. sayılı kararı, Turgut UYGUR, Açıklamalı ve Ġçtihatlı Borçlar Kanunu 



20 

 

 

Ahlaki vazife gibi diğer eksik borçların, örneğin zamanaĢımına uğramıĢ borç 

(B.K. md. 125, T.B.K. md. 146) , kumar ve bahisten doğan borç (B.K. md. 504/1, 

T.B.K. md. 604/1)
53

, evlenme tellallığından (simsarlığından) doğan borç (B.K. md. 

404/1, T.B.K. md. 524), yerine getirilmesi (ifası) de bağıĢlama olarak kabul 

edilmemektedir
54

. 

 

Borçlar Kanununda yer alan ve açıkça bağıĢlama olmadığı belirtilen iliĢkiler 

dıĢında doktrin tarafından bağıĢlama sayılmayan bazı hukuki iliĢkiler de söz 

konusudur. 

 

Bağlanma iradesinin olmadığı hatır iliĢkisi
55

 bir bağıĢlama değildir
56

. Hatır 

iliĢkisi gereğince karĢılıksız bir iĢ yapılmıĢ, bir hizmet görülmüĢ ise söz konusu 

edimin bir bağıĢlama olmadığı kuĢkusuzdur. Hatır iliĢkisi kullanım ödüncü (ariyet) 

sözleĢmesinde olduğu gibi ancak yerine getirmeye (ifaya) kadar ileri sürülebilir. 

Kullanım ödüncü sözleĢmesinde yerine getirmeden (ifadan) sonra B.K. md. 303-304; 

T.B.K. md. 383-384 hükümleri uygulanır
57

. Hatır iliĢkisinin konusu, karĢılıksız bir iĢ 

yapılması, bir hizmet görülmesi olmayıp, daha önce bir bağıĢlama sözü verme 

olmasa dahi, bir nesnenin verilmesi ise, artık bu durumda hatır iliĢkisini elden 

bağıĢlama olarak sayabiliriz. Ancak elden bağıĢlama olarak nitelendirebilmek için 

hatır iliĢkisinin “animus donandi” ile yapılması gerekmektedir
58

.  

 

Hediye ve bahĢiĢin bağıĢlama olup olmadığı ise, doktrinde tartıĢmalıdır. Bazı 

yazarlar düğün, niĢan, sünnet, doğum günü gibi özel günlerde verilen olağan (mutad) 

                                                                                                                                          
Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, 5 c., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2003, s. 5593; k.g. için Bkz.: 

KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 57 dn. 49. 
53

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 37: Kumar ve bahis borcunun yerine getirilmesindeki sebep “causa 

donandi” değil, “causa solvendi”dir. 
54

 A.e.; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 253; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 

147; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 37-39; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 347-348. 
55

 HATEMĠ, Fasiküller, s. 16: “Tek taraflı olarak borç altına giren borçlu; akit kurulduktan sonra da 

vaadinden cayma hakkını saklı tutuyorsa, somut olayın özelliklerine göre cayma hakkının saklı 

tutulduğu da karĢı tarafça bilinebilir ise, hatır iliĢkisinden söz edilir”. 
56

 HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 138; SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 203. 
57

 HATEMĠ, Fasiküller, s. 16. 
58

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 42-43. 
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hediye ve bahĢiĢlerin kanun gereğince bağıĢlama hükmünde olduğunu 

savunmaktadırlar
59

. Doktrinde çoğunlukla benimsenen görüĢe göre ise hediye ve 

bahĢiĢlerin bağıĢlama olarak değerlendirilemeyeceği kabul edilmektedir
60

. Bununla 

birlikte yukarıda da belirtildiği gibi bağlanma iradesi bu iliĢkide hediye ve bahĢiĢin 

verilmesinden önce ileri sürülmemiĢ ise yerine getirmeden sonra hediye ve 

bahĢiĢlerin elden bağıĢlama olarak kabul edilebileceğini söyleyebiliriz
61

. 

 

Kanun koyucu tarafından yasada özel olarak düzenlenmiĢ olan karĢılıksız 

kazandırmalar bağıĢlama olarak nitelendirilemez ve yasa koyucu tarafından her bir 

karĢılıksız kazandırma için konulan özel kurallar uygulanır
62

.  

 

1.1.2.2.3. Ġslam Hukukunda Sadaka ve Hibe Ayrımı Pia 

Causa (Caritas) 

 

Ġslam hukukunda hibe ve sadaka kavramları birbirlerinden farklı kavramlardır 

ve genel olarak bu iki kavramı teberru yani karĢılıksız kazandırma üst baĢlığı altında 

inceleyebiliriz
63

. 

 

Eski hukukumuzda bir mal bağıĢlayan kimseye “vahib”, bağıĢlanılan mala 

“mevhub” ve kendisine bir mal bağıĢlanan kimseye de “mevhubunleh” denilirdi
64

. 

                                                 
59

 Hugo OSER/ Wilhelm SCHONENBERGER, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, 

V.Band Obligationenrecht, 2. Teil (Halband): Art. 184-418, 2.Aufl., Zürich, 1936, Art. 239, Nr. 14. 
60

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 348; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 278; TONGSĠR, 

BağıĢlama, s. 41-42; Hediye, bahĢiĢ ve ikramiyenin ahlaki bir vazifenin ifasından kaynaklanan bir 

edim olması nedeniyle bağıĢlama sayılamayacağına dair görüĢ için Bkz.: SEROZAN, Borçlar 

Hukuku, s. 203; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 139; ZEVKLĠLER/ 

GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 147; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 156. 
61

 Aslında hediye ve bahĢiĢin “bağıĢlama” sayılması gerekir. Ancak, alıĢılmıĢ (mutad) bağıĢlamanın 

(mutad hediye) iadesi talep edilemez. Bazen de bahĢiĢ (bağıĢ) terimi kullanılmasına rağmen aslında 

töre gereğince “causa solvendi” ile verilen bahĢiĢler de vardır (Garson yüzdesi hesaba dahil değildir). 

Bunlar için kullanılan “bahĢiĢ” terimine rağmen bahĢiĢ (bağıĢ) değildir. 
62

 SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 203: KarĢılıksız kullanım ödüncü (ariyet) sözleĢmesi, vekaletsiz iĢ 

görme sözleĢmesi, saklama (vedia) sözleĢmesi, ömür boyu gelir (kaydı hayatla irat) sözleĢmesi, 

ölünceye kadar bakma sözleĢmesi, rehin ya da kefalet gibi. 
63

 Abdulkadir ġENER, “Dini ve Hukuki Açıdan BağıĢlama Üzerine Bir Sohbet”, (Çevrimiçi) 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/771/9815.pdf, 27 Ağustos 2009, s. 229. 
64

 Osman KAġIKÇI, Ġslam ve Osmanlı Hukukunda Mecelle, Ġstanbul, Osmanlı AraĢtırmaları Vakfı 

Yayınları, 1997, s. 266. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/771/9815.pdf
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Mecelle‟nin 833. maddesinde hibe ile ilgili tarif Ģöyledir: "Hibe, bilâ ivaz bir malı 

temlik etmektir". Eski hukukumuza göre hibenin Ģartları Ģunlardır: Ġlk Ģart 

bağıĢlananın, bağıĢlama sırasında mevcut olması (Mecelle, mad. 856), ikinci Ģart 

bağıĢlanan malın, bağıĢlayanın kendi mülkü olması (Mecelle, mad. 857) ve üçüncü 

Ģart bağıĢlanacak malın belirlenmiĢ olmasıdır (Mecelle, mad. 858). Dördüncü Ģart 

bağıĢlayanın âkıl ve bâliğ olmasıdır. Vahibin hibe yapabilmesi için teberru ehliyetine 

sahip olması gereklidir. Bu, Mecelle'nin 859. maddesinde Ģöyle ifade edilir: 

"Vâhibin, âkıl ve bâliğ olması Ģarttır binaenaleyh sağîr (küçük), mecnûn ve ma 'tuh 

(bunak) un hibesi sahih değildir; Amma bunlara hibe sahihtir." Son Ģart ise tarafların 

rızasının bulunmasıdır. Rıza bulunmaksızın cebir ve ikrah ile yapılan hibe geçerli 

değildir. Hata ve hile hallerinde hibe akdinin iptali istenebilir
65

.  

 

Hibe ile sadaka kavramı zaman zaman birbiri yerine kullanılsa ve her ikisi de 

bir karĢılıksız kazandırma olsa da, bu iki kavram Ġslam Hukukunda birbirinden farklı 

kavramlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Mecelle md. 835‟e göre sadaka, Allah rızası 

için ve sevap kazanmak amacıyla birine yapılan bir teberrudur. Sadaka, geniĢ anlamlı 

bir kavram olup, dini ve toplumsal bir hayra yönelik, karĢılıksız olarak verilen bir 

malvarlığı değeridir
66

. Sadakada, hibeden faklı olarak, sevap iĢleme saiki, Allah‟a 

yakınlaĢma kaygısı vardır. Bir baĢka ifade ile sadaka, hibeden kazandırma sebebinin 

“pia causa caritas”
67

 olup olmadığının tespiti ile farklılaĢır. Sadaka, ahlaki ve vicdani 

bir görevin yerine getirilmesi olup, dünyevi bir yönü olmasının yanı sıra, dini yönü 

ağır basan bir karĢılıksız kazandırmadır. Hibe ise sadakadan farklı olarak sevap 

kazanma arzusunun olmadığı ve dünyevi hayatta hukuki bir iĢlem özelliği gösteren 

bir karĢılıksız kazandırmadır. Ġslam hukukundaki sadaka kavramı, bir anlamda 

bugünkü hukukumuzdaki ahlaki bir vazifenin yerine getirilmesi (ifası) kapsamında 

verilen karĢılıksız kazandırmaları kapsamaktadır
68

. 

 

                                                 
65

 Abdulkadir ġENER, Ġslâm Hukukunda Hibe, Ankara, Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi 

Yayınları, 1984, s. 36. 
66

 ġENER, BağıĢlama, s. 231. 
67

 “kurbet kastı”. 
68

 ġENER, Ġslam Hukukunda Hibe, s. 20; ġENER, BağıĢlama, s. 231. 



23 

 

Sadaka ile hibe birbirinden farklı kurumlar olması nedeniyle Mecelle‟de 

farklı hükümlere tabi kılınmıĢtır. Örneğin, Mecelle‟nin 862-864. maddelerine göre, 

vahib, kabza kadar hibeden rücu edebilir, kabzdan sonrada hibeden rücu sebepleri 

yok ise, mahkemeye baĢvurarak hibenin feshini isteyebilir. Buna karĢılık kabzdan 

sonra sadakadan dönülebilmesine imkan yoktur (Mecelle md. 874). Kabzdan sonra 

sadakadan dönülememesinin sebebi, sadakanın hibeden farklı olarak Allah rızası için 

ve sevap kazanmak amacıyla yapılmasından kaynaklanmaktadır
69

. 

 

Burada yeri gelmiĢken son olarak Ġslam Hukukundaki vakıf kavramına da 

kısaca değinmek istiyoruz. Ġslam Hukukundaki vakıf kavramı, sadakada olduğu gibi 

kesinlikle “kurbet kastı” ile yapılırdı
70

. Bu sebeple hibeden farklı bir kurum olarak 

karĢımıza çıkmaktadır
71

. Ġslam hukukunda mezheplere göre birtakım farklılıklar 

bulunmasına rağmen vakıf tek taraflı bir hukuki muamele olarak kabul edilmekte
72

, 

hukuki anlamı ise mezheplere göre değiĢmekteydi
73

. Buna göre: “ġafilere göre vakıf; 

bir malı hapsederek (temlik ve temellükten alıkoyarak) yapılan ve belirli Ģahıslara 

veya vasıfları belirtilen kimselere tahsis edilen ve amacı hayır olan bir bağıĢ 

çeĢididir. Malikilere göre vakıf, mülkiyeti verende kalmak üzere bir ayn‟ı herhangi 

bir temliki tasarruftan alıkoymak ve gelirini insanların yararına veya bir hayra sarf 

etmektir…Hanbelilere göre, aslın hasbi (temlük temellükten alıkonulması) ve 

menfaatin Allah yolunda harcanmasından ibarettir. Hanefilere göre vakfın tanımında 

mezhebin kurucusu Ebu Hanife ile Ebu Yusuf ve Muhammed arasında önemli bir 

fark bulunmaktadır. Ebu Hanife‟ye göre vakıf; bir kimsenin sahip olduğu bir gayr-i 

menkulün, aynı sahibinin mülki hükmünde kalmak üzere menfaatinin bir cihede 

tasadduk edilmesidir. Bu tanımdan, vakf olunan Ģeyin Malikilerde olduğu gibi 

vakfedenin mülkünden çıkmadığı ve müstakil bir Ģahsiyetin tekemmül etmediği 

                                                 
69

 ġENER; Ġslam Hukukunda Hibe, s. 20: “…sadaka ictimaî bir terimdir; hibe ise hukukî bir 

terimdir. Dolayısiyle sadakanın sâiki, ictimaî ve dinîdir; hibenin sâiki ise hukukîdir”. 
70

 Hüseyin HATEMĠ, Önceki ve Bugünkü Türk Hukuku’nda Vakıf Kurma Muamelesi, Ġstanbul, 

Ġstanbul Üniversitesi Yayını, 1969, s. 120 vd. 
71

 Borçlar Hukukumuzda vakıf  kurma iĢlemi bağıĢlama olarak kabul edilemez. Ancak kurulmuĢ bir 

vakfa bağıĢlamada bulunulabilir. Bkz.: GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 279; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, 

Borçlar Hukuku, s. 155. 
72

 HATEMĠ, Vakıf Kurma Muamelesi, s. 41. 
73

 Hüseyin ERTUÇ, “Ġslam Hukuk Tarihinde Vakıflar ile Batı Kültüründeki Benzeri 

Kurumların KarĢılaĢtırılması” (YayımlanmamıĢ Tez), Erzurum, 2007, s. 8. 
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anlaĢılmaktadır… Ebu Yusuf ve Muahmmed‟e göre ise vakıf; kendisi ile bir Ģeyin 

mülkiyetinin Allah‟ın mülkiyetine geçtiği ve ondan gelen gelirlerin ihtiyaç 

sahiplerine tahsis edildiği hukuki bir muameledir”
74

.  

 

Farklı mezheplere ait yukarıda belirttiğimiz bu tanımların ortak özelliği ise, 

vakfın “kurbet kastı” ile yapıldığıdır. Hanefi fıkhına göre geçerli olarak vakfın 

kurulabilmesi için “kurbet kastı” iki yönüyle de var olmalıdır. Ġlk olarak vakfedenin 

gerçek iradesinin “kurbet” olması gerekmekte ikinci olarak ise, Ġslam Hukukuna göre 

vakfın “kurbet” olarak kabul edilmesi gerekmektedir
75

. Yani bir kimse vakıf 

kurarken sevap kazanma, Allah‟a yakınlaĢma kastı ile hareket etmektedir. Vakfın 

tahsis edildiği amaç, gerçekte Ġslam Hukukuna göre “kurbet” olarak kabul edilse 

dahi, vakfedenin inancına göre “kurbet” değilse vakıf batıldır
76

. Aynı Ģekilde 

vakfedenin inancına göre vakfın tahsis edildiği amaç “kurbet” olmasına rağmen, 

Ġslam Hukukuna göre bu amaç “kurbet” olarak kabul edilmiyorsa yine vakıf batıl 

olur
77

. Ġslam Hukukuna göre vakfın tahsis edildiği amacın “kurbet” olup olmadığının 

tespiti, vakfedenin inancına göre vakfın tahsis edildiği amacın “kurbet” olarak kabul 

edilip edilemeyeceğinin tespitine göre daha kolaydır. Ġkincisinde yani, vakfedenin 

subjektif iradesinin tespiti ancak, tahsis amacının, vakfedenin mensup olduğu dinin 

ve Ġslam Hukukuna göre, iyi ve yararlı bir iĢ olup olmadığının tespiti ile mümkün 

olacaktır
78

. 

 

1.1.2.3. BağıĢlamanın Bir SözleĢme Niteliği TaĢıması 

 

1.1.2.3.1. Genel Olarak 

 

Hukuki bir sonuç doğurmak için, iki ya da ikiden fazla kiĢinin karĢılıklı ve 

birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulan hukuki iliĢkiye sözleĢme denir (B.K. 

md.1, T.B.K. md. 1). “Contractus” (sözleĢme, akit) terimi Roma Hukukunda, Ġngiliz 

                                                 
74

 A.e., s. 8-9. 
75

 HATEMĠ, Vakıf Kurma Muamelesi, s. 121-122. 
76

 A.e., s. 121. 
77

 A.e. 
78

 A.e., s. 122. 
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Hukukunda ve Fransız Hukukunda sadece borçlanma iĢlemleri için kullanılmaktadır. 

Alman Hukukunda ve Türk-Ġsviçre Hukuklarında ise, kazandırıcı harcama iĢlemleri, 

yani ayni hak kazandıran iĢlemler için de “ayni sözleĢme” terimi kullanılmaktadır. 

Roma Hukukunda “consensus” ve “res” in birlikte gerçekleĢtiği sözleĢmeler, Fransız 

Hukukunda “ayni sözleĢme” deyimi ile ifade edilmektedir. Çoğu zaman “real 

sözleĢme” ile “ayni sözleĢme” kavramları birbirinden farklı olmasına rağmen birbiri 

yerine ikame edilerek kullanılmaktadır. Ancak bu kullanım doğru değildir. Türk 

Hukukunda “ayni sözleĢme” terimi harcama iĢlemi niteliğindeki sözleĢmeler 

bakımından kullanılmalıdır. “Ayni sözleĢme”, mülkiyetin devri sonucunu doğuran ya 

da bir sınırlı ayni hak kurma borcu doğuran sözleĢmelerin yerine getirilmesi (ifası) 

safhasında karĢımıza çıkan, taĢınırlarda zilyetliğin devri, taĢınmazlarda ise tescil ile 

sonuç doğuran bir sözleĢme olarak nitelendirilmelidir
79

. SözleĢmenin hüküm ifade 

edebilmesi için taraf iradelerinin yanı sıra, bu iradeye maddi bir olayın da 

eklenmesinin zorunlu olduğu durumlarda “real sözleĢme”den bahsedilir. Bir baĢka 

ifade ile “ayni sözleĢmeler”de “real sözleĢmeler”den farklı olarak “consensus” ve 

“res” bir arada gerçekleĢmemektedir
80

. 

 

SözleĢmeler edim iliĢkisine göre bir tarafa borç yükleyen sözleĢmeler ve iki 

tarafa borç yükleyen sözleĢmeler olmak üzere ikiye ayrılarak incelenebilir.  

 

SözleĢmenin taraflarından birinin ediminin karĢılığını diğerinin oluĢturduğu 

sözleĢmelere iki tarafa borç yükleyen sözleĢmeler denir. Ġki tarafa borç yükleyen bazı 

sözleĢmelerde edimler arasında bir karĢılıklılık iliĢkisi bulunmaktadır. Bir baĢka 

ifadeyle, taraflardan birinin edimi diğerinin ediminin tam karĢılığını oluĢturmaktadır. 

Bu tür iki tarafa borç yükleyen sözleĢmeler tam iki tarafa borç yükleyen sözleĢmeler 

olarak anılırlar. Bazı iki tarafa borç yükleyen sözleĢmelerde ise, sözleĢmenin her iki 

tarafının da edim yükümlülüğünün olduğu, ancak bu yükümlülüklerin birbirinin tam 

karĢılığı olmadığını görürüz. Örneğin kullanım ödüncü (ariyet) sözleĢmesinde, 

sözleĢmenin taraflarının edimleri aynı anda değil, sıra ile doğmaktadır. Yine, vekalet 

sözleĢmesinde kullanım ödüncü (ariyet) sözleĢmesinde olduğu gibi, sözleĢmenin 

                                                 
79

 KOCAYUSUFPAġAOĞLU vd.; Borçlar Hukuku, s. 96-97. 
80

 A.e.; HATEMĠ, Fasiküller, s. 10-12. 
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kurulduğu sırada taraflardan birinin edim borcu söz konusu değilken, sözleĢmenin 

yerine getirilmesi (ifası) sırasında edim borcu altına gireceği muhtemeldir. ĠĢte bu iki 

örnekte olduğu gibi sözleĢmenin her iki tarafının da edim borcunun olduğu, ancak bu 

borçların karĢılıklı olmadığı iki tarafa borç yükleyen sözleĢmelere, eksik iki tarafa 

borç yükleyen sözleĢmeler denir
81

.  

 

SözleĢmenin taraflarından yalnızca birinin borç altına girdiği sözleĢmelere tek 

tarafa borç yükleyen sözleĢmeler denir
82

. BağıĢlama da tek tarafa borç yükleyen 

sözleĢmelerdendir
83

. B.K. md. 234‟de bağıĢlamanın bir sözleĢme olduğu 

belirtilmemiĢtir. B.K. md. 239‟da yer alan  “…bağıĢlananın kabulüne kadar…” 

ifadesi ile bağıĢlayanın icabının yanında bağıĢlananın kabul beyanında bulunması 

gerektiği, yani bağıĢlamanın bir sözleĢme niteliğinde olduğu anlaĢılmaktadır. 

11.01.2011 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul edilen, 04.02.2011 tarihinde Resmi 

Gazete‟de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar 

Kanununun 285. maddesinde, Borçlar Kanundan farklı olarak bağıĢlamanın bir 

sözleĢme olduğu açıkça belirtilerek tanımına yer verilmiĢtir. BağıĢlama bir 

sözleĢmedir. Tüm sözleĢmeler gibi bağıĢlamada, bağıĢlayan ve bağıĢlananın 

karĢılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile kurulmaktadır
84

. BağıĢlama sözü 

vermede (bağıĢlama taahhüdünde) bağıĢlama sözleĢmesi borçlandırıcı iĢlem 

niteliğindedir. Elden bağıĢlamada ise taahhüt ve harcama iĢlemleri bir arada 

gerçekleĢmektedir
85

.  

 

                                                 
81

 Fikret EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. bs., Ġstanbul, Beta Yayınları, 2003. s. 199 v.d. 

KOCAYUSUFPAġAOĞLU,  v.d., Borçlar Hukuku, s. 98 v.d. 
82

 A.e., s. 98; EREN, Borçlar Hukuku, s. 199-200. 
83

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 350. Tek tarafa borç yükleyen sözleĢme ile tek taraflı hukuki 

iĢlem birbirine karıĢtırılmamalıdır. Tek taraflı hukuki iĢlemde sözleĢmeden farklı olarak sadece tek 

kiĢinin iradesinin varlığı yeterlidir. Tek tarafa borç yükleyen sözleĢmelerde ise, tüm sözleĢmeler gibi 

iki tane, karĢılıklı ve birbirine uygun irade beyanı gereklidir. Bu beyanlardan akdin bütün esaslı 

noktalarını içeren ve zaman olarak önce olana icap, icaba uygun olarak sözleĢmenin meydana 

gelmesini sağlayan irade beyanına ise kabul denir.  
84

 BECKER, Borçlar Kanunu, s. 207; HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 38;  ZEVKLĠLER/ 

GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 148;  TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 350 v.d.; GÜMÜġ, 

Borçlar Hukuku, s. 276-277; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 244-247; TONGSĠR, BağıĢlama, 

s. 22 v.d.; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 187; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 104-105; TUNÇOMAĞ, 

Borçlar Hukuku, s. 183-185; Hüseyin Avni GÖKTÜRK, Borçlar Hukuku Akdin Muhtelif 

Nevileri, Ankara, 1951, s. 41. 
85

 Ayrıntılı bilgi için Bkz..: a.Ģ. Birinci Bölüm 2. BağıĢlamanın ÇeĢitleri. 
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1.1.2.3.2. BağıĢlamada Ehliyet 

 

BağıĢlama sözleĢmesinde, sözleĢmenin taraflarının bağıĢlama sözleĢmesi 

yapma ehliyetine sahip olup olmadıkları sorunu ehliyet türlerine göre ayrı ayrı ele 

alınarak incelenmelidir. Bildiğimiz gibi ehliyet, hak ehliyeti ve fiil ehliyeti olmak 

üzere iki çeĢittir. Ayrıca ehliyet bahsinin bağıĢlayan ve bağıĢlanan açısından da 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre:  

 

BağıĢlayan ya da bağıĢlanan gerçek kiĢi ise, T.M.K md. 8‟de yer alan “Her 

insanın hak ehliyeti vardır.” hükmü gereğince hak ehliyetine sahiplerdir
86

. 

 

 BağıĢlayan tüzel kiĢi ise, bağıĢlama sözleĢmesi yapmak için tüzel kiĢinin hak 

ehliyetinin var olup olmadığının araĢtırılması gerekir. Tüzel kiĢilerin hak ehliyetinin 

iki sınırı vardır. Bunlardan ilki tüzel kiĢinin bir insan olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Buna göre tüzel kiĢilerin insana özgü haklardan yararlanması 

mümkün değildir. Tüzel kiĢilerin hak ehliyetinin ikinci sınırı ise “numerus clausus” 

ilkesinden kaynaklanmaktadır. Buna göre, tüzel kiĢiler türünü belirleyen amaç ile 

sınırlı olmak üzere hak ehliyetine sahiptirler
87

. BağıĢlanan tüzel kiĢi ise, hak 

ehliyetinin bağıĢlama yapmakta olduğu gibi, bağıĢlamayı kabul etmek için de, türünü 

belirleyen amaç ile sınırlı olup olmadığı doktrinde tartıĢmalıdır. Yargıtay bu konuda 

tüzel kiĢinin hak ehliyetinin malvarlığı edinirken amacı ile sınırlı olduğu 

görüĢündedir
88

. Tüzel kiĢiler kuruluĢ amaçlarını gerçekleĢtirmek için varlıklarını 

                                                 
86

 Sağ doğmak Ģartıyla her insan, doğumu anından itibaren hak ehliyetine de sahip olur. Hatta sağ 

doğmak Ģartıyla kendisine gebe kalınmıĢ olan çocuk (cenin), dahi hak ehliyetini ana rahmine düĢtüğü 

andan itibaren kazanmıĢ olur. Fiil ehliyeti ise hak ehliyetinden farklı bir kavramdır. Sonradan 

kazanılan ve kiĢinin belirli niteliklere sahip olduğu anda kazandığı ehliyettir.  
87

 Hüseyin HATEMĠ, KiĢiler Hukuku Dersleri, Gözden GeçirilmiĢ ve GeniĢletilmiĢ 2. bs., Ġstanbul, 

Filiz Kitabevi, 2001, s. 141; M. Kemal OĞUZMAN/ Özer SELĠÇĠ/ Saibe OKTAY-ÖZDEMĠR, 

KiĢiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel KiĢiler), Yeniden Gözden GeçirilmiĢ ve Mevzuata UyarlanmıĢ 

10. bs., Ġstanbul, Filiz Kitabevi, 2010, s. 230-231; HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 39-40. 
88

 “Davada ileri sürülen iddianın ve davalı tarafın savunmasının içeriğine göre, yanlar arasındaki 

uyuĢmazlık Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde kurulmuĢ, cemaat vakfı tüzel kiĢiliğini taĢıyan vakfın 

mal edinip edinemeyeceği noktasında toplanmaktadır… Söz konusu, vakıflara tüzel kiĢilik tanınması 

üzerine cemaat ve hayır kurumlarına ait malların adlarına kayıt edilmesi için yasayla bir süre tayin 

edilmiĢtir. Bu süre, l1.09.1329 ( 1913 ) tarihli kanunla 6 ay uzatılmıĢ; takiben 25.02.1329 ( 1913 ) 

tarihli kanun ile tekrar 6 ay süre tanınmıĢ, en son Emval-i Gayri Menkullerin Tasarrufu Hakkındaki 

30.03.1329 ( 1913 ) Tarihli Kanun'un 4. maddesi ile iki yıl süre verilmiĢtir. 05.06.1935 tarihinde 

yürürlüğe giren Vakıflar Kanunu'nun hükümet gerekçesinde ve yasanın 1. maddesinde cemaatlerce 
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sürdürürler. Bu amaca hizmet etmek için malvarlığı hakları en elveriĢli araçlardan 

biridir. Bir baĢka ifade ile tüzel kiĢinin amacının kanunen yasaklanmamıĢ bir amaç 

olduğu durumlarda, bu amacın gerçekleĢtirilebilmesi için malvarlığı edinmesi 

doğaldır. Bu sebeple tüzel kiĢinin amacı, tüzel kiĢinin malvarlığı edinme ehliyetini 

engellemez. Tüzel kiĢinin amacı, malvarlığı edinirken hak ehliyetini değil de, tüzel 

kiĢinin fiil ehliyetini etkilemektedir
89

. 

  

BağıĢlayan gerçek kiĢi ise B.K. md. 235/1 (T.B.K. md. 286/1) gereğince, tam 

ehliyetlilerin bir baĢka ifade ile, ergin, ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan 

kiĢilerin, bağıĢlama sözleĢmesi bakımından fiil ehliyetleri tamdır. Gerçek kiĢi 

bağıĢlayan sınırlı ehliyetli ise, T.M.K. md. 429 gereğince yasal danıĢmanın 

muvafakatı ile bağıĢlama yapabilir. Gerçek kiĢi bağıĢlayan tam ehliyetsiz ise, T.M.K. 

md. 449 gereğince bağıĢlama yapmak yasak iĢlemler arasında sayıldığından bu 

bağıĢlamalar tam ehliyetsiz ve hatta yasal temsilcisi tarafından dahi 

yapılamayacaktır
90

. Yasal temsilcilerin bağıĢlama yapamayacağına iliĢkin bu kural 

                                                                                                                                          
idare olunan vakıfların "mülhak vakıf' olduğu açıklanmıĢtır. Yasanın geçici ( muvakkat ) maddesiyle 

mevcut cemaat vakıfları için onları idare edenlere Vakıf Genel Müdürlüğü'nce beyanname verme 

yükümlülüğü getirilmiĢtir. Vakfiyesi olmayan cemaat vakıflarının 1936 yılında verilmiĢ 

beyannamelerinin taĢınmaz mal varlıklarını belli etme ve sonradan mal edinme bakımından 

"vakıfname" niteliğinde kabul edilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu itibarla bu tür 

vakıfların 1936 tarihinden sonra, nedeni ne olursa olsun taĢınmaz mal edinemeyeceklerine iliĢkin 

görüĢler günümüze kadar uygulamaya yön vermiĢtir. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan 

düzenlemelerin ıĢığında somut olay incelendiğinde çekiĢmeli taĢınmazın 1936 tarihli beyannamede yer 

almadığı, davalı vakfın baĢka yollarla da mal edinemeyeceği görülmektedir. Bu durumda bağıĢ 

suretiyle taĢınmaz mal temellükü ve tescilinin yolsuz nitelikte bulunduğu ve iptalinin gerekeceği 

kuĢkusuzdur…” 1.H.D., 10.3.2005 tarih., E. 2005/1644, K. 2005/2660 sayılı kararı (Akip Ġçtihat 

Programı). 
89

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 40: “TüzelkiĢilerin –Devlet- dıĢında kanuni mirasçılık hak ehliyetleri 

yoktur, ancak, bağıĢlama veya ölüme bağlı kazandırma yolu ile hak kazanma ehliyetleri vardır. Bu hak 

ehliyetine Anayasa ilkelerine uygun bir kanuni sınır getirilebilir. Böyle bir kanuni sınır yoksa, 

tüzelkiĢinin bağıĢlama yolu ile hak kazanma ehliyetine (Hak ehliyeti) kanun dıĢı sınırlar getirmeye 

imkan yoktur.”; Hüseyin HATEMĠ/ Rona SEROZAN/ Abdülkadir ARPACI, EĢya Hukuku, Ġstanbul, 

Filiz Kitabevi, 1991, s. 504-506; Aydın AYBAY/ Hüseyin HATEMĠ, EĢya Hukuku, Ġstanbul, Vedat 

Kitapçılık, 2010, s. 166; k.g. için Bkz.: OĞUZMAN/ SELĠÇĠ/ OKTAY-ÖZDEMĠR, KiĢiler Hukuku, 

s. 232. 
90 “TMK'nun 13. maddesinde fiil ehliyeti ayırt etme gücünün varlığına bağlanmıĢ, 14. maddede ise 

ayırt etme gücü bulunmayanların fiil ehliyeti olmadığı vurgulanmıstır. Kanunun 15. maddesinde 

"kanunda gösterilen durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri 

hukuki sonuç doğurmaz." hükmüne yer verilmiĢtir. Anılan kanunun 16. maddesinde ayırt etme gücüne 

sahip küçük ve kısıtlıların, yasal temsilcilerinin rızası olmaksızın karĢılıksız kazandırıcı ve kiĢiye sıkı 

sıkıya bağlı hakları kullanabilecekleri öngörülmüĢtür. Fiil ehliyeti ile ilgili hükümler birbirini 

doğrulamakta ve tamamlamaktadır. Küçüklerin ve kısıtlıların karĢılıksız kazanma ile ilgili hukuki 

iĢlemlerinde ayırt etme gücünün varlığının ön koĢul olması kanunun ayırt etme gücünü temel öğe 
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sınırlı ehliyetsizler bakımından da geçerlidir
91

. B.K. md. 235/2‟de ise, “Tasarrufa ehil 

olmayanın malı, ancak kanuni mümessillerinin mesuliyetleri kaydıyla ve vesayet 

                                                                                                                                          
olarak kabul ettiğini göstermektedir. Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar tarafından yapılan iĢlemlerin 

yaptırımı kanunlarda belirtilen ayrık durumlar dıĢında hukuki geçersizliktir. BağıĢlama iki taraflı bir 

akit olup bağıĢlayan ve bağıĢlananın icap ve kabul doğrultusundaki iradelerinin birleĢmesi ile oluĢur. 

BağıĢlama bağıĢlanan yönünden ivazsız bir akittir. ( BK. m. 234 ) BağıĢlama koĢulsuz olabileceği gibi 

koĢullu veya birtakım yükümlülüklerle sınırlı da olabilir. BK'nun 235. maddesinde "bağıĢlama 

ehliyeti", 236. maddesinde ise "bağıĢlamayı kabul ehliyeti" düzenlenmiĢtir. Borçlar Kanunu, Türk 

Kanunu Medenisi'nden sonra yürürlüğe girdiği halde bağıĢlama akdi ile iki tarafın ehliyeti yönünden 

ayrıca özel düzenleme yapılması anlamlıdır. Konumuzu ilgilendirdiği için 236. maddenin açıklanması 

gerekli görülmüĢtür. Maddenin 1. fıkrasında "Medeni haklarını kullanmak selahiyetinden mahrum 

olan kimse, temyiz kudretine malik ise bağıĢlamayı kabul ve bu sebeple mal iktisap edebilir" 

denilmektedir. Kanun koyucu bağıĢlamayı kabul için ayırt etme gücünün ( temyiz kudreti ) varlığını 

zorunlu görmüĢtür. "... Temyiz kudretine malik ise..." sözcüklerinin baĢka türlü yorumlanması 

olanaksızdır. Bu ibarenin karĢıt anlamından ayırt etme gücüne sahip olmayanlara yapılan 

bağıĢlamanın geçersiz olduğu sonucuna varılır. BağıĢlama akdi ivazsız bir akit olduğu için değiĢik 

yorumları önlemek amacıyla TMK'nun 16. maddesine paralel bir düzenleme yapılmıĢtır. TMK'nun 15. 

maddesinde, kural olarak ayırt etme gücü bulunmayan kiĢilerin fiillerinin kanunda gösterilen ayrık 

durumlar dıĢında hukuki sonuç doğurmayacağı belirtilmiĢtir. Kurala aykırı uygulama yapılabilmesi 

için ayrık durumların kanunlarda açıkça gösterilmiĢ olması gerekir. Maddenin açıklığı karĢısında 

yorum yoluyla kurala ayrık durum getirilmesi mümkün değildir. TMK'nun 2. maddesi, dürüst 

davranma ile ilgili olup genel hüküm niteliğindedir. Genel hüküm uygulanarak ehliyet yönünden 

kanunda öngörülmeyen ayrık durum yaratılması kanunun sarahatına uygun düĢmez. Kaldı ki BK'nun 

236. maddesinde ehliyetle ilgili özel düzenleme yapılmıĢ olması kanun koyucunun genel kuraldan 

ayrılmadığını ve ayrık durum getirmediğini kanıtlamaktadır. Yerel mahkemece, somut olayda 

9.3.1955 tarih 1954/22 esas ve 1955/2 sayılı, özel daire ise 11.6.1941 tarih 4/21 sayılı Ġçtihadı 

BirleĢtirme Kararları'nın uygulanması gerektiğini belirtmiĢlerdir. Ġçtihadı BirleĢtirme Kararları, 

konuları ile sınırlayıcı, gerekçeleri ile açıklayıcı ve sonuçları ile bağlayıcı kararlardır. Dava konusu 

olayda hangi Ġçtihadı BirleĢtirme Kararı uygulanacaktır? 9.3.1955 gün 22/2 sayılı Ġçtihadı BirleĢtirme 

Kararının sonuç bölümü "... Karz muamelesini temin eden gayrimenkul rehini, rehinin temyiz 

kudretinden mahrumiyeti sebebiyle terkin edildiği takdirde alacağın tabi olduğu müruruzamanın 

rehinin terki hakkındaki hükmün kesinleĢtiği tarihten itibaren cereyana baĢlaması icap ettiğine..." 

Ģeklindedir. Kararın sonuç bölümünde ayırt etme gücüne sahip olmayanların kazanımlarının 

sonucuyla ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Ġçtihada konu olan olay ipotekle ilgilidir. Kararın 

gerekçesinde ayırt etme gücü ile ilgili değerlendirmeler yapılmıĢ ise de gerekçe bağlayıcı nitelik 

taĢımadığından dava konusu olayda uygulanamaz. Buna karĢılık 11.6.1941 gün 1941/4-21 sayılı 

Ġçtihadı BirleĢtirme Kararının sonuç bölümü "... Mümeyyiz olmayan bir kimse ile hukuki muamelede 

bulunan diğer akidin bunu bilmeyerek hüsnüniyetle hareket etmiĢ olması zikri geçen 15. maddenin 

mutlak ve kat'i sarahatı karĢısında öyle bir kimsenin tasarrufu üzerine hukuki hükmün terettüp etmesi 

için kafi değildir. Kanun o gibi temyiz kudretinden mahrum kimselerin esasen hüküm ifade etmeyen 

tasarrufları hususunda o tasarruftan dolayı hak iddia edenlerin hüsnüniyetlerini himaye etmemektedir. 

... Medeni Kanunumuzun metin ve ruhundan baĢka türlü bir netice çıkarılmasına imkân yoktur..." 

Ģeklindedir. Ġçtihadı birleĢtirme kararının sonuç bölümünde ayırt etme gücünden yoksun olan kiĢilerin 

tasarruflarının geçersiz olduğu açıkça vurgulanmıĢtır. Dava konusu olayda bu kararın uygulanması  

gerekmektedir. Ehliyetsiz kiĢinin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz. Akit iki taraflı bir hukuki iĢlemdir. 

Ehliyetsiz kiĢinin fiil hukuki sonuç doğurmaz ise, buna bağlı olarak akdin diğer tarafı için de bu fiil 

sonuç doğurmaz. Zira akit karĢılıklı olarak iki tarafın iradesinin birleĢmesiyle oluĢur. Batıl olan akit 

bir taraf için geçerli, diğer taraf için geçersiz kabul edilemez”. Yargıtay H.G.K., 27.11.2002 tarih, 

2002/1-877 E. 2002/1029 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
91

 “Medeni Kanunun 392 nci maddesindeki "vasi vesayet altındaki kimsenin malını bağıĢlayamaz" 

yolundaki hüküm karĢısında, Borçlar Kanununun 235/2. maddesinin, yollamada bulunduğu Medeni 

Kanunun 392 nci maddesi ile uyumlu olduğu söylenemez. Üstelik, Medeni Kanunun 392 nci maddesi, 

aynı Kanunun 269 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi gereğince, kıyasen velayete de 

uygulandığından, kanun hükmünün kesin açıklığı nedeniyle, eylem yeteneği bulunmayanların, diğer 



30 

 

hakkındaki hükümlere riayetle bağıĢlanabilir” hükmü yer almaktadır. Ġlk bakıĢta 

Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun hükümlerinin birbiri ile çeliĢtiği düĢünülse de, 

Medeni Kanunda yer alan yasaklamanın sadece önemli bağıĢlamalar için geçerli 

olduğu söylenebilir. Önemsiz bağıĢlamalar bakımından ise, B.K. md. 235/2 

gereğince Medeni Kanun hükümlerine göre, sınırlı ehliyetsizler bakımından yasal 

temsilci ya da yasal temsilcinin izni veya muvafakatı ile sınırlı ehliyetsiz tarafından 

bağıĢlama yapılabilir
92

. 11.01.2011 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul edilen, 

04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe 

girecek olan Türk Borçlar Kanununda B.K. md. 235/2‟de yer alan hükme benzer 

nitelikte bir hükme yer verilmemiĢtir. Bu düzenleme ile Medeni Kanun ile Borçlar 

Kanunu arasında bir fikir birliği sağlanmıĢtır. Ancak bu halde de artık, sınırlı 

ehliyetsizlerin önemsiz bağıĢlama yapıp yapamayacağı sorusu aklımıza gelebilir. 

Kanundaki düzenleme karĢısında önemli önemsiz ayrımı yapılmaksızın sınırlı 

ehliyetsizler bağıĢlama sözleĢmesi yapamayacaklardır. 

 

 BağıĢlanan gerçek kiĢi ise, tam ehliyetliler bakımından bağıĢlamayı kabul 

etme ehliyeti tamdır. Sınırlı ehliyetli ve ayırt etme gücüne sahip sınırlı ehliyetsizlerin 

bağıĢlamayı kabul edebilmeleri için yasal temsilcilerinin izni ya da icazetine 

                                                                                                                                          
bir ifadeyle tam ve sınırlı ehliyetsizlerin, yasal temsilcileri eliyle de bağıĢlama yapmaları 

olanaksızdır”. Yargıtay H.G.K., 04.05.2005 tarih, 2005/1-298 E. 2005/308 K. sayılı kararı (MeĢe 

Ġçtihat Programı). 
92

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 41: “ZGB 408 de bizim MK 449 metninde olduğu gibi sadece 

“bağıĢlama” değil “erhebliche Schenkungen” (önemli bağıĢlamalar) denmektedir. ġu halde bu kural 

(B.K. 235/2) „önemsiz bağıĢlamalar‟ için konmuĢtur”. a.g. için Bkz.: TANDOĞAN, Borçlar 

Hukuku, s. 354, ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 149; FEYZĠOĞLU, Borçlar 

Hukuku, s. 241; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 281; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 189-190. k.g  

YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 157: B.K. md. 235/2‟de yer alan hüküm sadece 

kendisine yasal danıĢman atanan kiĢiler için geçerlidir ve bu kiĢiler ancak danıĢmanlarının muvafakatı 

ile bağıĢlamada bulunabileceklerdir. “Diğer taraftan, Borçlar Kanunu'nun 235 inci maddesinin birinci 

fıkrasına göre, bağıĢlayanın tam yetenekli olması gerekir. Eylem yeteneği bulunan kimse, kural 

olarak, malvarlığı üzerinde bağıĢlama yapabilir. Anılan maddenin ikinci fıkrası uyarınca, eylem 

yeteneği olmayan birinin ve sınırlı yeteneksizlerin, malvarlığından bağıĢlama, ancak kanuni 

temsilcisinin mesuliyeti saklı kalmak üzere ve vasilik hukuku kuralları göz önüne alınarak yapılabilir. 

Medeni Kanunun 392 nci maddesindeki "vasi vesayet altındaki kimsenin malını bağıĢlayamaz" 

yolundaki hüküm karĢısında, Borçlar Kanununun 235/2. maddesinin, yollamada bulunduğu Medeni 

Kanunun 392 nci maddesi ile uyumlu olduğu söylenemez. Üstelik, Medeni Kanunun 392 nci maddesi, 

aynı Kanunun 269 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi gereğince, kıyasen velayete de 

uygulandığından, kanun hükmünün kesin açıklığı nedeniyle, eylem yeteneği bulunmayanların, diğer 

bir ifadeyle tam ve sınırlı ehliyetsizlerin, yasal temsilcileri eliyle de bağıĢlama yapmaları olanaksızdır. 

Somut olayda, 21.2.1994 temlik tarihi itibariyle reĢit olmayan davacı Mümine Erol yönünden, annesi 

Sakine'nin yaptığı bağıĢın geçerli bir tasarruf olmadığı açıktır.” Yargıtay H.G.K. 04.05.2005 tarih, 

2005/1-298 E., 2005 308 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı ). 
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ihtiyaçları yoktur
93

. Bununla birlikte B.K. md. 236 (T.B.K. md. 287) gereğince yasal 

temsilcilerin kabul edilmiĢ bağıĢlamayı hükümden düĢürme imkanı vardır
94

. 

BağıĢlanan ayırt etme gücünü haiz değil ise, bağıĢlama iĢlemi geçersiz olacaktır
95

.  

 

Tüzel kiĢiler T.M.K md. 49 gereğince kanuna ve kuruluĢ belgelerine göre 

gerekli organlara sahip olmakla fiil ehliyetini kazanırlar. Özel hukuk tüzel 

kiĢilerinin fiil ehliyetleri kuruluĢ belgelerinde yer alan özel amaç ile sınırlıdır. Bu 

sebeple tüzel kiĢiler kuruluĢ belgelerinde yer alan amacın sınırları dahilinde 

organları vasıtasıyla bağıĢlama yapabilirler
96

. Tüzel kiĢilerin bağıĢlanan olma 

bakımından hak ehliyetine iliĢkin tartıĢmalara yukarıda değinmiĢtik. Bu bağlamda 

fiil ehliyeti bakımından herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Tüzel kiĢi 

organlarının tamam olması ile bağıĢlamayı kabul edebilir. Kanuna göre bulunması 

gereken organlarından bazılarının bağıĢlama sırasında geçici olarak bulunmaması 

                                                 
93

 ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 149; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 282; 

TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 355; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 245. 
94

 Bkz.: aĢ. Üçüncü Bölüm 1. Sınırlı Ehliyetsizin Yasal Temsilcisinin BağıĢlamayı Reddi. 
95

 “BağıĢlama iki taraflı bir akit olup bağıĢlayan ve bağıĢlananın icap ve kabul doğrultusundaki 

iradelerinin birleĢmesi ile oluĢur. BağıĢlama bağıĢlanan yönünden ivazsız bir akittir. ( BK. m. 234 ) 

BağıĢlama koĢulsuz olabileceği gibi koĢullu veya birtakım yükümlülüklerle sınırlı da olabilir. BK'nun 

235. maddesinde "bağıĢlama ehliyeti", 236. maddesinde ise "bağıĢlamayı kabul ehliyeti " 

düzenlenmiĢtir. Borçlar Kanunu, Türk Kanunu Medenisi'nden sonra yürürlüğe girdiği halde bağıĢlama 

akdi ile iki tarafın ehliyeti yönünden ayrıca özel düzenleme yapılması anlamlıdır. Konumuzu 

ilgilendirdiği için 236. maddenin açıklanması gerekli görülmüĢtür. Maddenin 1. fıkrasında "Medeni 

haklarını kullanmak selahiyetinden mahrum olan kimse, temyiz kudretine malik ise  bağıĢlamayı 

kabul ve bu sebeple mal iktisap edebilir" denilmektedir. Kanun koyucu bağıĢlamayı kabul için ayırt 

etme gücünün ( temyiz kudreti ) varlığını zorunlu görmüĢtür. "... Temyiz kudretine malik ise..." 

sözcüklerinin baĢka türlü yorumlanması olanaksızdır. Bu ibarenin karĢıt anlamından ayırt etme 

gücüne sahip olmayanlara yapılan  bağıĢlamanın geçersiz olduğu sonucuna varılır. BağıĢlama akdi 

ivazsız bir akit olduğu için değiĢik yorumları önlemek amacıyla TMK'nun 16. maddesine paralel bir 

düzenleme yapılmıĢtır. TMK'nun 15. maddesinde, kural olarak ayırt etme gücü bulunmayan kiĢilerin 

fiillerinin kanunda gösterilen ayrık durumlar dıĢında hukuki sonuç doğurmayacağı belirtilmiĢtir. 

Kurala aykırı uygulama yapılabilmesi için ayrık durumların kanunlarda açıkça gösterilmiĢ olması 

gerekir. Maddenin açıklığı karĢısında yorum yoluyla kurala ayrık durum getirilmesi mümkün değildir. 

TMK'nun 2. maddesi, dürüst davranma ile ilgili olup genel hüküm niteliğindedir. Genel hüküm 

uygulanarak ehliyet yönünden kanunda öngörülmeyen ayrık durum yaratılması kanunun sarahatına 

uygun düĢmez. Kaldı ki BK'nun 236. maddesinde ehliyetle ilgili özel düzenleme yapılmıĢ olması 

kanun koyucunun genel kuraldan ayrılmadığını ve ayrık durum getirmediğini kanıtlamaktadır”. 

Yargıtay H.G.K., 27.11.2002 tarih, 2002/1-877 E. 2002/1029 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı); 

HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 42: “Ancak, MK 15/2‟yi de göz önünde tutarak diyebiliriz ki, butlana 

rağmen harcama iĢlemi de yapılmıĢ ise, bağıĢlananının geri verilmesi talebi somut olayda „hakkın 

kötüye kullanılması‟ niteliğinde olduğu takdirde MK 2/2 gereğince reddedilmelidir”. 
96

 A.e., s. 41. 
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halinde T.M.K. md. 427/1-b.4 gereğince kayyım atanmak sureti ile eksiklik 

giderilir
97

. Atanan kayyım bağıĢlamayı kabule yetkilidir. 

 

1.2. BAĞIġLAMANIN ÇEġĠTLERĠ 

 

Roma Hukukunda bağıĢlama elden bağıĢlama ve bağıĢlama vaadi (taahhüdü) 

olarak iki Ģekilde yapılabiliyordu. Roma Hukukundaki gibi günümüzde de bağıĢlama 

elden bağıĢlama ve bağıĢlama sözü verme (bağıĢlama taahhüdü) olmak üzere iki 

biçimde yapılabilir. AĢağıda öncelikle elden bağıĢlama üzerinde durduktan sonra 

bağıĢlama sözü verme (bağıĢlama taahhüdü) ile ilgili açıklamalarda bulunacağız. 

 

1.2.1. Elden BağıĢlama 

 

1.2.1.1. Mahiyeti 

 

B.K. md. 237‟de “Elden bağıĢlama, bağıĢlayanın bir Ģeyi bağıĢlanana teslim 

etmesi ile vücut bulur” Ģeklinde tanımlanmıĢtır
98

. 11.01.2011 tarihinde T.B.M.M. 

tarafından kabul edilen, 04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanan ve 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanununun 289. 

maddesinde ise, “Elden bağıĢlama, bağıĢlayanın bir taĢınırı bağıĢlanana teslim 

etmesiyle kurulmuĢ olur” Ģeklinde bir tanıma yer verildiği görülür. T.B.K. md. 

289‟da yer alan bu hükümde, B.K. md. 237‟de yer alan hükümden farklı olarak elden 

bağıĢlamanın konusu belirtilirken “Ģey” kelimesi yerine, “taĢınır” kelimesi tercih 

edilmiĢtir. Ġlk bakıĢta T.B.K. md. 289‟da yer alan hükümde taĢınmazların elden 

bağıĢlamanın konusu olmadığı için “taĢınır” kelimesinin kullanılmasının yerinde 

olduğu düĢünülebilir. Ancak biraz sonra ele alacağımız gibi elden bağıĢlamanın 

konusunu sadece taĢınırlar değil, alacaklar da oluĢturabilir. Bu sebeple kanunda 

kullanılan “taĢınır” deyiminin, alacakları da kapsamadığı için yerinde olmadığı 

düĢünülebilir ise de, EĢya Hukukunda örneğin alacak rehninin taĢınır rehni sayılması 

                                                 
97

 A.e., s. 42. 
98

 Benzer hüküm ZGB 242 “Bir elden bağıĢlama, bağıĢlayanın, nesneyi bağıĢlanan teslimi ile olur”. 
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dolayısıyla geniĢ anlamda “taĢınır” teriminin kullanıldığını da söyleyebiliriz. Alacak 

bağıĢlaması önce bir bağıĢlama sözü verme (taahhüdü) anlamında “temlik vaadi” 

(pactum de cedendo), ardından alacağın temliki vaadi ile yapılabileceği gibi, “elden 

bağıĢlama”ya benzer Ģekilde, doğrudan tasarruf iĢlemi (alacağın temliki) ile de 

yapılabilir. Ne var ki burada temlik yazılı Ģekle bağlı bir harcama iĢlemi (tasarruf 

muamelesi)dir.   

 

Bazı yazarlara göre elden bağıĢlama, borçlandırıcı iĢlem ile harcama 

iĢleminin aynı anda gerçekleĢtiği bir baĢka deyiĢle, akdin kurulması ve yerine 

getirilmesinin (ifasının) birbiri ile aynı zamanda gerçekleĢtiği bir iĢlemdir. Bu görüĢe 

göre borçlandırıcı iĢlem ile harcama iĢlemini birbirinden ayırmaya imkan yoktur
99

. 

Diğer görüĢe göre ise
100

, elden bağıĢlama bir harcama iĢlemidir (tasarruf 

muamelesidir). Bu harcama iĢleminin sebebi doğrudan “causa donandi” yani, 

bağıĢlama sebebidir.  Bu düĢüncede elden bağıĢlama “real sözleĢme” ve aynı 

zamanda –mülkiyet hakkının devri sonucunu doğurduğu için- “ayni sözleĢme” 

(Dinglicher Vertrag) niteliğinde olmaktadır
101

. 

 

Kanaatimizce elden bağıĢlamada, harcama iĢleminin yanı sıra bu iĢlemin 

yanında bir borçlandırıcı iĢlem de söz konusudur. Ancak borçlandırıcı iĢlem ile 

harcama iĢlemi aynı anda gerçekleĢmektedir. Yani bağıĢlama sözleĢmesinin 

yapılması ile yerine getirilmesi arasında zaman aralığı bulunmamaktadır. 

 

 

                                                 
99

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 360; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 109; ARAL, Borçlar 

Hukuku, s. 193; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 186; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar 

Hukuku, s. 152, HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 38; CAVIN, Schweizerisches Privatrecht, s. 187; 

Stefano ROMELLI, OR Hand kommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht (herausgeben 

von Jolanta Kren Kostkıewıcz, Urs Bertschinger, Peter Breitschmıd, Ivo Schwander) Zürich, 2002, 

Art. 242, Nr. 1, s. 231; OSER, SCHONENBERGER, Kommentar zum schweizerischen 

Zivilgesetzbuch, Art. 239, Nr. 22. 
100

 BECKER, Borçlar Kanunu, s. 216; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 284-285; Ġbrahim BELEN, 

“ġartlı ve Mükellefiyetli BağıĢlama” (YayımlanmamıĢ Tez), Ankara, 2005, s. 14; TONGSĠR, 

BağıĢlama, s. 49; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 264-265: “Kanunumuz ise pratik bir zihniyetle 

hareket etmiĢ ve bu itibarla bağıĢlamayı Borçlar Kanununun hususî kısmında akdîn muhtelif nevîleri 

arasında nizamlamıĢtır; yoksa elden bağıĢlamaya borç münasebeti doğurur bir mahiyet vermek istemiĢ 

değildir”. 
101

 A.e., s. 265. 
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1.2.1.2. Konusu ve Yapılma Tarzı 

 

Elden bağıĢlamanın konusu taĢınmazlar dıĢındaki hukuki değerlerdir. Bu 

hukuki değerler, taĢınırlar ve alacaklardır
102

. TaĢınırlarda elden bağıĢlama, herhangi 

bir Ģekle bağlı değildir
103

 ve causa donandi ile zilyetliğin devredilmesi suretiyle 

gerçekleĢtirilir. Zilyetliğin devredilmesinden yalnızca taĢınırın fiilen teslimi 

anlaĢılmamalıdır
104

. Medeni Kanunumuzda yer alan ve zilyetliğin devrini sağlayan 

kısa elden teslim, zilyetliğin havalesi, hükmen teslim ile de elden bağıĢlama 

gerçekleĢtirilebilir
105

. Alacaklarda yukarıda belirttiğimiz gibi elden bağıĢlamanın 

konusu olabilirler. Bir alacak “causa donandi” kastı ile ibra ve temlik yoluyla elden 

bağıĢlanabilir. Alacakların elden bağıĢlanabilmesi için ayrıca Ģekle bağlı bir 

borçlandırıcı iĢlem yapılmasına gerek yoktur
106

. 

 

                                                 
102

 YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 159; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 360; 

ARAL, Borçlar Hukuku, s. 193; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 152: “Elden 

bağıĢlamanın konusunu, yalnızca, taĢınırlar ve kiĢisel haklar oluĢturabilir. TaĢınmazların ve taĢınmaz 

üzerindeki nesnel hakların devri, ancak tapu sicilinde yapılacak tescil iĢlemiyle gerçekleĢeceğinden, 

teslim bu sonucu sağlamaya yeterli değildir”.  
103

 “TaĢınır malların mülkiyetinin nasıl intikal edeceği Medeni Yasanın 763 ( eski Medeni Yasanın 

687 )maddesinde düzenlenmiĢtir. TaĢınırların elden bağıĢlanması Ģekle bağlı olmayıp,bağıĢlayanın bu 

Ģeyi bağıĢlanana teslim etmesiyle vücut bulacağından ( BY. 237. maddesi )teslimle mülkiyet alıcıya 

geçer”. Yargıtay 1. H.D., 02.03.2005 tarih ve 2005/875 E., 2005/2166 K. sayılı kararı (Akip Ġçtihat 

Programı). 
104

 “Gerçekten Borçlar Kanununun 237. maddesi hükmünce bağıĢlamanın geçerli olabilmesi için 

bağıĢlanan Ģeyin lehine bağıĢlanana teslimi gerekir ise de Medeni kanunun 892. maddesinde temlik 

eden özel bir nedene dayanarak zilyed olmakta devam eder ise zilyedliğin teslim olmaksızın da iktisap 

olunabileceği öngörülmüĢtür”. Yargıtay 7. H.D. 25.10.1976 tarih 1976/9792 E., 1976/12151 K. sayılı 

kararı (Akip Ġçtihat Programı). 
105

 BECKER, Borçlar Kanunu, s. 217; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 361; OSER, 

SCHONENBERGER, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch Art.239, Nr. 39; 

FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 266-267; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 77 v.d.; TUNÇOMAĞ, 

Borçlar Hukuku, s. 188; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 193; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 285; 

“Hemen belirtilmelidir ki; taĢınmaz mallar dıĢındaki değerlerde, eĢ söyleyiĢle taĢınır mal, alacak ve 

haklarda, zilyetliğin geçiĢi yollarından olan kısa elden teslim, zilyetliğin havalesi ve hükmen teslim ile 

bağıĢlama yapılabileceği, burada özel olarak bir biçim öngörülmediği kuĢkusuzdur. Nitekim Borçlar 

Kanununun 237/1. maddesi, "Elden bağıĢlama, bağıĢlayanın bir Ģeyi bağıĢlanana teslim etmesiyle 

vücut bulur." Hükmünü amirdir. ġu durumda, taĢınmazların Ģekil Ģartına bağlı olmaksızın elden 

bağıĢlanabilme olanağı bulunmadığı halde; taĢınır mallar ve alacakların zilyetliğinin devri konusunda 

bir geçerlik Ģekli öngörülmediğinden, dava konusu otomobil ve para da olduğu gibi hukuken taĢınır 

eĢya niteliğinde sayılan değerlerin bağıĢlanması ya da bağıĢ amacıyla bedelsiz olarak devredilmesi 

iĢlemi hukuken geçerlidir”. Yargıtay H.G.K., 28.05.2008 tarih, 2008/4-399 E. 2008/408 K. sayılı 

kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
106

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 361; k.g. için Bkz.: ARAL, Borçlar Hukuku, s. 193; 

FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 265. 
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TaĢınmazlar elden bağıĢlamanın konusu olamazlar
107

. B.K. md. 237/2‟de 

taĢınmazların veya taĢınmaz üzerindeki ayni hakların bağıĢlanmasının ancak, tapu 

siciline kayıt ile tamam olacağı belirtilmektedir. Aynı maddenin 3. fıkrasına göre, bu 

tescil ancak, geçerli bir bağıĢlama sözü vermeye (bağıĢlama taahhüdüne) istinaden 

yapılabilecektir. Bu sebeple taĢınmazların bağıĢlanabilmesi için öncelikle, bir 

bağıĢlama sözü vermenin (bağıĢlama taahhüdünün) yapılması, ardında da tescil 

iĢleminin gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir
108

. Bir baĢka deyiĢle, borçlandırıcı iĢlem 

ve harcama iĢleminin aynı zamanda gerçekleĢtirilebilmesi mümkün değildir
109

. 

Bununla birlikte Yargıtay tapusuz taĢınmazların taĢınır hükmünde olduğunu ve bu 

sebeple elden bağıĢlamaya konu olabileceğini kabul etmiĢtir
110

. Ancak bu kabul 

yerinde değildir. Çünkü tapusuz taĢınmazın mülkiyetinin devri, doğrudan doğruya 

zilyetliğin devri yoluyla gerçekleĢtirilemez. ġu da bir gerçektir ki, tapusuz 

taĢınmazlara iliĢkin tapuda resmi senet düzenleyerek tasarruf iĢlemi de 

gerçekleĢtirilemez. Ancak tapusuz taĢınmazlar için noterde bir satıĢ vaadi 

düzenlenebilmesine herhangi bir engel bulunmamaktadır. T.M.K. md. 996 

anlamında, “accessio temporis” kuralı gereğince noterde düzenlenen satıĢ vaadi 

sözleĢmesinden sonra zilyetliği devralan kiĢiye, yararlanma hakkı devredilebilir ve 

bu geniĢ anlamda bir “karĢılıksız devir” (bağıĢlama) olarak ele alınabilir
111

. 
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 A.e., s. 269; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 152; TANDOĞAN, Borçlar 

Hukuku, s. 363, TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 189; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 79; ARAL, 

Borçlar Hukuku, s. 194; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 160. 
108

 T.B.K. md. 288/2-3: “Bir taĢınmazın veya taĢınmaz üzerindeki ayni bir hakkın bağıĢlanması sözü 

vermenin geçerliliği, ancak resmi Ģekilde yapılmıĢ olmasına bağlıdır. ġekle uyulmaması sebebiyle 

geçersiz olan bağıĢlama sözü verme, bağıĢlayan tarafından yerine getirildiğinde, elden bağıĢlama 

hükmündedir. Ancak, geçerliliği resmi Ģekle bağlanmıĢ olan bağıĢlamalarda bu hüküm uygulanmaz”. 
109

 BECKER, Borçlar Kanunu, s. 217; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 363; Ali YELDAN, 

“BağıĢlamadan Dönme” (YayınlanmamıĢ Tez), Konya, 2002, s. 13.  
110

 A.g. için Bkz.: YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 160; “Böylece sözleĢmenin konusu 

olan bu taĢınmazlar tapuda kayıtlı bulunmadıklarına ve tapuda kayıtlı olmayan taĢınmazların taĢınır 

mal niteliğinde sayılmaları gerekeceğine göre tapusuz taĢınmazlar üzerinde zilyetlikten ibaret olan 

hakkın devri, diğer bir ifadeyle teslim suretiyle elden bağıĢlanması hususundaki sözleĢme Borçlar 

Kanununun 237. maddesinin birinci fıkrası hükmünce hiçbir Ģekil Ģartına tabi olmadığından 

muvazaalı satıĢ sözleĢmeleri altında gizlenerek yapılan bağıĢlama niteliğindeki tasarruf geçerli olup 

ancak tenkisi istenebilir”. Yargıtay 4. H.D. 18.11.1986 tarih, 1986/7027 E., 1986/7821 K. sayılı kararı 

(Akip Ġçtihat Programı). 
111

 AYBAY/  HATEMĠ, EĢya Hukuku, s. 187; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, EĢya Hukuku, s. 

577 v.d. 
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1.2.2. BağıĢlama Sözü Verme (BağıĢlama Taahhüdü) 

 

1.2.2.1. Mahiyeti 

 

BağıĢlama sözü verme (taahhüdü), bağıĢlayanın bağıĢlanana “causa donandi” 

kastı ile bir Ģeyi karĢılıksız olarak vermeyi taahhüt ettiği bir sözleĢmedir
112

. 

BağıĢlama sözü verme (taahhüdü), elden bağıĢlamadan farklı olarak derhal yerine 

getirilmeyen (ifa edilmeyen) bir bağıĢlama sözleĢmesidir. Bu özelliği ile 

borçlandırıcı iĢlem ile harcama iĢlemi gerçek anlamda birbirinden bağımsız ve ayrı 

zamanlarda gerçekleĢmektedir
113

. Ancak Türk Hukukunda borçlanma (taahhüt) ve 

harcama (tasarruf) iĢlemi taĢınmaz devirlerinde noterde değil tapuda yapıldığı ve 

taĢınmaz bağıĢlama (taahhüdü) sadece tapuda düzenlenerek ardından tescil talebi 

verilmesi istendiği için, iĢlemlerin ayrılığı belirgin olmakla birlikte, her ikisi de aynı 

gün ve ardı ardına gerçekleĢmekte, sadece tapu kütüğüne tescil daha geç 

yapılabilmektedir. Ancak, bir görüĢe göre “yevmiye defteri” (günlük defteri)ne 

yapılan yazım ile “ayni beklenti” doğmayıp mülkiyet geçmektedir. Ne var ki, 

“bildirici tescil” hallerinde olduğu gibi, yevmiye defterine yazımdan sonra tapu 

kütüğüne yazıma kadar, devralan taĢınmaz üzerinde tasarruf edememektedir. Bu da 

bir düzen kuralıdır
114

. Borçlandırıcı iĢlem olan bağıĢlama sözü vermenin (bağıĢlama 

taahhüdünün) sebebi “causa donandi”, bağıĢlamayı yerine getirmek (ifa etmek) için 

yapılan harcama iĢleminin sebebi ise “causa solvendidir”
115

. 
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 Borçlar Kanununun 238. maddesinde düzenlenen bağıĢlama sözü verme için madde baĢlığında 

“hibe vaadi” ifadesi kullanılmaktadır. Türk Borçlar Kanununda ise 288. maddede “bağıĢlama sözü 

verme” terimi kullanılmıĢtır. Borçlar Kanununda yer alan “hibe vaadi” terimi bağıĢlama sözü 

vermenin baĢlı baĢına bir sözleĢme olması nedeniyle doktrinde eleĢtirilmekteydi. EleĢtriler için Bkz.: 

TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 356; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 258; BĠLGE, Borçlar 

Hukuku, s. 110. Bu sebeple kanun koyucu tarafından “hibe vaadi” terimi yerine “bağıĢlama sözü 

verme” teriminin kullanılması yerinde olmuĢtur. 
113

 BağıĢlama sözü verme (taahhüdü)nün elden bağıĢlamaya nazaran daha hakiki bir bağıĢlama olup 

olmadığı hususundaki tartıĢmalar için Bkz.: TONGSĠR, BağıĢlama, s. 53. 
114

 AYBAY/HATEMĠ, EĢya Hukuku, s. 90 v.d.; k.g. için Bkz.: HATEMĠ/SEROZAN/ARPACI, EĢya 

Hukuku, s. 380-383. 
115

 FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 258. 
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BağıĢlama sözü verme (taahhüdü) bir “ön sözleĢme” değildir
116

. Kendisinden 

önce yapılmıĢ bir borçlanma iĢleminden sonra borcun yerine getirilmesi (ifası) için 

yapılmaktadır. Bir baĢka ifadeyle bağıĢlama sözü verme (taahhüdü) “causa solvendi” 

yani ödeme sebebi ile yapılan harcama iĢlemi niteliğinde bir iĢlemdir. Bu halde 

borçlanma iĢlemi “ön sözleĢme” olarak kabul edilemez. “Ön sözleĢme” sözleĢmenin 

taraflarının bir borçlandırıcı iĢlem yapmak taahhüdü altına girdikleri yine bir 

borçlandırıcı iĢlemdir
117

. Buna göre “ön sözleĢme”nin kendisi de bir borçlandırıcı 

iĢlemdir. BağıĢlama sözü vermede ise taraflar, bağıĢlama yani, harcama iĢlemi 

yapmak için bir araya gelmektedirler. Bu sebeple bağıĢlama sözü verme (taahhüdü), 

bir ön sözleĢme olarak nitelendirilemez.  

 

1.2.2.2. ġekli 

 

BağıĢlama sözü vermede, elden bağıĢlamadan farklı olarak, bağıĢlamanın 

yapıldığı zaman ile yerine getirileceği (ifa edileceği) zaman arasında bir süre 

bulunacağı için, kanun koyucu bağıĢlama sözü vermenin Ģekle bağlı olmasını 

öngörmüĢtür
118

. Böylece sözleĢmenin tarafları acele karar vermeden, düĢünerek ve 

dikkatlice davranabileceklerdir.  

 

Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu sözleĢmelerde kural olarak Ģekil 

serbestisi ilkesini benimsemiĢtir. (B.K. md. 11/1; T.B.K. md. 12/2) ġekle bağlı 

olmama kural, Ģekil ise istisnadır. B.K. md. 11/2‟de, kanunun Ģekil zorunluluğu 

getirdiği hallerde aksi belirtilmedikçe öngörülen Ģeklin geçerlilik Ģekli olduğu kabul 

edilmektedir. T.B.K. md. 12‟de de benzer bir hükme yer verilmiĢtir. BağıĢlama sözü 

vermede de, kanun koyucu tarafından aksi belirtilmediği için öngörülen Ģekil, 

geçerlilik Ģeklidir. Bu sebeple sözleĢmenin taraflarının kanun koyucu tarafından 

öngörülen Ģekle riayet etmeden yapacakları sözleĢme geçersizdir.  

 

                                                 
116

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 356; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 110. 
117

 HATEMĠ, Fasiküller, s. 45; KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 100 v.d. 
118

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 356; YELDAN, BağıĢlama, s. 14; ARAL, Borçlar Hukuku, 

s. 194; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 74. 
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BağıĢlama sözü vermede Ģekil bahsi, sözleĢmenin konusuna göre değiĢiklik 

göstermektedir. 

 

BağıĢlama sözü vermenin konusu taĢınır ise, B.K. md. 238/1‟de bağıĢlama 

taahhüdünün tahriri yani, yazılı Ģekilde yapılması ile geçerli olacağı belirtilmiĢtir
119

. 

Yazılı Ģeklin sadece borç altına giren bağıĢlayanın irade açıklamasını içermesi 

yeterlidir
120

. BağıĢlananın kabul beyanının yazılı olması ise zorunlu değildir. Hatta 

bağıĢlanın kabul beyanının zımni dahi olması da mümkündür
121

. Yazılı Ģeklin sadece 

borç altına giren bağıĢlayanın irade açıklamasını içermesinin yeterli olması, 

bağıĢlama sözleĢmesinin mahiyetinden kaynaklanmaktadır. BağıĢlama sözleĢmesi 

mahiyeti gereği, sadece bağıĢlayanı borç altına sokmakta, bağıĢlananın ise sözleĢme 

gereği herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bu sebeple, sadece edim borcu olan 

bağıĢlayanın irade açıklamasının yazılı Ģekil içerisinde yer alması, sözleĢmenin 

sıhhati için yeterli olacaktır. 

 

B.K. md. 238‟de bağıĢlama sözü vermenin konusunun alacak olduğu 

bağıĢlama sözleĢmesi bakımından yazılı Ģekil zorunluluğu getirilmiĢtir. B.K. md. 

163/2 gereğince alacağın temliki (alacağın devri) herhangi bir Ģekil Ģartına tabi 

değildir. Ancak B.K. md. 238‟de söz vermenin konusunun alacak olduğu bağıĢlama 

sözleĢmesi bakımından da yazılı Ģekil zorunluluğu getirilmiĢtir. Bu sebeple iki 

hüküm arasında bir çeliĢki doğmaktadır. Bu çeliĢki doktrinde, B.K. md. 163/2‟de yer 

alan genel hükümden ayrılarak “causa donandi” ile yapılan alacağın devri (temliki) 

iĢleminin, bir baĢka ifadeyle konusu alacak olan bağıĢlama sözü verme sözleĢmesinin 

yazılı Ģekilde yapılması gerektiği Ģeklinde çözümlenmektedir
122

. 11.01.2011 

                                                 
119

 T.B.K. md. 288/1: “BağıĢlama sözü vermenin geçerliliği, bu sözleĢmenin yazılı Ģekilde 

yapılmasına bağlıdır”. 
120

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 356; BECKER, Borçlar Kanunu, s. 219; GÜMÜġ, Borçlar 

Hukuku, s. 287; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 189; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 194; 

ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 151; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 247; 

“TaĢınır malların bağıĢlama vaadi yazılı olması ve bağıĢlayanın imzası bulunması Ģarttır.” (Yargıtay 

H.G.K. 17.12.1958 tarih, 151 E., 147 K.) Lütfü DALAMANLI/ Faruk KAZANCI/ Muharrem 

KAZANCI, Ġlmi ve Kazai Ġçtihatlarla Açıklamalı Borçlar Kanunu, 3 C., Ġstanbul, Kazancı Hukuk 

Yayınları, t.y., s. 417. 
121

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 356; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 246. 
122

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 356; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 259; GÜMÜġ, 

Borçlar Hukuku, s. 287; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 110 . 
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tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul edilen, 04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete‟de 

yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanununun 

288. maddesi gereğince bağıĢlama sözü vermenin geçerliliği, yine bu sözleĢmenin 

yazılı Ģekle yapılmasına bağlı kılınmıĢtır. Alacağın devri (alacağın temliki)nin Ģeklini 

düzenleyen T.B.K. md. 184/2‟de “Alacağın devri sözü verme, Ģekle bağlı değildir” 

hükmüne yer verilmiĢtir. Bu sebeple doktrin tarafından konusu alacak olan bağıĢlama 

sözü verme sözleĢmesi için benimsenen çözüm Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe 

girdikten sonra da geçerliliğini sürdürecektir. 

 

B.K. md. 238/2‟de
123

 “Bir gayrimenkul yahut bir gayrimenkul üzerindeki 

ayni bir hakkın bağıĢlanması taahhüdü, ancak resmi senetle yapılmıĢ ise muteber 

olur” hükmüne yer verilmiĢtir. Maddenin emredici hükmünden de anlaĢılacağı üzere 

tapuda kayıtlı olan taĢınmazların veya bunlar üzerindeki ayni hakların 

bağıĢlanmasını içeren bağıĢlama sözü verme resmi senetle yapılmalıdır
124

.  

 

B.K. md. 238/2 (T.B.K. md. 288/2) kuralına, Kadastro Kanunun 13/B-b 

maddesi bir istisna getirmiĢtir. Bu maddeye göre kadastro tespitleri sırasında tapuda 

kayıtlı taĢınmaz mala, kayıt sahipleri ya da onların mirasçıları dıĢında baĢka bir 

kimse zilyet bulunuyorsa zilyet, taĢınmaz malı, kayıt malikinden veya 

mirasçılarından veya mümessillerinden tapu dıĢı bir yolla iktisap ettiğini, onların 

beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkiĢi veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği 

ve ayrıca en az on yıl müddetle çekiĢmesiz, aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet 

bulunduğu takdirde zilyet adına tespit olunmaktadır
125

. Bu ayrık durum dıĢında 

                                                 
123

 T.B.K. md. 288/2: “Bir taĢınmazın veya taĢınmaz üzerindeki ayni bir hakkın bağıĢlanması sözü 

vermenin geçerliliği, ancak resmi Ģekilde yapılmıĢ olmasına bağlıdır”. 
124

 “Türk Medeni Kanununun 706 ( önceki Medeni Kanun'un 634. ) maddesi ve Borçlar Kanunu'nun 

213 ve 6217 Sayılı Yasa ile değiĢik 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 26. maddesinde; taĢınmaz 

mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleĢmelerin geçerli olmasının resmi Ģekilde düzenlenmiĢ 

bulunmalarına bağlı olduğu hükme bağlanmıĢtır. Borçlar Kanunu'nun 238/2. maddesi uyarınca bir  

gayrimenkulün yahut gayrimenkul üzerindeki bir hakkın bağıĢlanması taahhüdü ancak resmi senetle 

yapılmıĢ ise muteber olur. Bu resmi senedin de 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 26. maddesi gereğince 

"tapu sicil muhafızı veya memuru tarafından düzenlenmesi" gerekir. Ancak bu biçimde düzenlenen 

senedin resmi senet olarak kabulü mümkündür.” Yargıtay 14. H.D. 27.09.2004 tarih ve 2004/6412 E. 

2004/6312 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı).  
125

 “Medeni Kanunun 634. Borçlar Kanununun 213. ve 238. maddeleri gereğince genel kural olarak 

tapulu taĢınmazların temlikin resmi Ģekilde yapılması zorunlu ise de, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 
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taĢınmazların ya da taĢınmazlar üzerindeki ayni hakların bağıĢlanması ancak resmi 

Ģekil Ģartının yerine getirilmesi ile mümkündür. 

 

TaĢınmaz veya taĢınmazlar üzerindeki ayni bir hakkın bağıĢlanmasına iliĢkin 

resmi senet, Tapu Kanununun 26. maddesi gereğince tapu sicil muhafızı ya da tapu 

memuru tarafından düzenlenir
126

. Noterlerin tapulu taĢınmazların bağıĢlama sözü 

verme sözleĢmesini yapma yetkileri yoktur 
127

. Resmi Ģekle bağlı bağıĢlama sözü 

vermede, yazılı Ģekilde yapılması zorunlu olan bağıĢlama sözü vermeden farklı 

olarak, hem bağıĢlayanın hem de bağıĢlananın senet üzerinde imzasının bulunması 

gerekmektedir
128

. Bu durum Tapu Kanununun 26. maddesinden kaynaklanmaktadır. 

Bu maddenin 3. fıkrasına göre “Resmi senede tarafların kimlik bilgileri ile birlikte 

vergi kimlik numaraları da kaydedilir. Resmi senedi, taraflar ile hazırlayan memur 

ve tapu sicil muhafızı imzalar”. 

 

                                                                                                                                          
13/B-b maddesi bu kuralın istisnasını oluĢturmaktadır”. Yargıtay 16. H.D. 15.04.1999 tarih ve 

1999/1212 E. 1999/1237 K. sayılı kararı (Akip Ġçtihat Programı). 
126

 Senai OLGAÇ, Borçlar Hukuku, 1 c., Ġstanbul, Ġstanbul Akgün Matbaası, 1967, s. 226; 

TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 357; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 286; ZEVKLĠLER/ 

GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 150; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 158. 
127

 Bu konudaki tartıĢmalar için Bkz.: BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 110-111; “…Maddi olay, tapulu 

taĢınmazın bağıĢlama taahhüdünden ibarettir. Bu kabil tapulu taĢınmazların bağıĢlanmadı taahhüdü 

Borçlar Kanunun 238/2. maddesi ve 2644 sayılı Tapu Kanunun 26. maddeleri hükümlerine göre tapu 

memuru önünde yapılmalıdır. Ancak bu biçimde düzenlenen senedin resmi senet olarak kabulü 

mümkündür. Noterlerin ise, tapulu taĢınmazların bağıĢlanması taahhüdüne iliĢkin senedi düzenlemeye 

yetkileri yoktur…” (Yargıtay 13. H.D. 6.11.1975 tarih 1903 E., 6834 K.) DALAMANLI/ KAZANCI/ 

KAZANCI, Borçlar Kanunu, s. 415. 
128

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 287; konusu taĢınır mallar olan bağıĢlama sözü verme (bağıĢlama 

taahhüdü) bakımından geçerli olan yazılı Ģeklin sadece borç altına giren bağıĢlayanın irade 

açıklamasını içermesinin yeterli olması kuralının, konusu taĢınmaz olan bağıĢlama sözü vermede 

(bağıĢlama taahhüdünde) de geçerli olduğuna dair k.g. OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 226; 

FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 247; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 190: “Burada da bir 

taraflı Ģekil söz konusu olduğundan sadece bağıĢlayanın beyanının  ve imzasının resmî senette yer 

alması gerekir”. “B.K. md. 238 ile Ģekle bağlanmıĢ bulunan bağıĢlama vaadinden (yani bağıĢlama 

taahhüdü akdinde) sadece bağıĢlayanın için borç doğmaktadır. Bu cihetle (gerek menkullere iliĢkin 

olması bakımından gerek gayrimenkullere iliĢkin olması ve bu itibarla resmî Ģekilde yapılması‟nın 

icap etmesi halinde) yalnız bağıĢlayanın iradesinin yazılı veya resmî Ģekilde beyan edilmiĢ bulunması 

ile Ģekil Ģartı yerine getirilmiĢ olur. Zira BK. md. 13/1 hükmünce sadece borç altına girenin imzasının 

bulunması kanunî Ģekil hakkında da tatbik olunmaktadır (Von Tuhr § 30, IV; Oser/Schönenberger, 

md. 244, N.7). Bu itibarla mahkemece bu hukukî esas gözönünde tutulmaksızın bağıĢlamayı kabul 

edenin iradesi‟nin resmî senette gösterilememiĢ olması dolayisiyle bağıĢlama vaadinin Ģekil 

bakımından muteber olmayacağının ileri sürülmesi ve bunda ısrara edilmesi yersizdir.”Yargıtay 

H.G.K. 17.12.1958 tarih 7-151E., 147 K. sayılı kararı. Mustafa ReĢit KARAHASAN, Türk Borçlar 

Hukuku Özel Borç ĠliĢkileri, C.1 , y.y., Beta Yayınları, 2002, s. 652-653. 
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BağıĢlama sözü vermenin konusu tapuda kayıtlı olmayan taĢınmazlar ise, 

sözleĢmenin konusu, zilyetlik hakkının bağıĢlanmasıdır ve bağıĢlama sözü verme 

yine yazılı olarak yapılmalıdır. Buna karĢılık zilyetliğin bağıĢlanması, teslim ile 

birlikte gerçekleĢmiĢ ise, borçlandırıcı iĢlem ile harcama iĢlemi aynı zamanda 

gerçekleĢtiğinden artık burada elden bağıĢlama hükümlerini uygulanacak ve herhangi 

bir Ģekil Ģartı aranmayacaktır 
129

.  

 

1.2.2.3. BağıĢlama Sözü Vermenin Yerine Getirilmesi  

(BağıĢlama Taahhüdünün Ġfası) 

 

Geçerli bir bağıĢlama sözü vermenin yerine getirilmesi (bağıĢlama 

taahhüdünün ifası), “causa solvendi”ye dayalı bir harcama iĢleminin yapılması ile 

gerçekleĢir
130

.  

 

B.K. md. 238 (T.B.K. md. 288) gereğince bağıĢlama sözü verme (taahhüdü) 

sözleĢmenin konusuna göre belirli bir Ģekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde B.K. md. 

11/2 (T.B.K. md. 12) gereğince Ģekil unsuru geçerlilik Ģartı olduğundan sözleĢme 

hükümsüz olacaktır.  

 

Türk-Ġsviçre Hukukunda taĢınmazlar bakımından sebebe bağlılık ilkesi 

tartıĢmasız olarak kabul edilmektedir. Bu ilkeye göre mülkiyeti devir borcu doğuran 

borçlanma iĢlemi geçersiz ise, harcama iĢlemi geçerli olarak yapılsa bile, bu 

borçlanma iĢlemindeki geçersizlik harcama iĢlemini de etkilemekte, harcama 

iĢlemini de geçersiz kılmaktadır. Türk-Ġsviçre Hukukunda taĢınırlar bakımından konu 

tartıĢmalı olmakla birlikte
131

, bizimde katıldığımız görüĢe göre sebebe bağlılık ilkesi 

                                                 
129

 ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 151; BELEN, BağıĢlama, s. 20; TANDOĞAN, 

Borçlar Hukuku, s. 358; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 111; k.g. “Dava konusu taĢınmaz tapusuzdur. 

Tapusuz taĢınmazların bağıĢlanması herhangi bir Ģekle tabi değildir”.Yargıtay H. G. K., 14.02.1996 

tarih, 1995/16-991 E., 1996/74 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
130

 YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 158; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 262. 
131

 TartıĢmalar için Bkz.: Kemal OĞUZMAN/ Özer SELĠÇĠ/ Saibe OKTAY-ÖZDEMĠR, EĢya 

Hukuku, Gözden GeçirilmiĢ 12.bs., Ġstanbul, Filiz Kitabevi, 2009, s. 591-592. 
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taĢınırlar açısından da geçerlidir
132

. Sebebe bağlılık ilkesi gereğince, geçersiz bir 

bağıĢlama sözü vermeye istinaden bağıĢlananın, bağıĢlanana verilmesi halinde, 

bağıĢlayanın istihkak davası açarak bağıĢlananı geri alabilmesi mümkün olacaktır
133

. 

Oysa kanun koyucu bağıĢlama sözü verme bakımından istisnai bir hüküm 

öngörmüĢtür. B.K. md. 238/3‟de yer alan “BağıĢlama taahhüdü, tenfiz edilince, elden 

yapılmıĢ bağıĢlama gibi olur
134

” hükmü gereğince Ģekil Ģartlarına uymadan yapılan 

geçersiz bir bağıĢlama sözü verme yerine getirildiği
135

 takdirde, bağıĢlananın iadesi 

istenemeyecek ve elden bağıĢlama hükümleri uygulanacaktır. B.K. md. 238/3 

(T.B.K. md. 288/3)‟de yer alan düzenleme, konusu taĢınmaz olmayan bağıĢlama 

sözü verme sözleĢmeleri bakımından geçerlidir. Bu sebeple bağıĢlama sözü verme 

sözleĢmesinin konusunu taĢınırlar oluĢturduğunda, sebebe bağlılık ilkesinin 

yürürlükte olup olmadığı yönündeki nazari tartıĢmaların uygulamada herhangi bir 

önemi bulunmamaktadır.  

 

B.K. md. 238/3 (T.B.K. md. 288/3) yer alan hükmün anlamı doktrinde 

tartıĢmalıdır. Bir görüĢe göre geçersiz bağıĢlama sözü verme yerine getirilince, 

yerine getirme (ifa) ile baĢlangıçtaki bozukluk giderilmekte, bağıĢlama kastı teyit 

edilerek, geçersiz iĢlem geçerli hale gelmektedir
136

. Bir baĢka görüĢe göre ise, yerine 

getirme ile geçersiz olan bir bağıĢlama sözü verme sözleĢmesindeki geçersizlik 

ortadan kalkmamaktadır. Yerine getirme ile yeni bir iĢlem tesis edilmekte ve 

bağıĢlama sözü vermeye ihtiyaç duymayan elden bağıĢlama söz konusu 

olmaktadır
137

. BaĢka bir görüĢe göre ise, tarafların bağıĢlama sözü vermenin 

hükümsüz olduğunu bilip bilmemelerine göre, bağıĢlama sözleĢmesini yerine 

                                                 
132

 AYBAY/ HATEMĠ, EĢya Hukuku, s. 32-33; Vedat BUZ, Borçlunun Temerrüdünde 

SözleĢmeden Dönme, Ankara, Yetkin Yayınları, 1998, s. 167 v.d. 
133

 YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 158: Soyutluk ilkesini kabul edenler ise, geçersiz 

bir bağıĢlama taahhüdüne istinaden bağıĢlananın (taĢınırın) bağıĢlanana devredilmesi halinde, 

bağıĢlayanın sebepsiz zenginleĢme davası açarak bağıĢlananı geri alabilmesinin genel kurala göre 

mümkün olacağını söylemektedirler. 
134

 T.B.K. md. 288/3: “ġekle uyulmaması sebebiyle geçersiz olan bağıĢlama sözü verme, bağıĢlayan 

tarafından yerine getirildiğinde, elden bağıĢlama hükmündedir”. 
135

 TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 190; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 112: BağıĢlamanın yerine 

getirilmiĢ sayılabilmesi için, bağıĢlama konusu Ģeyin bağıĢlananın fiilen eline geçmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle bir borç senedinin verilmesi, bakiyenin çekilmesi, yenileme, alacağın öne sürülmesini 

sağlayan yeni araçlar olduğu için yerine getirme (ifa) olarak kabul edilemeyecektir. 
136

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 359. 
137

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 82 v.d. 
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getirmelerinin hukuki sebebinin değiĢeceği ifade edilmektedir. Buna göre taraflar 

bağıĢlama sözü vermenin hükümsüz olduğunu  bilmeden onu yerine getirmiĢlerse, 

yapılan iĢleminin hukukî sebebi artık bir “causa donandi” değil, “causa solvendi”dir. 

B.K. md. 238/3 (T.B.K. md. 288/3) de yer alan hüküm, söz konusu iĢlemin sebebini 

“causa donandi” ye (bağıĢlama sebebine) dönüĢtürmektedir, bu nedenle verilen 

Ģeyin, B.K. md. 62 (T.B.K. md. 77)‟ye göre geri istenmesi mümkün olmamaktadır. 

Buna karĢılık taraflar bağıĢlama sözü vermenin hükümsüz olduğunu bilerek 

bağıĢlamayı yerine getirmiĢler ise, bu iĢlemin hukuki sebebi “causa donandi” dir. Bu 

ihtimalde B.K. md. 238/3 (T.B.K. md. 288/3)‟de yer alan hüküm olmasa dahi yapılan 

iĢlem elden bağıĢlama olarak kabul edilmelidir. Çünkü tarafların bağıĢlama arzusu 

bağıĢlama sözü vermenin hükümsüz olduğunu bilmelerine rağmen devam etmiĢ ve 

bağıĢlama kastı ile sözleĢme yerine getirilmiĢtir
138

.  

 

B.K. md. 238/3‟de yer alan ve yerine getirilmiĢ bağıĢlama sözü vermenin 

(bağıĢlama taahhüdünün) elden bağıĢlama hükmünde olacağına dair kuralın 

taĢınmazlar bakımından geçerli olup olmadığı anılan hükümde açıkça belirtilmiĢ 

değildir
139

. TaĢınmazlar elden bağıĢlamanın konusu olamayacağı için
140

, konusu 

taĢınmaz olan bağıĢlama sözü verme sözleĢmeleri, kanunun öngördüğü resmi Ģekle 

uygun olarak yapılmadığı takdirde, geçerli bir harcama iĢlemi ile yerine getirilmiĢ 

(ifası gerçekleĢtirilmiĢ) olsa bile, sebebe bağlılık ilkesi gereğince yapılan harcama 

iĢlemi geçersiz olacaktır. Konusu taĢınmaz olan bağıĢlama sözü vermede (bağıĢlama 

taahhüdünde) yerine getirme (ifa), Ģeklen sakat bir bağıĢlama sözü vermeye 

geçerlilik kazandırmayacaktır
141

. 11.01.2011 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul 

edilen, 04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde 

                                                 
138

 FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 263; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 159. 
139

 B.K. md. 237/3‟de “Bu tescil, ancak muteber bir bağıĢlama taahhüdüne istinaden yapılabilir” 

hükmü ile B.K. md. 238/3‟de yer alan hükmün birlikte yorumlanması ile aynı sonuca ulaĢılabilir.  
140

 Bkz.: yuk. Birinci Bölüm 2.1.2 Konusu ve Yapılma Tarzı . 
141

 OSER, SCHONENBERGER, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Art. 243, Nr. 

9; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 359; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 189; TONGSĠR, 

BağıĢlama, s. 87. Bununla birlikte ifa gerçekleĢtikten sonra Ģeklen geçersizliğin ileri sürülmesi hakkın 

kötüye kullanılması niteliğinde değerlendirilebilir. Bu görüĢ için Bkz.: (Yargıtay H.G.K. 11.01.1964 

tarih 2-953 E. 640 K.) ABD. 1965, s. 192; (Yargıtay 15. H.D. 25.12.1975 tarih 4714 E. 5159 K.) 

YKD. 1976/3, s. 368;  (Yargıtay H.G.K. 06.06.1979 tarih 78/14-190 E. 79-799 K.) BATĠDER. C.10 

S. 3 s. 809; (Yargıtay H.G.K. 09.06.1982 tarih 1979/15-1613 E. 1982/565 640 K.) ABD. 1983-1, s. 

68.  
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yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanununun 288. maddesinin üçüncü fıkrasında 

taĢınmazlarla ilgili doktrinde kabul edilen bu görüĢe uygun ve yerinde bir 

düzenlemeye yer verilmiĢtir. Buna göre: “ġekle uyulmaması sebebiyle geçersiz olan 

bağıĢlama sözü verme, bağıĢlayan tarafından yerine getirildiğinde, elden bağıĢlama 

hükmündedir. Ancak, geçerliliği resmi Ģekle bağlanmıĢ olan bağıĢlamalarda bu 

hüküm uygulanmaz”. 

 

1.2.2.4. Causa Donandi Ġle Yapılan Vaadlerin, Ġlan 

Yoluyla Ödül Sözü Verme (Mükafat Vaadi) ve 

Üçüncü KiĢinin Fiilini Taahhüt Ġle 

KarĢılaĢtırılması 

 

Ġlan yoluyla ödül sözü verme (mükafat vaadi), B.K. md. 8 düzenlenmiĢtir. 

Buna göre, “Bir iĢ veya bir Ģey mukabilinde ilan suretiyle bir bedel vadeden kimse, 

vaadine tevfikan o bedeli vermeye mecburdur
142

”. Ödül sözü verme (mükafat vaadi), 

ilan yoluyla bir iĢin yapılması veya bir sonucun elde edilmesi karĢılığında bir ödülün 

verileceği Ģeklinde yapılabileceği gibi, ilan yoluyla ödüllü bir yarıĢma düzenlenmesi 

Ģeklinde de yapılabilir
143

. Sahibi tarafından kaybolan bir kedinin bulunması 

karĢılığında 5.000 TL verileceğine iliĢkin gazete ilanı, X Bankasını soyan 

soyguncuların fotoğraflarının teĢhiri ile soyguncuların yerlerini bildiren kiĢilere 

20.000 TL ödül verileceğine iliĢkin ilan, düzenlenecek olan bilgi yarıĢmasını 

kazanan kiĢiye 1.000 TL verileceğine iliĢkin ilan ödül sözü vermeye (mükafat 

vaadine) örnek olarak verilebilir. 

 

Türk-Ġsviçre Hukukunda ilan yoluyla ödül sözü vermenin hukuki mahiyeti 

tartıĢmalıdır
144

. Bazı yazarlara göre ilan yoluyla ödül sözü verme, ilan yoluyla 

                                                 
142

 T.B.K. md. 9: “Bir sonucun gerçekleĢmesi karĢılığında ödül vereceğini ilan yoluyla duyuran kimse, 

sözünü yerine getirmekle yükümlüdür”. 
143

 KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 257. 
144

 TartıĢmalar için Bkz.: Ali Naim ĠNAN, Türk Hukukunda Ġlan Suretiyle Yapılan Vaadler, 

Ankara, Ankara Üniversitesi Yayını, 1961, s. 42-49. 
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umuma yapılmıĢ bir öneri (icap) niteliğindedir
145

. Bu görüĢe göre, ilanda yer alan 

iĢin yapılması ya da sonucun elde edilmesi ile iĢi yapan veya sonucu gerçekleĢtiren 

kiĢi kabul beyanında bulunmakta böylece sözleĢme kurulmaktadır. Diğer bir görüĢe 

göre ise, vaatte bulunan kiĢi, vaadi kabul iradesine ihtiyaç duymaksızın, tek taraflı ve 

Ģartlı olarak borç altına girmektedir
146

. Buradaki Ģart, bir iĢin yapılması veya bir 

sonucun elde edilmesi Ģeklinde ifade edilen geciktirici Ģarttır
147

.  

 

Hukuki bir sonuç doğurmak için, iki ya da ikiden fazla kiĢinin karĢılıklı ve 

birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulan hukuki iliĢkiye sözleĢme denir. BağıĢlama 

ister elden bağıĢlama Ģeklinde yapılsın, isterse bağıĢlama sözü verme (taahhüdü) 

Ģeklinde yapılsın, bir sözleĢmedir
148

. SözleĢmeler iki taraflı hukuki iĢlemlerdir. 

Doktrinde yer alan ve tek taraflı irade beyanı ile borç altına girme görüĢü 

benimsendiği takdirde, artık iki taraflı bir iĢlem olan sözleĢmeden söz edilemeyeceği 

için, ilan yoluyla ödül sözü vermenin (mükafat vaadini) bağıĢlama olarak 

nitelendirilebilmesi mümkün değildir
149

. 

 

Doktrinde savunulan öneri (icap) görüĢü benimsendiği takdirde ise, ilk 

bakıĢta, ilan yoluyla ödül sözü vermenin (aleni mükafat vaadinin) bağıĢlama olarak 

kabul edilebileceği düĢünülebilir. Ancak ilan yoluyla ödül sözü vermenin (aleni 

mükafat vaadinin) bağıĢlama olarak kabul edilebilmesi için, söz verenin herhangi bir 

karĢı edim beklemeksizin “causa donandi” ile yani bağıĢlama sebebi ile söz vermesi 

(vaatte bulunması) gerekmektedir. Bir hukuki iliĢkinin geniĢ anlamda bağıĢlama sözü 

verme mi yoksa ilan yoluyla ödül sözü verme (aleni mükafat vaadi) mi olduğu ancak, 

sözleĢmenin yorumlanması ile tespit edilebilir
150

. 
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 “akit nazariyesi”, KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 258 dn. 4‟de yer alan 

yazarlar. 
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 Türk Hukukunda sağlar arası alanda tek taraflı kazandırıcı iĢlem olmadığı yönündeki görüĢ için 

Bkz.: HATEMĠ, Fasiküller, s. 35. 
147

 EREN, Borçlar Hukuku, s. 430, KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 259 ve 

dn. 6‟da yer alan yazarlar; Ferit Hakkı SAYMEN/ Halit Kemal ELBĠR, Türk Borçlar Hukuku, I, 

Umumi Hükümler, Hak Kitabevi, Ġstanbul, 1958,  s. 176; ĠNAN, Ġlan Suretiyle Yapılan Vaadler, s. 

48. 
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 Bkz.: yuk. Birinci Bölüm 1.2.3. BağıĢlamanın Bir SözleĢme Niteliği TaĢıması  
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 ĠNAN, Ġlan Suretiyle Yapılan Vaadler, s. 124. 
150

 “HUMK.nun 76.maddesi uyarınca bir dava da tarafların ileri sürdükleri maddi olgulara 

uygulanacak hukuk kuralını bulmak ve uygulamak hakimin doğrudan görevidir. Tarafların yapmıĢ 
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Doktrinde yer alan görüĢlerden hangisi benimsenirse benimsensin, yukarıdaki 

örnekleri incelediğimizde söz verilen (vaadedilen) değer karĢılığında ödül sözü 

verenin maddi ya da manevi bir menfaat beklentisinin olduğunu söyleyebiliriz
151

. 

BağıĢlama ise, bağıĢlayan tarafından bir karĢı edim olmaksızın kendi malvarlığından 

bağıĢlananın malvarlığına yönelik ve sağlığında yaptığı “causa donandi”ye dayalı bir 

kazandırıcı iĢlemdir. Ayrıca ilan yoluyla ödül sözü verme belirli olmayan kiĢilere 

yapıldığından bu kiĢiler ile ödül sözü veren arasında Ģahsi bir iliĢki yoktur
152

. Buna 

karĢılık bağıĢlama sözleĢmesinde bağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında sözleĢme gereği 

sıkı bir iliĢki mevcuttur
153

. Anılan sebeplerle ilan yoluyla ödül sözü vermenin, 

bağıĢlama olarak kabul edilebilmesi kanaatimizce mümkün değildir
154

. Ne var ki 

örneğin, “Kedimi bulana ödül (mükafat) vaat ediyorum.” Ģeklinde bir beyanı ücretli 

bir vekalet icabı (önerisi), buna karĢılık bir karĢı edim menfaati olmaksızın yapılan 

ödül sözü vermelerin geniĢ anlamda “ani yüklemeli (mükellefiyetli) bağıĢlama” 

niteliğinde oldukları da düĢünülebilir. 

 

Üçüncü kiĢinin fiilini üstlenme (taahhüt) ise, Borçlar Kanununu md. 110‟da 

düzenlenmiĢtir
155

. Bu madde gereğince “Bir üçüncü Ģahsın fiilini baĢkasına taahhüt 

eden kimse bu üçüncü Ģahıs tarafından taahhüdün yerine getirilmemesi (ifa 

edilmemesi) halinde zarar ve ziyan tediyesine mecburdur”. Üçüncü kiĢinin edimini 

                                                                                                                                          
oldukları hukuki nitelendirmeler hakimi bağlamaz. Davada ileri sürülen maddi vakıalar'dan taraflar 

arasındaki hukuki iliĢkinin bağıĢlama taahhüdü olmayıp Borçlar Kanunu 8.maddesinde belirtilen aleni 

mükafaat vaadi olduğu anlaĢılmaktadır.” Yargıtay 13.H.D. 16.05.2002 tarih ve 2002/4540 E., 

2002/5699 K. sayılı kararı (Akip Ġçtihat Programı). 
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 ĠNAN, Ġlan Suretiyle Yapılan Vaadler, s. 124. 
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 A.e. 
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 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 90. BağıĢlama sözleĢmesinin mahiyeti gereği bağlılıkta gevĢeklik bahsi 

için Bkz.: SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 206; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, 

s. 141. 
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 ĠNAN, Ġlan Suretiyle Yapılan Vaadler, s. 124; “Mahkemece, dava bağıĢ hukuki sebebine 

dayandırılmıĢtır. Borçlar Kanununda bağıĢ hükümlerini düzenleyen 234. maddesinde, "BağıĢlama, 

hayatta olan kimseler arasında bir tasarruftur ki onunla bir kimse, mukabilinde bir ivaz taahhüt 

edilmeksizin malının tamamını veya bir kısmını diğer bir kimseye temlik eder" hükmünü 

içermektedir. Yine Borçlar Kanunu 8. maddesinde " Bir iĢ veya bir Ģey mukabilinde ilan suretiyle bir 

bedel vadeden kimse, vaadine tevfikan o bedeli vermeye mecburdur.." hükmünü içermektedir. 

Halbuki, somut olayda davacı davalının güreĢ ağası olarak 4.000.000.000TL. ödemeyi taahhüt ettiği 

iddiasında bulunmuĢ olduğuna göre, ortada ivazsız bir bağıĢ değil, düzenlenen Ģenlik dönemindeki 

ağalığının karĢılığı olarak 4.000.000.000TL. taahhüt edilmiĢ olması gerekir”. Yargıtay 13. H.D., 

23.09.2003 tarih, 2003/5955 E. 2003/10515 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
155

 T.B.K. md. 128. 
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üstlenme (taahhüt), sözleĢme gereğince bir kiĢinin üçüncü bir kiĢinin edimini 

üstlenmesi (taahhüt) esasına dayandığı için garanti sözleĢmesinin özel bir türü 

olarak değerlendirilmektedir
156

. Madde düzenlemesinde üçüncü kiĢinin fiilini 

üstlenme (taahhüt), bir kimsenin diğer bir kimseye üçüncü kiĢinin herhangi bir 

fiilini üstlenerek, üçüncü kiĢinin bu fiilini yerine getirmediği takdirde uğradığı zararı 

gidermekle yükümlü olması Ģeklinde ifade edilmiĢtir
157

. 

 

Türk Borçlar Hukukuna hakim olan ilkelerden birisi de irade serbestisi 

ilkesidir. Bu ilke uyarınca kiĢiler, hukuk kuralları çerçevesinde hür iradeleri 

doğrultusunda istedikleri iĢlemleri yapabilirler. Ġrade serbestisi ilkesinin 

hukukumuzdaki bir görünümü de sözleĢmeler hukuku alanında karĢımıza 

çıkmaktadır. Ġrade serbestisi ilkesinin sözleĢmeler alanındaki yansıması ise sözleĢme 

serbestisi ilkesidir. Bu ilke uyarınca sözleĢmenin tarafları sözleĢme yapıp 

yapmamada, kiminle sözleĢme yapacağını belirlemede, sözleĢmenin içeriğini 

diledikleri gibi belirlemede, sözleĢmenin Ģeklini belirlemede hür iradeleri ile hareket 

edebilirler
158

. Üçüncü kiĢinin fiilini taahhütte, sözleĢme serbestisi ilkesi uyarınca 

alacaklının yerine getirilmesini istediği, ancak borçlu tarafından yerine getirilmesi 

mümkün olmayan ve edimin bir üçüncü kiĢi tarafından yerine getirilebildiği durumda 

sözleĢmenin taraflarının yaptıkları bir sözleĢmedir
159

. Üçüncü kiĢinin fiilinin taahhüt 

edildiği bir sözleĢmede, sözleĢmeler alanına hakim olan nisbilik ilkesi gereğince, 

yalnızca sözleĢmenin tarafları arasında hak ve borç doğduğu için, sözleĢmede borç 

altına giren kiĢiden talepte bulunulabilir. Üstlenme sözleĢmesinin alacaklısı, üçüncü 

kiĢiden üstlenme konusu edimin yerine getirilmesini (ifasını) ise talep edemez. 

Üçüncü kiĢinin fiilini üstlenme sözleĢmesi bir borç doğurucu iĢlemdir. Bu 

sözleĢmede üçüncü kiĢinin edimini yerine getirmemesi nedeniyle meydana gelene 

zararı, taahhüt edenin taahhüt edilene ödeme borcu altına girmesi ile bu sözleĢme 

kurulmaktadır
160

. Üçüncü kiĢinin fiilini üstlenme sözleĢmesi mahiyeti itibariyle 
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 EREN, Borçlar Hukuku, s. 1141-1142. 
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 Sevgi KAYAK, Üçüncü KiĢinin Fiilini Taahhüt, Vedat Kitapçılık, Ġstanbul, 2010, s. 8. 
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 ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 6-22; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar 

Hukuku, s. 4-6; HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 16-26. 
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 KAYAK, Üçüncü KiĢinin Fiilini Taahhüt, s. 11. 
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 A.e., s. 23. 



48 

 

rizikolu bir sözleĢmedir
161

. Bu sözleĢme, zararın doğup doğmayacağı, doğacak ise ne 

miktarda doğacağı belli olmayan bir sözleĢmedir.  

 

BağıĢlama, bağıĢlayan tarafından bir karĢı edim olmaksızın kendi mal 

varlığından bağıĢlananın malvarlığına yönelik ve sağlığında yaptığı “causa 

donandi”ye dayalı bir kazandırıcı iĢlemdir. B.K. md. 110 (T.B.K. md. 128)‟da 

düzenlenen “baĢkasının fiilini taahhüt” kapsamına “kefalet benzeri taahhüt” dahil 

edilmektedir
162

. Aslında gerçek ve dar anlamda üçüncü kiĢinin fiilini taahhüt bu 

olmalıdır. Somut olay ve sözleĢme Ģartlarına göre, üçüncü kiĢi garanti alacaklısı 

yararına, “causa donandi” ile kazandırma yapıldığı kabul ediliyorsa, bağıĢlama 

nitelemesi söz konusu olabilir. B.K. md. 110 (T.B.K. md. 128) kapsamına, bugün 

uygulamada dar ve gerçek anlamda taahhüt sayılma eğilimi olan, belirli olmayan bir 

topluluğun fiilini, örneğin bir lokantanın belirli bir kazanç sağlamaması halinde 

tamamlama taahhüdü Ģeklinde gerçekleĢen taahhütlerde dahil edilmektedir
163

. “Saf 

garanti” olarak söz edilen bu durumlarda sözleĢme bir nevi zarar geciktirici Ģartına 

bağlanarak zararı tamamen veya kısmen karĢılayacak bir değer ödeme taahhüdü söz 

konusudur. “Saf garanti” olarak ifade edilen taahhüt sözleĢmeleri “causa donandi” 

ile yapılıyorsa koĢula bağlı bağıĢlama sözü verme sözleĢmesi olarak 

değerlendirilmesi mümkündür. Ancak burada son olarak Ģunu da belirtmek gerekir 

ki, gerek kefalet benzeri taahhüt gerekse de, saf garanti Ģeklindeki taahhütte rücu 

söz konusu ise, her ikisi için de bağıĢlamanın varlığından söz edilemez. 

 

 

 

 

                                                 
161

 SAYMEN/ ELBĠR, Borçlar Hukuku, s. 30; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 685-686; 

KAYAK, Üçüncü KiĢinin Fiilini Taahhüt, s. 25. 
162

 A.e., s. 55-56-57: “Kefalet benzeri garanti sözleĢmesinde amaç tıpkı kefalette olduğu gibi 

alacaklıya, temel iliĢki borçlusunun borcunu ifa edeceğinin teminatını vermektedir. SözleĢme, kefalete 

olan bu benzerliği sebebiyle kefalet benzeri garanti sözleĢmesi olarak anılır. Kefalet yanında bu tür bir 

sözleĢmeye ihtiyaç duyulmasının nedenini kefaletin feri, garantinin ise asli karakter taĢımasında 

aramak gerekir. Temel iliĢkideki alacak geçersiz olduğu veya sona erdiği halde garanti sözleĢmesinde 

aksi olur ve borç, sona ermeyip devam eder…Kefalet benzeri garantide üçüncü kiĢinin mevcut bir 

hukuki iliĢkiden doğan borcunu ödeyeceği taahhüt edilir”. 
163

 A.e., s. 62. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

BAĞIġLAMA SÖZLEġMESĠNĠN HUKUKĠ ĠġLEM ĠLE  

SONA ERMESĠ 

 

2.1. BAĞIġLAMA SÖZLEġMESĠNĠN BAĞIġLAYAN VE 

BAĞIġLANANIN ANLAġMASI ĠLE SONA ERMESĠ 

 

2.1.1. Ġkale 

 

Hukuk düzeni tarafından korunan belirli bir hukuki sonuca yönelmiĢ irade 

açıklamalarına hukuki iĢlem adı verilir
1
. Hukuki iĢlemler ikiye ayrılırlar. Bunlar tek 

taraflı hukuki iĢlemler ve iki veya çok taraflı hukuki iĢlemlerdir. Ġki ya da çok taraflı 

hukuki iĢlemler birden fazla kiĢinin hukuki sonuç doğurmaya yönelik birbirine 

uygun irade beyanı ile meydana gelir. SözleĢmeler de hukuki iĢlemlerin bir türü olan 

iki ya da çok taraflı hukuki iĢlemlerdendir
2
. BağıĢlama sözleĢmesi de, diğer 

sözleĢmeler gibi sözleĢmenin tarafları olan bağıĢlayan ile bağıĢlananın birbirine 

uygun irade beyanları ile kurulur. BağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında ortak irade 

beyanı ile kurulan bağıĢlama sözleĢmesinin, sözleĢmenin taraflarınca birbirine uygun 

irade beyanı ile ortadan kaldırılabilmesine herhangi bir engel bulunmamaktadır 

(Contrarius Consensus). Ġsviçre Borçlar Kanununun 115. maddesinde “alacağın 

tarafların anlaĢması ile” ortadan kaldırılabileceği düzenlenmiĢtir. Benzer bir hükme 

Borçlar Kanununda yer verilmemiĢ, doktrinde bu konuda yapılan eleĢtirilere
3
 yanıt 

verilmeye çalıĢılarak Türk Borçlar Kanununda da bu konuda bir hüküm sevk 

edilmiĢtir. Türk Borçlar Kanununun 132. maddesinde ibra baĢlığı altında Ġsviçre 

Borçlar Kanununun 115. maddesine benzer bir düzenlemeye yer verilmiĢtir. Buna 

                                                 
1
ġebnem AKĠPEK, “Tamamlayıcı Olgunun Hukukî ĠĢleme Etkisi”, (Çevrimiçi) 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/298/2770.pdf, 28 ġubat 2011, s. 269 v.d. 
2
 Hukuki iĢlemin çeĢitleri hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz.: KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d.; Borçlar 

Hukuku, s. 94 v.d.; EREN, Borçlar Hukuku, s. 155 v.d. 
3
 Özer SELĠÇĠ, Borçlar Kanununa Göre SözleĢmeden Doğan Sürekli Borç ĠliĢkilerinin Sona 

Ermesi, Ġstanbul, Fakülteler Matbaası, 1977, s. 104; KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 686. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/298/2770.pdf
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göre: “…borç, tarafların Ģekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleĢmesiyle 

tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir”. Söz konusu hükümde Ġsviçre Borçlar 

Kanununda yer alan “alacak” terimi yerine “borç” teriminin kullanılmıĢ olması ve 

“borç” ile “borç iliĢkisi” nin birbirinden farklı terimler olması
4
 nedeniyle yapılan bu 

düzenleme yeterli olmamıĢtır. Bununla birlikte borçlar hukukuna hakim olan 

sözleĢme serbestisi ilkesi gereğince tarafların borç iliĢkisini sona erdirmeye dair bir 

sözleĢme yapmalarına herhangi bir engel bulunmamaktadır
5
. BağıĢlama 

sözleĢmesinin tarafları olan bağıĢlayan ile bağıĢlanan borç iliĢkisinin tamamını 

“contrarius consensus” ile sona erdirirlerse buna ikale adı verilmektedir. Borç 

iliĢkisinin tarafları olan bağıĢlayan ve bağıĢlanan arasında yapılan bir sözleĢme ile 

alacaklının alacağından vazgeçmesi suretiyle borçluyu borcundan kurtarmasına ise, 

borcun ibrası denir
6
. Ġbra sözleĢmesi ile ikale sözleĢmesi arasındaki temel fark Ģudur: 

Ġkale sözleĢmesinde tarafların iradesi borç iliĢkisini sona erdirmeye yönelmiĢken, 

ibra sözleĢmesinde tarafların iradesi dar anlamda borcun sona erdirilmesine yönelir.  

 

Ġkale sözleĢmesi ile borç iliĢkisi sona erdirildiğinden sözleĢmenin sona erdiği 

kuĢkusuzdur. Ġkale sözleĢmesi harcama iĢlemi niteliğinde bir sözleĢmedir. Bu 

sözleĢme ile alacak hakkı doğrudan etkilenmekte ve ortadan kalkmaktadır. Bu 

sebeple tarafların ikale sözleĢmesini yapabilmek için tasarruf yetkisine sahip olmaları 

gerekmektedir
7
. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi ikale bir sözleĢmedir ve 

tarafların geçerli olarak ikale sözleĢmesini kurabilmeleri için sözleĢme ehliyetleri de 

bulunmalıdır
8
. Ġkale sözleĢmesinin herhangi bir Ģekle tabi olup olmadığı doktrinde 

tartıĢmalıdır. Bir görüĢe göre
9
 ikale sözleĢmesi herhangi bir Ģekle tabi değildir. Hatta 

bağıĢlama sözleĢmesinin Ģekle bağlı olarak yapılması gerekse dahi ikale sözleĢmesi 

herhangi bir Ģekle tabi değildir. B.K. md. 12 (T.B.K. md 13)‟de yer alan “Kanunda 

                                                 
4
 “borç” ve “borç iliĢkisi” kavramlarının ayrıntıları için Bkz.: HATEMĠ, Fasiküller, s. 5-23. 

5
 SELĠÇĠ, Sürekli Borç ĠliĢkilerinin Sona Ermesi, 104; “Bu  doğal  sona  ermenin  dıĢında,  taraflar 

anlaĢarak her zaman aralarındaki akdi iliĢkiye son  verebilirler  (ikale).  SözleĢme  özgürlüğünün  

sonucu  kabul edilen ve iliĢkinin ortadan kaldırılmasına yönelik bu tür sona erdirme sözleĢmeleri 

yasalarımızda ayrıca düzenlenmemiĢtir.” Yargıtay 15. H.D. 02.10.1995 tarih, 1995/2259 E., 

1995/5181 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
6
 EREN, Borçlar Hukuku, s. 1258; KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, s.689. 

7
 EREN, Borçlar Hukuku, s. 1246.  

8
 A.e. 

9
 A.e., s. 1247. 
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yazılı Ģekilde yapılması öngörülen bir sözleĢmenin değiĢtirilmesinde de yazılı Ģekle 

uyulması zorunludur” hükmü burada geçerli değildir. Çünkü söz konusu hüküm 

sözleĢmenin değiĢtirilmesi, bir baĢka ifade ile sözleĢmeye devam edileceği hallerde 

uygulanır. Oysa ikale sözleĢmesi ile sözleĢmeye devam edilmeyerek sözleĢme sona 

erdirilmektedir. Bu sebeple B.K. md. 12 (T.B.K. md 13) burada uygulama alanı 

bulamayacaktır. Bir baĢka görüĢe göre
10

 ise, sözleĢmenin değiĢtirilmesi ile 

sözleĢmenin sona erdirilmesi farklı kavramlardır. Bununla birlikte yasa koyucu 

tarafından bir sözleĢmenin hafifletilmesi için dahi olsa değiĢiklik sözleĢmelerinin asıl 

sözleĢmenin Ģekline tabi kılındığı bir durumda, sözleĢmenin taraflarının edim 

borcunun doğmasını engelleyecek sona erme sözleĢmesini Ģekilsiz olarak 

yapılabilmeleri olanaklı değildir. Bir baĢka ifade ile B.K. md. 12 (T.B.K. md 13)‟de 

yer alan ve değiĢiklikten daha ağır sonuçlar doğuran sona erme sözleĢmesinin de 

sona erdirilecek olan sözleĢmenin yapılıĢ Ģeklinde bağlı olması uygundur. 

 

2.1.2. Ġbra 

 

Borç iliĢkisinin tarafları olan bağıĢlayan ve bağıĢlanan arasında yapılan bir 

sözleĢme ile alacaklının alacağından vazgeçmesi suretiyle borçluyu borcundan 

kurtarmasına, borcun ibrası denir
11

. Ġbra, ikaleden farklı olarak her zaman 

sözleĢmenin sona ermesine sebep olmayabilir. Ġbra ancak tek tarafa borç yükleyen 

bir sözleĢmede edim borcunun tamamını kapsadığı takdirde sözleĢmenin sona erme 

sebebi olarak karĢımıza çıkar
12

. Ġbra sözleĢmesi, Ġsviçre Borçlar Kanununun 115. 

maddesinde düzenlendiği halde Borçlar Kanunumuzda bu maddeye yer 

verilmemiĢtir
13

. Borçlar Kanunumuzda ibra sözleĢmesine yer verilmemiĢ ise de, 

ibranın borcu sona erdiren bir sözleĢme olduğu kuĢkusuzdur
14

. Borçlar 

                                                 
10

 SELĠÇĠ, Sürekli Borç ĠliĢkilerinin Sona Ermesi, s. 108. 
11

 EREN, Borçlar Hukuku, s. 1258; KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, s.689. 
12

 A.e., s. 105. 
13 BECKER, Borçlar Kanunu, s. 72: Ġsviçre Medeni Kanununun 115. Maddesi Ģu Ģekildedir. 

“AnlaĢma yolu ile kalkma: Mükellefiyetin doğması bir Ģekle bağlı veya taraflarca bir Ģekil Ģartı kabul 

edilmesi halinde dahi, alacak tamamen veya kısmen tarafların anlaĢması ile hiçbir Ģekle tabi olmak-

sızın ortadan kaldırılabilir”. 
14

 KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 689; ġakir BERKĠ, “Borçların Sükutu”, (Çevrim içi) 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/329/3317.pdf, 28 ġubat 2011, s. 238: Ġbra bir sözleĢme 

olduğu için tarafların sözleĢme ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/329/3317.pdf
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Kanunumuzdaki bu eksiklik dikkate alınarak, 11.01.2011 tarihinde T.B.M.M. 

tarafından kabul edilen, 04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanan ve 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanununun 132. 

maddesinde ibra sözleĢmesi ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmiĢtir. Anılan 

maddeye göre: “Borcu doğuran iĢlem kanunen veya taraflarca belli bir Ģekle bağlı 

tutulmuĢ olsa bile borç, tarafların Ģekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra 

sözleĢmesiyle tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir”.  

 

Ġbra dar anlamda borcu ortadan kaldıran bir hukuki iĢlem niteliğinde 

olduğundan tasarrufi bir iĢlemdir
15

. Bu nedenle ibra sözleĢmesinin geçerliliği 

bağıĢlananın alacak üzerinde tasarruf yetkisinin varlığına bağlıdır. Ġbra sözleĢmesi 

herhangi bir Ģekle tabi değildir
16

. Ġbra borcun tamamı için yapılabileceği gibi bir 

kısmı içinde yapılabilir
17

. Ġbra ile asıl borç, tarafların anlaĢmasına göre, kısmen ya da 

tamamen son bulur
18

. 

  

BağıĢlananın tek taraflı iradesi ile borcu ibra etmesi mümkün değildir. Bu 

durum, ibranın bir sözleĢme olma özelliğinden kaynaklanmaktadır. Ġbra için, 

bağıĢlayan ve bağıĢlananın karĢılıklı olarak anlaĢmasını sağlayacak birbirine uygun 

irade beyanı gereklidir. BağıĢlayan ile bağıĢlanan bağıĢlayanın borcu için kısmi ibra 

sözleĢmesi yaptıkları takdirde, bağıĢlayanın borcu tamamen sona ermediği için 

bağıĢlama sözleĢmesi de sona ermeyecektir. Buna karĢılık, taraflar bağıĢlayanın edim 

borcunun tamamını kapsayacak Ģekilde ibra sözleĢmesi yaparlar ise, sözleĢme 

konusu tek borç olan bağıĢlayanın borcunun sona ermesi ile bağıĢlama sözleĢmesi de 

sona erecektir
19

. 

 

                                                 
15

 EREN, Borçlar Hukuku, s. 1259, Yargıtay 11. H.D. 17.06.1974 tarih, 1974/1916 E., 1974/1983 K. 

sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı); BERKĠ, Borçlar Sükutu, s. 239: Bu sebeple ibra yapacak 

kiĢinin tasarruf ehliyetine sahip olması gerekir. 
16

 KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, s.691; BERKĠ, Borçların Sükutu, s. 238. 
17

 A.e., s. 237. 
18

 KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 691. 
19

 Ani edimli bağıĢlama sözü verme Ģeklindeki bağıĢlama sözleĢmesinde ikaale ile ibrayı birbirinden 

ayırmaya gerek yoktur. 
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2.2. KOġULLU (ġARTLI) BAĞIġLAMADA KOġULUN 

ETKĠSĠ 

 

B.K. md. 240 gereğince bağıĢlama sözleĢmesi, koĢullu (Ģartlı) ve yüklemeli 

(mükellefiyetli) yapılabilir. 11.01.2011 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul edilen, 

04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe 

girecek olan Türk Borçlar Kanununda koĢullu bağıĢlama ve yüklemeli bağıĢlama 

farklı maddelerde kaleme alınmıĢtır. T.B.K. 290. maddede
20

 koĢullu bağıĢlama, 

291
21

‟inci maddede yüklemeli bağıĢlama düzenlemiĢtir. KoĢul ve yükleme 

kavramları birbirlerinden farklı kavramlardır. Bu sebeple kanun koyucu tarafından 

Türk Borçlar Kanununda birbirinden farklı bu iki kurum ile yapılan bağıĢlamanın 

ayrı ayrı maddelerde düzenlenmesi isabetli olmuĢtur.  

 

KoĢul, günlük dilde bir sonucun doğumuna etkili belirsizliklere verilen ad 

olarak tanımlanabilir
22

. Hukuksal anlamda ise koĢul, bir hukuki iĢlemin kurulmasının 

ya da hükümlerini devam ettirmesinin bağlandığı, gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği 

belli olmayan, geleceğe bağlı bir olay olarak tanımlanabilir
23

. Bu tanımdan koĢulun 

üç unsuru olduğu sonucuna varıyoruz. KoĢulun ilk unsuru taraf iradelerine 

dayanmasıdır. Bir baĢka ifade ile bir hukuki iĢlemin kurulmasının ya da hükümlerini 

devam ettirmesinin bağlandığı, gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği belli olmayan, 

geleceğe bağlı bir olay üzerinde tarafların anlaĢmıĢ olmaları gerekir. KoĢulun ikinci 

unsuru ise, gerçekleĢmesi Ģüpheli bir olayın varlığıdır. Buna göre tarafların üzerinde 

anlaĢtıkları koĢulun, gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği belli olmayan bir olay olması 

gerekmektedir. KoĢulun son unsuru ise, koĢul konusunun geleceğe iliĢkin bir olay 

                                                 
20

 T.B.K. md. 290: “BağıĢlama, bir koĢula bağlanarak yapılabilir”. 
21

 T.B.K. md. 291: “BağıĢlayan bağıĢlamasına yüklemeler koyabilir”. 
22

 KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 624. 
23

 A.e., s. 624; EREN, Borçlar Hukuku, 1149; AKĠPEK, Tamamlayıcı Olgu, s. 285; KoĢul 

kavramının hukuk diline özgü olarak “geniĢ anlamda Ģart” ve “dar anlamda Ģart” kullanımları için 

Bkz.: Abdülkerim YILDIRIM, Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruflarda ġart ve 

Mükellefiyetler, Ankara, Turhan Kitabevi, 2004, s. 5; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 229.  
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olmasıdır. GeçmiĢte olmuĢ ya da halen gerçekleĢmekte olan bir olayın koĢul olarak 

kabul edilebilmesi mümkün değildir
24

.   

 

Yükleme genel olarak, karĢılıksız bir kazandırmadan yararlanan kimseye, 

karĢılıksız kazandıran kiĢi tarafından yükümlendirilmiĢ, kazandırıcı iĢlemde bulunan 

kimsenin ya da üçüncü kiĢilerin menfaatine yönelik, dava edilebilir nitelikte fer‟i 

nitelikte bir edimdir
25

. Yükleme, bir verme, yapma ya da yapmama Ģeklinde ifade 

edilebilecek bir yükümlülüktür
26

.  

 

KoĢul ile yükleme kavramlarının tanımlarını verdikten sonra her iki kavram 

arasındaki temel farklılıkları Ģu Ģekilde ifade edebiliriz: Ġlk olarak koĢulun 

gerçekleĢmesi ile koĢulun bağlandığı hukuki iĢlem sonuçlarını doğurur ya da hukuki 

iĢlemin doğmuĢ olan sonuçları ortadan kalkar. Yükleme ise, sözleĢmenin sonuçlarını 

doğurmasını ya da ortadan kaldırılmasını etkilememektedir. KoĢul, sözleĢmenin 

tarafını yükümlü kılmazken, yükleme sözleĢmenin tarafını yükümlü kılmaktadır. 

Ayrıca yüklemeli bir sözleĢmede yüklemenin yerine getirilmesi talep edilebilirken, 

koĢula bağlı bir sözleĢmede ise, koĢulun yerine getirilmesinin istenmesi mümkün 

değildir
27

. 

 

KoĢul kavramının yukarıdaki tanımını verdikten ve yüklemeden kısaca 

farkını belirttikten sonra genel olarak koĢulun türleri üzerinde kısaca duracağız. 

KoĢulun hukuki iĢlemin bağlandığı Ģüpheli olayın konusuna göre, olumlu koĢul-

olumsuz koĢul, iradi koĢul-iradi olmayan koĢul olmak üzere farklı iki tür ayrımı 

vardır
28

. Ancak konumuzla doğrudan ilgili olmaması nedeniyle bu ayrımlar üzerinde 

durmayacağız. KoĢulun bir diğer ayrımı ise, hukuki iĢlemin sonuçlarına göre 

                                                 
24

 A.e., s. 12-16; AKĠPEK, Tamamlayıcı Olgu, s. 285-286; EREN, Borçlar Hukuku, s. 1154; 

TONGSĠR, BağıĢlama, s. 54-55. 
25

 EREN, Borçlar Hukuku, s. 1152; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 190; BELEN, BağıĢlama, s. 

91; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 363; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 269; KILIÇOĞLU, 

Borçlar Hukuku, s. 626; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 229. 
26

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 363. 
27

 KoĢul ve yükleme kavramları arasındaki farklar hususunda ayrıntılı bilgi için Bkz.: EREN, Borçlar 

Hukuku, s. 1152-1153; YILDIRIM, ġart ve Mükellefiyetler, s. 24-28; TANDOĞAN, Borçlar 

Hukuku, s. 366; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 269. 
28

 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 628-629; EREN, Borçlar Hukuku, s. 

1157-1158; YILDIRIM, ġart ve Mükellefiyetler, s. 20-24; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 56-58.  
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yapılan ayrımdır. Buna göre koĢul, geciktirici koĢul ve bozucu koĢul olarak ikiye 

ayrılarak incelenebilir. Borçlar Hukukumuzda koĢul bu temel ayrım göz önünde 

tutularak düzenlemelerde bulunulmuĢtur. AĢağıda geciktirici koĢul ve bozucu koĢul 

ayrımı hakkında kısaca genel bilgiler verdikten sonra bağıĢlama sözleĢmesinde 

koĢulun etkisi hakkında açıklamalarda bulunacağız.  

 

 B.K. md. 149/1 (T.B.K. md. 170/1)‟de, “Bir sözleĢmenin hüküm ifade 

etmesi, gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği bilinmeyen bir olguya bırakılmıĢsa, sözleĢme 

geciktirici koĢula bağlanmıĢ olur” hükmüne yer verilmiĢtir. Bu hükümden de 

anlaĢılacağı üzere geciktirici koĢul, bir hukuki iĢlemin doğup doğmayacağının 

bağlandığı, gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği belli olmayan, geleceğe bağlı bir olay 

olarak tanımlanabilir
29

. Bir baĢka ifade ile, geciktirici koĢula bağlanmıĢ olan hukuki 

iĢlemin doğup doğmayacağı gelecekte gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği belirsiz koĢula 

bağlanmıĢtır. Örneğin: Satıcı A, alıcı B ile arsa alım satımına iliĢkin bir satıĢ 

sözleĢmesi yapmıĢlar ve ayrıca satıĢ sözleĢmesini B‟nin babasından kalacak olan 

mirası elde etmesine bağlamıĢlardır. SözleĢme B‟nin babasından kalan mirası elde 

etmesine bağlandığı için, satıĢ sözleĢmesi ancak B‟nin babasından mirası elde etmesi 

ile hüküm ve sonuçlarını doğurmaya baĢlayacaktır. 

 

B.K. md. 152 (T.B.K. md. 173/1)‟ de bozucu koĢul düzenlenmiĢtir. Buna 

göre: “Sona ermesi önceden gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği bilinmeyen bir olguya 

bırakılan sözleĢme, bozucu koĢula bağlanmıĢ olur. Bozucu koĢula bağlanmıĢ 

sözleĢmenin hükümleri, koĢulun gerçekleĢtiği anda ortadan kalkar”. Bu hükümden de 

anlaĢılacağı üzere bozucu koĢul, bir hukuki iĢlemin hükümlerinin devam edip 

etmeyeceğinin bağlandığı, gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği belli olmayan, geleceğe 

bağlı bir olay olarak tanımlanabilir
30

. Bir baĢka ifade ile, bozucu koĢula bağlanmıĢ 

olan hukuki iĢlemin hüküm ve sonuçlarının devam edip etmeyeceği, gelecekte 

gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği belirsiz koĢula bağlanmıĢtır. Örneğin: A ile yeğeni B, 

B‟nin hukuk fakültesinde her sene not ortalaması 80 olduğu takdirde, A‟nın arabasını 

                                                 
29

 KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 627; AKĠPEK, Tamamlayıcı Olgu, s. 286; EREN, Borçlar 

Hukuku, s. 1159; YILDIRIM, ġart ve Mükellefiyetler, s. 16; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 56. 
30

 KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 628; AKĠPEK, Tamamlayıcı Olgu, s. 288; EREN, Borçlar 

Hukuku, s. 1159; YILDIRIM, ġart ve Mükellefiyetler, s. 18; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 54. 
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B‟nin fakülte eğitimi süresince karĢılıksız olarak kullandıracağı yönünde sözleĢme 

yapıyorlar. SözleĢme B‟nin hukuk fakültesindeki her sene not ortalamasının 80 

olması koĢuluna bağlandığı için, B‟nin not ortalamasının 80‟in altına düĢmesi ile 

sözleĢmenin hüküm ve sonuçları ortadan kalkar. 

 

B.K. md. 240 (T.B.K. md. 290)‟a göre bağıĢlama sözleĢmesi koĢullu olarak 

yapılabilir. BağıĢlama sözleĢmesi koĢula bağlı olarak yapılıp yapılmamasına göre 

ikiye ayrılır: Eğer sözleĢmenin tarafları bağıĢlamayı, gelecekte meydana gelip 

gelmeyeceği Ģüpheli bir olayın gerçekleĢmesine ya da geçekleĢmemesine 

bağlamıĢlarsa, koĢula bağlı bağıĢlamadan; böyle bir koĢula bağlı olarak 

yapmamıĢlarsa koĢula bağlı olmayan bağıĢlamadan söz ederiz.  

 

KoĢul bağıĢlayan ve bağıĢlanan tarafından sözleĢmenin içeriğine dahil olacak 

Ģekilde sözleĢme özgürlüğü ilkesi gereğince serbestçe belirlenebilir. Ancak bir 

koĢul, hukuka ya da ahlaka aykırı ise B.K. md. 155 (T.B.K. md. 176) gereğince 

bağıĢlama, koĢulsuzmuĢ gibi kabul edilmeyerek hükümsüz olacaktır
31

. KoĢul, 

imkansız ise, geciktirici koĢula bağlı bağıĢlamalar bakımından sözleĢme 

baĢlangıçtan itibaren hüküm ifade etmezken, bozucu koĢula bağlı bağıĢlamalarda 

ise, sözleĢme tam olarak hüküm ifade eder
32

. T.M.K. md. 515/3‟de ölüme bağlı 

tasarruflarda anlamsız ve sıkıcı koĢullar bakımından özel bir hüküm öngörülmüĢtür. 

Bu hükme göre ölüme bağlı tasarruflar bakımından “Anlamsız veya yalnız 

baĢkalarını rahatsız edici nitelikte olan koĢullar ve yüklemeler yok sayılır”. Ölüme 

bağlı tasarruf sanki böyle bir koĢul öngörülmemiĢ gibi geçerli olarak kabul edilir
33

. 

BağıĢlama sözleĢmesindeki koĢulun anlamsız ve sıkıcı
34

 olması halinde bu durumun 

                                                 
31

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 47; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 153; 

TONGSĠR, BağıĢlama, s. 58; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 364. HATEMĠ, Miras Hukuku, s. 

74-75: “Ölüme bağlı tasarrufun dar anlamda konusu kanuna veya ahlâka aykırı ise; tasarruf bâtıl 

sayılmalıdır. “ġart” olarak belirlenen eylem veya eylemsizlik de kanuna veya ahlâka aykırı ise yine 

tasarruf bâtıl sayılmalıdır (MK. 515/2). Buna karĢılık; ölüme bağlı tasarrufun dar anlamda konusu 

değil de vasiyetnamede “iĢlem temeli” olarak nitelenebilecek “saik”, miras sözleĢmesinde “ortak 

amaç” Kanuna veya ahlâka aykırı ise; MK. 557/3 uygulanmalı ve “kanuna veya ahlâka aykırılık” 

iptal sebebi sayılmalıdır”. 
32

 ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 153; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 364. 
33

 YILDIRIM, ġart ve Mükellefiyetler, s. 80-81; HATEMĠ, Miras Hukuku, s. 75. 
34

 BağıĢlananın manasız ve anlamsız bir Ģey yapması ya da bağıĢlayana bir fayda getirmemekle 

birlikte bağıĢlanana aĢırı bir külfet öngören Ģartlara anlamsız ve sıkıcı koĢul denir. 



57 

 

bağıĢlama sözleĢmesine etkisi doktrinde tartıĢmalıdır. Bir görüĢe göre bağıĢlama 

sözleĢmesindeki koĢul anlamsız ve sıkıcı ise yapılan bağıĢlama B.K. md. 155 

(T.B.K. md. 176) kapsamında değerlendirilecek, koĢul hukuka veya ahlaka aykırı 

değil ise geçerli olacaktır
35

. BaĢka bir görüĢe göre ise, koĢullu bağıĢlamada, koĢul 

anlamsız ve sıkıcı ise, bağıĢlama sözleĢmesi tamamen geçersiz olmayacak, söz 

konusu koĢul yok sayılarak, bağıĢlama sözleĢmesi ayakta tutulacaktır
36

. 

 

KoĢul, sözleĢmenin hüküm ifade etmesinin bağlandığı olay veya 

hükümlerinin ortadan kalkmasının bağlandığı olay olmak üzere iki Ģekilde karĢımıza 

çıkar. BağıĢlama sözleĢmenin hükümlerinin iĢlemeye baĢlamasının ileride 

gerçekleĢmesi Ģüpheli bir olaya bağlandığı sözleĢmelere, geciktirici koĢula bağlı 

bağıĢlama sözleĢmesi denir. BağıĢlama sözleĢmenin hükümlerinin tamamının ya da 

bir kısmının son bulmasının ileride gerçekleĢmesi Ģüpheli bir olaya bağlandığı 

sözleĢmelere ise, bozucu koĢula bağlı bağıĢlama denir. AĢağıda öncelikle bozucu 

koĢula bağlı bağıĢlama, daha sonra geciktirici koĢula bağlı bağıĢlama üzerinde 

duracağız.  

 

2.2.1. Bozucu KoĢula Bağlı BağıĢlama  

 

BağıĢlama sözleĢmenin hükümlerinin tamamının ya da bir kısmının son 

bulmasının ileride gerçekleĢmesi Ģüpheli bir olaya bağlandığı sözleĢmelere, bozucu 

koĢula bağlı bağıĢlama sözleĢmesi denir. BağıĢlama sözleĢmesi bazen koĢul olarak 

öngörülen olayın gerçekleĢmesi ile (condicio resolutiva, bozucu Ģart, infisahi Ģart) 

son bulacağı gibi bazen de koĢul olarak öngörülen olayın gerçekleĢmemesi ( condicio 

suspensiva, geciktirici Ģart, erteleyici Ģart, taliki Ģart) ile son bulabilir.  

 

                                                 
35

 BELEN, BağıĢlama, s. 88: B.K. md. 155 (T.B.K. md. 176)‟de yer alan genel hüküm dıĢında 

bağıĢlama sözleĢmesi için T.M.K. md. 515‟de yer alan özel düzenleme gibi bir düzenlemeye kanun 

koyucu yer vermediği için, bağıĢlamalar bakımından B.K. md. 155 (T.B.K. md. 176)‟de yer alan 

genel hüküm uygulanacak, anlamsız ve sıkıcı koĢula bağlanan bağıĢlamadaki koĢul hukuka veya 

ahlaka aykırı değil ise geçerli olacak, hukuka veya ahlaka aykırı ise bağıĢlama geçersiz olacaktır.  
36

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 47; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 58: “Bu hususta, kanunumuz, 

bağıĢlama babında sâkittir. Ancak ölüme bağlı tasarruflarda bu noktayı ele almıĢtır. Oradaki hükümler 

burada da kıyasen tatbik edilebilir ”. 
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Bozucu koĢul ile yapılmıĢ bağıĢlama sözleĢmesinde bir askı süresi vardır. 

B.K. md. 152/1 (T.B.K. md. 173/2)‟e göre bozucu koĢulun gerçekleĢmesi ile 

bağıĢlama sözleĢmesi o andan itibaren hüküm ifade etmez. Buna göre bozucu koĢul 

gerçekleĢinceye kadar bağıĢlama sözleĢmesi geçerli bir sözleĢmenin tüm hüküm ve 

sonuçları ile varlığını korur
37

. B.K. md. 152/2 (T.B.K. md. 173/3) gereğince kural 

olarak bozucu koĢulun gerçekleĢmesi ile borç iliĢkisi ileriye etkili olarak ortadan 

kalkar
38

. Ancak bağıĢlayan ile bağıĢlananın kararlaĢtırması yahut iĢin niteliğinden, 

sözleĢmenin geçmiĢe etkili olarak sona ermesi söz konusu olabilir. 

 

Konusu taĢınmaz olan kazandırmalar bakımından ise B.K. md. 214 (T.B.K. 

md. 243)‟de yer alan hükmün yorumu suretiyle bir değerlendirilmede bulunulabilir. 

Anılan maddeye göre: “Bir taĢınmazın koĢula bağlı satıĢında, koĢul 

gerçekleĢmedikçe tapu siciline tescil yapılamaz”. Bu madde geniĢ yorumlandığı 

takdirde taĢınmaz mülkiyetinin devrinde bozucu Ģartın mümkün olmadığını, 

geciktirici Ģartın ise ancak borçlandırıcı iĢlem bakımından söz konusu olabileceğini 

sonucuna ulaĢılabilir. Bununla birlikte uygulamada resmi Ģekilde düzenlenen 

sözleĢmenin hemen ardından tescil iĢlemi geldiğinden tapu sicil memuru ya da 

muhafızı tarafından geciktirici koĢul dahi kabul edilmeyecektir. Bu bağlamda 

geciktirici koĢulun sadece taĢınmaz satıĢ vaadi sözleĢmeleri bakımından 

uygulanabilmesi söz konusudur
39

. 

 

2.2.1.1. Kanunun Tamamlayıcı Bir Kural Ġle Ölüm 

Bozucu KoĢuluna Bağladığı Dönemsel Edimler 

ġeklinde BağıĢlama  

 

BağıĢlama sözleĢmesi bağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında her ikisinin de 

sağlığında yapmıĢ oldukları bir sözleĢmedir. BağıĢlama sözleĢmesi herhangi bir 

koĢula bağlı olmaksızın geçerli olarak kurulduktan sonra ancak henüz yerine 

                                                 
37

 EREN, Borçlar Hukuku, s. 1163; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 197; BELEN, BağıĢlama, s. 78. 
38

 KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, 628; BELEN, BağıĢlama, s. 79. 
39

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 48; HATEMĠ/ AYBAY, EĢya Hukuku, s. 190; HATEMĠ/ 

SEROZAN/ ARPACI, EĢya Hukuku, s. 558-561. 
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getirilmeden (ifa edilmeden) önce bağıĢlayan ölür ise, bağıĢlama konusu Ģeyin 

niteliğine göre bağıĢlama sözleĢmesinin akibeti tespit edilebilir. Eğer bağıĢlama 

sözleĢmesinin konusu bir Ģeyin mülkiyetinin bir kereye mahsus devredilmesi 

niteliğinde ise, bağıĢlama sözleĢmesi bağıĢlayanın ölümü ile sona ermeyecektir. Söz 

konusu bağıĢlama sözleĢmesi gereğince bağıĢlayanın bir Ģeyin mülkiyetini devir 

borcu bağıĢlayanın mirasçılarına geçerek sözleĢmenin ifası yoluna gidilebilecektir
40

. 

Buna karĢılık bağıĢlama sözleĢmesinin konusu dönemsel olarak yerine getirilen (ifa 

edilen) bir edim ise B.K. md. 247 (T.B.K. md. 298) gereğince taraflar aksini 

kararlaĢtırmamıĢlarsa, bağıĢlayanın ölümü ile bağıĢlayanın borcu ve bağıĢlama 

sözleĢmesi sona erer. Yerine getirilmemiĢ (ifa edilmemiĢ) dönemlere iliĢkin talepler 

kural olarak mirasçılara geçmez. B.K. 247 (T.B.K. md. 298)‟de yer alan dönemsel 

edimlerle ilgili hüküm emredici nitelikte bir hüküm değildir. BağıĢlayan ile 

bağıĢlanan anılan hüküm gereğince, konusu dönemsel edim olan bağıĢlama 

sözleĢmesini, bağıĢlayanın ölümünden sonrada yerine getirilmesi (ifası) talep 

edilebilir bir sözleĢme olarak düzenleyebilirler. Bu halde bağıĢlayanın 

mirasçılarından bu sözleĢme gereğince dönemsel edimlerin yerine getirilmesi (ifası) 

talep edilebilir. 

 

2.2.1.2. Özel Bir Bozucu KoĢul: BağıĢlayana Dönme 

KoĢullu BağıĢlama 

 

BağıĢlama sözleĢmesi, bağıĢlananın bağıĢlayandan önce ölmesi halinde 

bağıĢlanılan Ģeyin bağıĢlayana döneceği koĢulu ile yapılabilir. Bu sözleĢme bozucu 

koĢula bağlı sağlararası bir hukuki iĢlem niteliğindedir
41

. BağıĢlananın bağıĢlayandan 

                                                 
40

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 375. 
41

 TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 193; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 66; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 

200; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, s. 155; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 144-

145; SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 209; SEROZAN, Ölüme Bağlı Kazandırma, s. 73; “Borçlar 

Kanununun 242. maddesinde öngörülen "...bağıĢlananın bağıĢlayandan önce ölmesi halinde, 

bağıĢlanan Ģeyin, bağıĢlayanın mülküne rücu etmesi" kayıt ve Ģartıyla yapılan bağıĢlamaları "bozucu 

Ģarta bağlı sağlararası iĢlem niteliğinde olduğu; 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 507/3. 

maddesinde yer alan "bağıĢlayanın kayıtsız koĢulsuz rücu hakkı olan bağıĢlamaların" kapsamında 

bulunmadığı, bu nedenle 743 Sayıl Türk Kanunu Medenisinin 507/4 maddesi gereğince mahfuz hisseyi 

bertaraf etmek kastıyla yapıldığının aĢikar olması halinde tenkise tabi tutulacağı anlaĢılmaktadır.” 

Yargıtay 2.HD. 29.11.2001 tarih 15378-16797 E. K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). k.g. için 
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önce ölmesi, ileride gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği belli olmayan Ģüpheli bir olaydır. 

Bu bozucu koĢul özel olarak B.K. md. 242 (T.B.K. md. 292)‟de düzenlenmiĢtir. 

Kanun koyucunun bu bozucu koĢulu özel olarak düzenlemesinin sebebi, bağıĢlayanın 

bağıĢlanan ile sıkı bir iliĢki içerisinde olmasına rağmen, bağıĢlananın mirasçıları ile 

aynı yoğunlukta bir iliĢkisinin olmaması ihtimali ve bağıĢlanın mirasçılarını 

bağıĢlamadan yararlandırmama isteğidir
42

. 

 

Konusu taĢınırlar olan elden bağıĢlama sözleĢmeleri herhangi bir Ģekle tabi 

değilken, konusu taĢınırlar olan bağıĢlama sözü verme sözleĢmeleri yazılı Ģekilde 

yapılmalıdır
43

. Bununla birlikte bağıĢlananın bağıĢlayandan önce ölmesi koĢuluna 

bağlı konusu taĢınır olan elden bağıĢlamalar için özel bir Ģekil Ģartı öngörülmemiĢ 

olsa da, ispat bakımından sözleĢmenin tarafları akdi yazılı Ģekilde yapabilirler
44

.  

 

BağıĢlama sözleĢmesinin konusu taĢınmazlar ise, bağıĢlama sözleĢmesi ve bu 

sözleĢmeye dahil olan koĢul resmi Ģekilde yapılmak zorundadır
45

. Ayrıca B.K. md. 

242/2 (T.B.K. md. 292/2) uyarınca taraflar bu koĢulu tapu siciline Ģerh verebilirler
46

. 

                                                                                                                                          
Bkz.: BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 114-115: “Hülâsa BK. 242 inci maddedeki rücu Ģartiyle bağıĢlama, 

240 ncı maddenin 1 inci fıkrasındaki Ģartın bir misalini teĢkil etmeyip, bu maddenin 2 inci fıkrasındaki 

kaidenin bir istisnasını teĢkil eylemektedir”. 
42

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 66; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 271; TANDOĞAN, Borçlar 

Hukuku, s. 271; SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 209; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar 

Hukuku, s. 145; SEROZAN, Ölüme Bağlı Kazandırma, s. 60-61. 
43

 ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 156; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 200; 

TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 372 . 
44

 A.e.; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 193. 
45

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 372; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 200; ZEVKLĠLER/ 

GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 156; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 291; CAVIN, 

Schweizerisches Privatrecht, s. 194; k.g. “Resmi akit tablosunda bağıĢın bir koĢula bağlanmadığı 

anlaĢılmakla birlikte, taraflar arasında temlik öncesi düzenlenen 20.7.2001 tarihli protokol ile, 

taĢınmazın M. Evi olarak restore ve muhafaza edilmesi, M. Ģehri ile ilgili her türlü bilgi belge ve 

eserin toplanacağı bir kütüphane veya M. nın geçmiĢ hayat tarzını yansıtacak bir mesken yada müze 

Ģeklinde kamu yararına açık olarak korunup yaĢatılmasını istendiği, bu iĢlemlerin temlik tarihinden 

itibaren 2 yıl içerisinde gerçekleĢtirilmesinin gerekli olduğunun belirtildiği anlaĢılmaktadır. Böyle bir 

protokolün akitten ayrı düĢünülmesine olanak yoktur. Öyle ise, bağıĢın koĢullu olduğu kabul 

edilmelidir.  Bu suretle yapılan uygulamaların koĢula bağlı sayılması gerekeceği gerekse kararlılık 

kazanan yargısal uygulamalarla benimsenmiĢtir.” Yargıtay 1.H.D., 06.10.2005 tarih, 2005/9438 E., 

2005/10568 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı); Yargıtay H.G.K.. 18.11.1987 tarih, 1986/6 200 

E, 1987/109 K sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı).  
46

 ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 156; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 200; 

GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 296; BECKER, Borçlar Kanunu, s. 228; SEROZAN, Borçlar 

Hukuku, s. 210; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 145: Bir taĢınmazın 

bağıĢlayana dönme koĢulu ile bağıĢlanması dıĢındaki koĢula bağlı bağıĢlamalar bakımından tapu 

siciline Ģerh verebilme imkanı bulunmamaktadır. 
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TaĢınmaz ya da taĢınmazlar üzerindeki ayni bir hakkın bağıĢlanması sözü vermesine 

iliĢkin resmi senet Tapu Kanununun 26. maddesi gereğince tapu sicil muhafızı ya da 

memuru tarafından düzenlenir. Tapu Kanununun 26. maddesinin 3. fıkrasında 

“Resmi senede tarafların kimlik bilgileri ile birlikte vergi kimlik numaraları da 

kaydedilir. Resmi senedi, taraflar ile hazırlayan memur ve tapu sicil muhafızı 

imzalar” hükmü yer almaktadır. Anılan hükümden de anlaĢılacağı üzere tapuda 

yapılan bu tescil iĢlemi iki taraflı bir harcama iĢlemidir
47

. Tapu Sicil Tüzüğü md. 

11/2‟ye göre “istem, tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve Ģarta bağlanamaz”. 

Bir baĢka ifade ile tescil iĢlemi koĢula veya süreye bağlanamaz (Auflassung). Bu 

bağlamda B.K. md. 242/2 ve T.B.K. md. 292/2‟de yer alan konusu taĢınmaz olan 

bağıĢlama sözü verme sözleĢmelerinde “bağıĢlayana dönme koĢulu”nun hukuki 

mahiyeti nedir? Öncelikle Ģunu belirtmek gerekir ki, tescil iĢleminin koĢula veya 

süreye bağlanamayacağına dair kuralın istisnası yoktur. “BağıĢlayana dönme koĢulu” 

nun tapuya Ģerhi, bağıĢlananın bağıĢlayandan önce ölmesi halinde bağıĢlama konusu 

taĢınmazın herhangi bir iĢleme gerek duyulmaksızın bağıĢlayana döneceği Ģeklinde 

anlaĢılmamalıdır. Bir baĢka ifade ile, “dönmenin ayni etkisi” söz konusu değildir
48

. 

Konusu taĢınmaz olan bağıĢlayana dönme koĢullu bağıĢlama, sözleĢme gereğince 

yerine getirilmiĢ (ifa edilmiĢ), bağıĢlama konusu taĢınmaz bağıĢlayan tarafından 

tescil talebi verilerek bağıĢlanana devredilmiĢ ve mülkiyeti de bağıĢlanana geçmiĢtir. 

Ancak sözleĢme gereğince bağıĢlananın bağıĢlayandan önce ölmesi halinde 

bağıĢlama konusu taĢınmazın iadesi ancak bağıĢlananın mirasçıları ya da üçüncü 

kiĢiye karĢı açılabilecek bir istihkak davası ile geri alınabilecektir
49

. 

 

KararlaĢtırılan koĢulun gerçekleĢmesi ile de bağıĢlayanın ve bağıĢlananın 

iradesine uygun olarak artık bağıĢlama sözleĢmesi B.K. md. 152 (T.B.K. 173/2) 

gereğince hüküm ifade etmeyecektir. Bir baĢka ifade ile dönme koĢullu bağıĢlama 

                                                 
47

 T.M.K. md. 5 ve kıyasen B.K. md. 13/1 (T.B.K. md. 14/1) gereğince olduğuna dair Bkz.: HATEMĠ/ 

AYBAY, EĢya Hukuku, s. 87-89. 
48

 A.e., s. 99; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, EĢya Hukuku, s. 566-573; HATEMĠ, Borçlar 

Hukuku, s. 49; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 296; k.g. için Bkz.: TONGSĠR, BağıĢlama, s. 63; 

TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 371; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 201, Bkz.: aĢ. Ġkinci Bölüm dn. 

55. 
49

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 49. 
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kural olarak ileriye etkili olarak sona erer
50

. Bununla birlikte dönemsel edim borcu 

içeren bağıĢlama sözleĢmeleri bakımından, bağıĢlayan ile bağıĢlanan tarafından 

yerine getirilmiĢ (ifa edilmiĢ) borçlar bakımından geçmiĢe etkili olacağı da 

kararlaĢtırılabilir.  

 

2.2.1.3. Süreli Mülkiyet Devri Sorunu 

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bağıĢlananın bağıĢlayandan önce ölmesi 

bozucu koĢuluna bağlı bağıĢlama sözleĢmesi koĢulun gerçekleĢmesi ile B.K. md. 152 

(T.B.K. md. 173) gereğince hüküm ifade etmeyecektir. Ancak burada cevaplanması 

gereken önemli bir sorun ortaya çıkmaktadır. Acaba koĢul gerçekleĢinceye kadar 

geçerli bir sözleĢmenin hüküm ve sonuçlarını doğuran bağıĢlama sözleĢmesi yerine 

getirilmiĢ (ifa edilmiĢ), bir baĢka ifade ile bağıĢlama konusu Ģey bağıĢlayan 

tarafından bağıĢlanana verilmiĢ ise, bağıĢlayan bağıĢlama konusu Ģeyi nasıl geri 

alacaktır? 

 

Konusu taĢınırlar olan bağıĢlama sözleĢmesi gerek elden bağıĢlama gerekse 

de bağıĢlama sözü verme Ģeklinde olsun bir taahhüt muamelesi (causa donandi) ve 

tasarruf muamelesi (causa solvandi) ile yapılır
51

. Konusu taĢınır olan, bağıĢlananın 

bağıĢlayandan önce ölmesi koĢulu ile yapılmıĢ olan bir bağıĢlama sözleĢmesi, 

koĢulun gerçekleĢmesine kadar geçerli olacağından, bağıĢlama konusu Ģey, elden 

bağıĢlamada borçlandırıcı iĢlem ile aynı anda gerçekleĢen harcama iĢlemi ile, 

bağıĢlama sözü vermede ise söz verme (taahhüt) iĢleminden sonra yapılan bir 

harcama iĢlemi ile bağıĢlanana verilebilir. SözleĢme konusu taĢınır harcama iĢlemi 

ile bağıĢlanana verilmiĢse, B.K. md. 152 (T.B.K. md. 173) gereğince bağıĢlayan 

tarafından geri istenebilir. 

 

Türk-Ġsviçre Hukukunda taĢınmazlar bakımından sebebe bağlılık ilkesi 

tartıĢmasız olarak kabul edilmektedir. Bu ilkeye göre mülkiyeti devir borcu doğuran 

borçlanma iĢlemi geçersiz ise, harcama iĢlemi geçerli olarak yapılsa bile, bu 

                                                 
50

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 296. 
51

 Bkz.: yuk. Birinci Bölüm 2. BağıĢlamanın ÇeĢitleri 
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borçlanma iĢlemindeki geçersizlik harcama iĢlemini de etkilemekte, harcama 

iĢlemini de geçersiz kılmaktadır. Türk-Ġsviçre Hukukunda taĢınırlar bakımından konu 

tartıĢmalı olmakla birlikte
52

, bizimde katıldığımız görüĢe göre sebebe bağlılık ilkesi 

taĢınırlar açısından da geçerlidir
53

. Dönme ile sözleĢme geçmiĢe etkili olarak ortadan 

kalkacaktır. Sebebe bağlılık ilkesi gereğince, borçlandırıcı iĢlem dönme ile geçmiĢe 

etkili olarak ortadan kalkınca, bu durumdan harcama iĢlemi de etkilenmektedir. Bu 

halde bağıĢlama sözleĢmesi yerine getirildiğinde devredilen Ģeyin iadesi nasıl 

sağlanacaktır? 

 

Doktrinde savunulan bir görüĢe göre, koĢulun gerçekleĢmesi ile devredilen 

mülkiyet hakkı, baĢka herhangi bir iĢleme gerek kalmaksızın, kendiliğinden, 

bağıĢlayana geri dönecektir
54

. Bu kurama “dönmenin ayni etkisi” adı verilmektedir
55

. 

 

Diğer bir görüĢe göre ise
56

, koĢulun gerçekleĢmesi ile harcama iĢlemi ile 

devredilen taĢınırın mülkiyeti, hiçbir iĢleme gerek kalmaksızın, kendiliğinden, 

                                                 
52

 TartıĢmalar için Bkz.: OĞUZMAN/ SELĠÇĠ/ OKTAY-ÖZDEMĠR, EĢya Hukuku, s. 591-592. 
53

 AYBAY/ HATEMĠ, EĢya Hukuku, s. 32-33; BUZ, SözleĢmeden Dönme, s. 167 v.d.; k.g. için 

Bkz.: HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, EĢya Hukuku, s. 312. 
54

 “BK.nun 242. maddesi, ölüme bağlı bağıĢlamanın özel bir türünü oluĢturmaktadır. Burada bozucu 

"infisahi" koĢula bağlı bağıĢlama sözkonusudur. Diğer bir anlatımla, bağıĢın devamlılığı bir olaya 

(lehine bağıĢ yapılanın ölümüne) bağlanmıĢ olmaktadır. Hal böyle olunca da, koĢulun gerçekleĢmesi 

halinde bağıĢa konu Ģeyin iadeten temlikine veya teslimine hacet kalmaksızın malın veya Ģeyin 

mülkiyeti kendiliğinden avdet eder. Çünkü, bozucu "infisahi" koĢulla askıda (muallakta) bulunan 

tasarrufi iĢlem, koĢulun gerçekleĢmesi ile hükümsüz bir hale gelir (von Tuhr, Çev. Edege, Sh. 819) ve 

bağıĢlananın üzerinde kalan tapu kaydı da sebepten yoksun, yolsuz bir tescil niteliğini alır. Bunun 

doğal sonucu olarak, hükümsüz hale gelen iĢlem ve tescil, zamanın geçmesi ile yeniden geçerlilik 

kazanamaz”. Yargıtay 1. H.D. 28.12.1987 tarih ve 1987/9690 E., 1987/13087 K. YKD - 1989/2 - 

Sayfa:189 (MeĢe Ġçtihat Programı). 
55

 BUZ, SözleĢmeden Dönme, s. 170: “Bir kez dönme hakkının kullanılması ile birlikte sözleĢmenin 

geçmiĢe etkili olarak ortadan kalktığı görüĢü benimsendiği takdirde, bunun hukuki sebebe bağlılık 

ilkesinden doğan bütün sonuçları ile birlikte kabul edilmesi gerekir. Yoksa, bir yandan sözleĢmenin 

geçmiĢe etkili olarak ortadan kalktığını söyleyip, diğer yandan daha önce devredilmiĢ ayni hakların, 

ne de olsa devir anında geçerli bir hukuki sebebin mevcut olduğunu iddia ederek, dönmeden sonra da 

geçerliliklerini devam ettireceklerini ileri sürmek doğru değildir. Zaten dönmenin geçmiĢe etkisinin 

anlamı, sözleĢmeyi ayni hak devrine iliĢkin tasarruf iĢlemlerinin yapıldığı an da dahil olmak üzere, 

kurulduğu andan itibaren geçersiz hale getirmesidir.”; M. Turgut ÖZ, ĠĢ Sahibinin Eser, 

SözleĢmesinden Dönmesi, Ġstanbul,  Kazancı Kitap Ticaret A.ġ., 1989, s. 39 v.d.; TONGSĠR, 

BağıĢlama, s. 66; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 373; ROMELLI, Schweizzerisches 

Privatrecht, Art. 247, Nr.7. 
56

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 49; HATEMĠ, EĢya Hukuku, s. 187, GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, 

s. 296; CAVIN, Schweizerisches Privatrecht, s. 194; HATEMĠ/ AYBAY, EĢya Hukuku, s. 25-26: 

“Dönmenin ayni etkisi görüĢü, tasarruf iĢlemi ve tescil ile mülkiyetini kaybetmiĢ birisine kütük dıĢı 

bir geri kazanım sağlamakla, gerçeğe uygun bir hukuki görünüĢü dahi korumayarak, MK. 2‟ye aykırı 
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bağıĢlayana geri dönmeyecektir. Dönme ile sadece “elde edilenleri geri verme” 

yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır. BağıĢlayanın, bağıĢlananı geri alabilmesi için, iki 

yolu vardır. Buna göre, bağıĢlayan, koĢul gerçekleĢinceye kadar geçerli bir 

sözleĢmenin hüküm ve sonuçlarını doğuran bağıĢlama sözleĢmesine dayanarak dava 

açabilir. Ġkinci olarak ise bağıĢlayanın, B.K. md. 61/2‟de yer alan ve sona eren sebep 

gerekçesi ile sebepsiz iktisap davası açma hakkı da vardır. BağıĢlayanın sahip olduğu 

bu iki çeĢit dava hakkı birbiriyle yarıĢmaktadır. BağıĢlayan koĢullar içerisinde 

kendisi için en avantajlı olan dava hakkını seçerek bağıĢlama sözleĢmesinin konusu 

olan taĢınırı geri alabilir. 

 

Konusu taĢınmaz olan bağıĢlama sözü verme sözleĢmesi ise, resmi Ģekilde 

tapu sicil memuru tarafından yapılabilir
57

. Borçlandırıcı bu iĢlemden sonra taraflar, 

yine tapuda, bir harcama iĢlemi ile taĢınmazın bağıĢlayana devrini sağlayabilirler. 

B.K. md. 242/2 (T.B.K. md. 292/2) uyarınca taraflar bağıĢlayana dönme koĢulunu 

tapu siciline Ģerh verebilirler. TaĢınmaz ya da taĢınmazlar üzerindeki ayni bir hakkın 

bağıĢlanması iliĢkin resmi senet Tapu Kanununun 26. maddesi gereğince tapu sicil 

muhafızı ya da memuru tarafından düzenlenir. Tapu Kanununun 26. maddesinin 3. 

fıkrasında “Resmi senede tarafların kimlik bilgileri ile birlikte vergi kimlik 

numaraları da kaydedilir. Resmi senedi, taraflar ile hazırlayan memur ve tapu sicil 

muhafızı imzalar” hükmü yer almaktadır. Anılan hükümden de anlaĢılacağı üzere 

tapuda yapılan bu tescil iĢlemi iki taraflı bir harcama iĢlemidir
58

. Tapu Sicil Tüzüğü 

md. 11/2‟ye göre “istem, tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve Ģarta 

bağlanamaz”. Bir baĢka ifade ile tescil iĢlemi koĢula veya süreye bağlanamaz 

                                                                                                                                          
bir görüĢ olmaktadır… Bu görüĢ, “tescilsiz iktisap-bildirici tescil” hallerinin tahdidi olduğu ilkesine 

de açıkça aykırıdır”; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, EĢya Hukuku, s. 567; Rona SEROZAN, 

SözleĢmeden Dönme, Gözden GeçirilmiĢ 2. bs., Ġstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, s. 91-93: “Hemen 

belirtelim ki, bizim hukuk sistemimizde, bir ayni hak, geçerli bir yoldan bir kere kurulup geçirilince, 

artık “hukuksal nedene bağlılık ilkesi”(Kausalitätsprinzip) çerçevesinde bile, hukuksal nedenin 

(objektif causa‟nın) sonradan ortadan kalkmasıyla, bu ortadan kalkma “geçmiĢe etkili” de olsa, ayni 

hakkın kendiliğinden eski sahibine gerisin geriye dönmesi söz konusu olmaz. Bu yargı, “hukuksal 

nedene bağlılık ilkesi”nden değil, fakat doğrudan doğruya “ayni hakkın bağımsızlığı ilkesinden çıkar. 

BY mad. 113 I, TMK mad. 883 ve TMK mad. 944 kurallarının rehin ayni hakkını kural dıĢı yoldan 

hukuksal nedene bağımlı kılmıĢ bulunan özel “fer‟ilik” hükmünün “mefhumu muhalifi” ile 

desteklenir, doğrulanır”. 
57

 TaĢınmazların elden bağıĢlamanın konusu olamayacağı için Bkz.: yuk. Ġkinci Bölüm 2.1. Bozucu 

KoĢula Bağlı BağıĢlama. 
58

 T.M.K. md. 5 ve kıyasen B.K. md. 13/1 (T.B.K. md. 14/1) gereğince olduğuna dair Bkz.: HATEMĠ/ 

AYBAY, EĢya Hukuku, s. 87-89. 
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(Auflassung). Bu kuralın herhangi bir istinası yoktur
59

. Bu bağlamda B.K. md. 

242/2 ve T.B.K. md. 292/2‟de yer alan konusu taĢınmaz olan bağıĢlama sözü verme 

sözleĢmelerinde “bağıĢlayana dönme koĢulunun tapuya Ģerhinin” hukuki mahiyeti 

nedir? Öncelikle Ģunu belirtmek gerekir ki, tescil iĢleminin koĢula veya süreye 

bağlanamayacağına dair kuralın istisnası yoktur. “BağıĢlayana dönme koĢulunun 

tapuya Ģerhi”, bağıĢlananın bağıĢlayandan önce ölmesi halinde bağıĢlama konusu 

taĢınmazın herhangi bir iĢleme gerek duyulmaksızın bağıĢlayana döneceği Ģeklinde 

anlaĢılmamalıdır. Bir baĢka ifade ile, “dönmenin ayni etkisi” söz konusu değildir
60

. 

Konusu taĢınmaz olan bağıĢlayana dönme koĢullu bağıĢlama, sözleĢme gereğince 

yerine getirilmiĢ (ifa edilmiĢ), bağıĢlama konusu taĢınmaz bağıĢlayan tarafından 

tescil talebi verilerek bağıĢlanana devredilmiĢ ve mülkiyeti de bağıĢlanana 

geçmiĢtir. Ancak sözleĢme gereğince bağıĢlananın bağıĢlayandan önce ölmesi 

halinde bağıĢlama konusu taĢınmazın iadesi ancak bağıĢlananın mirasçıları ya da 

üçüncü kiĢiye karĢı açılabilecek bir istihkak davası ya da sebepsiz zenginleĢme 

davası ile geri alınabilecektir
61

. 

 

2.2.2. Geciktirici KoĢula Bağlı BağıĢlama 

 

2.2.2.1. Genel Olarak 

                                                 
59

 A.e., s. 190; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, EĢya Hukuku, s. 560; k.g. TONGSĠR, BağıĢlama, 

s. 66; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 373: TaĢınmazların devrini sağlayan harcama iĢleminin 

koĢula bağlı olarak yapılamayacağına iliĢkin kurala istisna getiren B.K. md. 242/2‟de yer alan hükme 

göre “Hibe edilen gayrimenkule veya bir gayrimenkul üzerindeki ayni hakka taalluk eden rücu Ģartı 

tapu siciline Ģerh verilebilir”. TaĢınmazlar bakımından bizzat kanun koyucu tarafından getirilen bu 

istisnai hüküm gereğince, taĢınmazın mülkiyeti herhangi bir iĢleme gerek kalmaksızın, kendiliğinden, 

bağıĢlayana geri dönebilecektir. 
60

 HATEMĠ/ AYBAY, EĢya Hukuku, s. 99; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, EĢya Hukuku, s. 566-

573; OĞUZMAN/ SELĠÇĠ/ OKTAY-ÖZDEMĠR, EĢya Hukuku, s. 185 dn. 605; GÜMÜġ, Borçlar 

Hukuku, s. 297: “Bozucu Ģartın gerçekleĢmesinden sonraki iade (dönüĢ) talebi kural olarak bir kiĢisel 

hak niteliğindeki sebepsiz zenginleĢme talebi olduğundan, buradaki Ģerh, TMK m. 1009 anlamında bir 

kiĢisel hakkın Ģerhidir. Bu kiĢisel hak, tapuya Ģerh verilmekle, o taĢınmaz üzerinde sonradan kazanılan 

hakların sahiplerine karĢı, malik sıfatını kazanmakla gerçekleĢen yasal sözleĢme devrine dayalı olarak 

ileri sürülebilir”. Doktrin savunulan diğer görüĢe göre ise, B.K. md. 242/2 (T.B.K. md. 292/2)‟de yer 

alan “bağıĢlayana dönme koĢulunun tapuya Ģerhi” üçüncü kiĢilerin iyiniyetini ortadan kaldırıcı 

nitelikte bir tasarruf sınırlandırmasıdır. Bu yöndeki görüĢler için Bkz.: HATEMĠ/ SEROZAN/ 

ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 145; SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 209; TANDOĞAN, Borçlar 

Hukuku, s. 372-373; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 156; ARAL, Borçlar 

Hukuku, s. 201; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 194; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 63. 
61

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 49. 
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Borçlar Kanununun 149. maddesinin 1. fıkrasına göre
62

, bir sözleĢmenin 

konusunu teĢkil eden borcun doğumu, gelecekte gerçekleĢmesi Ģüpheli bir olaya 

bağlanmıĢsa, o sözleĢme geciktirici koĢula bağlı sözleĢme olur. BağıĢlama 

bakımından da, bağıĢlayan ve bağıĢlanan, bağıĢlama sözleĢmesinin doğumunu, 

ileride gerçekleĢmesi Ģüpheli bir olaya bağlamıĢlarsa geciktirici koĢula bağlı 

bağıĢlama sözleĢmesinden söz edilir. 

 

Geciktirici koĢula bağlı bağıĢlamada, bağıĢlama sözleĢmesi tarafların 

karĢılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile kurulmaktadır. Ancak sözleĢme 

hükümleri, sözleĢmenin bağlandığı koĢulun gerçekleĢmesine kadar askıdadır. 

Bununla birlikte koĢul gerçekleĢinceye kadar bağıĢlayan, borcun yani, bağıĢlama 

konusu Ģeyin bağıĢlanana yerine getirilmesini (ifasını) engelleyecek her türlü 

hareketten kaçınmak zorundadır (B.K. md. 150/1, T.B.K. md. 171/1)
63

. 

 

B.K. md. 150/2 (T.B.K. md. 171/2) gereğince koĢula bağlı hakkı tehlikeye 

uğrayan bağıĢlanan, alacağı mutlak olan (koĢula bağlı olmayan) alacaklıların 

haklarını korumak için baĢvurabilecekleri tedbirlerin alınmasını talep edebilir. B.K. 

md. 150/3 (T.B.K. md. 171/3)‟de ise geciktirici koĢulun gerçekleĢmesinden evvel 

yapılan tasarruflar, koĢulun hükümlerini zedelediği oranda geçersiz olacağı 

düzenlenmektedir.  

 

2.2.2.2. Yerine Getirilmesi BağıĢlayanın Ölümüne Bağlı 

Olan BağıĢlama 

 

BağıĢlayan ile bağıĢlanan tarafından yerine getirilmesi (tenfizi) bağıĢlayanın 

ölümüne bağlı olarak bağıĢlama sözleĢmesinin yapılabilmesi mümkündür. Bu tür bir 

bağıĢlamada (donatio mortis causa), bağıĢlayan ve bağıĢlananın iradesi ile 

bağıĢlama sözleĢmesi geciktirici bir koĢula bağlı olarak yapılmıĢtır. Buradaki 

                                                 
62

 T.B.K. md. 170/1. 
63

 BELEN, BağıĢlama, s. 75. 
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geciktirici koĢul, gelecekte gerçekleĢmesi Ģüpheli olan bağıĢlayanın bağıĢlanandan 

önce ölmesidir
64

. 

 

B.K. md. 240/2 (T.B.K. md. 290/2) gereğince yerine getirilmesi bağıĢlayanın 

ölümüne bağlı olan bir bağıĢlamaya vasiyet hükümlerinin uygulanacağı 

bildirilmiĢtir. Yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı olan bağıĢlamanın 

hukuki niteliği doktrinde tartıĢmalıdır
65

.  

 

Doktrinde savunulan bir görüĢe göre, yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne 

bağlı olan bağıĢlama bir ölüme bağlı tasarruf olarak kabul edilmeli ve ölüme bağlı 

tasarruflara iliĢkin bütün hükümler bu sözleĢmelere uygulanmalıdır. “ÖzdeĢlik 

kuramı” olarak da tanımlanan bu kurama göre, yerine getirilmesi bağıĢlayanın 

ölümüne bağlı olan bağıĢlama sözü verme sözleĢmesine ölüme bağlı tasarruf 

hükümleri kıyasen değil, doğrudan uygulanmalıdır. Bu görüĢ nazara alındığı 

takdirde, bağıĢlayanın bağıĢlama konusu üzerinde ölümüne kadar serbestçe tasarruf 

edebilmesine imkan tanınmıĢ olur. BağıĢlananın ise hukuken korunmaya değer 

beklenen bir hakkından değil, ancak beklenen bir umudundan bahsedilebilir
66

.  

 

Doktrinde savunulan diğer bir görüĢe göre ise, yerine getirilmesi bağıĢlayanın 

ölümüne bağlı olan bağıĢlama ile ilgili kanun maddesi, yerine getirilmesi 

bağıĢlayanın ölümüne bağlı olan bağıĢlamanın, bir ölüme bağlı tasarruf olduğunu 

                                                 
64

 YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 160; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 231. Yerine 

getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı bağıĢlama geciktirici koĢula bağlı bir bağıĢlama olarak kabul 

edilse dahi bazı hallerde ölüm olgusu ecel olarak da kabul edilebilir. BağıĢlayanın bağıĢlanandan fazla 

yaĢayıp yaĢamayacağı belli değil ise, koĢullu bağıĢlamadan; bağıĢlayanın bağıĢlanandan fazla 

yaĢamayacağı kesin ve bağıĢlananın ölümü bekleniyorsa ecel olarak kabul edileceğine dair görüĢ için 

Bkz.: TONGSĠR, BağıĢlama, s. 60; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 270; SEROZAN, Ölüme 

Bağlı Kazandırma, s. 59: Ölüme bağlı bağıĢlamadan söz edilebilmesi için, bağıĢlananın bağıĢlayanın 

ölümünde sağ bulunması geciktirici koĢulu aranmamaktadır. Yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne 

bağlı bağıĢlamada, gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği belirsiz bir koĢulun yanı sıra, gerçekleĢeceği 

muhakkak olan, ancak ne zaman gerçekleĢeceği önceden bilinmeyen bir vade ile bütünleĢmektedir. 

Doktrinde bazı yazarlar tarafından ölüm gerçekleĢmesi Ģüpheli bir olay olmadığı için, yerine 

getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı bağıĢlamanın koĢula bağlı bir bağıĢlama olarak 

nitelendirilemeyeceği, ecele (vadeye) bağlı bir bağıĢlama savunulmaktadır. Bkz.: ARAL, Borçlar 

Hukuku, s. 198; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 113. 
65

 TartıĢmalar için Bkz.: SEROZAN, Ölüme Bağlı Kazandırma, s. 63-66. 
66

 YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 160; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 368-369; 

CAVIN, Schweizerisches Privatrecht, s. 193; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 199. 
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bildirdiği Ģeklinde anlaĢılmamalıdır. Yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı 

olan bir bağıĢlama, ölüme bağlı tasarruflardan farklı olarak bir “sağlararası hukuki 

iĢlem” dir (negotium inter vivos). Bir baĢka ifade ile böyle bir bağıĢlama 

sözleĢmesi, bağıĢlayanın sağlığında borç doğurmaktadır. BağıĢlayan, B.K. md. 

150/1 (T.B.K. md. 171/1) gereğince sözleĢmenin yerine getirilmesini (ifasını) 

engelleyecek her türlü tasarruftan kaçınma borcu ile borçludur
67

.  

 

Bir diğer görüĢe göre ise, yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı olan 

bağıĢlama sözleĢmesi, atipik bir sağlararası iĢlem olarak nitelendirilmelidir. Bir 

baĢka ifade ile bu sözleĢmenin sağlararası alanda yapıldığı kuĢkusuzdur. Bununla 

birlikte yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı olan bağıĢlamanın kendine 

özgü bir yapısı da vardır. Bu sebeple karma karakter taĢıyan atipik sözleĢmelerde 

yapıldığı gibi, her uyuĢmazlıkta, hangi yasa hükümlerinin uygulanmasının 

menfaatler durumuna daha uygun düĢeceği tespit edilerek uygulanacak yasa 

hükümleri belirlenmelidir. Yani, yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı olan 

bağıĢlamayı tamamen miras hukuku alanından soyutlamadan, yeri geldiği takdirde 

bu hükümler de kıyasen uygulanmalıdır
68

. 

 

Borçlar Kanununun 240. maddesi (T.B.K.‟nın 290/2) gereğince yerine 

getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı olan bağıĢlamalara vasiyet hükümleri 

uygulanır. Anılan hüküm gereğince yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı 

olan bağıĢlamanın hangi Ģekilde yapılacağı da doktrinde tartıĢmalıdır. 

 

 Doktrinde baskın olarak savunulan görüĢe göre, yerine getirilmesi 

bağıĢlayanın ölümüne bağlı olan bağıĢlama, ölüme bağlı tasarruflara iliĢkin 

hükümlere tabi olması nedeniyle miras sözleĢmesi Ģeklinde gerçekleĢtirilmesi 

gerekir
69

. 
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 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 294; OSER/ SCHONENBERGER, Kommentar zum 

schweizerischen Zivilgesetzbuch, Art 245, Nr. 19; ROMELLI, Schweizzerisches Privatrecht, Art. 

246, Nr. 8; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 193. 
68

 SEROZAN, Ölüme Bağlı Kazandırma, s. 65-66; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar 

Hukuku, s. 144; SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 208-209. 
69

 TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 193; BECKER, Borçlar Kanunu, s. 223; ZEVKLĠLER/ 

GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 155; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 61; OSER/ SCHONENBERGER, 
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Diğer bir görüĢe göre ise, yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı olan 

bağıĢlama sözleĢmesinin miras sözleĢmesi Ģeklinde resmi Ģekilde yapılması zorunlu 

değildir. SözleĢmeler hukukuna hakim olan Ģekil serbestisi ilkesi gereğince kural 

olarak kanunda aksi kararlaĢtırılmadığı takdirde, bir sözleĢmenin herhangi bir Ģekil 

Ģartına tabi olmadan yapılabilmesidir. Yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı 

olan bağıĢlama sözleĢmesi, bağıĢlayanın ölümü geciktirici koĢuluna bağlı ve 

bağıĢlama sözü verme Ģeklinde yapılan bir sözleĢmedir. BağıĢlama, bağıĢlama sözü 

verme Ģeklinde yapıldığında, B.K. md. 238/1 (T.B.K. md. 288/1) gereğince yazılı 

Ģekilde yapılması zorunludur. Ölüme bağlı tasarruf hükümleri, atipik bir sözleĢme 

olan yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı olan bağıĢlama sözleĢmesine 

kıyas yolu ile uygulanacağından ve uygun düĢtüğü ölçüde diğer atipik 

sözleĢmelerde olduğu gibi her uyuĢmazlıkta, hangi yasa hükümlerinin 

                                                                                                                                          
Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Art. 245 Nr. 20; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s, 

295; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 113-114; Yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı olan 

bağıĢlama sözleĢmesi miras sözleĢmesi Ģeklinde yapılmadığı takdirde, Ģekil eksiliği nedeniyle kesin 

hükümsüzlük yaptırım değil, iptal edilebilirlik  yaptırımının uygulanacağına dair görüĢler için Bkz.: 

ġeref ERTAġ, “Ölüme Bağlı Tasarruftan Tenfizi Ölüme Bağlı BağıĢlama Ġle Rücu”, (Çevrimiçi) 

http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/DergiMiz7-ozel/PDF/ertas3.pdf, 24 Ağustos 2009, s. 55; 

GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 295; ARAL, Borçlar Hukuku: “Bununla beraber, Ģekil yönünden 

geçersiz olan böyle bir bağıĢlamayı, tahvil yoluyla, vasiyet olarak kabul etmek imkanı vardır”; a.g. 

için Bkz.: TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 368; “Borçlar Kanunu'nun 240/2. maddesi uyarınca 

yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı bağıĢlamada vasiyet hükmü ceryan eder"; “Kaynak 

Ġsviçre Borçlar Kanunu'n bu maddeyi karĢılayan 245/2. maddesinde ise "vasiyet hükmü ceryan eder" 

sözleri yerine "ölüme bağlı tasarruf hükümleri uygulanır" sözleri yer almaktadır. Yerine getirilmesi 

bağıĢlayanın ölümü koĢuluna bağlı olarak yapılan iĢlem sonucu itibariyle bir bağıĢ vaadidir. Yararına 

bağıĢ yapılan kiĢinin, bağıĢlayanın hayatında bu bağıĢı açık veya örtülü olarak kabul etmiĢ olması 

gerekir. Zira Borçlar Kanunu'nun 239. maddesi gereği, bağıĢ sözleĢmesinin hukuki sonuç doğurması 

karĢı tarafın bu bağıĢı kabul etmiĢ olması veya kabul etmiĢ sayılmasıyla olasıdır. Aksi halde 

bağıĢlayan yaptığı bağıĢtan geri dönebilir. örtülü kabul susma ile gerçekleĢir. Ancak bunun için, 

bağıĢlananın veya yasal temsilcisinin bağıĢı öğrenmiĢ ve uygun bir süre geçmiĢ olmasına rağmen 

yararına yapılan bağıĢı red etmemiĢ olması gerekir. Belirtilen bu açıklamalardan yerine getirilmesi 

bağıĢlayanın ölümü koĢuluna bağlı bağıĢlamanın sağlar arası bir iĢlem ve iki yanlı bir sözleĢme 

olduğu sonucu doğmaktadır. Yasada yer alan bu gibi sözleĢmelerin vasiyet hükümlerine tabi olduğu 

yönündeki hükmü, kaynak yasaya uygun olarak ölüme bağlı tasarruf hükümlerine tabiidir Ģeklinde 

anlaĢılması gerekir (20.9.1950 gün 4/10 sayılı Ġnançları BirleĢtirme Kararı gerekçesi) Ġki yanlı olan 

bağıĢ vaadinin vasiyete ait Ģekil koĢulları içinde gerçekleĢmesi olanaksızdır. Ġki tarafın iradelerinin 

birleĢmesi ölüme bağlı tasarruflardan miras mukavelesi (M.K. m. 474 ve 492) ile mümkündür. (Prof. 

Dr. Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel borç iliskisi, cilt 1 sh. 364 - Dr. A. Escher Miras Hukuku, 

Prof Dr. S.S. Ansay çevirisi 1953 sh. 84 - Prof. Dr.  M.Kemal Oğuzman, Miras hukuku Dersleri, 1978 

2. bası sh. 113. Rona Sorozan, sağlar arası iĢlem yoluyla ölüme bağlı kazandırmalar, 1979, sh. 68 ve 

altındaki, 14 nolu dipnot Yargıtay 2. H.D.nin 30.12.1982 gün 9452-10052 ve 11.1.1973 gün 8073/92 

sayılı kararları R.K.D. 1973, 164/165). Bu gibi bağıĢlamalara, içerik, Ģekil, ehliyet, tasarruf oranı, 

tenkis v.s. bakımından da ölüme bağlı tasarruf hükümleri uygulanacağından kazandırmanın miras 

sözleĢmesi Ģeklinde yapılmasında zorunluluk vardır.” Yargıtay 2. H.D. 30.03.1994 tarih ve 1994/2642 

E., 1994/3709 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 

http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/DergiMiz7-ozel/PDF/ertas3.pdf
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uygulanmasının menfaatler durumuna daha uygun düĢeceği tespit edilerek 

uygulanacak yasa hükümleri belirlenmesi gerektiğinden, ölüme bağlı bağıĢlamanın 

miras sözleĢmesi Ģeklinde, resmi Ģekilde yapılması zorunlu değildir. B.K. md. 238/1 

(T.B.K. md. 288/1) gereğince adi yazılı Ģekilde yeterlidir
70

. 

 

Eğer sözleĢme konusu borç bağıĢlayanın sağlığında değil de, bağıĢlayanın 

ölümünden sonra hüküm doğursaydı burada gerçek anlamda bir bağıĢlama 

sözleĢmenin olduğunu söyleyemezdik
71

. Yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne 

bağlı olan bağıĢlama sözü verme sözleĢmesi, bağıĢlayan tarafından yerine getirilirse 

(ifa edilirse), bağıĢlama sözü verme sözleĢmesi, artık elden bağıĢlama hükmünde 

olduğu kuĢkusuzdur (B.K. md. 238/3, T.B.K. md. 288/3). Bu halde bağıĢlama 

sözleĢmenin, harcama iĢlemi (tasarruf muamelesi) de dahil olmak üzere tüm hukuki 

sonuçları sağlararası alanda gerçekleĢtiği için, yerine getirilmesi bağıĢlayanın 

ölümüne bağlı olan bir bağıĢlamadan söz edilebilmesine imkan kalmamıĢtır
72

. 

 

2.3. BAĞIġLAMA SÖZLEġMESĠNĠN GERĠ ALMA ĠLE 

SONA ERMESĠ 

 

BağıĢlama sözleĢmesinin geri alma ile sona ermesi B.K. md. 239‟da 

düzenlenmiĢtir. Benzer bir düzenlemeye T.B.K. md. 293‟de de yer verilmiĢtir. Buna 

göre: “Bir kimse baĢkasına bağıĢlamayı önerdiği bir malı, baĢka mallarından fiilen 

ayırmıĢ olsa bile, bağıĢlananın kabulüne kadar, bağıĢlama önerisini geri alabilir”. 

Anılan hükmün ne anlama geldiği doktrinde tartıĢmalıdır.  

 

Bir görüĢe göre
73

, B.K. md. 3 v.d. (T.B.K. md. 3 v.d.) maddeleri arasında yer 

alan düzenlemeye göre, sözleĢmenin kurulması safhasında icapçı, icabıyla, açık ya da 

                                                 
70

 SEROZAN, Ölüme Bağlı Kazandırma, s. 67-70; ERTAġ, Ölüme Bağlı BağıĢlama Ġle Rücu, s. 

53-54. 
71

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 295; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 199. 
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 SEROZAN, Ölüme Bağlı BağıĢlama, s. 71-77.  
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 SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 206; HATEMĠ/SEROZAN/ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 141; 

CAVĠN, Schweizzerisches Privatrecht, s. 183; ROMELLĠ, Schweizzerisches Privatrecht, Art. 244 

Nr. 4; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 188; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 188, GÜMÜġ, Borçlar 

Hukuku, s. 288; BECKER; Borçlar Kanunu, s. 220.  
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örtülü bir kabul bildirimi
74

 gelene kadar bağlı sayılmaktadır. B.K. md. 239 ve T.B.K. 

md. 293‟de yer alan hükme göre ise, bağıĢlayan bağıĢlanan tarafından icabına yanıt 

gelmeden icabını geri alabilir
75

. Bu düzenleme, Borçlar Kanunumuzda ve Türk 

Borçlar Kanununda yer alan icabın bağlayıcılığı ana kuralının bir istisnası olarak 

kabul edilebilir. 

 

Doktrinde savunulan diğer görüĢe göre
76

 ise, B.K. md. 3 v.d. (T.B.K. md. 3 

v.d.)‟nda yer alan hüküm bağıĢlama sözleĢmeleri bakımından da geçerlidir. Bir baĢka 

ifade ile, bağıĢlayan icabı ile belli bir süre bağlı kalmaktadır. B.K. md. 239 (T.B.K. 

md. 293)‟da yer alan hüküm yanıltıcı bir ifade taĢımaktadır. Bu görüĢe göre söz 

konusu hükme kanun koyucu tarafından yer verilmesinin gayesi, bağıĢlanan Ģeyin 

hukuken bağıĢlayanın malvarlığından ayrıldığı dolaylı ifa (yerine getirme) hallerinde 

dahi, kabulün gerekli olduğunu belirtmektir
77

.                                                                                                                                  

 

B.K. md. 239 (T.B.K. md. 293)‟da gerçek anlamda bir “geri alma” söz 

konusudur
78

. “Geri alma”,  genellikle hukuki iliĢkinin sadece himayeye layık 

görülmüĢ tarafına, nedensiz ve bedelsiz olarak kullanması olanağı ile sunulan ve 

hukuki iliĢkinin sona ermesini sağlayan yenilik doğurucu bir haktır
79

. Elden 

                                                 
74

 CAVIN, Schweizerisches Privatrecht, s. 184; ROMELLĠ, Schweizzerisches Privatrecht, Art. 

244 Nr. 2; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 246-247. k.g. için Bkz.: GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 

289: “BK m. 239‟un  açık lafzı karĢısında BK m. 6 hükmü, “bağıĢlama Ģeklinde gerçekleĢen ivazsız 

kazandırmalarda” uygulama alanı bulmamalıdır. Aksi halde bağıĢlayanın BK m. 239‟daki geri alma 

hakkını, BK m. 6‟ya göre aranan kısa sürede kullanmak zorunda kalacaktır ki, böyle bir sonuç BK m. 

239‟un lafzı ve geliĢtiriliĢ amacı ile bağdaĢmamaktadır… Ancak BK m. 6 hükmünün bağıĢlamada 

uygulanabileceği kabul edilse bile, her halükarda üçüncü kiĢi yararına, Ģarta bağlı veya mükellefiyetli 

bağıĢlamada açık kabul Ģarttır, BK m. 6 uygulama alanı bulmaz”.   
75

 BağıĢlayan bağıĢlanan tarafından açık kabul beyanı kendisine ulaĢıncaya, zımni kabul halinde de, 

red için uygun süre geçinceye kadar icabını geri alabilir. 
76

 OSER/ SCHONENBERGER, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Art. 244, Nr. 2, 

BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 105. 
77

 BECKER, Borçlar Kanunu, s. 220-221: “Yasa, bağıĢlayanın nesneyi daha önce mal varlığından 

ayırt ettiği özel durumu söz konusu etmektedir. Muhtemelen ayırt etmede, yerine getirmenin bir 

baĢlangıcı görülebildiği için. Ne var ki lehtar ayıt etmeğe katılmıyorsa, ayırt etme bir hazırlık 

eylemidir ve yasada söz konusu edilmeseydi bile aynı çözüme bağlanabilirdi.” a.g. için Bkz.: 

TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 188. 
78

 B.K. md. 239, T.B.K. md. 293: “Bir kimse baĢkasına bağıĢlamayı önerdiği bir malı, baĢka 

mallarından fiilen ayırmıĢ olsa bile, bağıĢlananın kabulüne kadar, bağıĢlama önerisini geri alabilir”. 

Madde metninde yer alan “geri alma” terimi gerçek anlamda bir geri almadır. Madde metninden de 

açıkça anlaĢılacağı üzere sözleĢmenin sona erdirilebilmesi için haklı bir sebebin ileri sürülmesine 

gerek yoktur.  
79

 SEROZAN, SözleĢmeden Dönme, s. 124-125. 
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bağıĢlamada, bağıĢlanan bağıĢlama konusuna zilyed oluncaya kadar, konusu 

taĢınmaz olan bağıĢlama sözü vermede, resmi Ģekil tamamlanıncaya kadar, konusu 

taĢınır olan bağıĢlama sözü vermede, adi yazılı Ģekil tamamlanıncaya kadar, 

bağıĢlama icabı (önerisi) bağlayıcı değildir ve geri alınabilmesi mümkündür. Elden 

bağıĢlamada, bağıĢlanan bağıĢlama konusuna zilyed olunca, konusu taĢınmaz olan 

bağıĢlama sözü vermede, resmi Ģekil tamamlanınca, konusu taĢınır olan bağıĢlama 

sözü vermede, adi yazılı Ģekil tamamlanınca artık bağıĢlayanın icabını (önerisini) 

geri alabilmesi mümkün değildir ve bağıĢlayan ancak haklı sebeplerin varlığı halinde 

bağıĢlamadan dönebilir
80

. 

 

BağıĢlayan tarafından bağıĢlama sözleĢmesinin geri alma ile sona 

erdirilebilmesi için herhangi bir haklı sebep göstermesine gerek yoktur. B.K. md. 

239‟da ve T.B.K. md. 293‟de düzenlenen ve bağıĢlama sözleĢmesinin herhangi bir 

haklı sebep göstermeksizin geri alınabilmesine imkan tanıyan bu durum bağıĢlama 

sözleĢmesinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. 

 

2.4. TAKAS DEFĠ 

 

2.4.1. Takas Kavramı ve Hukuki Niteliği 

 

Borçlar Kanunumuzun “Borçların Sukutu” baĢlıklı babında 118. ile 124. 

maddeleri arasında, Türk Borçlar Kanununun “Borçların ve Borç ĠliĢkilerinin Sona 

Ermesi, ZamanaĢımı” baĢlıklı bölümünde 139. ile 145. maddeleri arasında takas 

bahsi düzenlenmiĢtir. Kanunda düzenlenen borcu sona erdiren diğer sebeplerden 

farklı olarak, takas en az iki borcun mevcudiyetini Ģart kılmaktadır
81

.  

 

                                                 
80

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 44-45. 
81

 B.K. md. 118/1 (T.B.K. md. 139/1)‟e göre, iki kiĢi karĢılıklı olarak bir miktar parayı veya konuları 

itibariyle aynı türden malı birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise, iki tarafın her 

biri borcunu alacağı ile takas edebilir. EREN, Borçlar Hukuku, s. 1261: Bunun sonunda her iki 

borçta az olanı nispetinde sona erer. 
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Borçlar Kanunumuzda ve Türk Borçlar Kanununda takasın tanımına yer 

verilmemiĢtir. Doktrinde ise takasın farklı tanımları bulunmaktadır. ARAL
82

‟a göre 

takas, “karĢılıklı, muaccel ve aynı cins iki borcun, borçlulardan birinin tek taraflı 

irade beyanı ile sona erdirmesidir”. NOMER
83

‟e göre takas, “iki kiĢinin birbirlerine 

karĢı olan ve genellikle farklı sebeplerden doğan borçların birbirine saydırılmasıdır. 

Aksine bir anlaĢma yoksa takas, tarafların birinin takas hakkını kullandığına dair tek 

taraflı irade beyanı ile gerçekleĢir”. ÖNEN
84

‟e göre ise takas, “karĢılıklı ve aynı 

nitelikte her ikisinde vadesi gelmiĢ (muaccel) iki alacaktan, azının, çoğundan 

çıkartılması ve taraflardan birisinin tek taraflı beyanı ile meydana gelen sona 

ermedir”. Kanaatimizce takas, tarafların karĢılıklı olarak ve aynı cinsten muaccel 

olan borçlarını, borçların birbirlerini karĢıladığı nispette tek taraflı irade açıklaması 

ile sona erdirilmesi olarak tanımlanabilir.  

 

Takasın hukuki niteliği doktrinde tartıĢmalıdır. Doktrinde savunulan bir 

görüĢe göre
85

 takas, bozucu yenilik doğuran bir haktır. Borçlu takas hakkını tek 

taraflı, Ģekle bağlı olmayan, varması gerekli bir irade beyanı ile kullanır. Doktrinde 

savunulan bizimde katıldığımız diğer bir görüĢe göre
86

 ise takas, hukuki niteliği 

itibariyle bir defi hakkı olup, biçimleme ikincil (tali) haklarındandır. Bu görüĢe göre, 

biçimleme ikincil (tali) hakları yenilik doğuran haklar ve defiler olmak üzere ikiye 

ayrılarak incelenir. “Geri alma” tek taraflı bozucu yenilik doğuran bir iĢlem olarak 

ifade edilirken, takas beyanı ise defi hakkı olarak nitelendirilebilir. 

 

2.4.2. Takasın ġartları  

 

Takasın Ģartları olumlu Ģartlar ve olumsuz Ģartlar olmak üzere ikiye ayrılarak 

incelenebilir. Takasın gerçekleĢebilmesi için olumlu ve olumsuz Ģartların bir arada 

gerçekleĢmesi gerekmektedir. 

 

                                                 
82

 Fahrettin ARAL, Türk Borçlar Hukukunda Takas, Ankara, SavaĢ Yayınları, 1994, s.1. 
83

 Haluk N. NOMER, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ġstanbul, Beta Yayınları, 2007, s.160. 
84

 Turgut ÖNEN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 5. bs., Ankara, Yargı Yayınevi, 1999, s.225. 
85

 ARAL, Takas, s.11; EREN, Borçlar Hukuku,  s.1262. 
86

 HATEMĠ, Medeni Hukuka GiriĢ, s. 133 v.d. 
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2.4.2.1. Takasın Olumlu ġartları 

 

B.K. md. 118/1 (T.B.K. md. 139/1)‟de takasın olumlu Ģartları düzenlenmiĢtir. 

Bunlar takas edilecek alacakların karĢılıklı olması, alacakların konusunun aynı 

cinsten olması, alacakların muaccel olması ve alacağın dava edilebilir olmasıdır. 

B.K. md. 118/1 (T.B.K. md. 139/1)‟de düzenlenen olumlu Ģartların takasın 

gerçekleĢebilmesi için birlikte bulunması gerekmektedir. Bir baĢka ifade ile bu 

Ģartlar kümülatif niteliktedir
87

. Takas definin ileri sürülebilmesi için bulunması 

gereken olumlu Ģartları ifade ettikten sonra, çalıĢmamızın konusu gereği burada 

sadece “alacakların konusunun aynı cinsten olması” Ģartını kısaca incelemekle 

yetineceğiz. 

 

Takas definin ileri sürülebilmesi için bulunması gereken olumlu Ģartlardan 

biri, takas edenle karĢı tarafın birbirlerine karĢı sahip oldukları alacak ve borçların 

aynı türden olmasıdır. Bu Ģarta en uygun olan alacaklar para alacaklarıdır. Para 

borçlarında tarafların birbirine karĢı borçlu oldukları para birimi aynı ise, bu borçlar 

aynı türdendir
88

. Buna karĢılık takas edilecek alacakların farklı para birimi ile ifade 

edilmesi halinde takasın söz konusu olup olmayacağı tartıĢmalıdır. Yine kıymetli 

evraktan doğan bir borçla para borcunun takasa konu olup olamayacağı doktrinde 

üzerinde görüĢ birliğine varılmıĢ bir konu değildir. KuĢkusuz yabancı para borcu ile 

ifade edilen bir borç aynen ödeme kaydını içermiyorsa B.K. md. 83/2 (T.B.K. md. 

99/2) gereğince milli para borcu ile ifade edilen bir borç ile takas edilebilir
89

.  

 

Borç iliĢkisinin konusu ferden belirlenmemiĢ, birbirinin aynı olan ve 

birbirinin yerine geçebilen taĢınır Ģeyler ise edim borcu bir cins borcudur. Cins 

borçlarında da takas hakkının kullanılabilmesi için, tarafların borçlarının konu ve 

nitelik itibariyle aynı türden olması gerekmektedir. Buna karĢılık, parça borçlarının 

takas edilmesi mümkün değildir. Çünkü, parça borçlarında borç iliĢkisinin konusu 

tarafların anlaĢması sonucu ferdi özellik ve nitelikleri ile belirlenmektedir. Bir baĢka 

                                                 
87

 ARAL, Takas, s.17. 
88

 M.Kemal OĞUZMAN/ M.Turgut ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ġstanbul, Filiz 

Kitaabevi, 2006, s.455; EREN, Borçlar Hukuku, s. 1264; ARAL, Takas, s. 34. 
89

 EREN, Borçlar Hukuku, s.1264; ARAL, Takas, s. 34. 
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ifade ile, parça borçları, borç iliĢkisinin taraflarının anlaĢması ile, bireysel ve belirli 

olduğundan, borçlunun iradesine rağmen birbirinin yerine geçebilmesi mümkün 

değildir
90

.  

 

Takasa konu borçların takas anında aynı nitelikte olması gerekmektedir. 

Ancak borçlar, doğdukları anda aynı türden olabilecekleri gibi sonradan da aynı 

türden olabilirler
91

. Buna karĢılık takasa konu alacakların hukuki sebeplerinin aynı 

olması zorunlu değildir. Haksız fiilden doğan bir alacak ile sözleĢmeler hukukundan 

doğan bir alacak takas edilebileceği gibi, bağıĢlama sözleĢmesinde doğan bir alacak 

ile satım sözleĢmesinden doğan bir alacağın takas edilebilmesi de mümkündür
92

. 

Takas edilecek alacaklardan birisinin özel hukuktan, diğerinin ise, kamu hukukundan 

doğması takasa engel değildir 
93

.  

 

Takasa konu aynı türden olan borçların ifa yerlerinin, aynı yer ya da farklı bir 

yer olması takas bakımından önemli değildir. Yine bu alacakların uyuĢmazlık halinde 

dava edilecekleri mahkemelerin de farklı olması takasa engel değildir
94

. Takas 

edilecek alacakların tamamının nizasız olması da Ģart değildir. B.K. md. 118/2 

(T.B.K. md. 139/2)‟ye göre, alacaklardan biri nizalı olsa bile takas ileri sürülebilir. 

Takas edilmek istenen alacaklardan her ikisinin veya yalnız birisinin nizalı olması 

halinde dahi takas söz konusu olabilir
95

. Alacağın varlığında veya miktarında 

tarafların anlaĢmazlığa düĢmeleri takas beyanının ileri sürülmesine engel teĢkil 

etmez
96

. Alacağın varlığında veya miktarında tarafların anlaĢmazlığa düĢmelerinin 

takas beyanının ileri sürülmesine engel olacağını kabul ettiğimiz takdirde, takastan 

kurtulmak isteyen borçlunun hemen bir ihtilaf çıkarıp takası engellemesine imkan 

                                                 
90

 KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 705; ARAL, Takas, s. 36. 
91

 EREN, Borçlar Hukuku, s.1265: “Borçların sonradan aynı türden olmalarına konu itibariyle farklı 

alacakların sonradan tazminat veya borçlunun iflası üzerine bütün alacakların para alacağına 

dönüĢmesi misal olarak gösterilebilir”. 
92

 ARAL, Takas, s. 33: “Buna karĢılık, MK m. 864 vd. düzenlenen hapis hakkında, hapis hakkının 

konusu ile onun teminat altına aldığı alacak arasında tabii bir bağın bulunması gerekir. Aynı Ģekilde, 

ödemezlik def‟inde (BK m. 81), edimle karĢı edimin mübadele iliĢkisi içinde bulunması, edimlerin 

aynı akitten doğmuĢ olması icab eder”.  
93

 EREN, Borçlar Hukuku, s. 1265; ARAL, Takas, s. 33. 
94

 A.e., s. 30; EREN, Borçlar Hukuku, s. 1265. 
95

 A.e. 
96

 UYGUR, Borçlar Kanunu, s. 4080. 
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tanımıĢ olurduk. Ancak ihtilaflı alacağın takas edilebilmesine imkan tanınması, bizi 

takasın ileri sürülmesi ile ihtilafın alacaklı lehine halledilmiĢ olduğu sonucuna 

götürmemelidir. Taraflar arasındaki alacağa iliĢkin ihtilaf yine normal Ģekilde çö-

zülecektir. Fakat ihtilaf çözülünceye kadar takası dermeyan eden kendi borcunu 

yerine getirmekten (ifa etmekten) kaçınabilecektir. Taraflar arasındaki alacağa iliĢkin 

ihtilaf çözümlendiğinde, ihtilaflı alacağın var olduğu kabul edilirse, takas normal 

hükmünü icra edecek, mevcut olmadığı kabul edilirse, takas hükümsüz kalacaktır. 

Takas hükümsüz kalırsa, takası ileri süren taraf, borcunu, ifada gecikmenin sonuçları 

ile birlikte yerine getirecektir
97

. Bir baĢka ifade ile, ihtilaflı alacak bakımından da 

takasın ileri sürülebilmesine imkan tanınarak, iyiniyetli olmayabilecek tarafa karĢı 

korunan takası ileri süren taraf,  kendi iyiniyetli olmayan davranıĢlarının sonuçlarına 

katlanacaktır. 

 

B.K. md. 122/2‟ye göre; takas için aynı nitelikteki borçların miktar itibariyle 

birbirine eĢit olması gerekmemektedir Alacakların aynı cinsten olması takas için 

yeterlidir. Ayrıca bu alacakların aynı miktar ya da sayıda olması gerekmemektedir. 

Çünkü takas mahiyeti itibariyle alacak ve borçların birbirini karĢıladığı miktar ya da 

oranda borcu sona erdirmektedir
98

.   

  

2.4.2.2. Takasın Olumsuz ġartları 

 

Takas yetkisinin doğumu için takasın olumlu Ģartlarının birlikte (kümülatif) 

bulunması yeterli değildir. Ayrıca, takası imkansız kılan bir engelin bulunmaması 

gerekmektedir. Takası imkansız kılan bir engelin bulunmaması, takasın olumsuz 

Ģartını oluĢturur
99

. Takasın ileri sürülebilmesi için sözleĢme veya kanun hükmüyle 

engellenmemiĢ olması gerekir. Takasın sözleĢme veya kanun hükmüyle bertaraf 

edildiği durumlarda takas mümkün değildir.  

 

                                                 
97

 OĞUZMAN/ ÖZ, Borçlar Hukuku, s.457. 
98

 KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, s.570. 
99

 ARAL, Takas, s. 66. 
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2.4.3. Takas Definin BağıĢlama SözleĢmesi Bakımından 

Hüküm ve Sonuçları 

 

Taraflardan biri takas iradesini beyan edince, takas edilen borçla asıl borç 

takas edilebilecekleri andan itibaren en az olan borç miktarında sona erer. BağıĢlama 

sözü verme Ģeklindeki bağıĢlama sözleĢmesinde bağıĢlananın alacağının para ya da 

bir cins borcu olduğu durumlarda, bağıĢlayanın da baĢka bir hukuki iliĢkiden dolayı 

bağıĢlanana karĢı sahip olduğu para ya da aynı nitelikteki cins borcu alacağı takas 

edilebilir
100

. Bu durumda hem bağıĢlayanın hem de bağıĢlananın takas beyanında 

bulunma hakları vardır. 

 

Takasa konu bağıĢlama konusu Ģey ile bağıĢlananın baĢka bir hukuki iliĢkiden 

olan borcu birbirine eĢit ise, takas sonunda her iki alacakta sona erer. BağıĢlama 

sözleĢmesi mahiyeti itibariyle tek tarafa yani, bağıĢlayana borç yükleyen bir 

sözleĢme olduğu için bağıĢlayanın borcunun sona ermesi ile bağıĢlama sözleĢmesi de 

sona erecektir. 

 

Takasa konu bağıĢlama konusu Ģey ile bağıĢlananın baĢka bir hukuki iliĢkiden 

olan borcu birbirine eĢit değilse, biri diğerinden az ya da çok ise, alacaklar az olan 

alacak oranında sona erer. Eğer bağıĢlama konusu Ģey, bağıĢlayanın baĢka bir hukuki 

iliĢkinden doğan alacağından daha az ise, takas az olan bağıĢlama konusu Ģey 

oranında sona erecektir. Bu halde alacakların eĢit olması durumunda olduğu gibi, 

bağıĢlama sözleĢmesindeki tek edim borcu olan bağıĢlayanın borcu sona erdiği için 

bağıĢlama sözleĢmesi de sona erecektir. Eğer bağıĢlama konusu Ģey, bağıĢlayanın 

baĢka bir hukuki iliĢkinden doğan alacağından daha çok ise, takas ile alacak az olan 

karĢı alacak oranında sona erecektir. Bu halde ise, bağıĢlayanın borcu takas edilen 

orandan gerisi için devam edecek ve bağıĢlama sözleĢmesi sona ermeyecektir. 

 

                                                 
100

 Para alacağı ile para; cins borcu niteliğindeki buğday alacağı ile cins borcu niteliğindeki buğday 

takas edilebilir. Buna karĢılık para alacağı ile cins borcu niteliğindeki buğday veya cins borcu 

niteliğindeki buğday ile cins borcu niteliğindeki arpa birbiri ile takas edilemez. 
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Takas beyanında bulunan, kendi alacağının belirli bir kısmı için de takas 

hakkını kullanabilir. BağıĢlanan, bağıĢlanan Ģeyin belirli bir kısmını karĢılayacak 

Ģekilde takas beyanında bulunmuĢ ise, bağıĢlayanın bağıĢlama sözleĢmesi gereğince 

borcu devam ettiği için, bağıĢlama sözleĢmesi sona ermeyecektir. BağıĢlayan, 

bağıĢlanandaki bağıĢlama dıĢındaki hukuki alacağının belirli bir kısmı için takas 

beyanında bulunmuĢ ise, bu kısım bağıĢlama sözleĢmesinden doğan borcu ile eĢit ya 

da daha çok ise bağıĢlayanın sözleĢme konusu borcu sona ereceğinden bağıĢlama 

sözleĢmesi de sona erecektir. Eğer bağıĢlayanın takas beyanında bulunduğu kısım, 

bağıĢlama sözleĢmesinden doğan borcundan daha az ise, sözleĢmeyle kararlaĢtırılan 

borç devam ettiği için bağıĢlama sözleĢmesi sona ermeyecektir. 

 

2.5. BAĞIġLAMA SÖZÜ VERMEDEN 

(TAAHHÜDÜNDEN) DÖNME  

 

B.K. md. 245‟de, yerine getirilmemiĢ bağıĢlama sözü verme (taahhüdü)den 

rücu madde baĢlığı altında düzenlemelerde bulunulmuĢtur. Benzer bir hükme Türk 

Borçlar Kanunun 296. maddesinde de yer verilmiĢ, anılan madde baĢlığı “bağıĢlama 

sözü vermenin geri alınması” Ģeklinde kaleme alınmıĢtır. Söz konusu maddelerde 

düzenlenen hak gerçek anlamda bir “geri alma” olarak değerlendirilebilir mi? 

“Dönme”, konusu ani bir edim olan ve geçerli olarak kurulmuĢ olan, hukuki bir 

iliĢkinin sona erdirilmesini sağlayan yenilik doğurucu bir haktır. “Geri alma” ise,  

genellikle hukuki iliĢkinin sadece himayeye layık görülmüĢ tarafına, nedensiz ve 

bedelsiz olarak kullanması olanağı ile sunulan ve hukuki iliĢkinin sona ermesini 

sağlayan yenilik doğurucu bir haktır
101

.  Yukarıdaki tanımlardan da anlaĢılacağı 

üzere, “geri alma” ile “dönme” birbirinden farklı kavramlardır
102

. Bu açıklamalar 

karĢısında B.K. md. 245‟in ve T.B.K. md. 296‟nın “dönme” hakkını düzenlediği 

anlaĢılmaktadır. Çünkü burada teknik anlamda bir “geri alma” değil “dönme” söz 

                                                 
101

 SEROZAN, SözleĢmeden Dönme, s. 124-125. 
102

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 45; EREN, Borçlar Hukuku, s. 1248-1250 . 
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konusudur
103

. Kanunda yer alan bu terim sorununa kısaca değindikten sonra bundan 

sonra yapacağımız açıklamalarda “dönme” (Rücktritt) terimini kullanacağız. 

  

 B.K. md. 245 (T.B.K. md. 296)‟da yerine getirilmemiĢ bir bağıĢlama sözü 

vermeden dönme sebepleri düzenlenmiĢtir. B.K. md. 245 (T.B.K. md. 296)‟de 

bağıĢlama sözü vermeden dönülebilmesi için, yerine getirilmiĢ bağıĢlamadan dönme 

sebeplerine ilaveten iki sebep daha öngörülmüĢtür. Bu sebeplerin varlığı halinde 

bağıĢlayan, bağıĢlama sözü vermeden dönebileceği gibi, sözleĢmenin yerine 

getirilmesinden (ifasından) de kaçınabilir. BağıĢlayanın bağıĢlama sözünden dönme 

beyanı, tek taraflı olarak bir hukuki iliĢkiye son veren varması gerekli yenilik 

doğuran bir haktır
104

.  

 

B.K. md. 244 (T.B.K. md. 296)‟de olduğu gibi yasa koyucu, bağıĢlayana, 

B.K. md. 245 (T.B.K. md. 296)‟deki sebeplere dayanarak dönme hakkını 

kullanılabilmesi için belli bir süre tanımıĢtır. BağıĢlayan dönme sebebini öğrendiği 

tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu hakkını kullanabilir. Bu süre hak düĢürücü 

süredir
105

. B.K. md. 246/2 (T.B.K. md. 297/2) gereğince bağıĢlayan bu bir yıllık süre 

geçmeden önce ölürse, bu hak mirasçılarına geçer ve mirasçılar miras bırakan için 

baĢlamıĢ olan bu bir yıllık süre içerisinde, dönme hakkını kullanabilirler
106

. 

Mirasçıların bu haklarını kullanabilmeleri için bağıĢlayanın sağlığında, bağıĢlananı 

affetmemiĢ olması gerekir. Bir baĢka deyiĢle bağıĢlayanın affı, mirasçıların 

bağıĢlama sözü vermeden dönme hakkını kullanılmalarına engel teĢkil eder
107

.  

 

                                                 
103

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 50; Bkz.: aĢ. Ġkinci Bölüm dn. 133;  kg. için Bkz.: SEROZAN, 

SözleĢmeden Dönme, s. 126-129; EREN, Borçlar Hukuku, s. 1250. 
104

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 50; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 306; ZEVKLĠLER/ 

GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 159; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 119; TANDOĞAN, Borçlar 

Hukuku, s. 376. 
105

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 51; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 377; GÜMÜġ, Borçlar 

Hukuku, s. 307; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 119; YELDAN, BağıĢlama, s. 99; TartıĢmalar için 

Bkz.: TONGSĠR, BağıĢlama, s. 113-114. 
106

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 51; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 382; YELDAN, 

BağıĢlama, s. 101; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 151; ARAL, Borçlar 

Hukuku, s. 205; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 164; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, 

Borçlar Hukuku, s. 162; SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 217: “KiĢi varlığı ile ilgili hakların 

mirasçılara geçemeyeceği yolundaki temel ilkenin önemli bir ayrığıdır bu!”. 
107

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 382. 
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BağıĢlayan, sağlığında dönme sebebini öğrenememiĢse, bağıĢlayanın 

mirasçıları, bağıĢlayanın ölümünden baĢlayarak bir yıl içinde dönme hakkını 

kullanabilirler (T.B.K. md. 297/3)
108

. 

 

BağıĢlanan bağıĢlayanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldürür, ya da 

bağıĢlayanın dönme hakkını kullanmasını engellerse, mirasçılar bağıĢlamadan 

dönebilirler (B.K. md. 246/3, T.B.K. md. 297/4)
 109

. BağıĢlanan bağıĢlayanı kasten ve 

hukuka aykırı olarak öldürür veya onun dönme hakkını kullanmasını engellerse, 

mirasçıların bağıĢlama sözleĢmesinden dönmesi için kanun koyucu tarafından 

Borçlar Kanununda ve Türk Borçlar Kanununda herhangi bir süre belirtilmemiĢse de, 

onlar bakımından da hak düĢürücü sürenin olduğunu kabul etmek uygun olacaktır. 

Hak düĢürücü bu sürenin mirasçıların kasten öldürmeyi öğrenme ya da engellemenin 

ortadan kalkmasından itibaren baĢlayacağını söyleyebiliriz.  

 

Bildiğimiz gibi mirasın taksimine kadar mirasçılar arasında yasa gereği miras 

Ģirketi adı verilen bir hukuki iliĢki vardır. Bu iliĢki gereğince her bir mirasçı, mirasın 

tamamı üzerinde, ancak bölünmemiĢ paylarla mülkiyet hakkına sahiptir. Bu sebeple 

taksime kadar mirasçılar ancak hep birlikte dönme hakkını kullanabilirler. Mirasın 

taksiminden sonra ise, her bir mirasçı payları oranında tek baĢına bağıĢlama sözü 

vermeden dönme beyanında bulunabilir
110

. 

 

2.5.1. Yerine GetirilmiĢ BağıĢlama Sözü Vermeden ve Elden 

BağıĢlamadan Dönme Sebeplerinden Birinin Varlığı 

 

B.K. md. 245/1 (T.B.K. md. 296) gereğince B.K. md. 244 (T.B.K. md. 

295)‟de sayılan yerine getirilmiĢ bağıĢlama sözü verme ve elden bağıĢlamadan 

dönme sebeplerinden birinin varlığı halinde yerine getirilmemiĢ bağıĢlama sözü 

                                                 
108

 Benzer bir hükme Borçlar Kanununda yer verilmemiĢtir. 
109

 HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 151; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar 

Hukuku, s. 165; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 205. 
110

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 383; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 119. 
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vermeden de dönülebileceği düzenlenmiĢtir
111

. Yerine getirilmiĢ bağıĢlama sözü 

verme ve elden bağıĢlamadan dönme sebepleri Ģunlardır
112

: Lehine bağıĢlama 

yapılan bağıĢlananın, bağıĢlayana ya da yakınlarından birine karĢı ağır bir suç 

iĢlemesi, lehine bağıĢlama yapılan bağıĢlananın, bağıĢlayan veya onun ailesinden bir 

kimseye karĢı kanundan doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranıĢı
113

, 

lehine bağıĢlama yapılan bağıĢlananın, yüklemeli bağıĢlamada haklı bir sebep 

olmaksızın yüklemeyi yerine getirmemesidir. Yerine getirilmiĢ bağıĢlamalar için 

sayılan bu dönme nedenlerinden birinin varlığı, bağıĢlama sözü vermeden 

dönülebilmesi için de yeterlidir
114

. Ancak, yüklemeli olarak yapılan bağıĢlamada, 

yüklemenin yerine getirilmesi, bağıĢlamanın yerine getirilmesinden sonra 

istenebileceği için, yerine getirilmemiĢ bir bağıĢlama sözü vermede yüklemenin 

haksız olarak yerine getirilmemesi bir dönme sebebi olarak bağıĢlanana karĢı ileri 

sürülemeyecektir
115

. 

 

                                                 
111

 T.B.K. md. 295/1‟de: “BağıĢlayan, aĢağıdaki durumlardan biri gerçekleĢmiĢse, elden bağıĢlamayı 

veya yerine getirdiği bağıĢlama sözünü geri alabilir…” hükmüne yer vermiĢken; T.B.K. md. 296/1‟de 

295‟e atıf yaparak “…1.Elden bağıĢlanılan bir malın geri verilemesini isteyebileceği sebeplerden biri 

varsa” denilerek bağıĢlama sözü vermeye değinilmemiĢtir. Anılan hükmün, ilk bakıĢta 295‟inci 

maddeyi kapsamadığı düĢünülse de, T.B.K.‟nın 288/3 maddesi gereğince bağıĢlama sözü verme 

yerine getirildiğinde, elden bağıĢlama hükmünde olacağından, T.B.K. md. 296/1‟in T.B.K. 295. 

maddeye atıf yaptığı kuĢkusuzdur. 
112

 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: a.Ģ. Ġkinci Bölüm 4. Yerine GetirilmiĢ BağıĢlama Sözü Vermeden 

(Taahhüdü) ve Elden BağıĢlamadan Dönme (Geri Alma) 
113

 “Davacı Günaydın‟ın eĢine ağır hakaret ve saygısızlığı ile kusurlu davranıĢ sonucu boĢanmaya 

sebep olması, baĢka bir anlatımla ehemmiyetli surette aile görevlerini yerine getirmemesi hali 

gerçekleĢmiĢ olmakla BK.nun 245/1. maddesindeki dönme koĢulu gerçekleĢmiĢtir.” Yargıtay 4. H.D., 

07.03.1985 tarih, 1985/9153 E., 1985/1223 K. YKD., 4. C.,  1985, s. 802. 
114

 “BağıĢlama vaadinden dönme ise BK.nun 245. maddesinde dört hal sayılarak düzenlenmiĢ olmakla 

birlikte, bunun ilk üç hali, Borçlar Kanunu 244. maddede düzenlenen elden bağıĢlama ya da yerine 

getirilmiĢ (ifa edilmiĢ) bağıĢlardan dönme halidir. Özellikle BK.nun 245. maddesinin 1. fıkrasında 

"elden bağıĢlanan bir malın veri verilmesi (dönme = rücu) sebeplerinden biri var ise" bağıĢlama 

vaadinden dönüleceği hükme bağlanmıĢtır. Bu durumda elden bağıĢlama veya yerine getirilmiĢ [ifa 

edilmiĢ] bağıĢlamadan dönme hakkı veren BK.nun 244. maddesi hükümleri, bağıĢlama vaadinden 

dönmede de uygulanacaktır. BK.nun 244/2. maddesinde, kanun koyucu, aile görevlerinin yerine 

getirilmemesini baĢlı baĢına dönme sebebi kabul etmemiĢ, "ehemmiyetli surette" sözlerini kullanarak, 

önemli riayetsizlik, saygısızlığı, öngörmüĢtür. Bu haliyle MK.nun 457/2. maddesinde düzenlenen 

mirastan çıkarma [ıskat] ya uygun hüküm getirmiĢtir. BK.nun 244. maddesinin 2. fıkrası, MK.nun 

457. maddesinin 2 fıkrasının bir tekrarı olup, bağıĢtan dönme ile mirastan çıkarma [ıskat] koĢullarının 

birlikte incelenmesi gerekmektedir. Aile birliğine karĢı ödevlerin hangi hallerde önemli bir saygısızlık 

ve uygunsuzluk hali sayılacağı, davaya esas olayların özellikleri göz önünde tutularak Hakim 

tarafından takdir olunacaktır.” Yargıtay 4. H.D., 18.02.1985 tarih, 1984/9153 E. 1985/1223 K., YKD - 

1985/6 - Sayfa:802 (MeĢe Ġçtihat Programı). 
115

 YELDAN, BağıĢlama, s. 80; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 381; BĠLGE, Borçlar Hukuku, 

s. 119. 
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2.5.2. BağıĢlayanın Parasal Durumundaki DeğiĢiklik 

 

B.K. md. 245 (T.B.K. md. 296)‟de sayılan bir diğer bağıĢlama sözü vermeden 

dönme sebebi, “Mali durumu, sonradan sözün yerine getirilmesini kendisi için 

olağanüstü ağır kılacak ölçüde değiĢmiĢse” Ģeklinde ifade edilen, bağıĢlayanın 

parasal durumundaki değiĢikliktir.  

 

BağıĢlama sözleĢmesi, bağıĢlayanın sosyal ve ekonomik durumu ile yakından 

ilgilidir. Sosyal ve ekonomik durumu iyi olan bir kiĢi, manevi tatmin gibi saiklerle 

bağıĢlamada bulunur. Bu anlamda yapılan bir bağıĢlama, bağıĢlayan açısından 

ekonomik bir çöküntüye de neden olmaz. Bununla birlikte hiç kimseyi kendisini 

maddi anlamda önemli ölçüde külfete sokacak bir bağıĢlamayı yerine getirmeye 

zorlayamayız. Bu nedenle B.K. md. 245 (T.B.K. md. 296)‟de bu dönme sebebi 

düzenlenmiĢtir. Kanun koyucu bağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında bir denge 

gözeterek yerine getirilmiĢ bağıĢlamalar için benzer bir düzenlemeye B.K. md. 244 

(T.B.K. md. 295)‟de yer vermemiĢtir
116

. 

 

B.K. md. 245 (T.B.K. md. 296)‟de ifade edilen bu dönme sebebi 

sözleĢmelerin değiĢen Ģartlara uyarlanması olarak ifade edilebilen “clasula rebus sic 

stantibus” kuralının kanun koyucu tarafından ifade edilen özel düzenlemelerinden 

biridir
117

. Bu sebeple “fevkalede külfet” (olağanüstü ağır yük) dönme sebebine 

dayanılarak her zaman bağıĢlama sözleĢmesinin tamamen feshedilmesine gerek 

yoktur. Duruma göre, sözleĢme feshedilebileceği gibi, bağıĢlama konusunda indirime 

de gidilebilir
118

.   

 

                                                 
116

 “Davacı, davalı Kızılay‟a yaptığı bağıĢtan sonra fakrü zarurete düĢtüğünü ileri sürmüĢ, tapu iptali 

ve tescil isteğinde bulunmuĢtur....BağıĢlama sözleĢmesinin hükümleri icra ve infaz edildikten sonra, 

bağıĢlayanın Borçlar Kanununun 245. maddesinin 2 ve 3 sayılı bentlerine dayanarak rücu etmesi, 

tenfizin iptalini istemesi olanağı bulunmadığına göre…” Yargıtay 1. H.D., 11.09.1973 tarih, 7705 E., 

6315 K. sayılı kararı UYGUR, Borçlar Kanunu, s. 5673. 
117

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 112; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 245; HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 

50. 
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 A.e.; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 112; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 382; TUNÇOMAĞ, 

Borçlar Hukuku, s. 199-200; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 282; BECKER, Borçlar Kanunu, 

s. 236. 
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“Fevkalade külfet” (olağanüstü ağır yük) nedeniyle bağıĢlama sözü vermeden 

dönülebilmesi için, bağıĢlayanın bağıĢlama sözü verme sözleĢmesi yapıldıktan sonra, 

malvarlığı durumunun, bağıĢlama sözü vermenin yerine getirilmesiyle bağıĢlayan 

için olağanüstü bir yük oluĢturacak Ģekilde değiĢmesi halinde mümkündür. 

BağıĢlayanın malvarlığında menfi yönde meydana gelen olağanüstü bu değiĢimin 

objektif ve subjektif açıdan gerçekleĢmesi gerekir
119

. Bir baĢka ifadeyle, objektif 

olarak genel geçer herkes için, bağıĢlama sözü veren bağıĢlayanın malvarlığında 

menfi yönde olağanüstü bir değiĢimin bulunmasının yanı sıra, bu değiĢimin 

bağıĢlayan açısından da olağanüstü olarak kabul edilmesi gerekir. 

 

Bu dönme sebebi için kanun koyucunun aradığı “olağanüstü ağır yük” 

(fevkalade külfet) nedir? BağıĢlama sözü veren bağıĢlayanın, sözleĢme konusunu 

yerine getirmesi (ifa etmesi) halinde, diğer borçlarının yerine getirilmesi güçleĢmesi 

hatta imkansızlaĢması, kendisinin ya da bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının 

yaĢam koĢullarının önemli ölçüde düĢecek olması “olağanüstü ağır yük” olarak ifade 

edilebilir
120

. Bu durum somut olayın özellikleri nazara alınarak hakim tarafından 

takdir edilecektir
121

. BağıĢlayanın T.M.K. md. 315 anlamında zaruret haline düĢmesi 

ise, maddeden yararlanılabilmesi için zorunlu değildir
122

. Ancak T.M.K. md. 315 

anlamında bağıĢlama sözü veren bağıĢlayanın zaruret halinde düĢmesi durumunda, 

“olağanüstü ağır” unsurunun gerçekleĢtiğinin kabulü kaçınılmazdır. 

 

BağıĢlayan tarafından bağıĢlama sözü vermenin yerine getirilmesinin önemli 

ölçüde ağır yük getireceği gerekçesi ile bağıĢlama sözü vermeden dönüldüğünde, 

bağıĢlanan ya da bağıĢlananın yakınlarının zor duruma düĢecek olmalarının herhangi 
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 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 307. 
120

 YELDAN, BağıĢlama, s. 83; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 280-281. 
121

 A.e., 280. 
122

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 382; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 280; TUNÇOMAĞ, 

Borçlar Hukuku, s. 199. 
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bir önemi yoktur. Ayrıca bağıĢlayanın içinde bulunduğu duruma
123

 kendi kusuru ile 

düĢmesi dönme hakkının kullanılmasına engel teĢkil etmez
124

. 

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bağıĢlama sözü vermeden dönme hakkı bozucu 

yenilik doğuran bir haktır. Yenilik doğuran haklar bir defa kullanılmakla tükenen, 

sona eren haklardır. Bu sebeple bağıĢlama sözü veren bağıĢlayan, dönme hakkını 

kullandıktan sonra bağıĢlayanın mali durumu düzelse dahi, dönülen bağıĢlama sözü 

verme yeniden geçerli hale gelmeyecektir
125

.  

 

Burada son olarak Ģu soruya cevap arayacağız: BağıĢlayan birden fazla 

bağıĢlama sözü verme Ģeklinde bağıĢlama sözleĢmesi yapmıĢsa, ancak bunların 

hepsinin yerine getirilmesi kendisi için “olağanüstü ağır yük” olarak 

nitelendiriliyorsa, bu durumda bağıĢlayanın yaptığı tüm bağıĢlama sözleĢmelerinden 

dönebileceğini söyleyebilir miyiz? Bu konu doktrinde tartıĢmalıdır. Bir görüĢe göre 

bağıĢlayan bu halde, arzu ettiği bağıĢlama sözü verme sözleĢmelerini yerine 

getirebilir, arzu ettiklerinden ise dönebilir. Bir baĢka ifade ile bağıĢlayana dönme 

hakkını kullanmada keyfiyet tanınmalıdır
126

. Bir diğer görüĢe göre ise, bağıĢlayanın 

kendisine olağanüstü ağır yük getiren bağıĢlamadan baĢlayarak dönme hakkını 

kullanmasına, daha sonra, bu bağıĢlamadan geriye doğru aynı Ģekilde dönme hakkını 

kullanabilmesine imkan tanınması gerektiği ifade edilmektedir
127

.  

 

BağıĢlama sözleĢmesi, bağıĢlayan tarafından herhangi bir karĢılık 

beklenmesizin yapılan bir sözleĢmedir. Bu sebeple bağıĢlayanın iradesinin, dönme 

hakkını kullanırken de önemli olduğu ileri sürülebilir. Bununla birlikte bağıĢlayan ilk 

yaptığı, ancak sonradan piĢman olduğu bağıĢlama sözü verme Ģeklindeki bağıĢlama 

                                                 
123

 BağıĢlayanın bağıĢlama sözü verme sözleĢmesi yapıldıktan sonra, malvarlığı durumunun, 

bağıĢlama sözü vermenin yerine getirilmesinde bağıĢlayan için olağanüstü bir yük oluĢturacak Ģekilde 

değiĢmesi. 
124

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 112, YELDAN, BağıĢlama, s. 83; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 

281. 
125

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 307. k.g. için Bkz.: TONGSĠR, BağıĢlama, s. 112-113: “Eğer, 

bilahare, bağıĢlayanın mali durumu düzelecek olursa (mesela miras yeme veya define bulma sebebile) 

yahut bağıĢlayana terettüp eden mükellefiyetler ortadan kalkarsa, bağıĢlama taahhüdü tekrar hüküm 

ifade edebilir. Bu taktirde, durumun iyileĢtiğini isbat bağıĢlanana teveccüh eder.”. 
126

 A.e., s. 112. 
127

 FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 281; YELDAN, BağıĢlama, s. 84. 
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sözleĢmelerinden kaçmak için, sonradan bağıĢlama sözü verme Ģeklinde bağıĢlama 

sözleĢmesi yapabilecektir. Daha sonra da yaptığı bu bağıĢlamanın B.K. md. 245 

(T.B.K. md. 296)‟de belirtildiği üzere, kendisi için “olağanüstü ağır yük” 

oluĢturduğu gerekçesi bağıĢlamadan dönebilir. Bu tutum içerisinde bulunan 

bağıĢlayanın kötü niyetli olacağı kuĢkusuzdur. T.M.K. md. 2 gereğince bağıĢlayanın 

kötü niyetini hukuken korumak mümkün değildir. Bu sebeple, ikinci görüĢün 

konunun çözümünde daha doğru olduğu sonucuna varabiliriz. 

 

2.5.3. BağıĢlayanın Ailevi Yükümlülüklerindeki DeğiĢiklik 

 

B.K. md. 245 (T.B.K. md. 296)‟de ifade edilen son dönme sebebi ise, 

bağıĢlayanın aile yükümlülüklerinde meydana gelen değiĢikliktir. Maddede bu 

dönme sebebi “BağıĢlama sözü verdikten sonra, kendisi için yeni aile yükümlülükleri 

doğmuĢ veya bu yükümlülükleri önemli ölçüde ağırlaĢmıĢsa” Ģeklinde ifade 

edilmiĢtir. Bu sebeple bağıĢlama sözü vermeden dönülebilmesi için, bağıĢlayan ile 

bağıĢlanan arasında geçerli bir bağıĢlama sözleĢmesi kurulduktan sonra, bağıĢlayanın 

aile hukukundan doğan yeni yükümlülüklerinin ortaya çıkması gerekir. SözleĢme 

sırasında var olan yükümlülükler sözleĢmeden dönme sebebi olarak kabul edilemez. 

  

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülükler nelerdir? BağıĢlayanın, 

bağıĢlama sözü vermesinden sonra yeni çocuklarının doğması, mevcut çocuklarının 

bakım giderlerinin artması, çocuğunun üniversiteye girmesi, Medeni Kanun 

kapsamında ana, baba ve kardeĢlerine nafaka yükümlülüğünün doğması
128

 gibi 

giderler örnek olarak verilebilir. Buna karĢın bir kimsenin salt evlenmesi 

bağıĢlamadan dönebilmesine imkan vermemektedir.
129

 

                                                 
128

 A.e.; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 281. 
129

 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin ne olduğu hususunda tam bir fikir birliği doktrinde 

mevcut değildir. FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 281‟de: “Burada kastolunan aile vazifeleri, 

nesebi gayri sahih çocuğuna ve ana lehine verilecek nafaka ve tazminat; yeni dünyaya gelen 

çocukların infak ve yetiĢtirilmesi için zarurî masraflar”ın aile hukukundan kaynaklanan yükümlülükler 

olduğu sonucuna varmıĢtır. OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 246‟da: “BağıĢlayan evlenme, evlât 

edinme, gayrimeĢru çocuğu tanıma, boĢanmadan doğan tazminat gibi yükümlülüklerini Ģahsen 

ağırlaĢtırmasının burada önemi yoktur. Görüldüğü gibi, konulan ilkenin özelliği sebebiyle, burada 

Borçlar Kanununun 144 üncü maddesinin uygulanma yeri yoktur”. TONGSĠR, BağıĢlama, s. 112‟de: 

“Burada bahis olunan aile vazifeleri bilhassa Ģunlardır: BoĢanma halinde ödencek tazminat (M.K. m. 
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BağıĢlayanın, bağıĢlama sözü vermesinden sonra salt yukarıdaki örneğe 

benzer aile yükümlülüklerinin ortaya çıkması, bağıĢlama sözleĢmesinden 

dönebilmesi için yeterli değildir. BağıĢlayanın bağıĢlama sözü verme Ģeklindeki 

bağıĢlama sözleĢmesinden dönebilmesi için söz konusu aile yükümlülüklerinin 

kendisinin malvarlığına “ağır bir yük” meydana getirmesi gerekir. BağıĢlayanın 

bağıĢlama sözü vermesinden sonra sahip olduğu aile yükümlülüğünün, “ağır bir yük” 

olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği her somut olay bakımından ayrıca 

incelenmelidir
130

. 

 

B.K. md. 245 (T.B.K. md. 296)‟de ifade edilen bu dönme sebebi de, 

sözleĢmelerin değiĢen Ģartlara uyarlanması olarak ifade edilebilen “clasula rebus sic 

stantibus” kuralının, kanun koyucu tarafından kanunda yer verilen, özel 

düzenlemelerinden biridir
131

. Bu sebeple aile yükümlülüklerinden kaynaklanan “ağır 

bir yük” dönme sebebine dayanılarak her zaman bağıĢlama sözleĢmesinin tamamen 

feshedilmesine gerek yoktur. Duruma göre, sözleĢme feshedilebileceği gibi, 

bağıĢlama konusunda indirime de gidilebilir
132

.  

 

2.6. YERĠNE GETĠRĠLMĠġ BAĞIġLAMA SÖZÜ 

VERMEDEN (TAAHHÜDÜNDEN) VE ELDEN 

BAĞIġLAMADAN DÖNME 

 

B.K. md. 244 ve Türk Borçlar Kanunun 295. maddesinde yerine getirilmiĢ 

bağıĢlamadan rücu ve bağıĢlamanın geri alınmasından bahsedilmiĢtir. Söz konusu 

maddelerde yer alan hak gerçek anlamda bir “geri alma” olarak değerlendirilebilir 

                                                                                                                                          
143-145); evlenmeden doğan borçlar (M.K. m. 151 ve müteakip), çocukların iaĢe ve terbiye (tahsil) 

masrafları (M.K. m. 261), babalık dâvasının sabit olması üzerine ana lehine hükmedilen tazminat 

(M.K. m. 304), nafaka borcu (M.K. m. 315 ve müteakip). 
130

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 307. 
131

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 112; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 245; FEYZĠOĞLU, Borçlar 

Hukuku, s. 281. 
132

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 112; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 382; YELDAN, BağıĢlama, s. 

84; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 282; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 199; BECKER, 

Borçlar Kanunu, s. 236. 
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mi?
133

 “Dönme”, konusu ani bir edim olan ve geçerli olarak kurulmuĢ olan, hukuki 

bir iliĢkinin sona erdirilmesini sağlayan yenilik doğurucu bir haktır. “Geri alma” ise,  

genellikle hukuki iliĢkinin sadece himayeye layık görülmüĢ tarafına, nedensiz ve 

bedelsiz olarak kullanması olanağı ile sunulan ve hukuki iliĢkinin sona ermesini 

sağlayan yenilik doğurucu bir haktır
134

.  Yukarıdaki tanımlardan da anlaĢılacağı 

üzere, “geri alma” ile “dönme” birbirinden farklı kavramlardır
135

. Elden 

bağıĢlamada, bağıĢlanan bağıĢlama konusuna zilyed oluncaya kadar, konusu 

taĢınmaz olan bağıĢlama sözü vermede, resmi Ģekil tamamlanıncaya kadar, konusu 

taĢınır olan bağıĢlama sözü vermede, adi yazılı Ģekil tamamlanıncaya kadar, 

bağıĢlama icabı bağlayıcı değildir ve geri alınabilmesi mümkündür
136

. Elden 

bağıĢlamada, bağıĢlanan bağıĢlama konusuna zilyed olunca, konusu taĢınmaz olan 

bağıĢlama sözü vermede, resmi Ģekil tamamlanınca, konusu taĢınır olan bağıĢlama 

sözü vermede, adi yazılı Ģekil tamamlanınca artık bağıĢlayanın icabını geri alabilmesi 

mümkün değildir ve bağıĢlayan ancak haklı sebeplerin varlığı halinde bağıĢlamadan 

dönebilir
137

. Bu açıklamalar karĢısında B.K. md. 244‟üncü ve T.B.K. md. 295‟inci 

maddelerde “dönme” hakkının düzenlendiği anlaĢılmaktadır. Çünkü burada teknik 

anlamda bir “geri alma” değil “dönme” söz konusudur
138

. Kanunda yer alan bu terim 

yanlıĢlığına kısaca değindikten sonra bundan sonra yapacağımız açıklamalarda 

“dönme” terimini kullanacağız. 

 

                                                 
133

 Nedim Peter, VOGT, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht 1 

Art. 1-529 OR, 4. Aufl., (Herausgeber: Heinrich HONSELL/ Nedim Peter VOGT, Wolfgang 

WIEGAND), Helbing Lichtenhahin Verlag, Basel, 2007, Art. 249: OR Art. 249‟da madde metninde 

“geri alma (Widerruf)” dan söz edilmektedir. Burada Fransızca metindeki “révocation (dönme, rücu)” 

teriminin kullanılması daha uygundur. Geri alma (Widerruf) teriminin, haklı sebep gösterme gereği 

olmaksızın , tek taraflı hukuki iĢlemler veya bağlayıcı olmayan iki taraflı hukuki iĢlemler için 

kullanılması uygundur. “Geri alma (Widerruf)”, teriminin kullanılmıĢ olması herhalde “bağıĢlama”nın 

tek tarafa borç yükleyen bir sözleĢme olmasından ileri gelmektedir. Ancak, terimlerin ayrılmasında 

kıstas, haklı sebep gösterme gereği olup olmadığı olmalıdır. Oysa OR 249‟da, sözleĢmenin sona 

erdirilebilmesi için “sebepler” sayılmıĢtır. 
134

 SEROZAN, SözleĢmeden Dönme, s. 124-125. 
135

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 45; EREN, Borçlar Hukuku, s. 1248-1250 . 
136

 B.K. md. 239, T.B.K. md. 293: “Bir kimse baĢkasına bağıĢlamayı önerdiği bir malı, baĢka 

mallarından fiilen ayırmıĢ olsa bile, bağıĢlananın kabulüne kadar, bağıĢlama önerisini geri alabilir”. 

Madde metninde yer alan “geri alma(Widerruf)” terimi gerçek anlamda bir geri almadır. Madde 

metninden de açıkça anlaĢılacağı üzere sözleĢmenin sona erdirilebilmesi için haklı bir sebebin ileri 

sürülmesine gerek yoktur.  
137

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 45. 
138

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 50; kg. için Bkz.: SEROZAN, SözleĢmeden Dönme, s. 126-129; 

EREN, Borçlar Hukuku, s. 1250. 
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BağıĢlayan B.K. md. 244 (T.B.K. md. 295)‟de yer alan aĢağıda 

inceleyeceğimiz nedenlerden biriyle, elden bağıĢlamadan ya da yerine getirilmiĢ bir 

bağıĢlama sözü vermeden dönebilir. BağıĢlayanın yerine getirilmiĢ bir bağıĢlamadan 

dönebilmesi için dönme sebebinin basit bir olay olmayıp, bağıĢlayan bakımından 

önemli bir olay olarak değerlendirilmesi gerekir. Dönme sebebinin varlığının takdiri 

somut olayın koĢulları içerisinde hakim tarafından değerlendirilecektir
139

. Doktrinde 

savunulan bir görüĢe göre söz konusu hakkın kullanılması, yerine getirilmiĢ 

bağıĢlama sözleĢmesini ileriye etkili olarak ortadan kaldırmaktadır
140

. Doktrinde 

çoğunlukla savunulan bir baĢka görüĢe göre ise, dönme sebeplerin varlığı halinde 

bağıĢlayan tek taraflı ve varması gerekli bir irade beyanı ile bağıĢlama sözleĢmesini 

geriye etkili olarak ortadan kaldırabilir
141

. BağıĢlayanın dönme beyanı, tek taraflı 

olarak bir hukuki iliĢkiye son veren varması gerekli yenilik doğuran bir haktır
142

. Bu 

hakkın kullanılabilmesi için kanun koyucu tarafından bağıĢlayana belli bir süre 

öngörülmüĢtür. BağıĢlayan dönme sebebini öğrendiği tarihten itibaren bir yıl 

içerisinde dönme hakkını kullanabilir. Bu süre hak düĢürücü süredir
143

. B.K. md. 

246/2 gereğince bağıĢlayan bu bir yıllık süre geçmeden önce ölürse, bu hak 

mirasçılarına geçer ve mirasçılar mirasbırakan için baĢlamıĢ olan bir yıllık süre 

içerisinde dönme hakkını kullanabilirler
144

. 

                                                 
139

 “Gerçekten basit olaylar rücu nedeni kabul etmek bağıĢtan yararlanan kiĢiyi bağıĢlayanın baskısı 

altında tutmak sonucunu doğurur. Aksine bir düĢünce, yasa koyucunun BK.nun 244 ve MK.nun 510. 

maddeleri ile takip ettiği amaca aykırı düĢer. Bununla da kalmaz, hak duygularını zedeler ve irade 

serbestisini de büyük ölçüde kısıtlamıĢ olur. Onun için olayların nitelikleri, kapsamı ve özellikle önem 

dereceleri gözetilerek delillerin değerlendirilmesi gerekir.” Yargıtay 1. H.D. 17.04.2002 tarih ve 

2002/4200 E., 2002/4921 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı); Yargıtay H.G.K.  14.5.1976 tarih 

ve 1974/1-772 E., 1976/2065 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
140

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 302-303; SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 217. 
141

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 50; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 376; ARAL, Borçlar 

Hukuku, s. 203; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, s. 159; CAVIN, Schweizerisches Privatrecht, s. 196-

197; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 163. 
142

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 376; CAVIN, Schweizerisches Privatrecht, s. 196; “Hemen 

belirtmek gerekir ki bağıĢtan dönme ( rücu ), kurulmuĢ olan bir sözleĢmeyi sonradan ortaya çıkan 

sebeplere göre sona erdiren yenilik doğurucu bir hak olduğundan bağıĢlanan ancak dönme ( rücu ) 

anında elinde kalan miktarı vermekle yükümlüdür.” Yargıtay 1. H.D. 04.03.2003 tarih ve 2003/357 E., 

2003/2202 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
143

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 377, HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 51; GÜMÜġ, Borçlar 

Hukuku, s. 307; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 119; YELDAN, BağıĢlama, s. 99; “ Borçlar Kanunun 

24671. maddesinde öngörülen süre, her ne kadar maddenin kenar baĢlığında „müruruzaman” sözcüğü 

kullanılmıĢsa da, hak düĢürücü bir süredir.” Yargıtay H.G.K. 31.01.1986 tarih 1-490 E. 73 K. sayılı 

kararı UYGUR, Borçlar Kanunu, s. 5675. TartıĢmalar için Bkz.: TONGSĠR, BağıĢlama, s. 113-114. 
144

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 51; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 382; YELDAN, 

BağıĢlama, s. 101; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 151; ARAL, Borçlar 
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BağıĢlayan, sağlığında dönme sebebini öğrenememiĢse, bağıĢlayanın 

mirasçıları, bağıĢlayanın ölümünden baĢlayarak bir yıl içinde dönme hakkını 

kullanabilirler (T.B.K. md. 297/3)
145

. 

 

BağıĢlanan bağıĢlayanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldürür, ya da 

bağıĢlayanın dönme hakkını kullanmasını engellerse, mirasçılar dönme hakkını 

kullanabilirler
146

. Mirasçılar bakımından kanun koyucu tarafından Borçlar 

Kanununda ve Türk Borçlar Kanununda bir süre belirtilmese de, onlar bakımından 

da hak düĢürücü sürenin, mirasçıların kasten öldürmeyi öğrenme ya da engellemenin 

ortadan kalkmasından itibaren baĢlayacağını söyleyebiliriz
147

. 

 

B.K. md. 246 (T.B.K. md. 297)‟daki bir yıllık süre, bozucu yenilik doğuran 

hak olan dönmeyi kayıtlamaktadır. Bu süreden ayrı bir de, dönme hakkı 

kullanıldıktan sonra, verilmiĢ olan bağıĢlananı geri alma hakkı (alacak hakkı) 

doğacak olduğuna göre, bu alacak hakkının zamanaĢımı süresi ne olmalıdır? 

Doktrinde savunulan bir görüĢe göre
148

, burada B.K. md. 66 (T.B.K. md. 82)‟da yer 

alan sebepsiz zenginleĢme süresi uygulanmalıdır.  Bir baĢka görüĢe göre ise
149

, 

bağıĢlayanın talebi teknik anlamda bir sebepsiz zenginleĢme talebi olmadığı için söz 

konusu iade talebinin zamanaĢımı süresi bakımından B.K. md. 66 (T.B.K. md. 82) 

uygulama alanı bulamayacaktır. Bu görüĢe göre iade talebinin zamanaĢımı süresi 

bakımından B.K. md. 125 (T.B.K. md. 146)‟de yer alan on yıllık genel zamanaĢımı 

süresi uygulama alanı bulur. BağıĢlama sözü verme yerine getirilmemiĢ (ifa 

edilmemiĢ) ise, söz konusu zamanaĢımı sorunu ortaya çıkmayacaktır. Bu konudaki 

Yargıtay‟ın bir kararına göre:  “BağıĢtan dönme ( rücu ), bağıĢlayanın tek taraflı 

bağıĢlanana varması gerekli beyanıyla geriye yürürlü ( makable Ģamil ) olarak hukuki 

                                                                                                                                          
Hukuku, s. 205; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 164; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, 

Borçlar Hukuku, s. 162; SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 217: “KiĢi varlığı ile ilgili hakların 

mirasçılara geçemeyeceği yolundaki temel ilkenin önemli bir ayrığıdır bu!”.  
145

 Benzer bir hükme Borçlar Kanununda yer verilmemiĢtir. 
146

 HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 151; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar 

Hukuku, s. 165; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 205. 
147

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 51. 
148

 VOGT, Basler Kommentar, Art. 251, Nr. 3. 
149

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 303. 
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iliĢkiye son veren yenilik doğurucu bir haktır. BağıĢlanan bağıĢlayana veya 

yakınlarına karĢı bir cürüm iĢlerse veya yasa gereği yapmakla zorunlu olduğu 

ödevlerini önemli surette aksatırsa yahut bağıĢlamayı sınırlayan ödevleri haklı bir 

sebep olmaksızın yerine getirmezse, bağıĢlayan bağıĢtan dönme ( rücu ) sebebini 

öğrendiği tarihten itibaren bir yıllık hak düĢürücü süre içerisinde beyanda 

bulunmak veya dava açmak suretiyle bağıĢtan dönebilir”
150

. 

 

BağıĢlama sözü verme yerine getirilmiĢ, sonradan dönme sebeplerinden 

birinin varlığı ile dönülmüĢ (mahkeme dıĢı), dava açılmamıĢ ve bağıĢlanılan da iade 

edilmemiĢ ise, davanın bir yıl içinde açılması gerekli midir? Yoksa yeni dönme 

kuramı dolayısıyla B.K. md. 66 (T.B.K. md. 82) değil de, B.K. md. 125 (T.B.K. md. 

146) uygulanabilecek midir? Burada kanaatimizce, örtülü bir boĢluk olduğu 

söylenebilir. Dava dıĢı dönme beyanında bulunmuĢ olan bağıĢlayan, davayı da hak 

düĢürücü süre içerisinde açmalıdır
151

. 

 

2.6.1. BağıĢlananın, BağıĢlayana ya da Yakınlarından Birine 

KarĢı Ağır Bir Suç ĠĢlemesi 

 

B.K. md. 244 (T.B.K. md. 295)‟de yerine getirilmiĢ bir bağıĢlamadan dönme 

nedenleri belirtilmiĢtir. Bunlardan biri de bağıĢlananın, bağıĢlayana ya da 

bağıĢlayanın yakınlarından birine karĢı ağır bir suç iĢlemesidir. Bu sebep aynı 

zamanda mirastan çıkarma sebeplerinden de biridir
152

. B.K. md. 244‟de “ağır bir 

                                                 
150

 Yargıtay 1. H.D. 30.01.2001 tarih 2000/15621 E., 2001/886 K. sayılı kararı 

(http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=6362) 
151

 VOGT, Basler Kommentar, Art. 251, Nr. 3, s.334‟den naklen von Tuhr, SJZ, 1921/22, s. 206 vd.. 

Heinrich, HONSELL, Schweizerische Obligatinonenrecht, Besonderer Teil, 8. Aufl., Steaempfli 

Verlag, Bern, 2006, s. 195‟de “geri alma hakkı” (kanaatimizce dönme hakkı)nın bağlı bulunduğu süre, 

dönme ve geri isteme hakları ayrımı yapılmaksızın “bir yıllık zamanaĢımı süresi” olarak 

belirtilmektedir. Kanaatimizce, bu beyan yanıltıcıdır. Bozucu yenilik doğuran hakkın bağlı bulunduğu 

süre, zamanaĢımı süresi olarak nitelendirilemez.  
152

 “BağıĢtan dönme ( rücu ) Borçlar Kanununun 244. maddesinde aynen "bağıĢlayan aĢağıdaki 

hallerden biri vukuunda elden yaptığı bağıĢlamadan veya tenfiz ettıği taahhüdünden rücu ile 

bağıĢlananın elinde hala ne kalmıĢ ise onun iadesini dava edebilir: 

l-BağıĢlanan bağıĢlayana yahut yakınlarından birine karĢı ağır bir cürüm irtikap ederse,  

2-BağıĢlanan bağıĢlayana veya ailesi için kanunen mükellef olduğu vazifelere karĢı ehemmiyetli bir 

surette riayetsizlik te bulunmuĢ ise,  
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cürüm”den bahsedilse de, ceza hukukumuzda cürüm yerine eski üst kavram olan suç 

terimi kullanılıp “kabahatler” ayrı bir kanun çerçevesinde düzenlendiğinden, bu 

ifadeyi “ağır bir suç” olarak algılamak gerekmektedir
153

. Türk Borçlar Kanununun 

295. maddesinde bu husus dikkate alınarak “ağır bir cürüm” teriminin kullanımından 

vazgeçilerek, “ağır bir suç” terimi, yerinde olarak tercih edilmiĢtir.   

 

Dönme sebebinin gerçekleĢebilmesi için bağıĢlayan tarafından suçun kasten 

iĢlenmesi
154

 ve nankörlük olarak nitelendirilecek ağırlıkta olması gerekmektedir
155

. 

BağıĢlanan tarafından taksirle bağıĢlayanın ya da yakınlarından birinin öldürülmesi 

ya da yaralanması halinde bağıĢlayana bağıĢlama sözleĢmesinden dönme hakkı 

tanınamaz. Ayrıca dönme sebebi olacak suçun bağıĢlamadan sonra iĢlenmiĢ bir suç 

olması gerekmektedir
156

. Söz konusu suç nedeniyle hakkında yasal nedenlerden 

dolayı kovuĢturma engeli bulunması nedeniyle kovuĢturma yapılamamıĢ olsa dahi 

bağıĢlayanın dönme hakkı vardır
157

. BağıĢlanan tarafından iĢlenen suçun dönme 

sebebi olarak kabul edilebilmesi için biri subjektif diğeri ise, objektif olmak üzere iki 

Ģartın bir arada gerçekleĢmesi gerekmektedir. Objektif Ģart, bağıĢlanan tarafından 

iĢlenen suçun objektif olarak aile bağlarını kopartacak önemde olmasıdır. BağıĢlanan 

                                                                                                                                          
3-BağıĢlanan bağıĢlamayı takyit eden mükellefiyeti haklı bir sebep olmaksızın icra etmezse" Ģeklinde 

hükme bağlanmıĢtır. Yasa koyucu söz konusu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükmüyle 

mirastan ıskat sebeplerini düzenleyen Medeni Kanunun 510.maddesi arasında paralellik sağlamıĢ, 

bağıĢtan yararlanan kiĢiyi bağıĢlayanın devamlı baskısından kurtarmak istemiĢtir. Gerçekten basit 

olayların dönme ( rücu ) nedeni sayılması, yukarda değinilen mahzurun yanında açıklanan yasa 

maddelerinde izlenen amaca aykırı bir durum yaratacağı gibi hak ve adalet duygularını da zedeler. Bu 

itibarla her iki madde hükümleri birlikte değerlendirilerek olayların kapsamları, nitelikleri özellikle 

vehamet derecelerinin göz önünde bulundurulması zorunludur. Hemen belirtmek gerekir ki bağıĢtan 

dönme ( rücu ), kurulmuĢ olan bir sözleĢmeyi sonradan ortaya çıkan sebeplere göre sona erdiren 

yenilik doğurucu bir hak olduğundan bağıĢlanan ancak dönme ( rücu ) anında elinde kalan miktarı 

vermekle yükümlüdür.” Yargıtay 1. H.D. 04.03.2003 tarih ve 2003/357 E., 2003/2202 K. sayılı kararı 

(MeĢe Ġçtihat Programı). 
153

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 303; YELDAN, BağıĢlama, s. 63; TANDOĞAN, Borçlar 

Hukuku, s. 378; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 240. 
154

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 303. 
155

 YELDAN, BağıĢlama, s. 61. 
156

 FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 278; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 378; ARAL, Borçlar 

Hukuku, s. 204; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 159; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, 

s. 240.  
157

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 378; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 159; 

FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 278; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 240. 
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tarafından iĢlenen suçun dönme sebebi olarak kabul edilebilmesi için ayrıca, 

subjektif olarak somut olayda aile bağlarını kopartmıĢ olması da gerekmektedir
158

.  

 

BağıĢlayanın bağıĢlama sözleĢmesinden dönebilmesi için ağır suçun 

bağıĢlayana ya da bağıĢlayanın yakınlarından birine karĢı gerçekleĢtirilmiĢ olması 

gerekmektedir. BağıĢlayanın yakınları kimlerdir? B.K. md 244 (T.B.K. md. 295)‟de 

yer alan bağıĢlayanın yakınları kavramı aile kavramından daha geniĢ 

yorumlanmalıdır
159

. Yakınlar kavramı içerisine, ana, baba, kardeĢ, çocuklar, eĢ 

gireceği gibi çok sevilen bir sevgili, hatta, arkadaĢ da girebilir. Önemli olan 

bağıĢlayanın o kiĢiye atfettiği değerdir. Yakın kavramını bu Ģekilde geniĢ 

yorumladığımız takdirde, bağıĢlayanın değer verdiği kimseye karĢı, bağıĢlanan 

tarafından gerçekleĢtirilen ağır suç nedeniyle, bağıĢlayanda oluĢan Ģiddetli elemin, 

bağıĢlayanın bağıĢlama sözleĢmesine devam etmesinin kendisinden beklenilemez 

olması gerçeğinin, maddenin amacıyla uygun düĢtüğünü söyleyebiliriz.  

 

2.6.2. BağıĢlananın, BağıĢlayana ya da Onun Ailesine KarĢı 

Yasa Gereği Yükümlü Olduğu Ödevlerine Önemli 

Biçimde Uymaması 

 

Borçlar Kanununun 244. (T.B.K. md. 295) maddesinde yer alan ikinci bir 

dönme sebebi de bağıĢlananın, bağıĢlayana ya da onun ailesine karĢı yasa gereği 

yükümlü olduğu ödevleri önemli biçimde yerine getirmemesidir. Yukarıda 

                                                 
158

 YELDAN, BağıĢlama, s. 64; “ÇağdaĢ toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunda da sosyal düzenin 

temelini ailenin oluĢturduğu bir gerçektir. Özellikle Türk toplumunun sosyal yapısı gereği geleneksel 

aile anlayıĢında anne ve babanın saygın bir yeri ve yadsınamayacak bir değeri vardır. Her halukarda 

anne ve baba çocuklarınca el kaldırılamayacak, üzerlerine toz kondurulamayacak kutsal kiĢilerdir. O 

halde hangi koĢullar içerisinde olursa olsun, oğulun babayı dövmesi ayıp ve kınanacak bir davranıĢtır. 

Baba ve annenin çocukları üzerinde yasal birçok hakları olmasına karĢın, çocuklar reĢit olsalar bile 

anne ve babaya karĢı mutlak saygı ile yükümlüdürler. Türk toplumunun genel ahlaksal yargısı böyle 

olduğu gibi, hukuk düzeni de bundan farklı değildir. Bu nedenle, davalının dövme, gasp, tehdit gibi 

davranıĢları nedeniyle Borçlar Yasasının 244/2. maddesinde öngörülen koĢulun gerçekleĢtiği 

kuĢkusuzdur.” Yargıtay 1. H.D. 07.10.2002 tarih ve 2002/10163 E., 2002/10605 K. sayılı kararı 

(MeĢe Ġçtihat Programı).  
159

 YELDAN, BağıĢlama, s. 62; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 380; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 

108; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 278; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 240-241: “Yakından 

bağlı bulunan Ģahıs mefhumu 2 numaralı bendeki aile tabirinden daha umumîdir ve hâkimin takdirine 

bırakılmıĢtır”. “Yakın” kavramı için Bkz.: Yargıtay 1. H.D. 24.12.1987 tarih, 1987/10026 E., 

1987/12868 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
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incelediğimiz diğer dönme sebebinde olduğu gibi, bu sebepte de nankörlük olarak 

nitelendirilebilecek bir ağırlığın bulunması gerekmektedir
160

. BağıĢlanan tarafından 

yerine getirilmeyen yükümlü olduğu ödevlerin “önemli” biçimde yerine 

getirilmemesi gerekmektedir
161

. Örneğin, bir baba bağıĢlamada bulunduğu kızının 

kendisinin evlenmesini istemediği bir gençle evlenmesi nedeniyle bağıĢlamadan 

dönme hakkına sahip değildir. 

 

B.K. md. 244 (T.B.K. md. 295)‟de yer alan bu sebeple bağıĢlayanın 

bağıĢlama sözleĢmesinden dönebilmesi için bağıĢlananın aile hukuku 

yükümlülüklerini hukuka aykırı olarak ve kasten yerine getirmemesi 

gerekmektedir
162

. B.K. md 244 (T.B.K. md. 295)‟de yer alan bağıĢlayanın yakınları 

kavramı ile aile kavramları birbirinden farklı kavramlardır. Yakın kavramı, aile 

kavramından daha geniĢ yorumlanmalıdır
163

. Yakınlar kavramı içerisine, ana, baba, 

kardeĢ, çocuklar, eĢ gireceği gibi çok sevilen bir sevgili, hatta, arkadaĢ da girebilir. 

 

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülükler deyiminden nelerin anlaĢılması 

gerekir? Örneğin kadının aile birliğine eĢine
164

, çocuklarına
165

, karĢı yükümlü olduğu 

görevleri yerine getirmemesi
166

, evlatlığın kendisine bağıĢta bulunan evlat edinene 

                                                 
160

 YELDAN, BağıĢlama, s. 61; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 304; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 109; 

FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 278; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 241; ZEVKLĠLER/ 

GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 160. 
161

 “…Yasa koyucu, aile görevlerinin yerine getirilmemesini baĢlı baĢına bir rücu nedeni saymamıĢ 

"ehemmiyetli bir surette" riayetsizliği öngörmüĢ, böylece mirastan is Kat nedenlerini burada da 

tekrarlamıĢtır. (MK.nun 510) O halde, 244 maddenin 2 bendi, Medeni Kanunun 510. maddesinin (eski 

457) özü ve kapsamı itibariyle bir tekrardan ibarettir… Gerçekten basit olaylar rücu nedeni kabul 

etmek bağıĢtan yararlanan kiĢiyi bağıĢlayanın baskısı altında tutmak sonucunu doğurur. Aksine bir 

düĢünce, yasa koyucunun BK.nun 244 ve MK.nun 510. maddeleri ile takip ettiği amaca aykırı düĢer. 

Bununla da kalmaz, hak duygularını zedeler ve irade serbestisini de büyük ölçüde kısıtlamıĢ olur. 

Onun için olayların nitelikleri, kapsamı ve özellikle önem dereceleri gözetilerek delillerin 

değerlendirilmesi gerekir.” Yargıtay 1.H.D. 17.04.2002 tarih ve 2002/4200 E., 2002/4921 K. sayılı 

kararı (Akip Ġçtihat Programı). 
162

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 304. 
163

 YELDAN, BağıĢlama, s. 62; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 380; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 

108; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 278; Yargıtay 1.H.D. 24.12.1987 tarih ve 1987/10026 E., 

1987/12868 K. sayılı kararı YKD - 1989/9 - Sayfa:1226 (MeĢe Ġçtihat Programı). 
164

 Yargıtay 2.H.D. 19.01.1976 tarih ve 1976/51 E., 1976/273 K. sayılı kararı (Akip Ġçtihat Programı). 
165

 Yargıtay 2.H.D. 9.07.1977 tarih ve 1977/2437 E., 1977/3877 K. sayılı kararı (Akip Ġçtihat 

Programı). 
166

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 304 dn. 1551‟de kadın ve erkek arasında evlilik birliği olmaksızın 

fiilen birlikte yaĢam iliĢkileri bakımından söz konusu dönme sebeplerinin uygulanamayacağı ifade 

edilmiĢtir. 
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karĢı nafaka mükellefiyetini yerine getirmemiĢ olması
167

, bağıĢlayan babayı, 

bağıĢlanan oğlun dövmesi
168

 bu türdendir. Bununla birlikte Yargıtay Hukuk Genel 

Kurulu‟nun bir kararına göre
169

 koca, birlikte kusuru ile, kadının yasaya göre 

yükümlü bulunduğu aile ödevlerine önemli olarak aykırı davranmasına sebebiyet 

verirse, böyle bir durumda koca artık bağıĢlamadan geri dönme hakkını kullanamaz.  

 

BağıĢlayanın bağıĢtan dönme sebebine dayanarak sözleĢmeden dönebilmesi 

için sebebin, bağıĢlamanın yerine getirilmesinden sonra meydan gelmesi gerekir
170

.  

 

 B.K. md. 244 (T.B.K. md. 295)‟de yer alan bağıĢlayanın sahip olduğu, 

bağıĢlananın kendisine ve yakınlarına karĢı ağır bir suç iĢleme ve kendisine ya da aile 

bireylerine karĢı yasa gereği yükümlü olduğu ödevlerine önemli bir biçimde 

uymaması nedeniyle bağıĢlama sözleĢmesinden dönme hakkı bağıĢlayanın 

bağıĢlananı affetmesi ile son bulur
171

. Bir baĢka ifade ile bağıĢlayan, bağıĢlama 

sözleĢmesinden bu sebeplerle dönme hakkına sahipken, bağıĢlananı affederse, artık 

bağıĢlama sözleĢmesinden dönemeyecektir. 

 

2.6.3. Yüklemeli (Mükellefiyetli) BağıĢlamadan Dönme 

 

2.6.3.1. Yüklemeli BağıĢlamanın Tanımı  

 

Borçlar Kanunumuzda ve 11.01.2011 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul 

edilen, 04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde 

                                                 
167

 Yargıtay 5.H.D. 30.06.1949  tarih ve 1949/1131 E., 1949/1801 K. sayılı kararı. TONGSĠR, 

BağıĢlama, s. 109. 
168

 Yargıtay 1.H.D. 02.07.1981 tarih ve 1981/8566 E., 1981/8841 K. sayılı kararı, UYGUR, Borçlar 

Kanunu, s. 5647-5648. 
169

 Yargıtay H.G.K. 30.9.1964 tarih ve 1027/D.2 E., 201 K. sayılı kararı OLGAÇ, Borçlar Hukuku, 

s. 243. 
170

 “…Borçlar Kanunun 244/2 maddesine göre, kendisine bağıĢ yapılan kiĢi bağıĢlayana ve ailesine 

karĢı yükümlü olduğu görevleri önemli Ģekilde yerine getirmez veya aykırı davranıĢta bulunur ise, 

bağıĢlayan verdiğini geri alabilir. Maddenin yazılıĢ biçimi ve sevk amacından anlaĢıldığı gibi, 

bağıĢlamadan rücu (dönme) sebebinin, bağıĢtan sonra meydana gelmiĢ olması gerekir. oysa olayda 

taraflar evlenmeden önce kadın bir kusurlu davranıĢta bulunduğu için, evlenme fesh edilmiĢtir”. 

Yargıtay 2.H.D. 10.05.1979 tarih ve 1979/3506 E., 1979/3880 K. sayılı kararı, UYGUR, Borçlar 

Kanunu, s. 5646. 
171

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 305. 
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yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanununda “yükleme” kavramının tanımı 

yapılmamıĢ, tanımın yapılması iĢi doktrine bırakılmıĢtır. Doktrinde ise, yükleme 

kavramının tanımı üzerine tam bir görüĢ birliği sağlanamamıĢtır
172

. Yükleme genel 

olarak, karĢılıksız bir kazandırmadan yararlanan kimseye, karĢılıksız kazandıran kiĢi 

tarafından yükümlendirilmiĢ, kazandırıcı iĢlemde bulunan kimsenin ya da üçüncü 

kiĢilerin menfaatine yönelik, dava edilebilir nitelikte fer‟i nitelikte bir edimdir
173

. 

Yükleme, bir verme, yapma ya da yapmama Ģeklinde ifade edilebilecek bir 

yükümlülüktür
174

.  

 

Yukarıda yapmıĢ olduğumuz tanımdan da anlaĢılacağı üzere, yükleme 

yalnızca karĢılıksız kazandırmalarda söz konusu olabilir. KarĢılıklı kazandırmalarda 

karĢıya yüklenilen yüklenti, teknik anlamda yükleme olmayıp, edimdir
175

. Hal böyle 

                                                 
172

 TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 190. 
173

 EREN, Borçlar Hukuku, s. 1152; KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 626; TUNÇOMAĞ, 

Borçlar Hukuku, s. 190; BELEN, BağıĢlama, s. 91; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 363; 

FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 269; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 292; “BağıĢlamada, 

bağıĢlayana bir yükümü yerine getirmek ödevi yüklenebilir. Yükümlü bağıĢlamaya eklenen yan (fer'i) 

bir kayıttır ki, bununla kendisine bağıĢlama yapılan kimse, belli bir amaç için edimde bulunmak 

zorunluluğu altına sokulur. ġu da var ki, bu yükün bir denk karĢı edim değildir. Çünkü bağıĢlanana bir 

denk karĢı edim yüklenebilmesi, bağıĢlamanın niteliği ile bağdaĢmaz. Yükümde, bağıĢlayanın, belirli 

bir amacın gerçekleĢmesi uğruna bağıĢlanana bir edimde bulunma ödevini yüklemesi söz konusudur. 

DeğiĢi bir söyleyiĢle yüküm, bağıĢlanan için bir edimde bulunma ödevi doğurmasına rağmen, 

bağıĢlamanın karĢılıksız (ivazsız) oluĢunu etkilemez ve dolayısıyla da bir karĢı edim sayılmaz”. 

Yargıtay H.G.K., 31.03.2004 tarih, 2004/5-199 E. 2004/187 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 

GeniĢ ve dar anlamda yükleme kavramlarının izahı için Bkz.: YILDIRIM, ġart ve Mükellefiyetler, s. 

40-42. 
174

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 363; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 241; HATEMĠ/ 

SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 147; HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 46; ARAL, Borçlar 

Hukuku, s. 196. 
175

 FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 269; YILDIRIM, ġart ve Mükellefiyetler, s. 45-46; BELEN, 

BağıĢlama, s. 93; YELDAN, BağıĢlama, s. 18; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 365. BağıĢlama 

sözleĢmesinde yer alan yüklemenin bağıĢlama konusu Ģeyin değerinden daha az olması gerektiği 

yönünde doktrinde görüĢler mevcuttur. TONGSĠR, BağıĢlama, s. 15: “Bu itibarla, mühim olan cihet, 

mükellefiyetin yerine getirilmesi için sarf edilmesi icab eden masrafın bağıĢlamanın kıymetinden az 

olması, yani bağıĢlamanın kıymetine eĢit olmamasıdır” Ģeklinde bu görüĢü dile getirmiĢtir. Benzer bir 

görüĢte olan BECKER, Borçlar Kanunu, s. 225‟de: “Yükümlülük bağıĢlayan ya da para ile 

değerlendirilen kıymet edimini hedef aldığı için ya da ifası baĢkaca para ile takdir edilebilen bir gideri 

gerektirdiğinden, bağıĢlanan için bir mal varlığı borcunu ifade ediyorsa, yükümlülük bağıĢlanana 

yapılan kazandırmanın değerinden daha az olmalıdır. Çünkü aksi durumda bağıĢlananın zenginleĢmesi 

koĢulu noksan olur” Ģeklinde ifade etmiĢtir. Benzer görüĢ için Bkz.: OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 

230. Bununla birlikte doktrinde OSER/ SCHONENBERGER, Kommentar zum schweizerischen 

Zivilgesetzbuch, Art. 245, Nr. 6‟da savunulan bir diğer görüĢe göre yüklemenin miktarı bağıĢlama 

konusu Ģeyin değerini aĢabilir. Ancak yüklemenin bağıĢlama konusu Ģeyin değerini aĢan kısmı için 

bağıĢlayan tarafından dava açıldığı takdirde bağıĢlananın bu hususu defi olarak ileri sürme imkanı 

bulunmaktadır. A.g. için Bkz.: TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s, 191; SEROZAN, Borçlar 

Hukuku, s. 214‟de: “Yapma edimi içeren yükleme, karĢı edimden farklı olarak bağıĢlanan değerin 
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olunca sözleĢme yorumlanırken bağıĢlayan tarafından öngörülen yan hükmün 

bağıĢlama konusu Ģeyin değiĢtirilmesine karĢılık gelip gelmediğinin araĢtırılması 

gerekir. Eğer edim, karĢı tarafın edimi ile değiĢtirilmesi gerekiyorsa, karĢı edim, 

değiĢtirilmesi gerekmiyorsa yükleme olarak kabul edilir
176

. BağıĢlama 

sözleĢmesindeki yan hükmün sözleĢmenin yorumlanması sonucunda “karĢı edim” 

olduğu kanaatine varılırsa artık, tam anlamıyla bir bağıĢlama sözleĢmesinin 

varlığından söz edilemez. Burada ancak, karma bir bağıĢlama olduğu söylenebilir. 

 

KoĢul, bir sözleĢmenin hükümlerinin bağlandığı, geçekleĢip 

gerçekleĢmeyeceği belli olmayan, geleceğe ait bir olaydır. Yükleme ise genel olarak, 

karĢılıksız bir kazandırmadan yararlanan kimseye, karĢılıksız kazandıran kiĢi 

tarafından yükümlendirilmiĢ, kazandırıcı iĢlemde bulunan kimsenin ya da üçüncü 

kiĢilerin menfaatine yönelik, dava edilebilir nitelikte fer‟i nitelikte bir edimdir. 

Yükleme, koĢul kavramından farklı bir kavramdır
177

. 

  

Yükleme, vekaletten de farklı bir kavramdır. Vekalet sözleĢmesi B.K. md. 

386/1 (T.B.K. md. 502/1)‟e göre, “vekilin, vekalet verenin bir iĢini görmeyi veya 

iĢlemini yapmayı üstlendiği sözleĢmedir”. BağıĢlama sözleĢmesinde yükleme olarak 

“bir iĢin görülmesi” veya “bir iĢlemin yapılması” kararlaĢtırılırsa söz konusu 

sözleĢmenin bağıĢlama mı yoksa vekalet mi olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. 

BağıĢlayanın amacını gerçekleĢtirmesi için, bağıĢlananı zorlaması gerekiyorsa, 

yüklemeden bahsedilir. Eğer bağıĢlananın böyle zorlanmasına gerek yoksa, vekalet 

söz konusu olur
178

. 

 

                                                                                                                                          
özünden yerine getirilir, yoksa lehdarın kendi malvarlığından değil. Öyle ki yüklemenin gideri 

bağıĢlamanın değeriyle karĢılanamayacak ölçüde fazlaysa, lehdar yüklemeye uymaktan kaçınabilir. 

BK 241 III: Paranın yüklemeye yetmezliği defi = bağıĢlama lehdarının kendi cebinden para 

ödemezliği defi! Ayrıca bk. MK 519 I !” Ģeklinde ifade edilerek benzer bir görüĢ benimsenmiĢtir. A.g. 

için Bkz.: HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 148. 
176

 TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 190. 
177

 Yükleme ile koĢul kavramlarının birbiri ile karĢılaĢtırılması için Bkz.: yuk. Ġkinci Bölüm 2. 

KoĢullu (ġartlı) BağıĢlamada KoĢulun Etkisi 
178

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 365; BECKER, Borçlar Kanunu, s. 226; YILDIRIM, ġart ve 

Mükellefiyetler, s. 47-48; BELEN, BağıĢlama, 104-106. 
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Yükleme, karĢılıksız kazandırmalarda, kazandıranın, kazandırana belirli bir 

amaç için yüklediği bir edimdir. Bu amaç, bizzat kazandıranın menfaatine yönelik 

olabileceği gibi üçüncü kiĢilerin menfaatlerine de yönelik olabilir
179

. Örneğin 

bağıĢlama sözleĢmesi gereğince, A‟nın B‟ye bir ev bağıĢlaması, B‟nin ise kimsesi 

olmayan ve B ile aynı üniversiteye giden C ve D‟nin üniversite eğitimi 

tamamlanıncaya kadar bu evde kalmasına müsaade etmesi kararlaĢtırılabilir. 

Buradaki üçüncü kiĢi tabirini dar olarak yorumlamamak gerekmektedir. Üçüncü 

kiĢiler, karĢılıksız kazandırmada bulunana yakın üçüncü kiĢiler olabileceği gibi, 

belirsiz bir grup dahi olabilir
180

. KarĢılıksız kazandırmada, sözleĢmenin taraflarınca 

kararlaĢtırılan yükleme mameleki değeri olan bir edim olabileceği gibi, manevi 

değeri olan bir edim de olabilir
181

. Ancak yükleme, hukuka, ahlaka aykırı nitelikte 

veya yerine getirilmesi imkansız bir edim olmamalıdır
182

. ġayet taraflarca 

kararlaĢtırılan yükleme, hukuka ve ahlaka aykırı ya da imkansız olursa B.K. md. 20/2 

(T.B.K. md. 27/2)  uygulanır
183

. Buna göre taraflarca kararlaĢtırılan yükleme, hukuka 

veya ahlaka aykırı ya da imkansız olur ise söz konusu sözleĢme hükümleri geçersiz 

olarak kabul edilerek, sözleĢme geçerliliğini koruyacaktır. Bununla birlikte 

sözleĢmeye bu haliyle devam edilemeyeceği tarafların farazi iradelerinden anlaĢılıyor 

ise, sözleĢmenin tamamen geçersizliği sonucu ortaya çıkacaktır. Eğer yükleme 

faydasız, sıkıcı ve sırf baĢkalarını rahatsız etmek için öngörülmüĢ ise, bu halde 

                                                 
179

 EREN, Borçlar Hukuku, s. 1152; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 154; 

YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 162; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 369; 

SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 213; BELEN, BağıĢlama, s. 94; YELDAN, BağıĢlama, s. 18; 

HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 148. 
180

 TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 191. 
181

 BELEN, BağıĢlama, s. 93; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 191; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, 

Borçlar Hukuku, s. 154; YILDIRIM, ġart ve Mükellefiyetler, s.44; TANDOĞAN, Borçlar 

Hukuku, s. 363. 
182

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 58; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 363; BELEN, BağıĢlama, s. 93.  
183

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 363; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 112‟de: “Mükellefiyetin 

hukuka, ahlâka aykırı olması veya icrasının imkânsız bulunması yerine göre bağıĢlamayı veya sadece 

mükellefiyeti iptâl edecek bir durum yaratabilir (BK. 20; MK 462)” Ģeklinde bir görüĢ benimsemiĢtir. 

k.g. TONGSĠR, BağıĢlama, s. 58: “Kanuna veya umumî âdâba aykırı mükellefiyetle veya Ģartla 

takyid olunan bağıĢlama bâtıldır”. Benzer görüĢ için Bkz.: BELEN, BağıĢlama, s. 93. Hukuka ya da 

ahlaka aykırı yüklemeli bağıĢlamalar bakımından bağıĢlamanın batıl olacağına dair görüĢ için Bkz.: 

OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 229.  
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kararlaĢtırılan yükleme geçersiz olacak ve bağıĢlama sözleĢmesi geçerliliğini 

sürdürecektir
184

.  

 

2.6.3.2. Yüklemeli BağıĢlamanın ġekli ve Kurulması  

 

Yüklemeli bağıĢlama B.K. md. 241 ve T.B.K. md. 291‟de düzenlenmiĢtir. 

Ancak anılan maddelerde yüklemeli bağıĢlamanın elden bağıĢlama Ģeklinde mi 

bağıĢlama sözü verme Ģeklinde mi yoksa her iki Ģekilde de mi yapılabileceği 

hususunda bir açıklık getirilmemiĢtir. Yüklemeli bağıĢlama, ancak bağıĢlama sözü 

verme (taahhüdü) ile mümkündür. Elden bağıĢlamanın mahiyeti gereği yükleme ile 

yapılması söz konusu değildir
185

. Yukarıda da izah ettiğimiz üzere bağıĢlama sözü 

verme (taahhüdü), elden bağıĢlamadan farklı olarak Ģekil Ģartına bağlıdır. BağıĢlama 

sözleĢmesi yüklemeli olarak yapılmıĢ ise, koĢullu bağıĢlamadan farklı olarak 

yüklemenin, sözleĢmenin Ģekline uygun olarak yapılmasının zorunlu olup olmadığı 

doktrinde tartıĢmalıdır. Bir görüĢe göre
186

; bağıĢlama sözü verme (taahhüdü) hangi 

Ģekilde yapılıyor ise, yükleme de aynı Ģekle tabi olarak yapılmalıdır. Bir diğer görüĢe 

göre ise
187

, yüklemeli bağıĢlamada, yüklemenin bağıĢlama sözü vermenin Ģekline 

                                                 
184

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 58; BELEN, BağıĢlama, s. 93. Faydasız, sıkıcı ve sırf baĢkalarını 

rahatsız etmek için konulan yüklemeler dıĢında imkansız yüklemeler bakımından da yüklemenin 

geçersiz olacağına dair görüĢ için Bkz.: OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 229. 
185

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 293. 
186

 CAVIN, Schweizerisches Privatrecht, s. 189; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 293. 
187

 OSER/ SCHONENBERGER, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Art. 243, Nr. 

3; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 366; BECKER, Borçlar Kanunu, s. 219; ZEVKLĠLER/ 

GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 154; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 161; 

“BağıĢlamada, bağıĢlayana bir yükümü yerine getirmek ödevi yüklenebilir. Yüküm bağıĢlamaya 

eklenen yan (fer'i) bir kayıttır ki, bununla kendisine bağıĢlama yapılan tan se, belli bir amaç için 

edimde bulunmak zorunluğu altına sokulur. ġu da var ki, bu yükün bir denk karĢı edim değildir. 

Çünkü bağıĢlanana bir denk karĢı edim yüklenebilmesi, bağıĢlamanın niteliği ile bağdaĢmaz. 

Yükümde, bağıĢlayanın, belirli bir amacın gerçekleĢmesi uğruna bağıĢlanana bir edimde bulunma 

ödevini yüklemesi söz konusudur. DeğiĢi bir söyleyiĢle yüküm, bağıĢlanan için bir edimde bulunma 

ödevi doğurmasına rağmen, bağıĢlamanın karĢılıksız (ivazsız) oluĢunu etkilemez ve dolayısıyla da bir 

karĢı edim sayılmaz. KoĢullu bağıĢlamada, koĢulun (Ģartın) biçime uygun olarak saptanması gerektiği 

ha de, yükümlü bağıĢlamada, bağıĢlananın yüküm altına girmesine biçim zorunluluğu uygulanmaz. 

Çünkü bağıĢlamada biçim, bağıĢlayanı korumak amacına yöneliktir. ġu var k yükümün bağlayıcı 

olabilmesi için, bağıĢlananın, yükümlü olarak bağıĢlamayı kabul etmesi gerekir… Somut olayda 

davacı Ģirket yetkilisi, 05.01.1990 tarihinde bedelsiz bağıĢlama isteğini içeren dilekçesiyle davalı 

Küçükçekmece Belediye BaĢkanlığı'na baĢvurmuĢ; belediye encümeninin 11.01.1990 tarihli 

toplantısında bedelsiz bağıĢ talebinin kabulüne karar verilmiĢ; tapu sicil müdürlüğünde düzenlenen 

18.01.1996 tarihli resmi senetle de kayıtsız, Ģartsız ve bedelsiz olarak bağıĢ iĢlemi 

gerçekleĢtirilmiĢtir.Hemen belirtmelidir ki, bağıĢ koĢulunun akit tablosuna yazılması gerekir. Ancak, 

asıl olan tarafların gerçek iradeleridir. Davacı, bağıĢın davalı belediyenin imar planında değiĢiklik 
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uygun olarak yapılması zorunlu değildir. Örneğin bağıĢlama sözleĢmesinin konusu 

bir taĢınmaz ise, bağıĢlama sözleĢmesinin tapuda resmi senet ile yapılması 

gerekmektedir. Ancak sözleĢmede öngörülen yüklemenin de tapuda resmi senetle 

yapılması zorunlu değildir. Bir baĢka söyleyiĢle, yüklemeli bağıĢlamada yükleme 

bakımından, Ģekil serbestisi ilkesi geçerlidir. Bununla birlikte ispat bakımından 

tarafların Ģekle bağlı olarak yüklemeyi de belirlemelerinde fayda vardır
188

.  

 

Yüklemeli bağıĢlamada, bağıĢlananın bağıĢlamayı yüklemeli olarak kabul 

etmesi gerekir. SözleĢmenin genel olarak kurulması ilkelerinden ayrılarak 

bağıĢlananın yüklemeli bağıĢlamayı açıkça kabul etmesi gerekir. Susma zımni kabul 

olarak nitelendirilemez ve susma ile sözleĢme kurulmaz
189

. 

 

2.6.3.3. Yüklemenin Yerine Getirilmesi  

 

Yükleme, bağıĢlayanın belirli bir amaca ulaĢmak için bağıĢlanana yüklediği 

bir edimdir
190

. Yüklemenin yerine getirilebilmesi için sözleĢmenin kurulmuĢ olması 

ve bağıĢlayan tarafından bağıĢlama sözleĢmesinin konusu olan edimin yerine 

getirilmiĢ olması gerekmektedir. Aksi takdirde yüklemenin yerine getirilmesi talep 

edilemeyecektir
191

. 

 

Yüklemenin yerine getirilmesini öncelikle bağıĢlayan talep edebilecektir. 

BağıĢlayan yüklemenin yerine getirilmesini talep edebileceği gibi, haklı bir sebep 

olmaksızın yüklemeli bağıĢlamada, bağıĢlananın yüklemeyi yerine getirmemesi 

                                                                                                                                          
yaparak parsellerin davacıya kalan kısımlarını yeĢil alandan çıkarması ve davacı yararına inĢaat izni 

vermesi yükümlülüğünü yüklendiğini iddia etmiĢse de bu durumu ispat etmek için yazılı bir belge ileri 

sürememiĢtir.” Yargıtay H.G.K. 31.03.2004 tarih 2004/5-199 E. 2004/187 K. sayılı kararı (MeĢe 

Ġçtihat Programı). 
188

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 366; Bkz.: yuk. Ġkinci Bölüm dn. 150‟de yer alan Yargıtay 

H.G.K. kararı. 
189

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 366; CAVIN, Schweizerisches Privatrecht, s. 189; 

KARAHASAN, Borçlar Hukuku, s. 665-667. 
190

 BELEN, BağıĢlama, s. 95; YILDIRIM, ġart ve Mükellefiyetler, s. 44; TANDOĞAN, Borçlar 

Hukuku, s. 363; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 161; ARAL, Borçlar Hukuku, s, 

196. 
191

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 366; BELEN, BağıĢlama, s. 97; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, 

Borçlar Hukuku, s. 162; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 154; BĠLGE, Borçlar 

Hukuku, s. 112-113; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s, 230. 
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halinde bağıĢlama sözleĢmesinden dönme hakkına da sahiptir
192

. Eğer bağıĢlayan 

ölmüĢ ise, bağıĢlayanın mirasçılarının da yüklemenin yerine getirilmesini talep etme 

hakları vardır
193

.  

 

Yüklemeli bağıĢlamada üçüncü kiĢilerin menfaatine yönelik bir yükleme 

tespit edilmiĢ ise, üçüncü kiĢilerin yüklemenin yerine getirilmesini talep etme hakları 

var mıdır?  

 

T.M.K. md. 462/1‟de yer alan ve ölüme bağlı tasarruflar için öngörülmüĢ olan 

hükme göre yüklemelerin, yüklemeden faydalanan üçüncü kiĢiler tarafından da 

yerine getirilmesi istenebilir. Ancak Borçlar Kanunumuzda ve Türk Borçlar 

Kanununda benzer bir hükme yüklemeli bağıĢlamalar bakımından yer verilmemiĢtir. 

Buna karĢılık Borçlar Kanununda (B.K. md. 241/2) ve Türk Borçlar Kanununda 

(T.B.K. md. 291/2), kamu kurumları bakımından yüklemenin yerine getirilmesini 

isteme yetkisine yer verilmiĢtir. Buna göre: “Kamu yararına olarak bağıĢlamaya 

konulmuĢ olan bir yüklemenin yerine getirilmesini isteme yetkisi, bağıĢlayanın 

ölümünden sonra, ilgili kamu kurumuna geçer”
194

. Ġlgili hükümler gereğince 

yüklemenin yerine getirilmesinin istenebilmesi için bir kamu çıkarının bulunması 

gerekmektedir. Bir baĢka ifade ile, yükleme ile ulaĢılmak istenen amacın kamu 

kurumlarının görevine giren bir konu olması gerekmektedir. BağıĢlayanın 

ölümünden sonra yüklemenin yerine getirilmesini isteme yetkisinin hangi kamu 

kuruluĢuna ait olduğunun tespiti 903 sayılı yasa ile değiĢmeden önceki M.K. md 

77‟ye göre tespit edilebilir
195

.  

 

                                                 
192

 Bkz.: aĢ. Ġkinci Bölüm 4.3.4. Yüklemeli BağıĢlamada BağıĢlananın Haklı Bir Neden Olmaksızın 

Yüklemeyi Yerine Getirmekten Kaçınması. 
193

 BECKER, Borçlar Kanunu, s. 226; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 154; 

BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 112; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s, 191; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, 

Borçlar Hukuku, s. 162; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 293; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 

366; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 198; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 232; SEROZAN, Borçlar 

Hukuku, s. 213; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 59. 
194

 Ancak bu yetkinin ilgili kamu kurumu tarafından kullanılabilmesi için bağıĢlayanın ölmüĢ olması 

gerekmektedir. BağıĢlayan sağ ise, yüklemenin yerine getirilmesini isteme yetkisi bizzat bağıĢlayana 

aittir. Lehine yükleme tesis edilen ilgili kamu kurumu bağıĢlayana müracaat ederek yüklemenin yerine 

getirilmesini isteme hakkını kullanmasını isteyebilir. 
195

 BECKER, Borçlar Kanunu, s. 226-227; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 366-377; 

TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 191.  
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Yüklemeli bağıĢlamada yukarıda da izah ettiğimiz gibi, belirli bir üçüncü kiĢi 

lehine yükleme öngörülebileceği gibi, belirli olmayan ancak sınırları tayin 

olunabilecek bir gurup lehine de yükleme öngörülebilir. Ġlk halde, yani belirli bir 

üçüncü kiĢinin faydalanması için bağıĢlama sözleĢmesinde yükleme öngörülmüĢ ve 

bu B.K. md. 111/2 (T.B.K. md. 129/2) ‟de yer alan tam üçüncü kiĢi lehine koĢul 

niteliğinde ise, üçüncü kiĢinin yüklemenin yerine getirilmesini talep etme hakkı 

vardır. Diğer hallerde yüklemeden faydalananlar lehine yükleme, talep hakkı 

doğurmamaktadır
196

.  

 

2.6.3.4. Yüklemeli BağıĢlamada Yüklemenin Yerine 

Getirilmesinden Kaçınma 

 

B.K. md. 244 (T.B.K. md. 295)‟de yer alan son dönme sebebi ise, 

bağıĢlamaya bağlı yüklemenin haklı görülemeyecek tarzda yerine getirilmekten 

kaçınılmasıdır. Yukarıda da değindiğimiz gibi bağıĢlama sözleĢmesi yüklemeli, bir 

baĢka deyiĢle, bağıĢlanana bir yükümlülük yüklenerek yapılabilir. BağıĢlayan 

tarafından bu dönme sebebine istinaden yüklemeli bağıĢlamadan dönülebilmesi için, 

yüklemenin bağıĢlanan tarafından yerine getirilmesinde, haklı bir nedenin 

bulunmaması gerekir
197

. BağıĢlanan bakımından yüklemeyi yerine getirmekten 

kaçınmak için haklı sebepler varsa, bağıĢlayan B.K. md. 244 (T.B.K. md. 295)‟e 

dayanarak sözleĢmeden dönemeyecektir
198

.  

 

                                                 
196

 BECKER, Borçlar Kanunu, s. 236; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 367; YAVUZ/ ACAR/ 

ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 162; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 112; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 

232; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 59. 
197

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 305; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 110; TANDOĞAN, Borçlar 

Hukuku, s. 381; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 160; BĠLGE, Borçlar Hukuku, 

s. 118, TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 197. 
198

 “Borçlar Kanununun 238 ve 240. maddelerinin tarif ettiği Ģekilde geçerli ve taliki Ģarta bağlı bir 

bağıĢlama taahhüdü vardır. ġart yerine getirildiğine göre bağıĢlama taahhüdünde bulunan davalı idare 

sözleĢme hükümlerine göre borcunu yerine getirmeye mecburdur. Borçlar Kanununun 244/3. maddesi 

gereğince bağıĢlamayı sınırlandıran mükellefiyetin yerine getirilmemesi haklı bir nedene 

dayanmadıkça bağıĢlamadan dönülmez. Derneğin sonradan yürürlüğe konan bir kanunla feshedilmiĢ 

olması davalı yönünden haklı bir sebep bulunmamaktadır.” Yargıtay H.G.K. 30.06.1976 tarih 

1974/13-687 E. 1976/2453 K. sayılı kararı (Akip Ġçtihat Programı). 
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Yüklemeli bağıĢlamalarda bağıĢlanan bakımından T.B.K. md 291/3 (B.K. 

md. 241/3)‟de yüklemeyi yerine getirmekten kaçınma için haklı bir sebep 

öngörülmüĢtür. Buna göre: “BağıĢlama konusunun değeri, yüklemenin yerine 

getirilmesi masraflarını karĢılamaz ve aĢan kısım kendisine ödenmezse bağıĢlanan 

yüklemeyi yerine getirmekten kaçınabilir”
199

. BağıĢlama sözleĢmesinin mahiyeti 

gereği, Borçlar Kanunumuzda ve Türk Borçlar Kanununda bağıĢlayana üstünlük 

tanınmıĢtır. Bununla birlikte bağıĢlama sözleĢmesinin karĢılıksız olması özelliği 

nedeniyle, kanun koyucu sözleĢmenin bu özelliğini gözeterek bağıĢlananı da koruyan 

hükümlere yer vermiĢtir. Anılan hüküm bu yöndedir. BağıĢlanan, bir sözleĢme olan 

bağıĢlama sözleĢmesinin karĢılıksız olduğu kanaati ile bağıĢlama sözleĢmesini 

yaptıktan sonra taraflarca kararlaĢtırılan bir sözleĢme hükmü olmasına rağmen, 

yüklemenin kendisine beklenenden daha ağır bir yük yüklemesi halinde yüklemenin 

yerine getirilmesinden kaçınabilir. Bununla birlikte yüklemenin yerine getirilmesi 

muaccel olduktan sonra bağıĢlama konusu Ģeyin değerinin düĢmesi nedeniyle, 

bağıĢlama konusu Ģeyin değeri yüklemeyi karĢılayamıyorsa, bağıĢlananın yüklemeyi 

yerine getirmekten kaçınma imkanı bulunmamaktadır.
200

. BağıĢlananın yüklemenin 

yerine getirilmesinden kaçınabilmesi için, yüklemenin yerine getirilmesi 

masraflarının bağıĢlama konusunun değerinden fazla olması ve bu fazlalığın 

bağıĢlayan tarafından karĢılanmamıĢ olması gerekir. Eğer bağıĢlama konusunun 

değeri yüklemenin yerine getirilmesi masraflarını karĢılayabiliyor ise bağıĢlanan 

yüklemenin yerine getirilmesinden kaçınamayacaktır. Yüklemenin yerine getirilmesi 

masrafları, bağıĢlama konusunun değerinden fazla olmasına rağmen bağıĢlananın 

baĢvurusu üzerine, bağıĢlayan bu masrafları karĢılıyor ise, yine bağıĢlanan 

yüklemenin yerine getirilmesinden kaçınamayacaktır
201

. Bununla birlikte yüklemenin 

yerine getirilmesi bağıĢlama konusu Ģeyin değerinden fazla olmasına rağmen 

bağıĢlanan tarafından yükleme yerine getirilmiĢse, artık bağıĢlanan, bağıĢlama 

                                                 
199

 YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 162: “Kanunda yer almamakla beraber böyle bir 

durumda bağıĢlananın, mükellefiyetin söz konusu giderler oranında indirilmesini talep edebileceğini 

kabul etmek gerekir”. 
200

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 367-368; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 233; BECKER, 

Borçlar Kanunu, s. 227; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 192. 
201

 ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 155; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 198; 

TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 367; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 233. 
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konusu Ģeyin değerinden fazla yapılan masrafların tazmini bağıĢlayandan ya da 

yüklemeden yararlananlardan talep edemeyecektir
202

. 

 

Borçlar Kanununda ve Türk Borçlar Kanununda yüklemeli bağıĢlama 

bahsinde yer alan bu haklı sebep dıĢında baĢka haklı sebeplerle de bağıĢlanan 

bağıĢlama sözleĢmesinde öngörülen yüklemeyi yerine getirmekten kaçınabilir. 

Örneğin, yüklemenin yerine getirilmesi bağıĢlananın kusuruna dayanmayan bir 

imkansızlık ile mümkün olmaz veya bağıĢlayan yüklemenin yerine getirilmesine 

kendisi bizzat engel olursa bağıĢlanan yüklemeyi yerine getirmemekte haklı olur
203

. 

  

Haklı sebepler olmaksızın bağıĢlanan tarafından bağıĢlama sözleĢmesi 

gereğince kararlaĢtırılan yüklemenin yerine getirilmemesi nedeniyle bağıĢlayanın 

uğradığı zararlarının tazmini yoluna gidip gidilemeyeceği doktrinde tartıĢmalıdır. Bir 

görüĢe göre
204

 bağıĢlayan haklı sebepler olmaksızın kararlaĢtırılan yüklemeyi yerine 

getirmekten kaçınan bağıĢlanandan uğradığı zararların tazminini talep edebilecektir. 

Diğer görüĢe göre ise
205

, yüklemenin karĢılıksız kazandırmada bulunan ya da üçüncü 

bir kiĢi lehine olarak kararlaĢtırılabilmesi mümkündür. Bununla birlikte yükleme, 

herhangi bir kimse yararına alacak hakkı kazandırmamaktadır. Ancak bağıĢlayanın, 

B.K. md. 241/2 (T.B.K. md. 291/2) gereğince yüklemenin yerine getirilmesini isteme 

hakkı vardır
206

. Bu isteme hakkı bir alacak hakkı niteliğinde değildir. Bu sebeple, 

yüklemenin yerine getirilmemesi halinde bağıĢlayanın bağıĢlanandan tazminat 

istemesi mümkün değildir
207

. BağıĢlayanın yüklemenin yerine getirilmemesi 

nedeniyle sadece bağıĢlama sözleĢmesinden B.K. md. 244 (T.B.K. md. 295) 

gereğince dönme hakkı vardır. 

 

Yüklemenin yerine getirilmemesi halinde bağıĢlayan tarafından bağıĢlanana 

B.K. md. 106 (T.B.K. md. 123)‟ya kıyasen, yüklemenin yerine getirilmesi için uygun 

                                                 
202

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 368; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 192. 
203

 BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 118. 
204

 CAVIN, Schweizerisches Privatrecht, s. 191; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 118. 
205

 BECKER, Borçlar Kanunu, s. 234; YILDIRIM, ġart ve Mükellefiyetler, s. 46-47. 
206

 Bkz.: yuk. Ġkinci Bölüm 4.3.3. Yüklemenin Yerine Getirilmesi. 
207

 YILDIRIM, ġart ve Mükellefiyetler, s. 47; BECKER, Borçlar Kanunu, s. 234. 
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bir süre tanınmalıdır
208

. Bu sürenin sonunda dahi bağıĢlanan tarafında haklı bir 

gerekçe ileri sürülmeksizin yükleme yerine getirilmezse bağıĢlayan bağıĢlamadan 

dönebilir. Bu halde bağıĢlanandan dönme beyanının öne sürüldüğü andaki 

zenginleĢmesi geri istenebilir
209

. 

 

B.K. md. 244 (T.B.K. md. 295) hükmü yalnızca yüklemeli bağıĢlamalar 

bakımından geçerlidir. KoĢula bağlı olarak yapılan bağıĢlama sözleĢmesi bakımından 

B.K. md. 244 (T.B.K. md. 295) uygulama alanı bulamayacaktır
210

.  

 

2.7. ALIġILMIġIN DIġINDA (MUTAD OLMAYAN) 

NĠġAN HEDĠYELERĠNĠN GERĠ ĠSTENMESĠ  

 

2.7.1. Genel Olarak NiĢanlanma 

 

NiĢanlanma bahsi, Türk Medeni Kanunun 118 ve 123. maddeleri arasında 

düzenlenmiĢtir. Bu düzenleme ile kanun koyucu niĢanlanma müessesesine, ahlaki ve 

fiili bir durum olmanın yanı sıra, hukuki bir nitelik de kazandırmıĢtır
211

. NiĢanlanma 

                                                 
208

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 381; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 305; BĠLGE, Borçlar 

Hukuku, s. 118. 
209

 “UyuĢmazlık bağıĢtan rücu koĢullarının gerçekleĢmesi nedeniyle mahrum kalınan kira gelirinin 

davalıdan istenip istenmeyeceği noktasında toplanmaktadır.Borçlar Kanunu'nun 244. maddesi 

uyarınca, haklı sebep olmaksızın bağıĢlamayı sınırlayan mükellefiyetleri yerine getirmemesi 

durumunda bağıĢlamayı geri alabilir ve bağıĢlanılanı, bağıĢlananın zenginleĢmiĢ olduğu ölçüde geri 

isteyebilir. Davacının isteyebileceği sadece bağıĢlananın elinde halen ne kalmıĢ ise onun iadesidir. 

Ayrıca kira tazminatı talep etmesi mümkün değildir. Nitekim doktrinde de bu görüĢ hakimdir. 

BağıĢlananın geri verme borcunun kapsamı haksız zenginleĢme kurallarına göre tayin olunur. Bu 

itibarla bağıĢlanan bağıĢlanmıĢ Ģeyin geri verilmesi istendiği değil, fakat dönme be yanının öne 

sürüldüğü andaki zenginleĢmesini geri vermek zorundadır. BağıĢlayan yüküm yerine getirilmediği 

için bağıĢlamadan dönmüĢ ve bağıĢlanandan zenginleĢmesinin geri verilmesini istemiĢ ise, ondan 

ayrıca tazminat da isteyemez. Bu sonuç, bağıĢlamanın karĢılıksız olması, yani bağıĢlanana yük değil 

de, kazanç sağlama amacını gütmesi ile açıklanabilir (Dr. Kenan Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku 

Özel Borç ĠliĢkileri, 3. Baskı, II. Cilt, sh. 433). BağıĢlayan, yükümlülüğü ifa etmemenin hukuki 

sonucu olarak geri almayı (dönmeyi) seçerse, bağıĢlananın karĢılaĢacağı tek hukuki sonuç, 

sözleĢmenin sona ermesidir. BağıĢlanan bunun yanında bir de tazminat ödemekle yükümlü değildir 

(Dr. H. Becker, Çeviren: Dr. A.Suat Dura, Ġsviçre Medeni Kanunu ġerhi, ÇeĢitli SözleĢme ĠliĢkileri, 

sh. 234).” Yargıtay 13.H.D. 20.11.2009 tarih ve 2009/4651 E., 2009/13622 K. sayılı kararı (MeĢe 

Ġçtihat Programı). 
210

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 305. 
211

 Nevzat KOÇ, Türk Ġsviçre Hukukunda NiĢanlanma SözleĢmesi, Ġzmir, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Yayını, 2002, s. 9; Sulhi TEKĠNAY, Türk Aile Hukuku, Ġstanbul, 1978, s. 6. 
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bahsinin yer aldığı hükümlerde kanun koyucu tarafından bir tanım yapılmayarak 

“NiĢanlanma evlenme vaadiyle olur” Ģeklinde bir düzenleme ile yetinilmiĢtir. Bu 

düzenleme de nazara alınarak niĢanlanma bir kadın ve bir erkek  arasında karĢılıklı 

evlenme vaadi ile kurulan hukuki bir iliĢki olarak tanımlanabilir
212

. NiĢanlılık ise, 

niĢanlanma sonrasında taraflar arasında ortaya çıkan ve evlenme iĢlemine kadar 

devam eden bir hukuki iliĢkidir
213

. Görüldüğü üzere niĢanlanma ile niĢanlılık 

birbirlerinden farklı kavramlardır. Yasa koyucu da bu farklılığı dikkate alarak, eski 

Medeni Kanunumuzun Aile Hukuku Kitabının birinci kısmının ilk babının birinci 

faslının baĢlığı olan “niĢanlanma” terimi yerine
214

, Türk Medeni Kanunumuzun Aile 

Hukuku Kitabının birinci kısmının birinci bölümünün birinci ayrımının baĢlığını 

yerinde olarak  “niĢanlılık” olarak değiĢtirmiĢtir. 

 

NiĢanlanmanın hukuki niteliği doktrinde tartıĢmalıdır. Bir görüĢe göre 

niĢanlanma hukuki yapısı itibariyle “karar” olarak nitelendirilebilir
215

. Karar 

görüĢüne göre, niĢanlanmanın meydana gelmesi için gerekli olarak iki irade beyanı 

karĢılıklı değil aynı yöndedir. Bu iki irade beyanının ortak bir noktada birleĢtiği yani 

anlaĢmanın sağlandığı yerde niĢanlanma meydana gelmektedir. Karar görüĢü 

doktrinde haklı olarak eleĢtirilmektedir. Çünkü karar, tüzel kiĢilerin kurul 

organlarında tüzel kiĢinin ya da bir kiĢi topluluğunda topluluğun ortak iradesinin 

oluĢumunda karĢımıza çıkar. Gerçek kiĢilerin iç iradelerinin oluĢumu aĢamasında 

geçirdikleri psikolojik sürece ise hukuki anlamda karar değil, iç iradenin oluĢum 

süreci denmektedir
216

.  

 

                                                 
212

 Hüseyin HATEMĠ, Aile Hukuku, Ġstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005, s. 7. 
213

 HATEMĠ, Aile Hukuku, s. 7; F. Necmettin FEYZĠOĞLU, Aile Hukuku, Ġstanbul, Fakülteler 

Matbaası, 1971, s. 20; Kemal OĞUZMAN/ Mustafa DURAL, Aile Hukuku, Ġstanbul, Filiz Kitabevi, 

1994, s. 26; Turgut AKINTÜRK, Aile Hukuku, Ġkinci Cilt, Ankara, Beta Yayınları, 2004, s. 20; 

KOÇ, NiĢanlanma, s. 13. 
214

 “Medeni Kanunumuzun Aile Hukuku Kitabının birinci kısmının ilk babının, birinci faslının baĢlığı 

„NĠġANLANMA‟ biçimindedir. 82-87 nci maddeler arasında yer alan bu faslın ilk maddesi olan 82 

nci maddede „niĢanlanma‟ iĢlemi, sonraki maddelerde de, niĢanlanma ile kurulan iliĢki, yani 

„NiĢanlılık‟ düzenlenmiĢtir. bu iki terim birbirinden farklı Ģeyleri ifade ettiğinden kullanıldığı yerlere 

ve iliĢkiye göre yerinde seçim yapmak gerekir. Bu nedenle bu faslın baĢlığının içeriğini yansıtacak  

biçimde, yani „niĢanlılık‟ biçiminde olması gerekirdi”. Aydın ZEVKLĠLER/ BeĢir ACABEY/ K. 

Emre GÖKYAYLA, Medeni Hukuku, 6. bs., Ankara, Seçkin Yayınevi, 1999, s. 747. 
215

 H. Ferit SAYMEN/ K. Halit ELBĠR, Türk Medeni Hukuku- Aile Hukuku, C. 3, Ġstanbul, 1957, 

s. 43. 
216

 HATEMĠ, Aile Hukuku, s. 8. 
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Diğer bir görüĢe göre
217

 niĢanlanma bir “ön sözleĢme”dir. “Ön sözleĢme” 

tarafların ileride bir borçlandırıcı iĢlem yapmayı taahhüt ettikleri borçlandırıcı bir 

iĢlemdir. Ayrıca “ön sözleĢme” gereğince taraflar, borçlandıkları edimi yerine 

getirmedikleri takdirde, sözleĢmenin taraflarının asıl sözleĢmeyi yapmak üzere 

birbirlerini dava yoluyla zorlama hakları vardır. Yine “ön sözleĢme”, malvarlığı 

alanında bir hukuki iĢlemdir. NiĢanlanmada ise, taraflardan biri sözleĢmeyi ihlal 

ederek evlilik sözleĢmesi kurmaktan vazgeçerse, diğer niĢanlı, sözleĢmeyi ihlal eden 

niĢanlıyı dava yoluyla evlenmeye zorlayamaz. Ayrıca niĢanlanma, kiĢi varlığı 

alanında bir iĢlemdir. Ön akdin ve niĢanlanmanın birbirinden farklı bu özellikleri 

nazara alındığında, niĢanlanmayı Borçlar Hukuku anlamında bir “ön sözleĢme” 

olarak nitelendiremeyiz
218

.  

 

Bizimde katıldığımız bir baĢka görüĢe göre
219

 ise niĢanlanma, karĢılıklı iki 

cinsten kiĢi arasında, karĢılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile kurulan aile 

hukukuna özgü bir sözleĢmedir. Bu sözleĢme, eĢ adaylarının birbirlerini yeterince 

tanımaları, evliliğe hazırlanmaları için eksikliklerini gidermeleri gibi amaçlar 

güdülerek yapılmaktadır ve her evlenme iĢleminden önce eĢ adayları arasında az ya 

da çok bir niĢanlılık dönemi geçirilmektedir
220

. 

 

NiĢanlanma sözleĢmesinin geçerli olarak kurulabilmesi için kanun koyucu 

tarafından hiçbir biçimsel koĢul öngörülmemiĢtir
221

. T.M.K.‟nın 118. maddesinin ilk 

fıkrasında niĢanlanmanın evlenme vaadi ile olacağı belirtildikten sonra, ikinci 

fıkrasında niĢanlanmanın, yasal temsilcilerin rızası olmadıkça küçük ve kısıtlıyı 

bağlamayacağı düzenlenmiĢtir. Gerek niĢanlanma sözleĢmesinin varlığı için aranan 

evlenme vaadi, gerekse küçük ve kısıtlılar bakımından aranan yasal temsilcilerin 

                                                 
217

 Hıfzı Veldet VELĠDEDEOĞLU, Aile Hukuku, 5. bs., Ġstanbul, 1965, s. 22. 
218

 HATEMĠ, Aile Hukuku, s. 8. 
219

 A.e., s. 9; Mehmet ALTUNKAYA, “NiĢanlanmanın Sona Ermesi Halinde Hediyelerin Geri 

Verilmesi”, SBArD, Sayı 8, Eylül, 2006, s. 220; OĞUZMAN/ DURAL, Aile Hukuku, s. 28; KOÇ, 

NiĢanlanma, s. 20; ZEVKLĠLER/ ACABEY/ GÖKYAYLA, Medeni Hukuk, s. 747- 751. 
220

 A.e., s. 748-750; Esat ARSEBÜK, Medeni Hukuk, C.2, Ankara, 1940, s. 517; KOÇ, NiĢanlanma, 

s. 20. 
221 “... NiĢanlanma için Medeni Kanun özel bir Ģekil Ģartı öngörmemiĢtir. Bu itibarla niĢanlanmanın 

geçerliliği herhangi bir özel Ģarta bağlı olmadığı gibi, kanıtlanması da yazılı delil gerektirmez.” 

Yargıtay 3. H.D. 29.9.1994 tarih ve 1994/9369 E. 1994/12301K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
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rızası bakımından belirli bir Ģekil Ģartı zorunlu değildir. Yapılan davranıĢlardan ve 

yaĢanan olaylardan bu hususların tespitinin yapılabiliyor olması yeterlidir
222

. 

Çiftlerin niĢanlı olup olmadığı,  bazen,  o  ülkede  geçerli  örf  ve  adetin  aradığı  

hususların  gerçekleĢip gerçekleĢmemiĢ  olmasına  göre değerlendirilir. Bununla 

birlikte örf ve adete uygun olarak yapılmayan bir niĢanlanma da geçerli sayılmalıdır. 

NiĢanlanma sözleĢmesindeki sınırsız serbesti “niĢan” ile “flört” arasındaki farkı 

ortadan kaldırmamaktadır. NiĢanlanma ile flört gibi kavramlar arasındaki fark “iki 

tarafın evlenme vaadini taĢıyan iradelerinin karĢılıklı ve birbirine uygun surette 

açıklanmıĢ olunması” ile ortaya çıkar. Bu itibarla sadece ve yalnız beraber yaĢama 

gibi hallerde, çiftler arasında niĢan sözleĢmesinin olduğu söylenemez
223

.  

 

NiĢanlanma sözleĢmesinin geçerli olarak kurulabilmesi için biçimsel koĢullar 

öngörülmese de, bazı maddi koĢulların varlığı gereklidir. Öncelikle niĢanlıların, 

niĢanlanma ehliyetini haiz olmaları gereklidir
224

. NiĢanlanma sözleĢmesinin geçerli 

olarak kurulabilmesi için gerekli olan diğer Ģartlar ise, niĢanlılar arasında niĢanlanma 

engelinin bulunmaması
225

 ve niĢanlıların niĢanlanma iradesine sahip olmalarıdır. 

                                                 
222

 ZEVKLĠLER/ ACABEY/ GÖKYAYLA, Medeni Hukuk, s. 752-753; “NiĢanlanma sözleĢmesi, 

birbirleriyle  evlenmek  isteyen  kadın  ve  erkeğin niĢanlanma hususundaki iradelerini açıklamalarıyla 

meydana  gelir.  Taraflar  iradelerini  Ģekle  bağlı veya  üstü  örtülü  (zımni)  olarak  açıklayabilirler.  

(BK.  mad.1). Evlenme vaadi açık olmadığı takdirde  hangi  sözlerin  ve  davranıĢların  buna  delalet  

edeceği  çevrede  hakim  olan telakkilere, tarafların kiĢisel durumlarına ve bağlı oldukları sosyal  

tabakaya  göre belirlenir.” Yargıtay 3. H.D., 24.11.1998 tarih, 1998/10173 E. 1998/12105 K. sayılı 

kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
223

 Yargıtay 3. H.D., 24.11.1998 tarih, 1998/10173 E. 1998/12105 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat 

Programı) . 
224

 Tam ehliyetlilerin, ayırtım gücüne sahip, ergin olan ve kısıtlı olmayan kiĢilerin niĢanlanma 

ehliyetleri tamdır. Tam ehliyetsizler yani, ayırtım gücüne haiz olmayanlar ise, özgür iradeleri 

bulunmadığından tek baĢlarına niĢanlanamazlar. Ayrıca niĢanlanma kiĢi hukuku alanında ve kiĢiye 

sıkıca bağlı haklardan olduğundan yasal temsilcileri tarafından ya da onların katılımı ile de, bu kiĢiler 

bakımından niĢanlanma sözleĢmesi gerçekleĢtirilemez. Sınırlı ehliyetsizlerin niĢanlanabilmeleri için 

ise, T.M.K. md. 118/2 gereğince yasal temsilcilerinin rızası gerekmektedir. T.M.K. md. 118/2, T.M.K. 

md. 16/1‟e istisna getirerek, sınırlı ehliyetsizlerin kiĢiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan niĢanlanma 

iradesi bakımından yasal temsilcilerinin rızasını almalarını zorunlu kılmıĢtır.  Yasal temsilcinin rızası 

ile ilgili Bkz.: Bilge ÖZTAN, Medeni Hukukun Temel Kavramları, 28. bs., Ankara, Turhan 

Kitabevi, 2008, s. 407: “Verilen onay, yapılan niĢanlanma aktinin mali sonuçlarının sınırlı ehliyetsizi 

bağlaması açısından önem taĢır. NiĢanlanma aktini kurulması için gerekli irade beyanı kiĢiye sıkı 

sıkıya bağlı bir hakkın kullanılması olduğu için, sınırlı ehliyetsiz tarafından tek baĢına, yasal 

temsilcinin iznine gerek olmadan kullanılabilir. Fakat mali açıdan niĢanlanan tarafı bağlamaz”. 
225

 VELĠDEDEOĞLU, Aile Hukuku, s. 27; ZEVKLĠLER/ ACABEY/ GÖKYAYLA, Medeni 

Hukuk, s. 757: Türk Medeni Kanununun niĢanlanma müessesesini düzenleyen bölümünde, 

niĢanlanma engellerine yer verilmemiĢtir. Bununla birlikte doktrinde yasa koyucu tarafından evlenme 

engellerinin, niĢanlanmanın niteliğine uygun düĢtüğü oranda, bu sözleĢmeler bakımından da, geçerli 

olduğu kabul edilmektedir. 
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2.7.2. NiĢanlılığın Sona Ermesi ve Sonuçları 

 

NiĢanlanma sözleĢmesi geçerli olarak kurulduktan sonra sona erebilir. Eğer 

niĢanlanma sözleĢmesi geçerli olarak kurulmamıĢ ise, bu halde niĢanlanma 

sözleĢmesinin sona ermesinden değil, niĢanın hükümsüzlüğünden ya da yokluğundan 

söz edebiliriz. Geçerli olarak kurulmuĢ bir niĢanlanma sözleĢmesi Ģu Ģekillerde sona 

erebilir: 

 

NiĢanlanma, niĢanlıların birbiriyle evlenmesi ile kendiliğinden sona erer ve 

evlilik iliĢkisi baĢlar. NiĢanlılardan birinin ölümü halinde niĢan sözleĢmesi yine 

kendiliğinden sona erer
226

. NiĢanlılardan birinin gaipliği halinde ise, mahkeme 

tarafından gaiplik kararı verilerek bu karar kesinleĢtikten sonra niĢanın herhangi bir 

iĢleme gerek kalmaksızın, kendiliğinden
227

 sona erdiği kabul edilmektedir
228

. 

Evlenmenin sonradan imkansızlaĢması halinde yine niĢanlılık iliĢkisi kendiliğinden 

sona erer
229

. 

 

NiĢanlanma, niĢanlıların ortak irade beyanı ile de sona erdirilebilir
230

. Yine 

niĢanlılardan birinin baĢka biriyle yeniden niĢanlanması, bir baĢka ifade ile, çifte 

niĢanlanmayla zımnen
231

 ya da niĢanlılardan birinin tek taraflı irade beyanı ile açıkça 

da niĢan sözleĢmesi sona erebilir. 

 

NiĢanlanma sözleĢmesinin yukarıdaki Ģekillerde sona ermesinin, sona erme 

Ģekline göre taraflar bakımından bir takım sonuçları vardır. NiĢanlılık durumunun 

                                                 
226

 NiĢan sözleĢmesi kiĢisel niteliklerin ön planda olduğu, yani “intuitu personae” unsuru içeren bir 

sözleĢmedir. SözleĢmenin bu özelliği gereği Ģahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olan niĢanlılık ölüm ile son 

bulur. 
227

 EĢlerden birinin gaipliği halinde ise, T.M.K. md. 131 gereğince gaipliğine karar verilen kiĢinin eĢi, 

mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. 
228

 HATEMĠ, Aile Hukuku, s. 20; ALTUNKAYA, NiĢanlanma, s. 221. 
229

 HATEMĠ, Aile Hukuku, s. 20: Evlenmenin sonradan imkansızlaĢmasına örnek olarak, 

niĢanlılardan birinin bir baĢkası ile evlenmesi, niĢanlılardan birinin sonradan cinsiyet değiĢikliği 

ameliyatı olması gösterilebilir. 
230

 AKINTÜRK, Aile Hukuku, s. 41; OĞUZMAN/ DURAL, Aile Hukuku, s. 37; SAYMEN/ 

ELBĠR, Aile Hukuku, s. 222. 
231

 SAYMEN/ ELBĠR, Aile Hukuku, s. 55. 
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sona ermesi dolayısıyla maddi ve manevi tazminat talepleri ile niĢanlılık süresince 

verilen hediyelerin geri istenmesi talepleri söz konusu olabilir. Biz burada konumuz 

gereği niĢanın sona ermesi halinde talep edilebilecek olan maddi ve manevi tazminat 

üzerinde durmayarak niĢan hediyelerinin iadesi ile ilgili açıklamalarda bulunacağız. 

 

2.7.3. Hediye Kavramı 

 

Hediye, taraflar arasındaki hukuki iliĢkinin mahiyetine göre çeĢitli saiklerle 

yapılan karĢılıksız kazandırma olarak tanımlanabilir
232

. NiĢanlanmada bu saiklerden 

biridir
233

. NiĢanlılık iliĢkisi içerisinde, örf, adet ve görgü kuralları gereğince 

niĢanlılar birbirlerine, niĢanlıların aileleri diğer niĢanlıya ve niĢanlıların aileleri 

birbirlerine, ekonomik değeri olan, çeĢitli karĢılıksız kazandırmalarda bulunabilirler. 

ĠĢte bu karĢılıksız kazandırmalara niĢan hediyesi adını vermekteyiz
234

. NiĢanlıların 

birbirlerine gönderdikleri mektup ve fotoğraflar ise hediye kavramına girmez
235

. 

Kural olarak parasal değeri olan hediyeler geri vermeye konu olabilirler
236

. 

 

Hediye hukuki mahiyeti itibariyle karĢılıksız bir kazandırmadır
237

. BağıĢlama, 

bağıĢlayanın bir karĢı edim olmaksızın kendi malvarlığından bağıĢlananın 

malvarlığına yönelik ve sağlığında yaptığı “causa donandi”ye dayalı kazandırıcı 

iĢlem niteliğindeki bir sözleĢmedir. Hukuki nitelikleri aynı olan hediye ve 

bağıĢlamanın sözleĢmenin sona ermesi halinde iadesi farklı hükümlere tabidir. 

NiĢanlılık iliĢkisi nedeniyle verilen hediyeler T.M.K. md. 123 çerçevesinde geri 

istenebilirken, niĢanlılık iliĢkisine dayanılmaksızın yapılan karĢılıksız kazandırmalar 

                                                 
232

 Murat DOĞAN, “NiĢanlanmanın Sona Ermesi Halinde Hediyelerin Geri Verilmesi”, A.Ü. 

Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2002. s. 199. 
233

 FEYZĠOĞLU, Aile Hukuku, s. 47. 
234

 Nizamettin AKTAY, “NiĢanlanmanın Sona Ermesi Halinde Verilen Hediyelerin Ġadesi”, Adalet 

Dergisi, 1983/2, s. 380. 
235

 Mustafa DURAL/ Tufan ÖĞÜZ/ Mustafa Alper GÜMÜġ, Türk Özel Hukuku- Aile Hukuku, 3 

C., Ġstanbul, Filiz Kitabevi, 2005, s. 46; ÖZTAN, Medeni Hukuk, s. 416; k.g. için Bkz.: 

VELĠDEDEOĞLU, Aile Hukuku, s. 42; ZEVKLĠLER/ ACABEY/ GÖKYAYLA, Medeni Hukuk, 

s. 771. 
236

 A.e. 
237

 DOĞAN, NiĢanlanma, s. 200. 
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Borçlar Kanununda düzenlenen bağıĢlama sözleĢmesine iliĢkin hükümler 

çerçevesinde talep edilebilir. 

 

NiĢanlılık iliĢkisi içerisinde, örf, adet ve görgü kuralları gereğince niĢanlıların 

birbirlerine, niĢanlıların ailelerinin diğer niĢanlıya ve niĢanlıların ailelerinin 

birbirlerine verdikleri hediyelerin, niĢanın sona ermesi halinde iadesi farklı 

hükümlere tabidir. AĢağıda bu hediyelerin iadesini ayrı ayrı ele alarak inceleyeceğiz.  

 

2.7.4. Medeni Kanun Çerçevesinde Hediyelerin Ġadesi 

 

T.M.K. md. 122‟de, niĢanlılık evlenme dıĢında bir sebeple sona ererse, 

niĢanlıların birbirlerine veya ana ve babasının ya da onlar gibi davrananların, diğer 

niĢanlıya vermiĢ oldukları alıĢılmıĢın dıĢındaki hediyelerin, verenler tarafından geri 

istenebileceği belirtilmiĢtir. NiĢanlanma müessesinin toplumdaki önemi dolayısıyla, 

niĢanlılık döneminde verilen hediyelerin iadesi ile ilgili kanun koyucu tarafından 

özel bir düzenlemeye yer verilmiĢ, niĢanlıların kusurları bakımından bir 

değerlendirme yapılmaksızın, aĢılmıĢın dıĢındaki hediyelerin iadesinin 

istenebilmesinin önü açılmıĢtır
238

. Bu özel hüküm mevzuatımızda yer almasa idi, 

niĢan hediyelerinin iadesi bahsine bağıĢlamadan dönme ve sebepsiz zenginleĢmeye 

iliĢkin hükümleri uygulayarak çözüm bulmaya çalıĢacaktık
239

. 

 

T.M.K. md. 122‟de yer alan bu hüküm çerçevesinde verilen hediyelerin geri 

istenebilmesi için kanun koyucu tarafından bazı Ģartlar aranmaktadır. Buna göre: 

Öncelikle hediyenin niĢanlılık sebebi ile verilmiĢ olması gerekir. NiĢanlılık sebebi ile 

verilen hediyeler, niĢanlanma sırasında ya da niĢandan sonra sözleĢme sona ermeden 

                                                 
238

 “NiĢanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri alınması istemine iliĢkin davalarda T.M.K.nun 86. 

maddesine göre kusur aranmamakla birlikte dava konusu yapılan hediyelerin (ve özellikle ziynet  

eĢyalarının) mutad olup olmadığının tesbiti konusunda sadece yöresel örf ve adetlerin varlığı yeterli 

olmayıp tarafların usulünce araĢtırılıp saptanacak mali ve sosyal durumlarının da dikkate alınması 

gerekir. Kaldı ki altınlar, mutad eĢya kapsamında sayılmamaktadır.” Yargıtay 3. H.D., 27.05.2002 

tarih, 2002/5584 E. 2002/5991 K. sayılı kararı (Akip Ġçtihat Programı). 
239

 A. EGGER, Ġsviçre Medeni Kanunu ġerhi- Aile Hukuku, Çev. Tahir Çağa, Ġstanbul, Kenan 

Matbaası, 1943, s. 48. 
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önce niĢanlıya verilen hediyelerdir
240

. NiĢanlılık ile ilgisi olmayan hediyelerin bu 

madde kapsamında iadesi talep edilemez. Bununla birlikte niĢanlanmadan önce 

niĢanlanmanın gerçekleĢeceği inancı ile verilen hediyelerde niĢanlılıkla ilgili olduğu 

için bu madde kapsamı ile geri istenebilir
241

. 

 

Ġkinci olarak hediye niĢanlılardan birine verilmiĢ olmalıdır. T.M.K. md. 

122‟nin uygulanabilmesi için niĢanlıların birbirlerine veya ana ve babasının ya da 

onlar gibi davrananların diğer niĢanlıya hediye vermesi gerekir. Verilen bu hediyeleri 

de niĢanlılar ile ana baba ve ana baba gibi hareket edenler geri isteyebilirler. 

NiĢanlılardan birinin veya ana babasının ya da onlar gibi davrananların diğer 

niĢanlının ana babasına ya da onlar gibi davranan yakınlarına vermiĢ oldukları 

hediyeler T.M.K. md. 122 kapsamında değerlendirilemez. 

 

Üçüncü olarak verilen hediyenin “alıĢılmıĢın dıĢı”nda olması gerekir. 

Çikolata, çiçek, pasta gibi özellikle tüketime tabi olan, ekonomik değeri fazla 

olmayan Ģeyler, alıĢılmıĢ hediye olarak ifade edilir ve bunların iadesinin istenmesi 

mahiyetleri gereği bir takım sorunlara neden olur
242

. Anılan nedenle yasa koyucu, bu 

kapsamda kalmayan ve alıĢılmıĢın dıĢında olan, ekonomik olarak değer ifade eden 

Ģeylerin iadeye tabi olacağını düzenlemiĢtir. Hangi hediyelerin alıĢılmıĢın dıĢında 

kalacağı yerel örf ve adet, tarafların toplumsal ve iktisadi durumları nazara alınarak 

tespit edilir
243

. 

                                                 
240

 “NiĢanlıların birbirlerine verdikleri hediyelerin ve yaptıkları bağıĢın niĢanlılık nedeni ile yapıldığı 

asıldır.” Yargıtay 3. H.D., 28.09.1981 tarih, 1981/3855 E. 1981/4304 K. sayılı kararı, YKD - 1985/1 - 

Sayfa:24 (MeĢe Ġçtihat Programı). 
241

 KOÇ, NiĢanlanma, s. 155; ALTUNKAYA, NiĢanlanma, s. 228. 
242

 DOĞAN, NiĢanlanma, s. 221; “Ancak, MK'nun 86. ( TMK'nun 122. ) maddesi ve yerleĢik 

Yargıtay uygulamasına göre kullanılmakla eskiyen ya da tüketilen eĢyaların mutad hediye kabul 

edilerek iadesine karar verilemez ise de, altın ve ziynet eĢyaları mutad dıĢı hediye kabul edilerek 

iadesine karar vermek gerekir. Aksinin kabulü davalı niĢanlının haksız zenginleĢmesinin kabulu 

anlamına gelir ki hukuken haksız iktisap korunamaz.” Yargıtay 3. H.D., 11.07.2005 tarih, 2005/6843 

E. 2005/7705 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
243

 ÖZTAN, Medeni Hukuk, s. 416; “T.M.K'nun 122. maddesine ( 743 Sayılı MK'nun md.86/2 ) 

göre, niĢanın bozulması halinde, alıĢılmıĢın dıĢındaki hediyelerin aynen, mevcut değil ise, karĢılığı 

olan bedel sebepsiz zenginleĢme kurallarına göre geri verilir. NiĢan hediyelerinin mutat sayılabilmesi, 

yöresel örf ve adete göre verilen hediyelerden olması yanında maddi değerinin de günün koĢullarına 

göre fahis olmayan hediyelerden bulunmasına bağlı olup bu fahiĢlik olgusu da daha çok tarafların mali 

ve sosyal durumları ile ölçülmelidir. NiĢanlının mali gücünü aĢarak verdiği hediyenin onun yönünden 

mutad sayılması ve fahiĢ olmayacağının kabulü düĢünülemez. Aksi halde, hediye verilen niĢanlının 
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Medeni Kanun kapsamında niĢan hediyelerinin geri istenebilmesi için kanun 

koyucunun son aradığı Ģart ise, niĢanın evlilik dıĢında bir sebep ile sona ermiĢ 

olmasıdır. Hediyelerin iadesinin istenebilmesi için niĢanın evlilik dıĢında, hangi 

sebeple sona erdiğinin bir önemi yoktur. Tabidir ki, evlilik ile niĢanlılar eĢ statüsüne 

geçecekleri için, niĢan dolayısıyla verilen hediyelerin istenmesi düĢünülemez. 

Burada ölüm ile niĢanın sona ermesi halinde hediyelerin iadesinin istenip 

istenemeyeceği hususunun tartıĢılması gerekmektedir. 1990 yılında yapılan 

değiĢiklikten önce Medeni Kanunda niĢan hediyelerinin iadesini düzenleyen hükme 

göre, niĢanın ölüm nedeniyle sona ermesi halinde niĢan hediyelerinin iadesi 

istenemiyordu
244

. 1990 yılında Medeni Kanunda yapılan değiĢiklik ile ölüm 

nedeniyle niĢanın sona ermesi halinde de hediyelerin geri istenebilmesi imkanı 

tanınmıĢtı
245

. T.M.K.‟da da Medeni Kanunda 1990 yılında yapılan değiĢiklik 

korunarak niĢanın ölüm ile sona ermesi halinde de hediyelerin iadesinin 

istenebileceği düzenlenmiĢtir
246

.  

 

T.M.K. md. 122/2‟de “Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz 

zenginleĢme hükümleri uygulanır” hükmü yer almaktadır. Medeni Kanunun 86. 

maddesinde bu hüküm “Hediye aynen mevcut değilse, karĢılığı sebepsiz zenginleĢme 

hükümlerine göre iade edilir” Ģeklinde düzenlenmekteydi. Türk Medeni Kanununun 

122. maddesine göre niĢan hediyelerinin aynen ya da misli ile geri verilemediği 

takdirde sebepsiz zenginleĢme hükümleri çerçevesinde geri istenebileceği 

anlaĢılmaktadır
247

. Maddenin gerekçesinde de ifade bulduğu üzere, davalının mevcut 

olmayan hediye yerine bir bedel ödemek sureti ile kurtulması, özellikle paranın değer 

kaybına uğradığı dönemlerde davacı aleyhine sonuçlar doğurabilmektedir. Taraflar 

                                                                                                                                          
haksız zenginleĢmesine yol açılmıĢ olur.” Yargıtay 3. H.D., 16.12.2004 tarih, 2004/13785 E. 

2004/13931 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
244

 “Ancak, niĢanlının ölümüne gerek kasten gerek ihmal suretiyle sağ kalan niĢanlı sebebiyet 

vermiĢse, ölen niĢanlının mirasçılarının M.K. 457/1 ve B.K. 244/1 hükümlerine kıyasen, hediyeleri 

geri isteyebilecekleri kabul edilmelidir.” Bülent KÖPRÜLÜ/ Selim KANETĠ, Aile Hukuku, Ġstanbul, 

Özdem KardeĢler Matbaası, 1985/1986. 
245

 Buna karĢılık, ZGB 91/1‟de ölüm halinde hediyelerin geri istenemeyeceği hükmü yer almaktadır. 
246

 Ahmet M. KILIÇOĞLU, Medeni Kanun’umuzun Aile- Miras ve EĢya Hukukunda Getirdiği 

Yenilikler, Ankara, Turhan Yayınları, 2003, s. 4. 
247

 A.e. 
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arasında eĢitliği sağlayabilmek için yasa koyucu tarafından niĢanlıya verilen 

hediyenin mevcut olmadığı durumlarda, mislen hediyenin iade edilip 

edilmeyeceğinin araĢtırılması gerekir
248

. NiĢanlı tarafından hediyenin aynen veya 

mislen iadesinin söz konusu olmadığı hallerde davalı niĢanlı, sebepsiz zenginleĢme 

hükümlerine göre niĢan hediyelerin iadesiyle muhatap olacaktır. Buna göre niĢanlı 

hediyeleri iyiniyetli olarak elinden çıkarmıĢ ise, niĢanlının herhangi bir geri verme 

borcu söz konusu değildir
249

. NiĢanlı, hediyeleri kötüniyetli olarak elinden çıkarmıĢ 

ise, bu takdirde hediyenin değerini tamamen tazmin edecektir
250

. 

 

NiĢanlılığın sona ermesinden doğan hediyelerin iadesi talebi, sona ermenin 

üzerinden bir yıl geçmekle zamanaĢımına uğrar. NiĢan hediyelerinin iadesi talebinin, 

niĢanın sona ermesinden itibaren baĢlayacak bir yıllık süre içerisinde zamanaĢımına 

uğraması doktrinde eleĢtirilmektedir. Doktrinde savunulan bir görüĢe göre ise 

hediyelerin iadesinde zamanaĢımı süresi, niĢanın sona ermesinden itibaren değil, 

niĢanın sona erdiğinin öğrenildiği tarihten itibaren baĢlamalıdır
251

. NiĢanlanma 

sözleĢmesinin varması gereken bir irade beyanı ile sona erdiği durumlarda, niĢanın 

sona ermesinden itibaren zamanaĢımı süresinin baĢlamasında herhangi bir sakınca 

yoktur. Ancak, niĢanlılığın varması gerekli olmayan bir irade beyanı dıĢında baĢka 

bir sebeple sona erdiği hallerde, diğer niĢanlının, niĢanın sona erdiğini öğrendiği 

tarihten itibaren zamanaĢımı süresinin baĢlaması gerektiğinin kabulü hakkaniyete 

daha uygun olacaktır
252

. 

 

NiĢanlılık iliĢkisi sona erdiğinde hediyelerin dava yoluyla istenmesi zorunlu 

değildir. Talep edilmesine rağmen geri verilmeyen niĢan hediyeleri için tarafların 

                                                 
248

 “Ayrıca, hediyelerin mevcut ise aynen, değilse karĢılığının ödenmesi gerektiği, talebin de bu yönde 

olduğu gözetilmeksizin bedelin tahsiline karar verilmiĢ olması usul ve yasaya uygun değildir.” 

Yargıtay 3. H.D., 13.09.2004 tarih, 2004/8060 E. 2004/8345 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
249

 KOÇ, NiĢanlanma, s. 150. 
250

 OĞUZMAN/ DURAL, Aile Hukuku, s. 58, TEKĠNAY, Aile Hukuku, s. 30; AKINTÜRK, Aile 

Hukuku, s. 42; ALTUNKAYA, NiĢanlanma, s. 231. 
251

 AKINTÜRK, Aile Hukuku, 54; TEKĠNAY, Aile Hukuku, 60; k.g. için Bkz.: T.M.K. md. 123 

gerekçesi: “Maddede zamanaĢımı süresinin iĢlemeye baĢlaması, sona erme sebebinin öğrenilmesine 

tabi olmayıp bu süre sona ermeden itibaren iĢlemeye baĢlayacaktır. Bu yolla tarafların „sona ermeyi 

daha geç öğrenmiĢ oldukları‟ iddiasıyla yıllar sonra bu tür davalarla karĢı karĢıya getirilmesi yerinde 

görülmemiĢtir”. 
252

 Hüseyin HATEMĠ/ Rona SEROZAN, Aile Hukuku, Ġstanbul, Filiz Kitabevi, 1993, s. 69. 
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dava açma hakları vardır. Açılan davada iade talebinde bulunan tarafın, bazı 

hususları ispat etmesi gerekecektir. NiĢan hediyelerinin geri istenmesi için açılan 

davada öncelikle geçerli bir niĢan sözleĢmenin varlığı ispat edilmelidir. Daha sonra 

niĢanın evlenme dıĢında bir sebeple sona erdiği ve iadesi istenen karĢılıksız 

kazandırmaların niĢanlılık iliĢkisi gereğince verildiği ispatlanmalıdır
253

. 

 

NiĢan hediyelerinin iadesine iliĢkin açılacak davada yetkili mahkeme genel 

yetki kurallarına göre belirlenir. HMUK. md. 9 gereğince niĢan hediyelerinin 

iadesine iliĢkin dava davalının yerleĢim yeri mahkemesinde açılır
254

. Aile 

Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesi 

uyarınca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Ġkinci Kitabı ile 4722 sayılı Türk 

Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanun kapsamındaki 

aile hukukundan doğan dava ve iĢler Aile Mahkemesinde görülür. Anılan kanun 

gereğince T.M.K. md. 122‟de düzenlenen niĢan hediyelerin iadesine iliĢkin davalar 

aile mahkemesinin görevi kapsamındadır
255

.  

 

2.7.5. Medeni Kanun Çerçevesinde Talep Edilemeyen 

Hediyelerin Ġadesi 

 

T.M.K. md. 122‟de, niĢanlılık evlenme dıĢında bir sebeple sona ererse, 

niĢanlıların birbirlerine veya ana ve babasının ya da onlar gibi davrananların, diğer 

niĢanlıya vermiĢ oldukları alıĢılmıĢın dıĢındaki hediyelerin verenler tarafından geri 

istenmesine iliĢkin özel bir düzenlemeye yer verilmiĢtir. Yukarıda da izah etmeye 

çalıĢtığımız gibi maddenin uygulama alanı bulabilmesi için bazı Ģartların varlığı 

gerekmektedir
256

. NiĢanlıların ana ve babasının ya da onlar gibi davrananların 

birbirlerine ve niĢanlılardan birinin diğer niĢanlının ana ve babasına ya da onlar gibi 

                                                 
253

 DOĞAN, NiĢanlanma, s. 229. 
254

 KOÇ, NiĢanlanma, s. 162; DOĞAN, NiĢanlanma, s. 233. 
255

 “TMK'nın 118. maddesi hükmüne göre; „NiĢanlanma, evlenme vaadiyle olur‟. Gerçekte evli olan 

birisi bir baĢkası ile yeniden niĢanlanma akdi yapamaz. ġayet yapılmıĢ ise, yapılan bu akit geçersiz 

olup, yasal anlamda niĢan akdi olarak kabulü olanaksızdır.Bu durumda da Aile Mahkemesi tarafından 

yargılama yapılması mümkün değildir.” Yargıtay 3. H.D., 11.06.2009 tarih, 2009/8106 E. 2009/10088 

K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
256

 Bkz.: yuk. Ġkinci Bölüm 5.4. Medeni Kanun Çerçevesinde Hediyelerin Ġadesi. 
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davranan yakınlarına niĢanlılık münasebetiyle verdikleri hediyeler T.M.K. md. 

122‟nin kapsamı dıĢında kalmaktadır. Bu hediyelerin geri istenebilmesi genel 

hükümlere tabidir
257

. Bu kiĢiler arasındaki hediyelerin iadesine olanak sağlayabilecek 

hükümler gözden geçirildiğinde Ģu sonuçlara ulaĢılabilir: 

 

Ġlk olarak niĢanlıların ana ve babasının ya da onlar gibi davrananların 

birbirlerine niĢanlılık münasebetiyle verdikleri hediyelerin B.K. md. 244 (T.B.K. md. 

295) kapsamında kaldığı ve bağıĢlamadan dönme kuralları çerçevesinde geri 

istenebileceği düĢünülebilir
258

. BağıĢlayan B.K. md. 244 (T.B.K. md. 295)‟de yer 

alan nedenlerden biriyle, elden bağıĢlamadan ya da yerine getirilmiĢ bir bağıĢlama 

sözü vermeden dönebilir. Bu sebeplerin varlığı halinde bağıĢlayan tek taraflı ve 

varması gerekli bir irade beyanı ile bağıĢlama sözleĢmesini geriye etkili olarak 

ortadan kaldırabilir. BağıĢlayanın dönme beyanı, tek taraflı olarak bir hukuki iliĢkiye 

son veren varması gerekli yenilik doğuran bir haktır
259

. Bu hakkın kullanılabilmesi 

için kanun koyucu tarafından bağıĢlayana belli bir süre tanınmıĢtır. BağıĢlayan 

dönme sebebini öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde dönme hakkını 

kullanabilir. Bu süre hak düĢürücü süredir
260

. Ancak maddede sayılan ve bağıĢlanan 

için öngörülen dönme sebepleri, niĢanlılardan birinin ana babası ya da onlar gibi 

davranan yakın akrabaları için  her zaman gerçekleĢmeyebilir.  

 

NiĢanlıların yakın akrabalarının birbirlerine verdikleri hediyeler bakımından, 

niĢanlılık iliĢkisi sona erdiğinde, bağıĢlama sözleĢmesinin iĢlem temelinin çöktüğü 

varsayımıyla dönme hakkı tanınarak hediyelerin geri istenebileceği de farklı bir 

görüĢ olarak ileri sürülebilir
261

.  

 

                                                 
257

 HATEMĠ, Aile Hukuku, s. 22. 
258

 DOĞAN, NiĢanlanma, s. 225-226; ALTUNKAYA, NiĢanlanma, s. 228. 
259

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 376. 
260

 HATEMĠ, Aile Hukuku, s. 51; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 377, GÜMÜġ, Borçlar 

Hukuku, s. 307; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 163; “ Borçlar Kanunun 246/1. 

maddesinde öngörülen süre, her ne kadar maddenin kenar baĢlığında „müruruzaman” sözcüğü 

kullanılmıĢsa da, hak düĢürücü bir süredir.” Yargıtay H.G.K. 31.01.1986 tarih 1-490 E. 73 K. sayılı 

kararı, UYGUR, Borçlar Kanunu, s. 5675. 
261

 HATEMĠ, Aile Hukuku, s. 22. 
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NiĢanlıların yakınlarının birbirlerine verdikleri hediyelerin iadesine iliĢkin 

T.M.K. md. 122‟de boĢluk bulunduğu ve bu kiĢilerin birbirlerine verdikleri 

hediyelerin geri istenmesinin de bu kanun kapsamına alınarak, boĢluğun 

doldurulması gerektiği de söylenebilir
262

. Yine niĢanlıların yakınlarının birbirlerine, 

niĢanlıların ileride evleneceği inancı ile hediye verdikleri, niĢanlıların ayrılması ile 

sebebin gerçekleĢmediği, böylece B.K. md. 61/2 (T.B.K. md. 77/2) uyarınca “sona 

eren sebep” dolayısıyla sebepsiz zenginleĢme hükümleri gereğince hediyelerin 

iadesinin istenebileceği düĢünülebilir
263

.  

 

Görüldüğü üzere genel hükümler bir arada değerlendirildiğinde ilk bakıĢta 

tereddütsüz bir sonuca ulaĢabilmek mümkün görünmemektedir. NiĢanlanma 

sözleĢmenin toplumdaki yeri, Türk örf, adet ve gelenekleri bir bütün halinde 

değerlendirildiğinde niĢanlıların yakınlarının niĢanlılık iliĢkisi gereğince birbirlerine 

verdikleri hediyelerin, niĢanlıların birbirlerine, niĢanlıların yakınlarının diğer 

niĢanlıya verdikleri hediyeler gibi kanun koyucu tarafından açıklıkla bir 

düzenlemeye kavuĢturulması gerekmektedir.  

 

2.7.6. “BaĢlık” Kavramı, Hukuki Niteliği ve Ġadesi Sorunu 

 

“Mehir”, Ġslam Hukukunda evlenen erkek eĢin kadın eĢe borçlandığı bir edim 

olarak tanımlanabilir
264

. Ġslam Hukukunda yer almayan “baĢlık” ise mehirden farklı 

                                                 
262

 A.e. 
263

 A.e., s. 23. 
264

 “Bilindiği üzere mehr, kocanın evlenme sözleĢmesi anında ya da devamı sırasında bazen de sona 

ermesi halinde kadına belirli bir mal, para veya ekonomik değeri olan bir Ģeyi armağan etmesidir. 

Medeni Kanun, evlenme sözleĢmesi sırasında kan kocadan birinin diğerine bir mal veya para 

vermesini ya da vermeyi vaad edip bir süre ertelemesini yasaklamamıĢtır. Bu nedenle, eski hükümlere 

göre kurulmuĢ mehr, Medeni Kanun tarafından yasaklanmıĢ bir hukuki iliĢki olarak kabul edilemez 

(02.12.1959 günlü, 14/30 sayılı Ġçtihadı BirleĢtirme Karan gerekçesi). Mehr sözleĢmeleri bu gün için 

de geçerlidir (Örnek: Yargıtay Ġkinci Hukuk Dairesi'nin 25.10.1965 günlü, 4557/5028 sayılı kararı). 

Mehri müeccel, ileriye (evliliğin boĢanma ya da ölümle son bulunması haline kadar) yönelik bir 

bağıĢlama vaadidir. Koca dıĢında üçüncü bir kiĢinin de bağıĢlama vaadi geçerlidir. Ancak, bu durum, 

Borçlar Kanunu'nun 110. maddesinde yazılı üçüncü kiĢi yararına borç altına girme olmayıp, Borçlar 

Kanunu'nun 238. maddesinde düzenlenmiĢ bağıĢlama vaadidir. BağıĢlama vaadinin geçerliliği, yazılı 

olma koĢuluna bağlıdır (BK m. 238/1) (4. HD 18.02.1985 - 1984/9153 E., 1985/1223 K., YKD 1985 

Sayı, sh. 802). Bu durumda ve değinilen ilkeler çerçevesinde tespit edilen olgular birlikte değer-

lendirildiğinde, murisin diğer mirasçıların saklı payını zedeleme kastı ile hareket ettiğini söyleyebilme 
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olarak, kaynağını örf ve adetten alan evlenen erkek eĢ ya da ailesi tarafından evlenen 

kadın eĢin ailesine genellikle de babasına verilen bir edimdir
265

.  

 

BaĢlık parası, niĢan hediyesi olarak nitelendirilebilir mi? Bu soruya yanıt 

verebilmek için öncelikle “baĢlık” olarak nitelendirilen edimin yukarıdaki tanımlar 

ıĢığında yorumlanması gerekir. “BaĢlık” kaynağını örf ve adetten alan evlenen erkek 

eĢ ya da ailesi tarafından evlenen kadın eĢin ailesine genellikle de babasına verilen 

bir edimdir. “NiĢan hediyesi” ise, niĢanlılık iliĢkisi içerisinde, örf, adet ve görgü 

kuralları gereğince niĢanlıların birbirlerine, niĢanlıların ailelerinin diğer niĢanlıya 

verdikleri hediyeler olarak tanımlanabilir. Bu anlamda örf ve adette verilen edimin 

adı ne olursa olsun somut olayda bu tanımlardan hangisi kapsamında kaldığının 

tespit edilmesi gerekmektedir
266

. 

 

Bir görüĢe göre, erkek niĢanlının ailesinin niĢanlılığın ve evliliğin kurulması 

için kız babasına verdiği para olan baĢlığın, niĢan hediyeleri kapsamında kaldığı ve 

niĢanın sona ermesi halinde iade kapsamında kalacağı savunulmuĢtur
267

. Ancak 

bizimde katıldığımız bir baĢka görüĢe göre ise, “baĢlık” niĢan hediyesi olarak kabul 

edilemez
268

.  

 

                                                                                                                                          
olanağı yoktur.” Yargıtay 1. H.D. 27.05.2009 tarih 2009/4577 E., 2009/6090 K. sayılı kararı (Uyap 

Mevzuat Programı). 
265

 Hüseyin HATEMĠ, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları, Ġstanbul, Ġstanbul 

Üniversitesi Yayını, 1976, s. 270. 
266

  A.e., s. 276-277: “Gerçekten “niĢan hediyesi” kavramına girecek Ģekilde, bir malvarlığı unsuru 

niĢanlı kıza verilmiĢ ise, fakat olayda yanlıĢ olarak veya o bölgenin örfü gereğince “baĢlık” terimi 

kullanılmakta ise, davacının nitelemesine bakmayarak, somut olayda verilen Ģeyi “hediye” saymak 

gerekir. (MK. 5 dolayısıyla BK. 18/1) Fakat yine aynı kural gereğince, “hediye olmayan, örf ve adet 

hukuku kuralları dolayısıyla bir “borç” olarak verilmesi gereken ve niĢanlı kıza değil baĢkasına 

verilen Ģey, davacı ve davalı “hediye” Ģeklinde nitelemiĢ olsa bile, hediye değildir”. 
267

 KOÇ, NiĢanlanma, s. 162; FEYZĠOĞLU, Aile Hukuku, s. 48; AKINTÜRK, Aile Hukuku, s. 49-

50; ALTUNKAYA, NiĢanlanma, s. 225-226; ZEVKLĠLER/ ACABEY/ GÖKYAYLA, Medeni 

Hukuk, s. 770.  
268

 HATEMĠ, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık, s. 276-277; Hüseyin HATEMĠ, Aile Hukuku (Sınava 

Hazırlık Kitabı), Ġstanbul, Filiz Kitabevi, 1999, s. 17; DOĞAN, NiĢanlanma, s. 205; HATEMĠ/ 

SEROZAN, Aile Hukuku, s. 67; TEKĠNAY, Aile Hukuku, s. 32 v.d. 
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Yargıtay‟ın ise “baĢlık” olarak nitelendirilen edimin “niĢan hediyesi” 

kapsamında kaldığı yönünde birçok kararı vardır
269

. Buna karĢılık Yüksek 

Mahkeme‟nin “baĢlık” adı altında verilen Ģeylere konu sözleĢmelerin hükümsüz 

olduğuna dair kararları da mevcuttur. Konunun önemi nedeniyle baĢlık parası ile 

ilgili Yargıtay‟ın bu mahiyetteki bir kararına burada yer vermek istiyoruz. Buna 

göre: “Kural olarak kiĢinin davranıĢ özgürlüğü, hukuk ve genel ahlak kuralları ile 

sınırlıdır. Daha açık bir deyimle, Türk Hukukunun baĢlangıç noktası olan sözleĢme 

özgürlüğü, ancak bu sınırlar içinde kalabildiği ölçüde geçerlik kazanır. T.C. 

Anayasası'nın 40. maddesi, herkesin dilediği alanda sözleĢme hürriyetine sahip 

olduğu ve bunun ancak kamu yararı amacı ile sınırlanabileceği yolundaki hükmü, 

anılan ana kuralın belirgin bir ifadesidir. Ġnsan kiĢiliğinin himayesi ile ilgili MK.nun 

23. maddesinde de, aynı doğrultuda hüküm sevkedilmiĢtir. KuĢkusuz, bu sınırlama 

kiĢinin kendi eylemi için olduğu kadar, baĢkalarının dıĢtan eylemlerini de 

kapsamaktadır. SözleĢme özgürlüğünün hukuka aykırı olarak aĢılması veya 

etkilenmesinin müeyyidesi BK.nun 19 ve 20. maddelerinde gösterilmiĢ ve böyle bir 

bağıtın hükümsüz olduğu kabul edilmiĢtir. KiĢinin dilediği kimse ile evlenmesi, 

yasanın öngördüğü sınırlar içinde, temel hak ve hürriyetinin bir gereğidir. Normal ve 

iyi bir ortamda kızın dilediği erkekle evlenmesi, yasaların ona sağladığı temel 

haklardan olduğu kadar, onun evlilik yapmasına rıza göstermek baba ve ananın da 

görevidir. Kızın babasının evlenmeye razı olmasının karĢılığı olarak (baĢlık) adı 

altında aldığı mal veya para, bu ölçüler içinde hukuka aykırı düĢeceğinden, bunu 

sağlayan bağıt ve taahhütler de hükümsüz sayılmalıdır”
270

.  

 

Yargıtay‟ın da anılan kararında açıkça belirtildiği gibi, Anayasa ile de 

güvence altına alınan Borçlar Hukukumuza hakim olan ilkelerden biri olan sözleĢme 

özgürlüğü ilkesi, ancak kamu yararı ile sınırlanabilir. Bu doğrultuda Borçlar 

Kanunumuzun 19 ve 20. ( T.B.K. md. 26 ve 27) maddelerinde sevk edildiği üzere 

                                                 
269

 “Davalı niĢanlı kızın babasına verilen para, niĢan hediyesi niteliğinde olup, niĢanlı adına verilmiĢ 

sayılır. MK.nun 86. maddesine göre, hediyelerin iadesini ancak niĢanlılar birbirlerinden isteyebilirler”. 

Yargıtay 6. H.D., 01.04.1980 tarih, 1979/11014 E. 1980/3155 K. sayılı kararı YKD - 1981/6 - 

Sayfa:695 (MeĢe Ġçtihat Programı). 
270

 Yargıtay 11. H.D., 11.02.1980 tarih, 1980/620 E. 1980/620 K. sayılı kararı, YKD - 1981/3 - 

Sayfa:321 (MeĢe Ġçtihat Programı). 
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“Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kiĢilik haklarına aykırı 

veya konusu imkansız olan sözleĢmeler kesin olarak hükümsüzdür”. Bir kimsenin 

dilediği bir kimseyle evlenmesi kiĢi özgürlüğünün bir parçasıdır. Bir kimsenin bu 

temel hakkını kullanmasına rıza göstermek durumunda olan aile üyelerinin, söz 

konusu bu “rıza” için bir bedel biçmeleri, hatta küçük yaĢtaki kız çocukları için 

“rıza” yerine doğrudan eĢ seçimi ve bunun karĢılığında bir bedel elde etmeleri 

“ahlaka aykırı” lık kapsamında kalmaktadır
271

. Bu bağlamda baĢlık adı altında ahlaka 

aykırı bir amaç için verilen para ya da eĢyaların sebepsiz zenginleĢme hükümlerine 

göre dahi iadesi istenemez (B.K. md. 65, T.B.K. md. 81)
272

. Somut olayda baĢlık 

ödeyenin amacı “ahlaka aykırı” değil ise, B.K. md. 65 (T.B.K. md. 81) kapsamında 

kalan bir durum artık söz konusu değildir. Bu halde, niĢan haklı sebeple bozulmuĢ ise 

baĢlığın iadesi söz konusu olabilir mi? Somut olayda baĢlık ödeyenin amacının 

“ahlaka aykırı” olarak nitelendirilemediği durumlarda verilen edimin iadesine imkan 

tanımak gerekmektedir
273

. 

 

2.8. EVLĠLĠĞĠN SONA ERMESĠNĠN BAġLI BAġINA 

BAĞIġLAMADAN DÖNME SEBEBĠ OLMAYIġI 

 

T.M.K. md. 181‟de ölüme bağlı tasarruflarla ilgili olarak, boĢanan eĢler, bu 

sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boĢanmadan önce yapılmıĢ olan 

ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaĢılmadıkça 

kaybederler, hükmü yer almaktadır. Benzer bir hükme ise, eĢlerin evlilik sırasında 

                                                 
271

 HATEMĠ, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık, s. 277: Örf ve adet hukukunun düzenlediği bir husus 

“opinio necessitatis” unsuru nedeniyle toplumca benimsendiği için örf ve adet hukuku kurumunun 

ahlaka aykırı olması bir çeliĢki değildir. Çünkü “baĢlık” ülkenin tamamı tarafından benimsenen bir 

kurum olmayıp sadece bazı yerlerinde uygulanan yöresel kurallara dayanır. Ayrıca hakim tarafından 

yöresel olarak uygulanan bir kuralın genel ahlaki değer yargısı ile çeliĢmesine rağmen nazara alınması 

mümkün değildir. Ahlak kuralları pozitif hukuk kuralları doğrultusunda seçilmelidir. Anılan 

nedenlerle pozitif hukukun temel ilkeleri çerçevesinde benimsenen “baĢlık” kurumunun ahlaka aykırı 

olduğu sonucuna üstünlük tanımak gerekir.  
272

 DOĞAN, NiĢanlanma, s. 205; HATEMĠ, Aile Hukuku (Sınav Hazırlık Kitabı), s. 17; HATEMĠ/ 

SEROZAN, Aile Hukuku, s. 67; k.g. için Bkz.: TEKĠNAY, Aile Hukuku, s. 34-35; OĞUZMAN/ 

DURAL, Aile Hukuku, s.57 dn. 68. 
273

 HATEMĠ, Aile Hukuku(Sınav Hazırlık Kitabı), s. 18; Bkz.: yuk. Ġkinci Bölüm 5.5. Medeni 

Kanun Çerçevesinde Talep Edilemeyen Hediyelerin Ġadesi. 
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yaptıkları bağıĢlama sözleĢmeleri bakımından mevzuatımızda yer verilmediği 

görülmektedir. 

 

Borçlar Hukukumuzda boĢanma ile sona eren bir evlilik içerisinde eĢlerin 

birbirlerine yapmıĢ oldukları bağıĢlamalar, boĢanmanın gerçekleĢmesi ile 

hükümlerini korumaya devam etmektedir. BoĢanma bağıĢlayan taraf için, baĢlı 

baĢına bir bağıĢlamadan dönme sebebi olarak kanunumuz tarafından kabul 

edilmemiĢtir
274

.  

 

Anayasamız tarafından da güvence altına alınan aile, Türk toplumunun temel 

taĢıdır. Aile kurumunun toplum içerisindeki yeri, bu kurumun korunması, eĢler 

arasındaki karĢılıklı iliĢkiler gibi hususlar dikkate alındığında, boĢanmaya yol açan 

bazı özel hallerde eĢlerin yapmıĢ oldukları bağıĢlamadan dönebilmelerine imkan 

tanımak gerekmektedir. 

 

B.K. md. 244 ve 245 (T.B.K. md. 295 ve 296)‟de düzenlenen bağıĢlama sözü 

vermeden dönme ile yerine getirilmiĢ bağıĢlama sözü vermeden ve elden 

bağıĢlamadan dönme sebeplerini yukarıda izah etmiĢtik
275

. Burada da belirttiğimiz 

gibi “BağıĢlananın bağıĢlayana veya onun ailesinden bir kimseye karĢı kanundan 

doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranması” halinde bağıĢlayan 

bağıĢlama sözleĢmesinden dönebilir. EĢler boĢandıklarında, bağıĢlayan konumundaki 

eĢe karĢı, bağıĢlanan eĢin, aile yükümlüklerinden doğan ödevlerini önemli ölçüde 

savsaklaması halinde de bağıĢlayan eĢe bağıĢlamadan dönme imkanı tanınmıĢtır.  

BağıĢlayan ile bağıĢlanan arasındaki evliliğin sona ermesine sebebiyet veren olaylar 

incelendiğinde, bağıĢlanan konumundaki eĢin eylemleri, bağıĢlayan eĢe veya onun 

ailesinden bir kimseye karĢı kanundan doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı 

davranması Ģeklinde yorumlanabiliyorsa, bağıĢlayan eĢin bağıĢlama sözleĢmesinden 

dönme imkanı bulunmaktadır
276

. Bununla birlikte bağıĢlanan eĢin tutum ve 
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 YELDAN, BağıĢlama, s. 70; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 304. 
275

 Bkz.: yuk. Ġkinci Bölüm 3. BağıĢlama Sözü Vermeden Dönme; 4. Yerine GetirilmiĢ BağıĢlama 

Sözü Vermeden ve Elden BağıĢlamadan Dönme. 
276

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 109; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 379-380; TUNÇOMAĞ, 

Borçlar Hukuku, s. 196; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 278-279; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, 
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davranıĢları, bağıĢlayan eĢe veya onun ailesinden bir kimseye karĢı kanundan doğan 

yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davrandığı Ģeklinde yorumlanamıyor ise, salt 

eĢlerin boĢanmaları, bağıĢlayan eĢe bağıĢlama sözleĢmesinden dönme hakkı 

tanımayacaktır
277

.  

 

EĢlere aile yükümlülüklerinden doğan ödevlere aykırı davranmaktan dolayı 

tanınan bağıĢlamadan dönme hakkında da, B.K. md. 246 (T.B.K. md. 297)‟da yer 

alan hak düĢürücü süre geçerlidir. B.K. md. 246 (T.B.K. md. 297)‟da yer alan hak 

düĢürücü sürenin baĢlangıç tarihi boĢanma bakımından ne olmalıdır? Bu husus 

doktrinde tartıĢmalıdır. Bir görüĢe göre
278

, bir yıllık hak düĢürücü süre boĢanma 

ilamının kesinleĢmesi tarihinden itibaren baĢlamalıdır. Doktrinde savunulan bir baĢka 

görüĢe göre ise
279

, B.K. md. 246 (T.B.K. md 297)‟da yer alan hak düĢürücü süre 

boĢanma ilamının kesinleĢmesi tarihinden itibaren değil, eĢler arasındaki boĢanmaya 

konu fiilin öğrenildiği tarihten itibaren baĢlamalıdır. Hatta bu görüĢe göre eĢler 

arasına açılmıĢ ya da kesinleĢmiĢ bir boĢanma hükmünün bulunması Ģart olmayıp 

sadece aile yükümlülüklerinden doğan görevlerin önemli ölçüde ihlal edilmesi 

yeterlidir.  

 

                                                                                                                                          
s. 304; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 243: “Karı koca arasındaki bağıĢlarda, sadakat ve müzaharet 

(MK. 151); infâk (MK. 152), birliğe ve çocuklara ihtimam (MK. 152) hallerinin ihlâli, genel boĢanma 

sebebi olan geçimsizlik, ortak konutu bırakıp gitme halleri 244/II e giren bağıĢtan cayma için yeterli 

sebeplerdir. Burada sayılan haller boĢanma sebepleri ile birleĢmektedir. BoĢanma halinin, rucu için bir 

sebep olabilmesi ancak, lehine bağıĢta bulunanın kusurlu olmasının sabit olmasına bağlıdır”. “EĢler 

birbirine yardım etmekle ve özellikle kadın, eĢine ve çocuklarına bakmakla yükümlüdür (MK. m. 151, 

152). Olayda davalı kadın birliği terk etmiĢ, ihtara rağmen dönmemiĢ, böylece kadın bağıĢlayana karĢı 

kanunen yükümlü olduğu görevleri yerine getirmekte önemli derecede kusurlu davranmıĢ, öyle ki bu 

tutumu yüzünden boĢanma kararı verilmiĢtir. O halde davacı koca için bağıĢlamadan dönme hakkı 

doğmuĢtur”. Yargıtay 2. H.D., 09.05.1977 tarih, 1977/2437 E. 1977/3877 K. sayılı kararı (Akip Ġçtihat 

Programı). 
277

 OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 243: Ayrıca karı koca arasında aile yükümlülüklerine önemli ölçüde 

aykırı davranma sebebine dayalı bir bağıĢlama sözleĢmesinden dönme davasında, dönmeye konu 

olaylar aile yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranmaktan kaynaklanan olaylar olsa dahi, 

geçerli bir dönme sebebi olarak kabul edilebilmesi için, ancak bağıĢlama sözleĢmesinin yapıldığı 

tarihten sonra gerçekleĢmiĢ olaylar olması gerekmektedir. 
278

 ARAL, Borçlar Hukuku, s. 204. 
279

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 304 dn. 1558. 
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Hak düĢürücü sürenin baĢlangıç tarihi ile ilgili Yargıtay‟ın da farklı mahiyette 

kararları mevcuttur. Yargıtay bir kararında
280

 “Davalı boĢanma dava dilekçesinde 

sadakatsizlik olayını boĢanma dava açılmadan 15 gün önce 16/05/1995 tarihinde 

öğrendiğini beyan etmiĢ, ancak hibeden rücu savunmasını bir yıllık hak düĢürücü 

süre geçtikten sonra 23/08/1996 tarihinde yapmıĢtır (B.Y.md 246/1 ). Davalı hak 

düĢürücü süre içinde bağıĢtan rücu iradesini açıklamadığından davanın ziynet 

eĢyaları yönünden kabulü gerekir” sonucuna varmıĢtır. Aynı kararda yer alan 

muhalefet Ģerhinde ise, “BoĢanma davası sonucu tarafların sadakatsizlik nedeniyle 

boĢanmalarına karar verilmiĢ, bu hüküm 07/11/1996 tarihinde kesinleĢmiĢ, 

sadakatsizlik olgusu ile ilgili kesin, hukuken bağlayıcı sebepte bu tarihte 

belirginleĢmiĢtir. BağıĢlayan ancak bu tarihte bağıĢtan rücu sebebine vakıf olmuĢ 

sayılabilir. Bu nedenle de 23/08/1996 tarihinde açıklanan bağıĢtan rücu iradesi hak 

düĢürücü süre içinde açıklanmıĢ sayılır (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 

22/11/1989 tarihli ve 2- 448 Esas ve 603 Karar sayılı ilamı ). Kaldı ki, dava konusu 

ziynet eĢyaları davalı elindedir. Kıyasen hibe teahhüdünden rücu davalarında olduğu 

gibi rücu nedenlerini her zaman ileri sürebilir. Ortada henüz açılmıĢ bir dava 

bulunmadığı sürede rücu iradesini açıklamak gereği de yoktur” görüĢü 

benimsenmiĢtir. Yargıtay‟ın zina ile ilgili bir baĢka kararında ise, eĢlerden birisinin 

evliyken zina yapması ve diğer eĢin bu sebebe dayanarak boĢanma davası açması 

halinde, zina yapan eĢe karĢı boĢanma davasının kesinleĢmesinden itibaren bir yıllık 

hak düĢürücü süre içerisinde hediye ettiği ziynet eĢyalarının iadesi için dava 

açabileceği belirtilmiĢtir
281

.Yine Yüksek Mahkeme‟nin B.K. md. 246 (T.B.K. md. 

                                                 
280

 Yargıtay 2. H.D., 23.09.1998 tarih, 1998/8160 E., 1998/10211 K. sayılı kararı (Akip Ġçtihat 

Programı). 
281 “Dosyadaki kanıtlara göre eldeki dosyada davalı gözüken Zekai ġ., davacı gözüken Günnur ġ. 

aleyhine 20.9.2000 tarihinde evli bir kiĢi ile gönül iliĢkisine girmesini gerekçe göstererek boĢanma 

davası açmıĢ, Bartın 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2000/298 Esas 2001/179 Karar sayılı kararı ile 

aynı nedenle tarafların boĢanmalarına 31.5.2001 tarihinde karar verilmiĢ ve davacı vekilinin 

temyizden vazgeçmesi üzerine de 23.7.2001 tarihinde bu karar kesinleĢmiĢtir. ġu durumda eldeki dava 

davacısı Günnur ġ.'ın ücüncü bir kiĢiyle gönül iliĢkisine girmesi hususu boĢanma kararının 

kesinleĢmesi ile sabit olmuĢtur. O halde somut olayın özelligine gore BK. 246/1. deki hak düĢürücü 

sure boĢanma davasının kesınlestiği tarihten baĢlatılmadır. Davalı 27.11.2001 tarihinde bağıĢtan rücu 

ettiğini bildirdiğine göre bir yıllık süre geçmemiĢtir. O halde davalının bağıĢtan rücu definin süre 

geçtiğinden reddi doğru değildir.” Yargıtay 4. H.D. 03.02.3003 tarih 2002/14963 E. 2003/1168 K. 

sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
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297)‟da yer alan sürenin eĢler arasında terke dayalı olarak açılan boĢanma davasının 

kesinleĢmesinden itibaren baĢlayacağı görüĢündedir
282

. 

 

Yargıtay‟ın yukarıda metin içerisinde verdiğimiz kararında benimsendiği 

gibi, aile yükümlülüklerinden kaynaklanan görevlerin önemli derecede yerine 

getirilmemesinin yani, sadakatsizliğin öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde 

boĢanma davasının yanı sıra, bağıĢlamadan dönme hakkının da kullanılması gerektiği 

savunulursa, bu takdirde kararda olduğu gibi sadakatsizliğe uğrayan eĢ, ayrıca, hak 

düĢürücü süreyi kaçırdığı için bağıĢlamadan dönme hakkını da kaybedecektir.  

 

Kanunun lafzına bağlı kalındığı takdirde hak düĢürücü sürenin öğrenmeden 

itibaren baĢlayacağı ilk anda akla gelebilir. Bununla birlikte sadakatsizlik gibi bir 

boĢanma sebebiyle evliliğin sona erdiği hallerde, bilgisizlik nedeniyle boĢanma ile 

bağıĢlama sözleĢmesinin de ortadan kalkacağı sanılabilir. Bu sebeple, öncelikle Türk 

toplum yapısı, eĢler arasındaki iliĢkiler, aile kurumu dikkate alınarak bu hususta 

ölüme bağlı tasarruflarla ilgili T.M.K. 181‟de yer alan hükme benzer bir hükmün 

mevzuatımızda yer alması gerektiği görüĢündeyiz. Aksi halde sadakatsizlik gibi aile 

hukukundan kaynaklanan en temel yükümlülüğün ihlalinde bile, sadakatsizliğe 

muhatap olan eĢe, süreyi geçirdiği gerekçesi ile yaptığı bağıĢlamadan dönme imkanı 

tanınmayarak, bir kez daha yıkılmasına neden olabiliriz. Bu konuda mevzuatımızda 

yasal bir düzenleme yapılıncaya kadar ise hak düĢürücü sürenin boĢanma ilamının 

kesinleĢmesinden itibaren baĢlayacağının kabul edilebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü 

sadakatsizlik olgusu taraflar tarafında iddia edilse bile, bu olgunun hukuken kesinlik 

                                                 
282

 “Dava bağıĢtan rücu isteğine iliĢkin olup, yerel mahkeme ile Özel Daire arasındaki uyuĢmazlık, 

BK‟nun 246/1. Maddesinde yer alan bir yıllık hak düĢürücü sürenin hangi tarihte baĢlayacağı, eĢ 

anlatımla temyize konu davanın süresinde açılmıĢ olup olmadığında toplanmaktadır. Davacı ile davalı 

1982 yılında evlenmiĢler, 1985 yılında davalı kadının müĢterek evi terk etmesi nedeniyle eve dönmesi 

için çekilen ihtarın semeresiz kalmasını takiben davacı tarafından terk sebebiyle boĢanma davasının 

kabulle sonuçlanması üzerine aynı yıl boĢanmıĢlardır. Davacı bu terk olayını, BK‟nun 244/2. 

Maddesindeki  (bağıĢlayana karĢı mükellef olduğu vazifelere karĢı ehemmiyetli bir riayetsizlik) 

sayarak, evlenmeden evvel davalıya bağıĢladığı eĢyaların iadesini istemiĢtir. MüĢterek yuvayı terk 

eden eĢin ihtara rağmen eve dönmemiĢ olması nedeniyle, terkin haklı olup olmadığının bu sebebe 

dayalı boĢanma davası sonucu verilen kararın kesinleĢtiği tarihte belli olacağı kuĢkusuzdur. 

BağıĢlayan ancak bu tarihte bağıĢtan rücu sebebine vâkıf olmuĢ sayılabilir. O itibarla, boĢanma 

kararının kesinleĢtiği tarihi, BK‟nun 246/1. Maddesinde yer alan bir yıllık hak düĢürücü sürenin 

baĢlangıcı olarak kabul etmek gerekir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 31.1.1986 gün 

1984/1-490 E, 1986/73 K. sayılı ilâmında da bu husus açıkça vurgulanmıĢtır.” Yargıtay H.G.K. 22.11. 

1989 tarih 2-448 E., 603 K. sayılı kararı UYGUR, Borçlar Kanunu, s. 5675.  
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kazanması ancak, boĢanma davasının kesinleĢmesi ile olmaktadır. Bu sebeple 

boĢanma hükmü ile kusur olgusunun kesinleĢtiği ve bağıĢlayan tarafından öğrenildiği 

kabul edilerek, bu tarihten itibaren baĢlayacak olan bir yıllık süre içerisinde 

bağıĢlama sözleĢmesinden dönülebileceği söylenebilir. Bu durum özellikle eĢlerin 

her ikisinin de birbirine kusur isnadında bulunduğu durumlarda, daha da önem 

kazanacaktır. Bu bağlamda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu‟nun bir kararına göre
283

 

koca, birlikte kusuru ile, kadının yasaya göre yükümlü bulunduğu aile ödevlerine 

önemli olarak aykırı davranmasına sebebiyet verirse, böyle bir durumda koca artık 

bağıĢlamadan geri dönme hakkını kullanamayacaktır. 

 

2.9. BAĞIġLANAN TARAFINDAN SÖZLEġMENĠN SONA 

ERDĠRĠLMESĠ 

 

Hukuk düzenince korunan belirli bir hukuki sonuca yönelmiĢ irade 

açıklamalarına hukuki iĢlem adı verilir
284

. Hukuki iĢlemler taraf sayısına göre tek 

taraflı hukuki iĢlemler ve iki veya çok taraflı hukuki iĢlemler olmak üzere ikiye 

ayrılırlar. Tek taraflı hukuki iĢlemler bir kiĢinin hukuki sonuç doğurmaya yönelik 

irade beyanı ile meydan gelen hukuki iĢlemlerdir
285

. Bu bölümde bağıĢlama 

sözleĢmenin bağıĢlananın hukuki sonuç doğurmaya yönelik tek taraflı irade beyanı 

ile sona erdirilmesini inceleyeceğiz. Öncelikle bağıĢlananın sözleĢmeden dönmesini 

sonrasında ise ayıp ve zapt halinde bağıĢlanan tarafından bağıĢlama sözleĢmesinin 

sona erdirilmesi üzerinde duracağız. 

 

2.9.1. BağıĢlananın BağıĢlama SözleĢmesinden Dönmesi 

 

BağıĢlama öyle bir sözleĢmedir ki,  bağıĢlayanın bir karĢı edim olmaksızın 

kendi mal varlığından bağıĢlananın malvarlığına yönelik ve sağlığında yaptığı causa 

donandiye dayalı bir kazandırıcı iĢlemdir. BağıĢlama sözleĢmenin tanımından da 
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 Yargıtay H.G.K. 30.9.1964 tarih ve 1027/D.2 E., 201 K. sayılı kararı (Akip Ġçtihat Programı). 
284

 AKĠPEK, Tamamlayıcı Olgu, s. 269 v.d. 
285

 Hukuki iĢlemin çeĢitleri hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz.: KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d.; 

Borçlar Hukuku, s. 94 v.d.; EREN, Borçlar Hukuku, s. 155 v.d. 
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anlaĢılacağı üzere sözleĢme, yalnızca bağıĢlayana borç yükleyip, bağıĢlanana bir 

karĢılık borç yüklememekte veya önemsiz bir borç yüklemektedir. Bu sebeple iki 

tarafa borç yükleyen sözleĢmelerden farklı olarak, bağıĢlama sözleĢmesinde 

bağıĢlayanın sorumluluğu daha hafif düzenlenmiĢtir
286

. Haklı sebeplerin varlığı ile 

bağıĢlanan tarafından bağıĢlama sözleĢmenin sona erdirilmesi bahsini incelerken bu 

hususunda göz önüne alınması gerekmektedir. 

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk bakıĢta bağıĢlama sözleĢmenin mahiyeti 

gereği bağıĢlananın, bağıĢlama sözleĢmeni sona erdiremeyeceği düĢünülebilir. Hatta 

sözleĢme gereğince herhangi bir edim yükümlülüğü olmadığı için bağıĢlama 

sözleĢmesinin tamamen onun menfaatine olduğu ve sözleĢmeyi feshedebilmesi için 

haklı bir sebebin olamayacağı ileri sürülebilir. Ancak bağıĢlama sözleĢmesinde de 

bazı hallerde, diğer sözleĢmelerde olduğu gibi, bağıĢlananın sözleĢme ile bağlı 

olmasını beklemek mümkün olmayacaktır. ĠĢte bağıĢlananın bağıĢlama sözleĢmesiyle 

bağlı olmasını bekleyemediğimiz bu hallerde, bağıĢlanan tek taraflı bozucu yenilik 

doğuran bir hak ile bağıĢlama sözleĢmesini sona erdirebilir. 

 

SözleĢmelerde geçerli olan ahde vefa ilkesi bağıĢlama sözleĢmesi içinde 

geçerlidir. Bu sebeple sözleĢmenin tarafları her akıllarına gelen durumda 

sözleĢmeden dönemezler. BağıĢlananın sözleĢmeden dönebilmesi için haklı 

nedenlerin varlığı gerekir. BağıĢlama sözleĢmesi gereği bağıĢlayanın en önemli 

borcu bağıĢlama konusu Ģeyi bağıĢlanana devir borcudur. BağıĢlayan bu borcunu 

gereği gibi yerine getirmemesinden (ifa etmemesinden) B.K. md. 96 (T.B.K. md. 

112) gereğince sorumludur
287

. Haklı sebeplerin en önemlisi aĢağıda ayrıntılı olarak 

inceleyeceğimiz, bağıĢlanandaki ayıptır. Ancak bazı hallerde bağıĢlama konusunda 

ayıp olmasa bile, bağıĢlanan için sözleĢmeden dönmek için baĢka haklı bir sebep söz 

                                                 
286

 OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 237; SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 216; HATEMĠ/ SEROZAN/ 

ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 149-150; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 299; TUNÇOMAĞ, Borçlar 

Hukuku, s. 195; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 116. 
287

 OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 237; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 298-299; TUNÇOMAĞ, 

Borçlar Hukuku, s. 195; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 116; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 374; 

BECKER, Borçlar Kanunu, s. 230. 
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konusu olabilir
288

. Örneğin bağıĢlama sözü verme (taahhüdü) sözleĢmesi yaptıktan 

sonra asgari ücret ile geçinen bağıĢlanan bağıĢlama konusu köpeğin günlük 130 kg 

mama yediğini öğrenir ve bu köpeğin bakım ve muhafazasını gerçekleĢtirmenin 

kendisi ve bağıĢlama konusu köpek için mümkün olmadığını anlarsa yerine 

getirilmemiĢ bağıĢlama sözü verme (taahhüdü) sözleĢmesinden bağıĢlananın 

dönmesine imkan tanınmalıdır.  

 

B.K. md. 243‟ün ilk cümlesinde bağıĢlayanın tekeffül etmemiĢ olsa bile 

bağıĢlanana karĢı bağıĢlamadan doğan zararlardan dolayı hile ve ağır kusurdan 

dolayı sorumlu olduğu belirtilmiĢtir. Bir baĢka ifade ile, bağıĢlayanın hafif 

ihmalinden kaynaklanan zararlardan dolayı bağıĢlayanın sorumluluğu yoluna 

gidilemeyecektir. Ġsviçre Borçlar Kanununun 248. maddesi Türkçeye çevrilirken 

yanlıĢ bir çeviri yapılmıĢtır. Fransızca “dol” terimi “kasd” olarak çevrilmesi 

gerekirken “hile” olarak çevrilmiĢtir
289

. T.B.K.‟nın 294‟üncü maddesinin ilk 

fıkrasında ise, “BağıĢlayan, bağıĢlamadan doğan zarardan bu zarara ağır kusuruyla 

sebep olmadıkça, bağıĢlanana karĢı sorumlu değildir” hükmüne yer verilmiĢtir. 

Doktrinde savunulan bir görüĢe göre bağıĢlayanın bağıĢlama sözleĢmesinde sadece 

ağır kusuru ile sebep olduğu zararlardan sorumluluğu yoluna gidilmesi, bağıĢlama 

sözleĢmesinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. BağıĢlama sözleĢmesi tek tarafa borç 

yükleyen bir sözleĢme olduğu için bağıĢlayanın sorumluluğu iki tarafa borç yükleyen 

sözleĢmelere nazaran daha hafif düzenlenmiĢtir
290

. Doktrinde savunulan bir diğer 

                                                 
288

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 374; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 195; BĠLGE, 

Borçlar Hukuku, s. 116; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 299; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar 

Hukuku, s. 157-158: BağıĢlayan borcunu zamanında yerine getirmemesine rağmen bağıĢlama konusu 

Ģeyin yerine getirilmesi (ifası) halen mümkün ise bağıĢlananın gecikmiĢ olarak sözleĢmenin yerine 

getirilmesini talep etme hakkı vardır. BağıĢlama sözleĢmesinin konusu bir para borcu ise, geçmiĢ 

günler faizi bağıĢlayanın temerrüte düĢtüğü tarihten itibaren değil, bağıĢlanan tarafından icraya ya da 

mahkemeye baĢvurma tarihinden itibaren hesap edilir (B.K. md. 104, T.B.K. md. 121). Söz konusu 

hüküm ile bağıĢlama sözleĢmeleri bakımından, sözleĢmenin mahiyeti gereği bağıĢlanan lehine bir 

düzenleme yoluna gidilmiĢtir. 
289

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 375; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 299; ARAL, Borçlar 

Hukuku, s. 202; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 195. 
290

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 299-300: Hafif ihmal nedeniyle B.K. md. 243 (T.B.K. md. 294) 

gereğince akdi sorumluluktan kurutulan bağıĢlayanın eylemleri haksız fiil kapsamında 

değerlendirilebiyor ise, bu takdirde bağıĢlayanın haksız fiil hükümleri uyarınca sorumluluğu yoluna 

gidilebilir. Ancak haksız fiil sorumluluğu bakımından B.K. md. 43-44 (T.B.K. md. 51-52) nedeniyle 

sorumluluğu daha hafif takdir olunacaktır. k.g. ROMELLĠ, Schweizerischen Obligationenrecht, Art 

248, Nr. 4: Hafif ihmal nedeniyle akdi sorumluluktan kurtulan bağıĢlayanın, sözleĢme dıĢı bir 
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görüĢe göre ise, B.K. md. 98 (T.B.K. md. 114)‟de yer alan, “ĠĢ özellikle borçlu için 

bir yarar sağlamıyorsa, sorumluluk daha hafif olarak olarak değerlendirilir” 

hükmünün bir uygulaması olarak B.K. md. 243 (T.B.K. 294)‟de yer alan hafif 

kusurdan kaynaklanan sorumluluğun ortadan kaldırılması yoluna gidilmiĢtir
291

. Buna 

karĢılık doktrinde savunulan bir baĢka görüĢe göre ise, bağıĢlayanın eyleminin akdin 

müspet ihlali olarak kabul edildiği hallerde bağıĢlananın bundan doğan zararının 

giderilmesi gerektiği ifade edilmektedir
292

. Buna göre B.K. md. 243 (T.B.K. md. 

294)‟deki “bağıĢlamadan neĢet eden zarar” kapsamında akdin sadece kurulmasından 

kaynaklanan menfi zararlar değil, akdin ihlalinden kaynaklanan müspet zararlar da 

mütalaa edilmelidir.  Örneğin bağıĢlayanın ağır kusuru olmaksızın bağıĢlana hasta bir 

koyun bağıĢlaması halinde, bağıĢlananın sürüdeki sağlıklı hayvanlarına hastalığın 

bulaĢmaması için, hastalığı öğrenir öğrenmez bağıĢlama sözleĢmesinden dönmesine 

ve müspet zararlarının tazminine hak tanınmalıdır
293

.  

 

2.9.2. Ayıp ve BaĢkalarının Malda Hak Ġleri Sürmesi (Zapt) 

Halinde Durum 

 

2.9.2.1. Ayıp Halinde Durum 

 

Ayıp, bağıĢlama konusu maldaki ağır kusurdur. BağıĢlama ile bağıĢlananın 

malvarlığına, ayıplı dahi olsa, herhangi bir karĢılık verilmeksizin bir değer 

girmektedir. Örneğin bağıĢlayan tarafından bağıĢlanana verilen arabanın fren 

sisteminde ortaya çıkan bozukluk nedeniyle bağıĢlananın sözleĢmeden dönme hakkı 

vardır. Bununla birlikte bağıĢlama sözleĢmesinin mahiyeti gereği satım 

sözleĢmesinden farklı olarak, örnekte de belirtildiği gibi hafif kusurdan kaynaklanan 

                                                                                                                                          
sorumluluğu da yoktur. Bir baĢka ifade ile bağıĢlayanın hafif ihmalinden dolayı haksız fiil 

kapsamında sorumluluğu yoluna da gidilemeyecektir. 
291

 CAVIN, Schweizerischen Obligationenrecht, s. 195; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 195; 

BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 116; SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 2166; HATEMĠ/ SEROZAN/ 

ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 150; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 202. 
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 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 374; OSER/ SCHONENBERGER, Kommentar zum 

schweizerischen Zivilgesetzbuch, Art. 248, Nr. 8; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 237-238. 
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 Ġhsan ERDOĞAN, “Hukuki Muamelelerde ġekle Aykırılığın Sonuçları”, (Çevrimiçi) 

http://www.hukuk.gazi.edu.tr/makale/dergiler/1/7.pdf, 17 Ekim 2009, s. 33. 
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zararlardan dolayı, tazminat talep etme hakkı yoktur. Bir baĢka ifade ile, 

bağıĢlananın bağıĢlama konusundaki ayıp nedeniyle sözleĢmeden dönerek ayıplı 

bağıĢlama konusu Ģey ile bir zarara uğramıĢ ise, bu zararın giderimini isteyebilmesi 

için bağıĢlanandaki ayıbın ağır olması gerekir
294

. BağıĢlanan bağıĢlama sözleĢmesini 

malvarlığında meydana gelebilecek bir zenginleĢme umuduyla kabul etmektedir. 

BağıĢlananın bu umuduna rağmen bağıĢlama sözleĢmesinin yerine getirilmesi ile 

mal varlığında bir azalma meydana gelmiĢse, artık bağıĢlananı bağıĢlama sözleĢmesi 

ile bağlı kılmak adalet duyguları ile bağdaĢmayacaktır. 

 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bağıĢlama sözleĢmesi, yalnızca bağıĢlayana 

borç yükleyip, bağıĢlanana bir karĢılık borç yüklememekte veya önemsiz bir borç 

yüklemektedir. Bu sebeple iki tarafa borç yükleyen sözleĢmelerden farklı olarak, 

bağıĢlama sözleĢmesinde bağıĢlayanın sorumluluğu daha hafif düzenlenmiĢtir. 

Alacağın temliki bahsinde de benzer bir düzenlemeye yer verilmiĢtir. B.K. md. 

169/3 (T.B.K. md. 191/2)‟ye göre: “Alacak bir edim karĢılığı olmaksızın 

devredilmiĢ ya da kanun gereğince baĢkasına geçmiĢse, devreden veya önceki 

alacaklı, alacağın varlığından ve borçlunun ödeme gücünden sorumlu değildir”. Bu 

hükümden de anlaĢılacağı üzere, karĢılıksız olarak yapılan alacağın temlikinde, 

alacaklının temlik ettiği alacak nedeniyle bir sorumluluğu yoktur
295

.   

 

B.K. md. 243‟de bağıĢlayanın ayıptan sorumluluğu düzenlenmiĢtir. Bu 

maddeye göre; “Vahip, hileden veya ağır dikkatsizlikten maada hallerde, hibeden 

neĢet eden zarardan mevhubunlehe karĢı mesul olmayıp ancak hibe edilen Ģeyin 

veya alacağın tekeffülünü vadetmiĢ ise; bununla mükelleftir”. Mehaz Ġsviçre Borçlar 

Kanunun 248. maddesinin 2. fıkrası ise, “ BağıĢlayan, bağıĢlanana karĢı bağıĢlanılan 

nesne ya da temlik edilen alacak için, yalnızca vaat etmiĢse, tekeffül borçlusudur” 

denilmektedir. Türk Borçlar Kanunun 294. maddesinin ikinci fıkrasında 

“BağıĢlayan, bağıĢlanılan Ģey veya alacak hakkında ayrıca garanti sözü vermiĢse, 

bununla sorumlu olur” hükmüne yer verilmiĢtir. Öncelikle 11.01.2011 tarihinde 

                                                 
294

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 103; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 375. 
295

 FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s.  277; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 375; KILIÇOĞLU, 

Borçlar Hukuku, s. 664: “Ancak bu hüküm emredici olmayıp, taraflar, sözleĢme ile temlikin ivazsız 

olmasına karĢın, alacaklının temlik edilen alacağın varlığından sorumluluğunu öngörebilirler”. 
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T.B.M.M. tarafından kabul edilen, 04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete‟de 

yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar 

Kanununun 294. maddesinde mehaz Ġsviçre Borçlar Kanunun 248. maddesindeki iki 

fıkra Ģeklindeki ayrıma riayet edilerek, ayıp ve zapt ile ilgili hükmün ayrı bir fıkra 

halinde düzenlenmesinin yerinde olduğunu söyleyebiliriz.  

 

BağıĢlayan bağıĢlama konusundaki ayıptan iki halde sorumludur. Bunlardan 

ilki, bağıĢlayanın bağıĢlama konusu Ģeydeki ayıbı bilerek bağıĢlananını bir zarara 

uğratmasıdır. BağıĢlayanın ağır kusuru da bağıĢlayanın sorumluluğu kapsamındadır. 

Eğer bağıĢlayan, bağıĢlama konusu Ģeyin bağıĢlananın malvarlığına zarar vereceği 

tehlikesini mutad bir özenle hareket etse idi bilebilecek idi ise, bağıĢlayanın ağır 

kusurunun olduğu söylenebilecektir
296

. 

 

Eğer bağıĢlayanın ağır kusuru yoksa bağıĢlama konusu Ģeyin ayıbından, 

ayrıca taahhüt ettiği takdirde sorumludur (B.K. md. 243, T.B.K. md. 294). 

BağıĢlayanın sorumluluğunu düzenleyen ayıbı üstlenmesinin ne Ģeklide olacağı 

doktrinde tartıĢmalıdır. Bir görüĢe göre ayıbı üstlenme borcu satım sözleĢmesinde 

olduğu gibi üstü kapalı olarak dahi yapılabilir
297

. Bir diğer görüĢe göre ise, ayıbı 

üstlenme borcu satım sözleĢmesinden farklı olarak sözleĢme niteliğinde bir hukuki 

iĢlemdir
298

. Yani bağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında ayrıca özel olarak 

kararlaĢtırılmalıdır. Yine aynı görüĢe göre, bağıĢlama sözleĢmesinin konusu 

taĢınmaz ya da taĢınmazlar üzerindeki ayni haklar ise, ayıbı üstlenme borcunun 

resmi Ģeklin kapsamı içerisinde yer alması gerekmektedir
299

. Borcun kapsamı 

hususunda taraflarca herhangi bir Ģey kararlaĢtırılmamıĢ ise, satım sözleĢmesindeki 
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 Bkz.: yuk. Ġkinci Bölüm 7.1. BağıĢlananın BağıĢlama SözleĢmesinden Dönmesi; TONGSĠR, 

BağıĢlama, s. 103; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 116; OSER/ SCHONENBERGER, Kommentar 

zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Art, 248, Nr.4; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 375: 

“BağıĢlayan ağır kusurlu olsa veya Ģeyin ayıplı olduğunu bilse ve sussa dahi, ayrıca taahhütte 

bulunmadıkça satımda tekeffüle dair hükümler burada kıyas yoluyla uygulanamaz, yalnız ağır kusur 

veya kast dolayısıyla uğranılan zararın tazmini akdin müsbet ihlâline dayanılarak istenebilir”.  
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 BECKER, Borçlar Hukuku, s. 231; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 196. 
298

 ROMELLI, Schweizerischen Obligationenrecht, Art. 248 Nr. 6; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 

300; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 375; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 116; ARAL, Borçlar 

Hukuku, s. 203; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 277. 
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 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s.301. 
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ayıptan sorumluluğa iliĢkin hükümler kıyasen uygulanır
300

. Buna göre bağıĢlanan, 

bağıĢlama konusundaki ayıptan sorumlu olacağı sözünü veren bağıĢlayandan ayıp 

dolayısıyla doğrudan doğruya ya da dolaylı doğan zararlarının tazminini isteyebilir. 

Bununla birlikte bağıĢlayan ayıp bakımından ağır kusuru olmadığını ispat ederek 

dolayısıyla zararların tazmininden kaçınabilir
301

. 

                                        

Yukarıda da belirttiğimiz gibi üstlenilmiĢ ayıp dolayısıyla bağıĢlayanın 

sorumluluğu özel olarak kararlaĢtırılmamıĢsa satım sözleĢmesine iliĢkin hükümler 

kıyasen uygulanır. Satım sözleĢmesine iliĢkin B.K. md. 202 (T.B.K. 227)‟de alıcıya 

tanınan sözleĢmeden dönme hakkı bağıĢlama sözleĢmesi içinde geçerlidir. Eğer 

bağıĢlananın malı alıkoymakta herhangi bir yararı yoksa
302

 bağıĢlama 

sözleĢmesinden dönmelidir. BağıĢlananın bu beyanı, bozucu yenilik doğuran bir 

beyandır
303

. 

 

2.9.2.2. BaĢkalarının Malda Hak Ġleri Sürmesi (Zapt) 

Halinde Durum 

 

SözleĢme konusu Ģeyin, sözleĢmenin kurulduğu sırada var olan ve mülkiyeti 

devralacak kiĢinin hakkını zedeleyen üçüncü bir kiĢinin hakkı ile yüklü olması 

halinde zapttan söz edilir
304

. BaĢkalarının malda hak ileri sürmesi (zapt) ile ayıp 

kavramları birbirine benzer ancak birbirlerinden farklı kavramlardır. Ayıp, sözleĢme 

konusu Ģeyin sahip olması gereken niteliklerinde, vasıflarında, eksikliklerin 

bulunmasıdır
305

. Bununla birlikte bazı yazarlar tarafından baĢkalarının malda hak 

ileri sürmesi (zapt), ayıbın bir türü olarak kabul edilmekte ve hukuki bir ayıp olarak 

nitelendirilmektedir
306

.  
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 BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 117; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 300; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, 
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 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 97. 
305

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 163. 
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 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 97; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 277. 
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi ayıp ile baĢkalarının malda hak ileri sürmesi 

(zapt) kavramları birbirlerinden farklı kavramlardır. BaĢkalarının malda hak ileri 

sürmesi (zapt), hukuki ayıptan farklı bir kavramdır ve ayıbın bir türü olarak 

değerlendirilemez. ġeyi yerine getirmekle (ifa ile) sorumlu olan sözleĢme tarafının 

üstlenme borcu, baĢkalarının malda hak ileri süremeyeceklerini üstlenme borcu (zapt 

nedeniyle tekeffül borcu) ve ayıbı üstlenme borcu (ayıp nedeniyle tekeffül borcu) 

olarak ikiye ayrılabilir. Ayıbı üstlenme borcu da hukuki ayıp ve maddi ayıplar 

nedeniyle üstlenme borcu olarak ikiye ayrılarak incelenebilir. Zapt (baĢkalarının 

malda hak ileri sürmeleri), sözleĢme konusu Ģeyin, sözleĢmenin kurulduğu sırada var 

olan ve mülkiyeti devralacak kiĢinin hakkını zedeleyen üçüncü bir kiĢinin hakkı ile 

yüklü olmasıdır. Hukuki ayıpta ise, mevzuat gereği sözleĢme konusu Ģeyden elde 

edilmesi beklenen yarar önemli ölçüde ya da tamamen ortadan kalkmaktadır
307

. 

Yargıtay ve doktrinde bazı yazarlar, satılan taĢıta gümrükçe el konulmasının hukuki 

bir ayıp olduğu sonucuna varmıĢlardır
308

. Buna karĢılık doktrinde bazı yazarlar 

tarafından ise, ihraç ve ithal yasağının hukuki bir ayıp olmadığı, bir hukuka aykırılık 

ya da hukuki imkansızlık durumu olarak nitelendirilebileceği sonucuna varılmıĢtır
309

. 

Yargıtay tarafından Ģasi numarası sonradan vurulan arabanın Ģasisine ceza 

mahkemesince el konulması hukuki ayıp olarak nitelendirilmiĢtir
310

. 

                                                 
307

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 59. 
308

 “BK m. 194/207 ile satılanın bozukluklarına karĢı sağlamaya iliĢkin olarak hükümler 

öngörülmüĢtür. Sözü edilen Yasanın 194. maddesi uyarınca, alıcı satıcıya karĢı satılanın maddi ya da 

hukuki bir nedenden ötürü değerini veya iĢe yararlılığını ortadan kaldıran ya da önemli ölçüde azaltan 

bozuklukların [ayıpların] bulunmamasından ya da varlığını vaad ettiği [söz verdigi] niteliklerden 

sorumludur. Hukuki bozukluk, satım sözleĢmesinin yerine getirilmesi için gecirilen hakkın objektif bır 

hukuk kuralından ötürü sakatlanmıs bulunması, satılanın objektif bir hukuk kuralı nedeniyle 

öngörülen amaca hizmet edememesidir. ġöyle de denebilir: Satılanın değerine ve ondan beklenen 

yararlara etki eden ve objektif hukukun koyduğu bir takım sınırlama ve yasaklardan doğan eksiklikler,  

hukuki bozukluklar. Zapta karĢı sağlamada üçüncü kiĢinin bir hak nedeniyle satılanı zapta kalkması 

söz konusu olup hukuki bozuklukta ise geçirilen hak objektif bir hukuk kuralı nedeniyle bozuk bulun- 

maktadır. Bu hukuk kuralımın, kamu hukukuna ya da özel hukuka dayanması önemli değildir. Somut 

olayda, davacıya satılan taĢıta gümrükçe el konulmuĢtur. 0 nedenle hukuk bozukluktan ötürü davacı 

BKm. 202'deki seçimlik hakkını kullanabilir.”  Yargıtay 13. H.D., 07.05.1981 tarih, 1981/1942 E. 

1981/3498 K. sayılı kararı YKD - 1982/4 - Sayfa:530 (MeĢe Ġçtihat Programı); ZEVKLĠLER/ 

GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 103. 
309

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 170-171; Mustafa DURAL, “Ġmkansızlık Kavramı ve Türleri”, 

BATĠDER, C. VII, 1973, s. 16; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 130-131. 
310

 “Satım konusu otonun Ģase numarasının sonradan vurulmuĢ olması ve bunun sonucu ceza 

mahkemesi kararı uyarınca Ģaseye el konulduğu uyuĢmazlık konusu değildir. Bu durumda taraflar 

arasındaki uyuĢmazlığın BK.nun satılanın ayıbından dolayı satıcının tekeffülünü düzenleyen 194 ve 

onu izliyen maddeleri uyarınca çözülmesi gerekir”. Yargıtay 13. H.D., 14.01.1985 tarih, 1984/7744 E. 

1985/119 K. sayılı kararı YKD - 1985/11 - Sayfa:1671 (MeĢe Ġçtihat Programı). 
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Yargıtay, hukuki ayıp kavramını bazı kararlarında baĢkalarının malda hak 

ileri sürmesi (zapt) kavramı yerine kullanmıĢtır. Örneğin, Yargıtay bir kararında 

satılan mal üzerindeki haciz nedeniyle mala el konulmasını hukuki ayıp olarak 

nitelendirmiĢtir
311

. Buna karĢılık aynı konu ile ilgili olarak Yargıtay baĢka bir 

kararında ise, satılan mal üzerindeki haciz nedeniyle mala el konulmasını yerinde 

olarak zapt olarak nitelendirmiĢtir. Söz konusu karar Ģu Ģekildedir: “Kamyonun 

24.5.1983 tarihinde davacıya ihalesiyle taraflar arasında Borçlar Kanununun özel 

kısmında düzenlenen bir satım sözleĢmesi kurulmuĢtur.  Satım konusu kamyonun 

ihaleden önce kaydına konmuĢ olan ihtiyati tedbir kararına istinaden mahkemece 

esas davada hüküm altına alınan alacak için haczedildiği uyuĢmazlık konusu değildir. 

Kamyonun bu suretle haciz ve paraya çevrilmesi ile satılan mal alıcı davacının 

elinden alınmıĢ ve zapt hali gerçekleĢmiĢtir. Ġhale Ģartnamesinde araç üzerinde 

ihtiyati tedbir bulunduğuna iliĢkin bir kayıt ve bilgi yoktur. Bu konuda davacının 

özel bir bilgisi olduğu da iddia ve ispat edilmemiĢtir. Satıcı durumundaki davalı idare 

burada BK.nun 189. maddesi uyarınca üçüncü kiĢinin hakkı dolayısıyla satılana el 

konulmasından dolayı alıcıya karĢı sorumludur. Satıcının buradaki sorumluluğu 

kusuruna değil yasal tekeffül borcuna dayanmaktadır. Satıcı davalı idare, kamyon 

üzerinde üçüncü kiĢinin mevcut hakkını bilmese ve bir kusuru bulunmasa dahi 

satılanın zaptından davacıya karĢı sorumludur”
 312

 .  

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi hukuki ayıp ile baĢkalarının malda hak ileri 

sürmesi (zapt) kavramlarını, her zaman birbirinden kolayca ayırt edebilmek mümkün 

olmamaktadır. Bununla birlikte burada özellikle yeniden vurgulanması gerekir ki, 

hukuki ayıp ile baĢkalarının malda hak ileri sürmesi (zapt) kavramları birbirlerinden 

farklı kavramlardır ve baĢkalarının malda hak ileri sürmesi (zapt), ayıbın bir türü 

olarak nitelendirilemez. 

 

                                                 
311

 Yargıtay 15. H.D., 25.10.1984 tarih, 1984/2513 E. 1984/3212 K. sayılı kararı YKD - 1985/3 - 

Sayfa:401 (MeĢe Ġçtihat Programı); GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 130. 
312

 Yargıtay 13. H.D., 18.03.1985 tarih, 1985/451 E. 1985/1794 K. sayılı kararı YKD - 1986/6 - 

Sayfa:828 (MeĢe Ġçtihat Programı); TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 171-172. 
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B.K. md. 243/2 (T.B.K. md. 294/2)‟ye göre: “BağıĢlayan bağıĢlanılan Ģey 

veya alacak hakkında ayrıca garanti sözü vermiĢse bununla sorumlu olur” . Yasa 

koyucu tarafından düzenlenen bağıĢlayanın sorumluluğu ile ilgili bu hükmün, hem 

ayıbı üstlenme borcu hem de baĢkalarının malda hak ileri sürmeyeceklerini (zapt) 

üstlenme borcu için geçerli olduğu sonucuna varmak uygun olacaktır
313

.  

 

Madde hükmü gereğince bağıĢlayan açıkça garanti sözü vermiĢse, 

baĢkalarının bağıĢlama konusu mal üzerinde hak iddia etmeleri halinde bağıĢlanan, 

B.K. md. 192 (T.B.K. md. 217)‟ye kıyasen zararlarının tazminini bağıĢlayandan talep 

edebilecektir
314

. BağıĢlayan özel olarak garanti sözü vermedikçe, bağıĢlama konusu 

mal üzerinde hak iddia etmesi halinde sorumlu olmayacaktır.  

 

2.9.3. BağıĢlanana Alacaklının Tercih Edilip Edilmemesi 

Sorunu 

 

BaĢkasının malvarlığına dahil olan bağıĢlama sözleĢmesi konusu Ģey 

bağıĢlanana mı yoksa alacaklıya mı ait olacaktır? Bu baĢlık altında bu sorunun 

cevabını bulmaya çalıĢacağız. 

 

Bir baĢkasının malvarlığına dahil olan bir bağıĢlama söz konusu olduğunda 

üstün hak sahibinin iade istemi karĢısında bağıĢlananın bir hak ileri sürmesi 

zordur
315

. Yasa koyucu malik olmayan kiĢiden devralınan malın mülkiyetinin bazı 

Ģartlar altında kazanılabilmesine imkan vermiĢtir. TaĢınırlar bakımından T.M.K. md. 

988‟de düzenlenen hükme göre: “Bir taĢınırın emin sıfatıyla zilyedinden o Ģey 

üzerinde iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı ayni hak edinen kimsenin edinimi, zilyedin 

bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunur”. Söz konusu maddenin 

uygulanabilmesi için taĢınırın sahibinin elinden rızası ile çıkmıĢ olması 

                                                 
313

 FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 277; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 195; BĠLGE, 

Borçlar Hukuku, s. 116-117; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 103; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 

375; BELEN, BağıĢlama, s. 33; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, 238; ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, 

Borçlar Hukuku, s. 158; SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 216; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 300. 
314

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 375. 
315

 SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 218; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 150. 
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gerekmektedir
316

. Örneğin bir taĢınırın kiraya verilmesi, tamir için tamirciye 

bırakılması, saklanmak üzere bir kimseye bırakılması sahibinin elinden rızasıyla 

çıkıĢa örnek olarak gösterilebilir. Malın sahibi tarafından bu yolla kendisine eĢya 

verilen kiĢiye emin sıfatıyla zilyet diyoruz
317

.  Üçüncü kiĢi emin sıfatıyla zilyetten 

iyiniyetli olmak koĢuluyla malı devralmıĢ ise, devredenin mülkiyeti devir yetkisi 

olmasa bile devredilen Ģeyin derhal maliki olur
318

. 

 

TaĢınırlar bakımından malik olmayan kiĢiden devralınan malın mülkiyetinin 

kazanılmasına iliĢkin yapılan bu düzenlemeye paralel olarak taĢınmazlar bakımından 

da benzer bir hüküm kaleme alınmıĢtır. T.M.K. md. 1023‟e göre “Tapu kütüğündeki 

tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir baĢka ayni hak kazanan üçüncü kiĢinin 

bu kazanımı korunur”. Gerçekte malik olmamakla birlikte tapu sicilinde malik olarak 

görünen kiĢiden, bir baĢka ifade ile adına yolsuz tescil yapılmıĢ olan kiĢiden, 

iyiniyetle taĢınmazı devralan kiĢi taĢınmazın mülkiyetini derhal kazanır
319

. 

 

Malik olmayan kiĢiden taĢınır veya taĢınmazı iyiniyetle devralan kiĢinin 

mutlak olarak ivazlı bir iĢlem ile devir iĢlemini gerçekleĢtirmesi gerekli midir? 

Yukarıdaki maddeler gereğince mülkiyetin derhal ve aslından kazanılabilmesi için 

ivazlı bir iĢlem ile devir iĢleminin gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir
320

.  

 

Malik olmayan zilyetten satım sözleĢmesi ile mülkiyeti devralan üçüncü 

kiĢinin ödediği semenin, emin sıfatıyla zilyedin malvarlığına dahil olduğu ve malik 

                                                 
316

 ZEVKLĠLER/ ACABEY/ GÖKYAYLA, Medeni Hukuk, s. 156; ÖZTAN, Medeni Hukuk, s. 

710; OĞUZMAN/ SELĠÇĠ/ OKTAY-ÖZDEMĠR, EĢya Hukuku, s. 102; ġeref ERTAġ, EĢya 

Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s. 114: “ Malikin malın vasıtasız zilyetliğini baĢkasına 

bırakmasındaki rızası, hata, hile, ikrah ve ehliyetsizlik gibi sebeplerden geçersiz ise, malikin geçerli 

bir rızası olmadığından, malı bıraktığı kiĢi, emin sıfatıyla zilyed sayılmaz”. 
317

 ZEVKLĠLER/ ACABEY/ GÖKYAYLA, Medeni Hukuk, s. 156; OĞUZMAN/ SELĠÇĠ/ OKTAY-

ÖZDEMĠR, EĢya Hukuku, s. 102; ERTAġ, EĢya Hukuku, s. 114; “Bir kimsenin zilyedliği, malik 

sıfatıyla ve bu sıfatı muhafaza iradesiyle hareket eden kiĢinin rızasına dayanıyorsa o halde emin 

sıfatıyla zilyedlik söz konusu olur.” Yargıtay 4. H.D., 30.11.1982 tarih, 1982/9252 E. 1982/10981 K. 

sayılı kararı YKD - 1983/3 - Sayfa:351 (MeĢe Ġçtihat Programı). 
318

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 52, ZEVKLĠLER/ ACABEY/ GÖKYAYLA, Medeni Hukuk, s. 

156; ERTAġ, EĢya Hukuku, s. 114; OĞUZMAN/ SELĠÇĠ/ OKTAY-ÖZDEMĠR, EĢya Hukuku, s. 

102. 
319

 ZEVKLĠLER/ ACABEY/ GÖKYAYLA, Medeni Hukuk, s. 158. 
320

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 52; SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 218;HATEMĠ/ SEROZAN/ 

ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 152. 
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tarafından emin sıfatıyla zilyede karĢı açılacak sebepsiz zenginleĢme davasına bir 

güvence olacağı söylenebilir
321

.  

 

KarĢılıksız devirler bakımından da mülkiyetin iyiniyetle geçiĢinin kabul 

edilmesi halinde ise, malvarlığından herhangi bir özveride bulunmayıp, karĢılıksız 

olarak mal kazanan kimsenin korunması durumu ile karĢı karĢıya kalacağız ki, böyle 

bir durumu hakkaniyet ilkeleri ile bağdaĢtırmak pek mümkün değildir
322

. Ayrıca 

hakkı zedelenen malik tarafından, malvarlığına herhangi bir değer girmeyen emin 

sıfatıyla zilyede karĢı, sebepsiz zenginleĢme davası açılabilmesi de mümkün 

değildir
323

. Anılan sebeplerle zilyetliğin iyiniyetle iktisabında bağıĢlanana alacaklı 

tercih edilmektedir. 

 

Doktrinde savunulan bir baĢka görüĢe göre ise
324

, zilyetliğin T.M.K. md. 763 

ve 1023 kapsamında devredilerek kazanılmasında bağıĢlanan dıĢarı bırakılmamalıdır. 

Bunun yerine, bağıĢlama yolu ile üçüncü kiĢiye kazandırma yapıldığında “iade” 

bağıĢlayandan sağlanamadığı taktirde, bağıĢlanana karĢı “iade” nin talep 

edilebilmesine imkan tanınmalıdır. Böylece hakkı zedelenen malik yine hakkına 

kavuĢabilecek, yukarıdaki maddelerde ivazlı devirlerle sınırlı olarak 

uygulanmayacaktır. Alman Hukukunda bu mahiyette bir hükme yer verilmiĢtir
325

. 

Türk Hukukunda ise, bağıĢlama yoluyla üçüncü kiĢiye yapılan kazandırmalar 

bakımından iadenin bağıĢlayandan sağlanamaması halinde, bağıĢlanana 

baĢvurulmasına imkan tanıyan bir hüküm mevcut değildir. Bununla birlikte T.M.K. 

md. 988. ve 1023. maddelerde “ivazlı devirler”den değil, emin sıfatıyla zilyedden 

devralma ve taĢınmazlarda yolsuz tescile güvenin korunmasından söz edildiğine göre 

bu maddelerin karĢılıksız devirler bakımından da geçersiz olduğunu söylemek 

mümkün değildir. Ancak de lege feranda olarak Alman Hukukunda yer alan 

düzenlemeye benzer nitelikte bir düzenlemeye hukukumuzda da yer verilmesinin 

uygun olduğunu düĢünüyoruz. 

                                                 
321

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 52. 
322

 SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 218; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 152. 
323

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 52. 
324

 A.e., s. 53. 
325

 BGB 812. 
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2.10. ĠRADE BOZUKLUĞU HALLERĠ 

 

Ġrade bozuklukları, B.K. md. 23 v.d. (T.B.K. md. 30 v.d.) yer alan yanılma 

(hata), B.K. md. 28 (T.B.K. md. 36)‟de düzenlenen aldatma (hile)
326

 ve B.K. md. 29 

(T.B.K. md. 37)‟da düzenlenen korkutma (ikrah)dır. Söz konusu irade bozukluğu 

halleri üzerinde çalıĢmamız gereği durmayarak bu irade bozukluğu hallerinin 

bağıĢlama sözleĢmesinin sona ermesi üzerine etkisini inceleyeceğiz. 

 

SözleĢmeler hukuku alanında uygulanan geçersizlik yaptırımlarından biri iptal 

edilebilirlik yaptırımıdır. Bu yaptırımla bir sözleĢme iliĢkisinde, taraflardan birinin 

iradesinin yanılma, aldatma
327

 ya da korkutma nedenlerinden biriyle sakat olması 

                                                 
326

 “Dava, hile ve muvazaa hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptali ve tescil isteklerine iliĢkindir. 

Davacı, davasında, maliki bulunduğu 33026 ada 1 parseldeki 2. kat 5 nolu bağımsız bölümün ½ payını 

davalılardan Kamile'ye evlilik birliğinin ve devamının sağlanması evlilik birliği içerisinde bakımının 

yapılması koĢuluyla devir ettiğini; oysa bu davalının değinilen koĢulları gerçekleĢtirmediği gibi 

taĢınmazdaki payını da öteki davalıya ( kızı Fatma'ya ) temlik ettiğini ileri sürerek; ilk iĢlemin hile ile 

sakat bulunduğunu; davalı Kamile'nin,öteki davalı Fatma'ya yaptığı satıĢ iĢleminin ise danıĢıklı 

olduğunu ileri sürerek iptal ve tescil isteğinde bulunmuĢtur. Dosya içeriği ve toplanan kanıtlardan; 

davacının,kayden maliki olduğu 33026 ada 1 parseldeki 5 nolu bağımsız bölümün ½ payını koĢulsuz 

bağıĢ akdiyle davalı Kamile'ye 24.12.1997 tarihli resmi sözleĢmeyle temlik ettiği; onun da, aynı payı 

10.5.2000 tarihli akitle kızı Fatmaya devir ettiği anlaĢılmaktadır. Bilindiği üzere, hile,genel olarak bir 

kimseyi irade beyanında bulunmaya,özellikle sözleĢme yapmaya sevketmek için onda kasten hatalı bir 

kanı uyandırmak,veya esasen var olan hatalı bir kanıyı koruma yahut devamını sağlamak Ģeklinde 

tanımlanır. Hata da yanılma hilede yanıltma söz konusudur.B.K'nun 28/l maddesinde açıklandığı 

üzere taraflardan biri diğer tarafın kasıtlı aldatmasıyla sözleĢme yapmaya yöneltilmiĢse hata esaslı 

olmasa bile aldatılan taraf için sözleĢme bağlayıcı sayılamaz.Değinilen koĢulların varlığı halinde 

aldatılan taraf hakkını kullanmak suretiyle hukuki iliĢkiyi geçmiĢe etkili ( makable ġamil ) olarak 

ortadan kaldırabilir ve verdiği Ģeyi geri isteyebilir. Öte yandan,hile her türlü delille isbat edilebileceği 

gibi iptal hakkının kullanılması hiç bir Ģekle bağlı değildir.Hilenin öğrenildiği tarihten itibaren bir 

yıllık hak düĢürücü süre içerisinde karĢı tarafa yöneltilecek bir irade açıklaması, defi yahut dava 

yoluyla da kullanılabilir. Bir iĢlemin yukarıda değinilen ilke ve olgulara göre; hileye dayalı 

olduğundan,söz edilebilmesi için aldatıcı ve kandırıcı iĢlemlerin akde mukaddem en son akit tarihin 

mevcut olması gerekir; akitten sonra,ortaya çıkan sebeplerin,akdi bozucu neden olarak düĢünülmesi 

mümkün değildir.Somut olayda; gerek taraf anlatımlarından ve gerekse dosya içeriğinden; davacının 

davalı Kamile ile yaptığı bağıĢ aktinde akit sırasında, kandırıcı ve aldatıcı bir davranıĢı bulunduğu 

söylenemez. Ayrıca,dosyada mevcut, davacı ve davalı Kamile ile iki tanığın imzalarını taĢıyan 

24.12.1997 günlü harici sözleĢmeden tapu memuru huzurunda yapılan bağıĢ akdinin yanlarının gerçek 

iradesini yansıttığı,akitten sonra ortaya çıkacak bozucu nedenlerin ise parasal yaptırıma bağlandığı 

tartıĢmasızdır. Hal böyle olunca,24.12.1997 günlü bağıĢ akdinin;yanların özellikle de davacının 

gerçek iradesini yansıttığı ve iradeyi bozucu bir neden olmaksızın kurulduğu anlaĢılmakla…” 

Yargıtay 1. H.D., 13.1.2003 tarih 2002/14062 E., 2003/80 K. sayılı kararı 

(http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=6362). 
327

 “Bilindiği üzere; Hile, genel olarak bir kimseyi irade beyanında bulunmaya, özellikle sözleĢme 

yapmaya sevketmek için onda kasten hatalı bir kanı uyandırmak, veya esasen var olan hatalı bir kanıyı 

koruma yahut devamını sağlamak Ģeklinde tanımlanır. Hata da yanılma hilede yanıltma söz 
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halinde, bu kimseye söz konusu iradesi ile kurmuĢ olduğu sözleĢmeyi iptal edebilme 

hakkı tanınmıĢtır
328

. B.K. md. 31 (T.B.K. md. 39)‟e göre: “Yanılma veya aldatma 

sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleĢme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı 

öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan baĢlayarak bir yıl 

içinde sözleĢme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği Ģeyi geri istemezse, 

sözleĢmeyi onamıĢ sayılır. Aldatma veya korkutmadan dolayı bağlayıcılığı olmayan 

bir sözleĢmenin onanmıĢ sayılması, tazminat hakkını ortadan kaldırmaz”. 

 

Ġptal edilebilirlik yaptırımı bozulabilir geçerlilik ve düzelebilir hükümsüzlük 

Ģeklinde iki anlamda kullanılabilir
329

. Bozulabilir geçerlilik anlamında iptal 

edilebilirlikte, sözleĢme baĢtan her iki taraf içinde geçerli olarak kurulmakta fakat, 

iradesi sakat olan tarafın geriye etkili olarak sözleĢmeyi iptal edebilme imkanı 

bulunmaktadır. Düzelebilir hükümsüzlük anlamında iptal edilebilirlikte, bozulabilir 

geçerlilik anlamında iptal edilebilirlikten farklı olarak sözleĢme baĢtan itibaren iki 

taraf içinde geçerli olmamakta ve iradesi sakat olan tarafın kendisine tanınan süre 

içerisinde iptal hakkını kullanması ile sözleĢme baĢtan itibaren kesin hükümsüz hale 

gelmektedir. Ġradesi sakat olan taraf kendisine tanınan süre içerisinde iptal hakkını 

kullanmaz ya da sözleĢmeye icazet verir ise, artık söz konusu iptal hakkını 

kullanabilmesine imkan yoktur ve sözleĢme yapıldığı andan itibaren geçerli bir 

sözleĢme durumuna girmektedir
330

.  

 

                                                                                                                                          
konusudur. BK. nun 28/l maddesinde açıklandığı üzere taraflardan biri diğer tarafın kasıtlı 

aldatmasıyla sözleĢme yapmaya yöneltilmiĢse hata esaslı olmasa bile aldatılan taraf için sözleĢme 

bağlayıcı sayılamaz. Değinilen koĢulların varlığı halinde aldatılan taraf hakkını kullanmak suretiyle 

hukuki iliĢkiyi geçmiĢe etkili ( makable ġamil ) olarak ortadan kaldırabilir ve verdiği Ģeyi geri 

isteyebilir. Öte yandan, hile her türlü delille isbat edilebileceği gibi iptal hakkının kullanılması hiç bir 

Ģekle bağlı değildir. Hilenin öğrenildiği tarihten itibaren bir yıllık hak düĢürücü süre içerisinde karĢı 

tarafa yöneltilecek bir irade açıklaması, defi yahut dava yoluyla da kullanılabilir.” Yargıtay 1. H.D. 

31.01.2002 tarih 2002/470 E. 2002/1151K. sayılı kararı 

(http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=6362). 
328

 Nagehan KIRKBEġOĞLU, “Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük” (YayımlanmamıĢ 

Tez), Ġstanbul, 2010, s. 49.  
329

 HATEMĠ, Medeni Hukuka GiriĢ, s. 167. Doktrinde iptal edilebilirliğin “düzelebilir 

hükümsüzlük” ve “bozulabilir geçerlilik” anlamında kullanıldığına dair Bkz.: 

KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 586-587. Doktrinde iptal edilebilirliğin 

“bozulabilir geçerlilik” anlamında kullanıldığına dair Bkz.: EREN, Borçlar Hukuku, s. 318-320. 
330

 HATEMĠ, Medeni Hukuka GiriĢ, s. 167: “BK. 31‟deki yaptırım “bozulabilir geçerlilik” değil, 

“düzelebilir hükümsüzlük” tarzında açıklanabilir”. 
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B.K. md. 31 ve T.B.K. md. 39‟da yanılma, aldatma ve korkutma ile iradesi 

sakat olan sözleĢme tarafının sözleĢmeyi iptal edebilme hakkı düzelebilir 

hükümsüzlük anlamında bir iptal hakkı olarak açıklanabilir. Ġradesi sakat olan taraf 

yanılma (hata) ve aldatma (hile) hallerinde, yanılma (hata) ve aldatma (hile)nın 

öğrenildiği andan, korkutma (ikrah) halinde korkutma (ikrah)nın etkisinden 

kurtulduğu andan itibaren bir yıllık süre içerisinde iptal beyanını ileri sürebilir. 

Ġradesi sakat olan taraf bu süre içerisinde iptal beyanını ileri sürer ise sözleĢme 

iliĢkisi kesin hükümsüz olur. Ġradesi sakat olan taraf kendisine tanınan bir yıllık süre 

içerisinden iptal beyanını ileri sürmez ya da icazet verir ise, söz konusu iptal 

hakkının kullanılabilmesine imkan yoktur. Ġptal hakkı yenilik doğuran bir haktır ve 

iradesi sakatlanan tarafından karĢı tarafa yöneltilen tek taraflı bir irade beyanı ile 

kullanılır
331

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
331

  KIRKBEġOĞLU, Kısmi Hükümsüzlük, s. 51; HATEMĠ, Medeni Hukuka GiriĢ, s. 167; 

KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 432 v.d.. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERĠN BAĞIġLAMA SÖZLEġMESĠNĠ 

TAMAMEN VEYA KISMEN HÜKÜMSÜZ KILMALARI 

 

Türk Borçlar Hukukuna hakim olan ilkelerden birisi de irade serbestisi 

ilkesidir. Bu ilke uyarınca kiĢiler, hukuk kuralları çerçevesinde hür iradeleri 

doğrultusunda istedikleri iĢlemleri yapabilirler. Hukuki sonuç doğuran olaylara 

hukuki olaylar adı verilir. Hukuki olayların bir türü olan hukuki iĢlem ise, hukuki 

sonuca yönelmiĢ irade açıklamasıdır
1
. Hukuki iĢlem, irade serbestisi ilkesinin 

gerçekleĢtirilmesine hizmet eden bir araçtır
2
. Hukuki iĢlemler irade beyanının 

sayısına göre, tek taraflı hukuki iĢlemler, iki taraflı hukuki iĢlemler ve kararlar olmak 

üzere üçe ayrılır
3
. Ġrade serbestisi ilkesinin hukukumuzdaki bir görünümü de iki 

taraflı bir hukuki iĢlem olan sözleĢmeler hukuku alanında karĢımıza çıkmaktadır. 

Ġrade serbestisi ilkesinin sözleĢmeler alanındaki yansıması ise sözleĢme serbestisi 

ilkesidir. Bu ilke uyarınca sözleĢmenin tarafları sözleĢme yapıp yapmamada, kiminle 

sözleĢme yapacağını belirlemede, sözleĢmenin içeriğini diledikleri gibi belirlemede, 

sözleĢmenin Ģeklini belirlemede hür iradeleri ile hareket edebilirler
4
.  

 

SözleĢmeler alanına hakim olan bu açıklamalar bir sözleĢme olduğunu 

söylediğimiz bağıĢlama sözleĢmesi bakımından da geçerlidir. Halen yürürlükte olan 

Borçlar Kanunumuzda akdin muhtelif nevileri baĢlığı altında, 01.07.2012 tarihinde 

yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanununda ise özel borç iliĢkileri baĢlığı 

altında düzenlenen sözleĢmelerden biri olan bağıĢlama sözleĢmesi karĢılıksız 

kazandırıcı bir iĢlemdir. BağıĢlama öyle bir sözleĢmedir ki,  bağıĢlayanın bir karĢı 

                                                 
1
 Hüseyin HATEMĠ, Medeni Hukuka GiriĢ, Gözden GeçirilmiĢ 4. bs., Ġstanbul, Vedat Kitapçılık, 

2010, s. 145; Veysel BAġPINAR, Borç SözleĢmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara, Adalet Matbaacılık, 

1998, s. 35; KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 89 v.d.; AKĠPEK, Tamamlayıcı 

Olgu, s. 269 v.d. 
2
 KIRKBEġOĞLU, Kısmi Hükümsüzlük, s. 5; AKĠPEK, Tamamlayıcı Olgu, s. 272. 

3
 KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 90 v.d.; EREN, Borçlar Hukuku, s. 155-

158.  
4
 ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 6-22; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar 

Hukuku, s. 4-6; HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 16-26. 
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edim olmaksızın kendi malvarlığından bağıĢlananın malvarlığına yönelik ve 

sağlığında yaptığı “causa donandi”ye dayalı bir kazandırıcı iĢlemdir. BağıĢlama 

sözleĢmesi tek tarafa borç yükleyen bir sözleĢmedir
5
 ve sözleĢmede borç ile 

yükümlü olan kiĢi bağıĢlayandır. BağıĢlanan ise bu sözleĢme nedeniyle herhangi bir 

borç altına girmemektedir. BağıĢlama sözleĢmesinin bu özelliği gereği, kanun 

koyucu tarafından bağıĢlayanı korumaya yönelik bir takım özel hükümler vaaz 

edilmiĢtir. BağıĢlama sözleĢmesinin tarafları, tüm sözleĢmeler için hukukumuz 

tarafından benimsenen sınırlayıcı hükümlere riayet etmenin yanı sıra, kanunumuz 

tarafından bağıĢlama sözleĢmesi için öngörülmüĢ kurallara riayet ederek bu 

sözleĢmeyi vücuda getirebilirler. 

 

BağıĢlama sözleĢmesi bağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında kurulan bir hukuki 

iliĢkidir. Bu sebeple kural olarak ancak, bağıĢlayan ve/veya bağıĢlanan tarafından 

sona erdirilebilir. BağıĢlayan ile bağıĢlanan dıĢında, üçüncü kiĢi konumundaki 

kiĢilerin kural olarak bağıĢlama sözleĢmesini sona erdirebilmeleri mümkün değildir. 

Ancak kanun koyucu toplumdaki zayıf kiĢileri korumak, kamu güvenliği, kamu 

düzeni gibi çeĢitli saiklerle, bazı Ģartlar altında üçüncü kiĢiler tarafından da 

bağıĢlama sözleĢmesinin kısmen ya da tamamen hükümsüz kılınabilmesine imkan 

tanımıĢtır.  

 

Bir hukuki iĢlemin kurucu unsurlarının bulunmasına rağmen, bu hukuki 

iĢlemden tarafların beklediği amacın gerçekleĢebilmesi için, hukuk düzeninin 

aradığı geçerlilik Ģartlarının bulunmaması halinde, söz konusu iĢleme hukuk düzeni 

tarafından bağlanan yaptırıma kesin hükümsüzlük adını veriyoruz
6
. Bir hukuki 

iĢlemin kurucu unsurlarının bulunmaması halinde uygulanacak yaptırım yokluk 

                                                 
5
 Tek tarafa borç yükleyen bir sözleĢme bir baĢka ifade ile iki taraflı bir hukuki iĢlemdir. BağıĢlama 

sözleĢmesi, tek taraflı bir hukuki iĢlem değildir. 
6
 KIRKBEġOĞLU, Kısmi Hükümsüzlük, s. 22; HATEMĠ, Fasiküller, s. 64-66: “Hükümsüzlük 

terimini “kesin hükümsüzlük” tarzında butlan yaptırımı içinde kullanıyoruz. Bu sebeple “askıda 

hükümsüzlük” terimi elveriĢli görünmektedir. Ne var ki, kesin hükümsüzlük terimini kullanmayıp da 

“Nichtigkeit = Nullité” karĢılığında butlan ve “nichtig” karĢılığında “bâtıl” terimini kullanırsak, bu 

takdirde “hükümsüzlük” terimi “Unwirksamkeit”ı karĢılayabilmekte (Inefficacité) ve “askıda 

hükümsüzlük” terimi de “schwebende Unwirksamkeit” karĢısında “yerine oturmaktadır”. 

“Unwirksamkeit” karĢılığında “nâfiz olamama, adem-i nüfuz” gibi terimlerin kullanılmasına ve 

bunlara “Türkçe” karĢılık aranmasına da gerek kalmamaktadır”. 
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yaptırımıdır
7
. Bir hukuki iĢlemin geçerli olarak kurulabilmesi için irade beyanları 

dıĢında hukuk düzeni tarafından aranan tamamlayıcı Ģartlardan ehliyet, Ģekil 

noksanlıkları
8
 ile muvazaa

9
 durumunda kesin hükümsüzlük yaptırımının 

uygulanacağı hususunda doktrinde görüĢ birliği vardır
10

. Ayrıca B.K. md. 20 

(T.B.K. md. 27)‟de, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kiĢilik 

haklarına aykırı ve konusu imkansız olan sözleĢmelerin kesin hükümsüz olacağı 

düzenlenmiĢtir. Bu yaptırımın bazı özellikleri vardır. Buna göre, söz konusu 

yaptırımın ortaya çıkması için bir hakim hükmüne gerek yoktur. Açılacak bir dava 

sonucundan hakim tarafından verilen hükmün niteliği sadece bir “tespit”tir
11

. Kesin 

hükümsüz bir hukuki iĢlem, belirli bir sürenin geçmesiyle
12

, sonradan verilen 

icazetle
13

, geçersizlik sebebinin sonradan ortadan kalkması ile düzelemeyecektir
14

. 

Kesin hükümsüzlük, hak sahibi olduğunu ileri süren tarafından herhangi bir süre 

sınırlaması olmaksızın ileri sürülebilir, hakim tarafından da re‟sen nazara alınır
15

. 

Ancak yokluk yaptırımından farklı olarak kesin hükümsüzlük yaptırımının ileri 

sürülmesi hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmamalıdır
16

. Buna göre, kesin 

hükümsüzlüğü ileri sürmek hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise, tarafların ve 

                                                 
7
 EREN, Borçlar Hukuku, s. 307; KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 578; 

HATEMĠ, Fasiküller, s. 56: Hukuki iĢlemler, hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade beyanlarıdır. Bir 

hukuk iĢlemin kurucu unsuru irade beyanıdır. Hukuki iĢlemi kurmaya yönelik irade beyanlarından biri 

yoksa hukuk düzeni tarafından söz konusu iĢleme bağlanan yaptırım “yokluk” yaptırımıdır. Buna 

karĢılık irade beyanlarından biri dıĢında tamamlayıcı unsurlardan birindeki eksilik halinde söz konusu 

hukuki iĢleme bağlanan yaptırım “yokluk” dıĢındaki geçersizlik yaptırımlarından biri olur. 
8
 Bu konudaki tartıĢmalar için Bkz.: KIRKBEġOĞLU, Kısmi Hükümsüzlük, s. 22-23 dn. 97; 

KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 307-312. 
9
 Muvazaa bakımından k.g. için Bkz.: KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 355. 

10
 KIRKBEġOĞLU, Kısmi Hükümsüzlük, s. 22-23. 

11
 HATEMĠ, Aile Hukuku, s. 63: Aile Hukuku alanında kesin hükümsüzlük yaptırımının ortaya 

çıkması içi için borçlar hukuku alanından farklı olarak hakim hükmüne gerek vardır.  
12

 HATEMĠ, Fasiküller, s. 78-79: Ġptal edilebilirlik yaptırımında kesin hükümsüzlük yaptırımından 

farklı olarak belirli bir sürenin geçmesi ile iĢlem kurulduğu andan itibaren geçerli sayılır. 
13

 HATEMĠ, Medeni Hukuka GiriĢ, s. 166-167: Ġptal edilebilirlik yaptırımında kesin hükümsüzlük 

yaptırımından farklı olarak icazetle iĢlem kurulduğu andan itibaren geçerli sayılır. Benzer bir durum 

askıda hükümsüzlük yaptırımına tabi iĢlemler bakımından da geçerlidir. Askıda hükümsüzlük yasal 

temsilcinin muvafakatına bağlı olarak yapılması gereken bir iĢlemin, bu muvafakat olmaksızın 

yapılması halinde hukuki iĢlemin her iki tarafının da iĢlem ile bağlandığı ancak yasal temsilci 

tarafından iĢleme icazet verilinceye kadar her iki tarafında borçlu olmadığı bir durumdur. Yasal 

temsilci tarafından hukuki iĢleme verilecek icazet ile iĢlem kurulduğu andan itibaren geçerli olur. 

HATEMĠ, Fasiküller, s.58, 78-79.  
14

 KIRKBEġOĞLU, Kısmi Hükümsüzlük, s. 24; HATEMĠ, Medeni Hukuka GiriĢ, s. 165-166. 
15

 A.e., s. 25; HATEMĠ, Fasiküller, s. 66. 
16

 A.e., s. 41-42. 
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üçüncü kiĢilerin kesin hükümsüz sözleĢme nedeniyle herhangi bir hak elde 

edebilmeleri mümkün değildir.
17

 

 

B.K. md. 20/2 (T.B.K. md. 27/2)‟de “SözleĢmenin içerdiği hükümlerden bir 

kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. Ancak bu hükümler 

olmaksızın sözleĢmenin yapılmayacağı açıkça anlaĢılırsa, sözleĢmenin tamamı kesin 

olarak hükümsüz olur” hükmüne yer verilmiĢtir. BAġPINAR‟a göre kısmi 

hükümsüzlük, “bir sözleĢmenin imkansızlık, hukuka veya ahlaka aykırılık nedeniyle 

sakat olması halinde, yalnız bu kısmın batıl olup, sakat olmayan diğer kısımlarının 

tarafların sözleĢmenin ayakta tutulması yönündeki farazi iradelerinin de dikkate 

alınarak geçerliliğini korunması” dır
18

. KIRKBEġOĞLU‟na göre ise kısmi 

hükümsüzlük, “sakatlığın sözleĢmenin yalnız bir kısmına iliĢkin olması halinde, 

tarafların farazi iradelerinden aksi anlaĢılmadıkça, sözleĢmenin ya sakat kısmının 

çıkarılarak ya da bu kısmın uygun içerikle değiĢtirilmesi veyahut uygun/yasal sınıra 

indirilmesi/yükseltilmesi suretiyle geçerliliğinin korunduğu bir yaptırım”dır
19

.  

                                                 
17

 KIRKBEġOĞLU, Kısmi Hükümsüzlük, s. 25; KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar 

Hukuku, s. 312-328; “BK.m.  11/2'deki  "geçerli  olmaz".  sözleri, Ģekil  Ģartının,  "kurucu  unsur"  

olarak  değil, "geçerlik unsuru"  olarak  kabul  edilmektedir.  Geçerli  olmaz  sözcüklerini,  kurulmuĢ  

olmaz, yoktur Ģeklinde anlamak olanaksızdır.  Bu  görüĢ  Türk Yargıtay'ının bazı kararlarında 

benimsendiği klasik butlan görüĢünden dahi ağır bir  görüĢtür.  Bilindiği  gibi,  klasik  butlan  

görüĢünde,  resmi Ģekil  yoksa,  iĢlemde  yok  sayılır. Diğer bir deyimle,  iĢlem  vardır.  Fakat Ģekil 

eksikliğinin  yaptırımı  olarak  yok  sayılmaktadır.  Klasik butlan görüĢünü uzun  süre  uygulayan  

Ġsviçre  Federal  Mahkemesi,  bu  görüĢün,  iĢlemi  oluĢturan  hukuki  irade ile, Ģekli karıĢtırdığını  ve  

fiilen  var  olan  iradeleri sonuçta yok sayarak yanılgıya düĢtüğünü farketmiĢ ve görüĢünü 

yumuĢatarak  2  halde  akte  geçerlik  tanımıĢtır. Bunlardan biri, aktin tümüyle ifa edilmesi halidir. 

Burada da taĢınmaz  tapuya  bağıĢlanan  adına  tescil  edilmekle,  akit  ifa  edilmiĢtir. Aktin tümüyle 

ifa edilmesi halinde aktin  geçersizliğini  istemenin,  dürüstlük  kuralına  ters  düĢeceği,  ifanın  akte  

sağlık  kazandıracağı kabul edilmiĢtir. Diğeri, Ģekil noksanlığına  bilerek  sebep  olan  kiĢinin,  aktin  

butlanını  ileri  sürmesinin,  hakkın kötüye kullanılması olarak kabul edilmesidir (B.G.E. 104-11-101, 

112-11-111)… 1.4.1974  T.  ve  2/2  sayılı Ġçtihadı BirleĢtirme kararına konu olayda da, tapuda kayıtlı 

taĢınmaz, bağıĢlanan adına  tescil  ve  hatta  teslim  edildiğine  göre,  Ģeklin himayesinde olan 

bağıĢlayan, yani muris tarafından bağıĢlama  aktinden  doğan  borç,  bilerek,  isteyerek  ve tamamen 

ifa edilmiĢtir. Artık, burada, hibeyi Ģekil eksikliği  nedeniyle  yok  saymak,  Ģeklin  gayesine  ve  

tarafların  menfaatine  aykırıdır. Öte yandan, muris sağlığında  hibe  aktinin Ģekilden  geçersizliği  

hakkında bir dava açmazdı. Açsaydı, bu dava Ġsviçre Federal Mahkemesinin çözümüyle,  çeliĢkili  

davranıĢ  dürüstlük  kuralları  uymama  nedeniyle,  MK.  m.  2  uyarınca reddedilirdi.Böyle  olunca,  

artık,  geçersiz  sayılmaması gereken gizli, örtülü hibe akti nedeniyle, o taĢınmazda murisin bir  hakkı  

kalmamıĢ demektir. Tescil ve ifa vaki olmuĢtur. Mülkiyet hakkı bağıĢlanana geçmiĢtir. Böyle olunca, 

mirascıya  intikal  eden bir hak yoktur ve mirasçı murisin sahip olmadığı bir hakka sahip olamaz. Bu 

yön, açık ve seçiktir.” Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Büyük Genel Kurulu, 16.03.1990 tarih, 1989/1 E., 

1990/2 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
18

 BAġPINAR, Kısmi Butlan, s. 28. 
19

 KIRKBEġOĞLU, Kısmi Hükümsüzlük, s. 49. 
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Kısmi hükümsüzlük yaptırımının uygulama alanı bulabilmesi için objektif ve 

subjektif bazı Ģartların gerçekleĢmesi gerekir
20

. Kısmi hükümsüzlüğün 

uygulanabilmesi için bulunması gereken objektif Ģartlar Ģunlardır: Öncelikle geçerli 

olarak kurulmuĢ ve borç doğuran bir sözleĢme bulunmalıdır
21

. Ġkinci olarak 

sözleĢmenin bölünebilir nitelikte bir sözleĢme olması gerekmektedir
22

. Son Ģart ise, 

geçersizliğin sözleĢmenin içeriğinin
23

 bir kısmına iliĢkin olmasıdır. Kısmi 

hükümsüzlüğün subjektif Ģartı ise, tarafların farazi iradelerinden sakat kısım 

olmasaydı sözleĢmenin yapılmayacağının anlaĢılmaması gerekir
24

.  

 

Kısmi hükümsüzlüğün doktrinde üç anlamda kullanıldığı ifade edilmiĢtir. 

Bunlar: SözleĢmenin yalnızca sakat kısmının geçersiz olması sonucunu doğuran 

basit kısmi hükümsüzlük
25

; geçersiz kaydın yerine geçerli bir kaydın konulması 

Ģeklinde ifade edilebilen değiĢtirilmiĢ kısmi hükümsüzlük ve bir kaydın 

geçersizliğinin diğer baĢka kayıtlarında geçersizliğine sebebiyet verdiği 

geniĢletilmiĢ kısmi hükümsüzlüktür
26

.  

 

Kısmi hükümsüzlük B.K. md. 20/2 (T.B.K. md. 27/2)‟de basit kısmi 

hükümsüzlük anlamında kullanılmıĢtır. Buna göre, sözleĢmenin geçerliliği için 

bulunması zorunlu unsurlarından birinde geçersizlik sebebi var ve bu geçersiz 

kısmın çıkarılmasından sonra sözleĢme halen ayakta kalabiliyorsa basit kısmi 

                                                 
20

 Kısmi hükümsüzlüğün uygulanabilmesi için bulunması gereken Ģartların olumlu objektif Ģartlar, 

olumsuz objektif Ģartlar ve subjektif Ģartlar olarak üç gurupta incelenmesi gerektiğine dair görüĢ için 

Bkz.: BAġPINAR, Kısmi Butlan, s. 52 v.d. 
21

 A.e., s. 56: B.K. md. 20/2‟nin Borçlar Kanundaki yeri dikkate alındığında kısmi hükümsüzlüğün 

doğrudan borç sözleĢmeleri bakımından uygulama alanı bulacağı söylenebilir.. 
22

 Bölünebilirlik kavramının ayrıntısı için Bkz.: KIRKBEġOĞLU, Kısmi Hükümsüzlük,  s. 83 v.d. 
23

 HATEMĠ, Fasiküller, s. 58-59; HATEMĠ, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık, s. 135-140: Tarafların 

karĢılıklı hak ve yükümlülükleri, edimleri, vadeler, koĢullar, tarafların doğrudan ulaĢmak istedikleri 

amaçlar, kiĢilik kurma iĢlemleri sözleĢmenin içeriği kapsamında değerlendirilmelidir. 
24

 Ayrıntılı araĢtırma için Bkz.: KIRKBEġOĞLU, Kısmi Hükümsüzlük, s. 145 v.d.  
25

 Doktrinde “basit kısmi hükümsüzlük” kavramı ile “yatay kısmi hükümsüzlük” kavramları birbiri ile 

aynı anlamda kullanılmıĢtır. Yatay kısmi hükümsüzlük kavramı için Bkz.: HATEMĠ, Fasiküller, s. 

66; BAġPINAR, Kısmi Butlan, s. 149; KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 608.  
26

 BAġPINAR, Kısmi Butlan, s. 149 v.d.; KOCAYUSUFPAġOĞLU v.d.; Borçlar Hukuku, s. 601 

v.d. Kısmi hükümsüzlüğün türlerini, basit kısmi hükümsüzlük, değiĢtirilmiĢ kısmi hükümsüzlük ve 

düĢey kısmi hükümsüzlük olarak üçe ayırarak, geniĢletilmiĢ kısmi hükümsüzlüğü değiĢtirilmiĢ kısmi 

hükümsüzlüğün bir türü olarak incelenmesine iliĢkin Bkz.: KIRKBEġOĞLU, Kısmi Hükümsüzlük, 

s. 157 v.d. 
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hükümsüzlükten söz ederiz
27

. DeğiĢtirilmiĢ kısmi hükümsüzlük ise, sözleĢmenin 

geçerliliğine etki eden ve geçersiz olan zorunlu unsur yerine geçerli bir kaydın 

konulması Ģeklinde ifade edilebilir
28

. B.K. md. 20/2 (T.B.K. md. 27/2)‟de kısmi 

hükümsüzlük bir baĢka anlamda daha kullanılmıĢtır. Buna göre: Doktrinde bazı 

yazarlar tarafından ayrı bir kısmi hükümsüzlük türü olarak
29

, bazı yazarlar 

tarafından ise değiĢtirilmiĢ kısmi hükümsüzlüğün bir türü olarak
30

 ele alınan 

geniĢletilmiĢ kısmi hükümsüzlük, sözleĢmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının 

hükümsüz olması durumunda, tarafların farazi iradelerinden sözleĢmenin bu 

kısımları olmaksızın sözleĢmenin geçerli hükümlerinin de yapılmayacağı sonucuna 

varılmasıyla, geçerli bazı kısımların da geçersiz olması Ģeklinde ifade edilebilir
31

. 

Kısmi hükümsüzlüğün bir diğer anlamı ise, düĢey kısmi hükümsüzlüktür. DüĢey 

kısmi hükümsüzlük, ihlal edilen normun anlam ve amacının, sözleĢmenin nicel 

kısımlarının bölünebilmesine imkan tanıdığı hallerde uygulanabilecek bir yaptırım 

olarak tanımlanabilir
32

. Kısmi hükümsüzlüğün bir türü olan düĢey kısmi 

hükümsüzlük, B.K. md. 20/2 (T.B.K. 27/2)‟den değil, bizzat ihlal edilen normun 

anlam ve amacından kaynaklanmaktadır
33

. 

 

SözleĢmeler hukuku alanında uygulanan bir baĢka yaptırım türü ise, askıda 

hükümsüzlük yaptırımıdır. Bazı hallerde sözleĢmenin geçerli olarak kurulabilmesi 

için zorunlu tüm unsurlar bulunmasına rağmen sözleĢme hüküm ifade etmez ve bir 

askı durumu söz konusu olur. Eksik olan kanuni Ģart tamamlanınca, askıda 

hükümsüz olan sözleĢme kurulduğu andan itibaren hüküm ve sonuç doğurur. Ancak 

söz konusu eksik Ģartın tamamlanmayacağı kesinleĢir ise, sözleĢme kesin olarak 

hükümsüz hale gelir
34

. 

  

                                                 
27

 HATEMĠ, Fasiküller, s. 66. 
28

 BAġPINAR, Kımi Butlan, s. 152 v.d.; KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 607; 

KIRKBEġOĞLU, Kısmi Hükümsüzlük, s. 162 v.d. 
29

 BAġPINAR, Kısmi Butlan, s. 149 v.d.; KOCAYUSUFPAġOĞLU v.d.; Borçlar Hukuku, s. 601 

v.d. 
30

 KIRKBEġOĞLU, Kısmi Hükümsüzlük, s. 157 v.d. 
31

 A.e., 167. 
32

 A.e., s. 171 
33

 A.e., s. 178. 
34

 HATEMĠ, Fasiküller, s. 58; HATEMĠ, Medeni Hukuka GiriĢ, s. 166; KIRKBEġOĞLU, Kısmi 

Hükümsüzlük, s. 51; KOCAYUSUFĞAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 593-595. 
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Hukuki iĢlemlerde ve sözleĢmelerdeki eksiklikler nedeniyle uygulanabilecek 

yaptırımların neler olduğuna iliĢkin yaptığımız bu kısa açıklamalardan sonra aĢağıda 

bir sözleĢme olan bağıĢlama sözleĢmesin üçüncü kiĢiler tarafından tamamen veya 

kısmen hangi hallerde sona erdirebileceğini inceleyeceğiz. 

 

3.1. SINIRLI EHLĠYETSĠZĠN YASAL TEMSĠLCĠSĠNĠN 

  BAĞIġLAMAYI REDDĠ 

 

B.K. md. 236/1 (T.B.K. md. 287)‟de “Fiil ehliyeti bulunmayan kiĢi ayırt etme 

gücüne sahipse, bağıĢlamayı kabul edebilir” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre 

ayırt etme gücünü haiz, ergin olan ve kısıtlı olmayan tam ehliyetliler, ayırt etme 

gücüne sahip sınırlı ehliyetsizler ve sınırlı ehliyetliler bağıĢlamayı kabul edebilirler. 

Yalnızca ayırt etme gücüne sahip olmayan tam ehliyetsizlerin bağıĢlamayı kabul 

ehliyetleri yoktur. 

 

B.K. md. 236/2‟de ise sınırlı ehliyetsizlerin bağıĢlamayı kabul haklarına bir 

sınırlama getirilmiĢtir. Benzer bir hükme T.B.K.‟nın 287. maddesinin ikinci 

cümlesinde de yer verilmiĢtir. Buna göre: “Ancak, bağıĢlananın yasal temsilcisi bu 

kiĢinin bağıĢlamayı kabulünü yasaklar veya bağıĢlanılan Ģeyin geri verilmesini 

emrederse, bağıĢlama ortadan kalkar”. B.K. md. 236/2 (T.B.K. md. 287)‟de yer alan 

bu sınırlamaya sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisinin bağıĢlamayı reddi
35

 adını 

veriyoruz. Yasal temsilcinin bağıĢlamayı red hakkının hukuki niteliği doktrinde 

tartıĢmalıdır. 

 

 Bir görüĢe göre
36

 yasal temsilcinin reddi bağıĢlama sözleĢmesi bakımından 

bir bozucu Ģart niteliğindedir. Bu görüĢe göre, bağıĢlama sözleĢmesinde bir askı 

süresi vardır. Bozucu Ģart gerçekleĢinceye kadar bağıĢlama sözleĢmesi geçerli bir 

                                                 
35

 Bazı kaynaklarda yasal temsilcinin söz konusu hakkına “veto” adı da verilmektedir. Bizce de bu 

kullanım uygundur. Ancak yasa koyucu tarafından Türk Borçlar Kanununda da “veto”terimine yer 

verilmediği için, belirli mal bırakma (vasiyet)  alacaklısının T.M.K. md. 616‟da yer alan red hakkına 

kıyasen burada da “red” teriminin kullanılmasının uygun olacağını düĢünüyoruz. Her ne kadar anılan 

maddede red hakkı bizzat belirli mal (vasiyet) alacaklısı tarafından kullanılıyor ise de, belirli mal 

bırakma (vasiyet) tek taraflı bir iĢlemle kazanılır, fakat reddi mümkündür. 
36

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 283 dn. 1445‟de yer alan yazar. 
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sözleĢmenin tüm hüküm ve sonuçları ile varlığını koruyacaktır
37

.  B.K. md. 152/1 

(T.B.K. md. 173/2)‟e göre bozucu Ģartın gerçekleĢmesi ile bağıĢlama sözleĢmesi o 

andan itibaren hüküm ifade etmeyecektir. B.K. md. 152/2 (T.B.K. md. 173/3) 

gereğince de kural olarak bozucu Ģartın gerçekleĢmesi ile borç iliĢkisi ileriye etkili 

olarak ortadan kalkacaktır.  

 

Doktrinde savunulan diğer bir görüĢ, yasal temsilcinin bağıĢlama 

sözleĢmesini red hakkını özel bir hükümsüzlük hali olarak nitelendirmektedir
38

. 

 

BaĢka bir görüĢe göre ise
39

, yasal temsilcinin red hakkının hukuki niteliği, 

bağıĢlama sözleĢmesinin yapılıp yapılmadığı, yerine getirilip getirilmediği ihtimalleri 

ayrı ayrı değerlendirilerek belirlenmelidir. Buna göre: Ġlk ihtimalde sınırlı ehliyetsiz 

bağıĢlanan bağıĢlama sözleĢmesini henüz yapmamıĢ ve bağıĢlamayı kabul 

etmemiĢtir. Bu ihtimalde sınırlı ehliyetsizin bağıĢlama sözleĢmesinden haberdar olup 

olmadığı önem kazanmaktadır. Eğer yasal temsilci bağıĢlama sözleĢmesinden 

haberdar ve red hakkını kullanmıĢ ise, bu takdirde sınırlı ehliyetsiz tam ehliyetsiz 

gibidir. Bir baĢka ifade ile sınırlı ehliyetsiz bağıĢlanan, bağıĢlama sözleĢmesi 

yapamaz. Redde rağmen, sınırlı ehliyetsiz bağıĢlamayı kabul etmiĢse, sözleĢme 

ehliyetsizlik nedeniyle batıl olacaktır. Ġkinci ihtimalde sınırlı ehliyetsiz bağıĢlayan 

bağıĢlama sözleĢmesini yapmıĢ, ancak bu sözleĢme henüz yerine getirilmemiĢ bir 

bağıĢlama sözü verme (taahhüdü) Ģeklindedir. Yasal temsilci bağıĢlama 

sözleĢmesinden henüz haberdar değildir. Bu halde sınırlı ehliyetsizin bağıĢlama 

sözleĢmesi yapma ehliyetinde herhangi bir sakatlık yoktur. Sınırlı ehliyetsiz geçerli 

bir Ģekilde bağıĢlama sözleĢmesini yapabilir. Ancak bu durumda yasal temsilcinin 

B.K. md. 236/2 (T.B.K. 287) anlamında bağıĢlama sözleĢmesini reddetme hakkı 

vardır. Sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisinin bu durumdaki red hakkı, “bozulabilir 

geçerlilik” anlamında bir iptal hakkı niteliğinde yenilik doğuran bir hak olarak ifade 

edilebilir. BağıĢlayan, bağıĢlama sözü verme sözleĢmesi gereğince henüz edimini 

yerine getirmediği için, sözleĢme tasfiye aĢamasına girmeyecektir. Son ihtimalde 

                                                 
37

 EREN, Borçlar Hukuku, s. 1163. 
38

 TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 187. 
39

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 283.  
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bağıĢlama sözleĢmesi yerine getirilmiĢ bir bağıĢlama sözü verme (taahhüdü) ya da 

elden bağıĢlama Ģeklindedir. Yasal temsilci bağıĢlama sözleĢmesinden henüz 

haberdar değildir. Bu halde de sınırlı ehliyetsizin bağıĢlama sözleĢmesi yapma 

ehliyetinde herhangi bir sakatlık yoktur. Sınırlı ehliyetsiz geçerli bir Ģekilde 

bağıĢlama sözleĢmesini yapabilir. Ancak bu durumda da yasal temsilcinin B.K. md. 

236/2 (T.B.K. md. 297) anlamında bağıĢlama sözleĢmesini reddetme hakkı vardır. 

Sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisinin bu durumdaki red hakkı, yasal temsilciye 

tanınmıĢ, kanundan doğan bir bozucu yenilik doğuran red hakkı niteliğine bürünür ve 

sözleĢmenin tasfiyesine neden olur.  

 

 Sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisinin B.K. md. 236/2 (T.B.K. md. 297) 

anlamında sözleĢmeyi sona erdirebilmesi dar anlamda “iptal” olarak 

değerlendirilebilir. Buradaki “iptal”, bozulabilir geçerlilik anlamında bir iptal 

hakkıdır. Buna göre, sözleĢme baĢtan itibaren her iki taraf içinde geçerli olarak 

kurulur, fakat daha sonradan sadece iradesi sakat olan tarafından
40

 geriye etkili 

olarak iptal edilebilir
41

. 

 

Kanun koyucu tarafından Borçlar Kanununda bu Ģekilde bir düzenleme 

yapılmasının altında bir takım sosyal sebepler vardır. Bu hüküm hukukumuza 

özellikle ahlaki düĢüncelerle ve küçükleri korumak maksadı ile konulmuĢtur
42

. 

Sınırlı ehliyetsizleri istismar etmek düĢüncesinde olan bazı kiĢiler, sınırlı 

ehliyetsizden maddi ve manevi olarak faydalanmak için bağıĢlamada bulunabilirler. 

Bu sakıncaların önüne geçebilmek için, ayırt etme gücüne sahip küçük ya da 

kısıtlının yasal temsilcisine yapılmıĢ bağıĢlama sözleĢmesini reddetme hakkı 

                                                 
40

 Burada iradesi sakat olan tarafından değil, sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisi tarafından sözleĢme 

geriye etkili olarak hükümsüz kılınmaktadır. 
41

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 94; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 245; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, 

s. 221; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 106; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 190; 

KOCAYUSUFPAġAOĞLU, v.d., Borçlar Hukuku, s. 429-430. 
42

 FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 245; HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 42; ERDOĞAN, Hukuki 

Muamelelerde ġekle Aykırılığın Sonuçları, s. 30; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 283; 

TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 355; GÖKTÜRK, Borçlar Hukuku, s. 412; SEROZAN, Borçlar 

Hukuku, s. 206; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 142; BĠLGE, Borçlar 

Hukuku, s. 106; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 187, TONGSĠR, BağıĢlama, s. 94; OLGAÇ, 

Borçlar Hukuku, s. 221; BECKER, Borçlar Kanunu, s. 215. 
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tanınarak, sosyal açıdan korunmaya muhtaç kiĢilerin maddi ya da manevi yönden 

istismar edilmeleri engellenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

Sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisinin bağıĢlama sözleĢmeni reddedebilmesi 

için haklı bir sebep göstermesine gerek yoktur
43

. Bununla birlikte yukarıda da izah 

ettiğimiz gibi hukukumuzda bu hükme yer verilmesinin sebebi korunmaya muhtaç 

kiĢilerin kötüniyetli kiĢiler tarafından istismar edilmelerinin önüne geçebilmektir. 

Maddenin amacı dikkate alındığında, sınırlı ehliyetsiz bakımından yararlı olabilecek 

bir bağıĢlama bakımından da yasal temsilcinin red hakkının bulunduğunu kabul 

etmek, onun keyfi davranıĢta bulunmasına imkan tanımak mümkün değildir. Yasal 

temsilcinin red yetkisi, bağıĢlananın istismar edilmesine yönelik bağıĢlamalar 

bakımından geçerlidir
44

. Yasal temsilcinin keyfi nitelikte bir reddi ise, T.M.K. md. 2 

anlamında hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olacaktır
45

. Hakkın kötüye 

kullanılması niteliğinde yasal temsilci tarafından red hakkı kullanıldığı takdirde, 

vesayet altındaki sınırlı ehliyetsiz T.M.K. md. 461 çerçevesinde Sulh Hukuk 

Mahkemesine baĢvurarak Ģikayette bulunabilir
46

. Bu halde vesayet makamı, yasal 

temsilcinin reddinin haklı olup olmadığı yönünden inceleme yapabilecektir. Buna 

karĢılık velayet altındaki küçüğe benzer bir Ģikayet hakkı yasa koyucu tarafından 

tanınmamıĢtır
47

. 

 

Borçlar Kanununda ve Türk Borçlar Kanununda yer alan ve sınırlı 

ehliyetsizlerin yasal temsilcisinin bağıĢlamayı reddi olarak nitelendirdiğimiz bu 

hakkın, bağıĢlanan sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisi tarafından ne zamana kadar 

kullanılabileceği hakkında, herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiĢtir. Kural olarak 

yasal temsilci tarafından, sınırlı ehliyetsiz tam ehliyetli oluncaya kadar “red” 

hakkının kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte her hak gibi, söz konusu 

                                                 
43

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 283; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 355; ARAL, Borçlar 

Hukuku, s. 190. 
44

 CAVIN, Schweizerisches Privatrecht, s. 185; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 355; 

ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 149. 
45

 HATEMĠ, Borçlar Hukuku, s. 42. 
46

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 355; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 284; ARAL, Borçlar 

Hukuku, s. 190; CAVIN, Schweizerisches Privatrecht, s. 185. 
47

 ARAL, Borçlar Hukuku, s. 190. 
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red hakkının da T.M.K. md. 2 anlamında dürüstlük kuralına uygun bir süre içerisinde 

kullanılması gerektiğini unutmamalıyız
48

. Bu bağlamda sınırlı ehliyetsiz henüz tam 

ehliyetli olmamasına rağmen, yasal temsilcinin red hakkını kullanması hakkın kötüye 

kullanılması niteliğinde ise, artık red hakkının bağıĢlama sözleĢmesini sona 

erdiremeyeceğini söylemeliyiz. 

 

BağıĢlama sözleĢmesi, sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisi tarafından 

reddedilerek sona erdirildiğinde, geçerli olarak kurulmuĢ bağıĢlama sözleĢmesi 

geriye etkili olarak sona erer. BağıĢlama sözleĢmesi yerine getirilmiĢ ise, bağıĢlayan, 

sözleĢme konusu bağıĢlananın iadesini talep edemeyecektir. BağıĢlanan sınırlı 

ehliyetsizin kusuru olsa dahi, bağıĢlama konusu Ģeyin kısmen ya da tamamen iade 

edilmemesi nedeniyle, sınırlı ehliyetsizin tazminatla sorumluluğu yoluna gidilemez
49

. 

 

3.2. VASĠNĠN BAĞIġLAMA SÖZLEġMESĠNĠ ĠPTALĠ 

 

Savurganlık nedeniyle kısıtlanan bağıĢlayanın yasal temsilcisinin dava açma 

hakkı B.K. md. 235/son (T.B.K. md. 286/2)‟da düzenlenmiĢtir. Mehaz Ġsviçre 

Borçlar Kanunu‟nun 240. maddesinde de benzer bir hüküm yer almaktadır. 

BağıĢlayanın, bağıĢlamadan itibaren bir yıl içerisinde, savurganlık nedeniyle sulh 

hukuk mahkemesi tarafından kısıtlanması halinde, bağıĢlayanın yasal temsilcisi 

tarafından vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesinden izin alınmaksızın
50

, sulh 

hukuk mahkemesine baĢvurarak bu bağıĢlamanın iptalini talep etme hakkı vardır. 

B.K. md. 235/son (T.B.K. md. 286/2)‟da yer alan savurganlık nedeniyle kısıtlanan 

bağıĢlayanın kısıtlanmadan önce geriye dönük bir yıl içerisinde yapmıĢ olduğu 

bağıĢlamaların iptaline iliĢkin hüküm, T.M.K. 410‟da yer alan “Kısıtlama, iyiniyetli 

                                                 
48

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 284; BECKER, Borçlar Kanunu, s. 215: “OR 38/ BK. 38 

örnekseme yoluyla uygulanarak, bağıĢlayan, bağıĢlananın yasal mümessiline bağıĢlamayı red etmek 

isteyip istemediğini açıklaması için bir süre belirleyebilir”. 
49

 OSER/SCHONENBERGER, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Art. 241, Nr.2; 

TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 355; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 187; BECKER, 

Borçlar Kanunu, s. 215-216; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 93-99; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 106. 
50

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 282; k.g. Bkz.: TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 187; 

ROMELLI, Schweizzerisches Privatrecht, Art. 240, Nr. 5. 
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üçüncü kiĢileri ilandan önce etkilemez” hükmünün bir istinasıdır
51

. Bu istisnai 

hüküm uyarınca, kısıtlama kararının ilanından önce yapılmıĢ olan ve bağıĢlayanın 

taraf olduğu bağıĢlama sözleĢmelerinin iptaline imkan tanınmıĢtır
52

. B.K. md. 

235/son (T.B.K. md. 286/2) maddesinde yer alan hüküm istisnai bir hüküm olduğu 

için, diğer kısıtlama sebepleri olan akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol ve uyuĢturucu 

madde bağımlılığı, özgürlüğü bağlayıcı ceza nedenlerinden biri ile ya da isteğe bağlı 

kısıtlama bakımından kıyas yapılarak uygulanması mümkün değildir
53

. Bu kısıtlama 

sebeplerinin sözleĢmenin yapıldığı sırada var olduğu iddia ediliyorsa, sözleĢmenin 

sıhhati bu madde kapsamında değil, Ģartları varsa, ehliyet ile ilgili hükümler 

çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

 

B.K. md. 235/son (T.B.K. md. 286/2) gereğince bağıĢlamanın iptal 

edilebilmesi için bazı Ģartların gerçekleĢmesi gerekir. Biz bu Ģartları objektif Ģartlar 

ve subjektif Ģart olmak üzere ikiye ayırarak inceliyoruz. 

 

BağıĢlama sözleĢmesinin bağıĢlayanın savurganlığı nedeniyle kısıtlanması 

sebebine dayanılarak iptal edilebilmesi için dört objektif Ģartın varlığı aranır. 

Öncelikle bağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında geçerli bir bağıĢlama sözleĢmesi 

bulunmalıdır. BağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında geçerli bir bağıĢlama sözleĢmesi 

bulunmadığı takdirde bağıĢlamanın iptalinden söz edemeyiz. Bu halde bağıĢlamanın 

iptali yerine, sözleĢmenin geçersizliğinin ya da yokluğunun ileri sürülmesi 

gerekmektedir. Ġkinci olarak bağıĢlayan, iptali istenen bağıĢlama sözleĢmenin 

yapıldığı tarihten itibaren, bir yıl içerisinde açılacak bir dava ile sulh hukuk 

                                                 
51

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 354 : “Bu istisnanın gerekçesi Ģudur: Eğer israf dolayısıyla 

hacir altına alınanın hacir kararının verilmesinden ve ilanından önce yaptığı bağıĢlamalar iptal 

edilmezse, zaten o kiĢi o vakte kadar elindeki malları bitirir ve hacrin büyük bir anlamı kalmazdı.”; 

YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 158; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 106; FEYZĠOĞLU, 

Borçlar Hukuku, s. 242 dn. 384. 
52

 T.M.K. md. 410‟da yer alan “Kısıtlama, iyiniyetli üçüncü kiĢileri ilandan önce etkilemez” 

hükmünün karĢıt anlamından iki sonuç çıkmaktadır. Ġlk olarak iyiniyetli üçüncü kiĢiler kısıtlama 

kararının ilanından sonra kısıtlı bir bağıĢlayan ile bir bağıĢlama sözleĢmesi yaparlar ise, bu bağıĢlama 

sözleĢmesi, yasal temsilcinin bu bağıĢlama sözleĢmesine izin ya da icazet vermesi ile geçerli olacaktır. 

Ġkinci sonuç ise, henüz kısıtlılık kararı ilan edilmemiĢ, ancak, kısıtlılık hali bulunan bir bağıĢlayan ile 

kötüniyetli olarak bağıĢlama sözleĢmesi yapmıĢ kiĢiler bakımından ortaya çıkacaktır. Kanun 

kötüniyeti korumayacağından yapılan bu bağıĢlama sözleĢmesi de geçersiz olacaktır. 
53

 TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 354; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 187; OLGAÇ, 

Borçlar Hukuku, s. 220; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 242 dn. 384. 
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mahkemesi tarafından
54

 kısıtlanmıĢ olmalıdır
55

. Ayrıca bağıĢlayan sulh hukuk 

mahkemesi tarafından savurganlık (israf) nedeniyle kısıtlanmalıdır
56

. Türk Medeni 

Kanunun 406. maddesi gereğince, bir kiĢinin savurganlık nedeniyle kısıtlanabilmesi 

için, kısıtlı adayının kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düĢürme 

tehlikesine yol açması
57

 ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olması 

ya da baĢkalarının güvenliğini tehdit etmesi gerekmektedir. BağıĢlayanın 

kısıtlanabilmesi için, sadece kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düĢürme 

tehlikesine yol açması yeterli değildir. Bu tehlikenin yanında ayrıca, bu yüzden 

devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olması ya da baĢkalarının güvenliğini tehdit 

etmesi de gerekmektedir. BağıĢlayanın savurganlığı bu boyutta ise mahkeme 

tarafından kısıtlanmasına karar verilir. BağıĢlamanın iptal edilebilmesi için bu üç 

Ģartın yanı sıra, son bir objektif Ģart olarak da, yasal temsilcinin bağıĢlamanın iptali 

için mahkemeye baĢvurması sayılabilir. BağıĢlayanın, bağıĢlama sözleĢmesinin 

yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde açılacak bir dava ile savurganlığı 

nedeniyle sulh hukuk mahkemesince kısıtlanması ile bir yıllık süre içerisinde yapılan 

bu bağıĢlama kendiliğinden sona ermeyecektir. BağıĢlama sözleĢmesinin savurganlık 

nedeniyle iptal edilebilmesi için, vasi tarafından bağıĢlamanın iptali için, sulh hukuk 

mahkemesine baĢvurulması gerekmektedir
58

. 

 

BağıĢlamanın iptali için bulunması gereken subjektif Ģart ise, düĢkünlüklerin 

sömürülerek bağıĢlamanın yapılmıĢ olmasıdır. Ġsviçre Borçlar Hukukunun aksine 

                                                 
54

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 93; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 282; TANDOĞAN, Borçlar 

Hukuku, s. 354; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 106; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 187. 
55

 OSER/ SCHONENBERGER, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Art. 240, Nr. 

6; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 93; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 220; TANDOĞAN, Borçlar 

Hukuku, s. 354: Kısıtlama talebinin, bizzat kısıtlı adayı bağıĢlayan tarafından geldiği hallerde dahi 

bağıĢlayanın kısıtlanması nedeniyle bağıĢlamanın iptali istenebilir. 
56

 TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 187; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 354; OLGAÇ, 

Borçlar Hukuku, s. 220; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 242 dn. 384. 
57

 “Ġstek Türk Medeni Kanununun 406. maddesinde yeralan sebeple vasi atanmasına iliĢkindir. 

Toplanan delillerden, kısıtlanması talep edilen Halit Karakoç‟un, savurgan bir hayat yaĢadığı, 

harcamalarını kontrol edemediği, sürekli icra takiplerine ve hacizlere maruz kaldığı, 780 YTL emekli 

maaĢından 602.40 YTL‟sinin borcu nedeniyle kesildiği ailesini ve çocuklarını darlık ve yoksulluğa 

düĢürdüğü anlaĢılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 406. maddesi koĢulları gerçekleĢmiĢtir. Adı 

geçenin kısıtlanmasına karar verilmesi gerekirken isteğin reddi doğru görülmemiĢtir.” Yargıtay 2. 

H.D. 22.03.2007 tarih, 13475 E. 4621 K. sayılı kararı, Ömer Uğur GEÇCAN, Vesayet Hukuku, 

Ankara, Yetkin Yayınları, 2009, s. 360. 
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 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 93; GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 282; TANDOĞAN, Borçlar 

Hukuku, s. 354; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 106; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 220. 
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Türk Hukukunda bağıĢlamanın iptali için, bağıĢlamanın bizzat kendisinin savurganca 

yapılmıĢ bir bağıĢlama olması ya da bağıĢlayanın bağıĢlama zamanında savurganca 

bir yaĢam tarzı benimsemiĢ olması zorunlu değildir. Türk Hukukunda bağıĢlamanın 

bağıĢlayanın savurganlığı nedeniyle kısıtlanması sebebine dayanılarak iptal 

edilebilmesi için, belli bir süre içerisinde bağıĢlamanın yerinde olmadığını gösteren 

bir durumun ortaya çıkmıĢ olması yeterlidir
59

.  

 

BağıĢlayanın vasisinin sulh hukuk mahkemesinde açtığı bağıĢlamanın iptali 

davasında, kendisine baĢvurulan hakim, öncelikle, objektif Ģartların gerçekleĢip 

gerçekleĢmediğini araĢtırmalıdır. Hakim, bu Ģartların gerçekleĢtiğini tespit ettikten 

sonra, subjektif Ģartın gerçekleĢip gerçekleĢmediğini takdir edecektir. Hakim, 

bağıĢlayanın zayıflıklarının sömürüldüğü, savurganca yapılmıĢ bağıĢlama 

sözleĢmelerini iptal edebilir. Bununla birlikte bağıĢlayanın zayıflıklarının 

sömürülmediği, savurganca olmayan bağıĢlamalar için ise, iptal kararı 

vermeyecektir
60

. Bir baĢka ifade ile yasa koyucu tarafından hakime, bağıĢlamanın 

iptali noktasında bir takdir hakkı tanınmıĢtır. Hakim, hakkaniyet ölçüsünde subjektif 

Ģartın gerçekleĢip gerçekleĢmediğini, her somut olayda, olayın Ģartlarını da nazara 

alarak tespit edecektir. Örneğin, kumar ve gece hayatı tutkunu olan bağıĢlayan 

savurganlık nedeniyle kısıtlanmadan bir yıl önce Sokak Köpeklerini Koruma 

Derneğine 500,00 TL değerinde bir bağıĢta bulunmuĢtur. Bununla birlikte aynı 

bağıĢlayan azımsanmayacak bir miktar alkol aldıktan sonra kısıtlanmadan bir yıl 

önce 20.000,00 TL‟yi masasında bulunan bir arkadaĢına bağıĢlamıĢtır. BağıĢlayan 

kısıtlandıktan sonra yasal temsilcisi bağıĢlayanın bu bağıĢlamalarının kısıtlanmadan 

önce bir yıl içerisinde yapılmıĢ bir bağıĢlama olduğu gerekçesi ile iptalini sulh hukuk 

mahkemesinden istemiĢtir. Hakim, her iki bağıĢlama bakımında da bağıĢlamanın, 

bağıĢlayanın gece hayatı tutkunluğunun sömürülmesi ile yapılmıĢ bir bağıĢlama 

olduğunu tespit ettiği taktirde iptaline karar verebilecektir. Bir bağıĢlamanın 

bağıĢlayanın savurganlığı nedeniyle kısıtlanması sebebine dayanılarak iptal 
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 BECKER,Borçlar Kanunu, s. 214; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 355; TONGSĠR, 

BağıĢlama, s. 93. 
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edilebilmesi için, kesin ve genel geçer kurallar koyabilmek pek mümkün değildir. 

Örneklerde vermiĢ olduğumuz her iki bağıĢlamanın da objektif Ģartlarla birlikte 

subjektif Ģartın ispat edilmesi halinde iptal edilebilmesine bir engel yoktur. 

BağıĢlama sözleĢmesinin iptali için, bağıĢlamanın gerçekleĢtiği zaman, yer, mekan, 

bağıĢlama konusu Ģeyin değeri, bağıĢlanan kiĢi, bağıĢlayanın içerisinde bulunduğu 

hal ve Ģartlar ayrı ayrı dikkate alınarak, her somut olay bakımından hakkaniyet 

ölçüsünde subjektif Ģartın gerçekleĢip gerçekleĢmediği araĢtırılmalıdır. 

 

DüĢey kısmi hükümsüzlük, ihlal edilen normun anlam ve amacının, 

sözleĢmenin nicel kısımlarının bölünebilmesine imkan tanıdığı hallerde 

uygulanabilecek bir yaptırım olarak tanımlanabilir
61

. Kısmi hükümsüzlük 

yaptırımının uygulama alanı bulabilmesi için objektif ve subjektif bazı Ģartların 

gerçekleĢmesi gerekir
62

. Kısmi hükümsüzlüğün uygulanabilmesi için bulunması 

gereken objektif Ģartlar Ģunlardır: Öncelikle geçerli olarak kurulmuĢ ve borç doğuran 

bir sözleĢme var olmalıdır
63

. Ġkinci olarak sözleĢmenin bölünebilir nitelikte bir 

sözleĢme olması gerekmektedir
64

. Son Ģart ise, geçersizliğin sözleĢmenin içeriğinin
65

 

bir kısmına iliĢkin olmasıdır. Kısmi hükümsüzlüğün subjektif Ģartı ise, tarafların 

farazi iradelerinden sakat kısım olmasaydı sözleĢmenin yapılmayacağının 

anlaĢılmamasıdır
66

. Kısmi hükümsüzlüğün bir türü olan düĢey kısmi hükümsüzlük, 

ihlal edilen normun anlam ve amacından kaynaklanmaktadır
67

. Buna göre B.K. 

235/son ve T.B.K. md. 286/2 hükümleri hakkaniyeti gözetmeye dayandığından, 

hakimin bağıĢlamayı kısmen kaldırması da mümkündür
68

. Somut olayda savurganlık 

nedeniyle dahi kısıtlanmıĢ olsa da, bağıĢlayanın iradesi önemlidir. BağıĢlayan henüz 
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 KIRKBEġOĞLU, Kısmi Hükümsüzlük, s. 171. 
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 Kısmi hükümsüzlüğün uygulanabilmesi için bulunması gereken Ģartların olumlu objektif Ģartlar, 
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Bkz.: BAġPINAR, Kısmi Butlan, s. 52 v.d. 
63

 A.e., s. 56: B.K. md. 20/2‟nin Borçlar Kanundaki yeri dikkate alındığında kısmi hükümsüzlüğün 

doğrudan borç sözleĢmeleri bakımından uygulama alanı bulacağı söylenebilir.  
64

 Bölünebilirlik kavramının ayrıntısı için Bkz.: KIRKBEġOĞLU, Kısmi Hükümsüzlük,  s. 83 v.d. 
65

 HATEMĠ, Fasiküller, s. 58-59; HATEMĠ, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık, s. 135-140: Tarafların 

karĢılıklı hak ve yükümlülükleri, edimleri, vadeler, koĢullar, tarafların doğrudan ulaĢmak istedikleri 

amaçlar, kiĢilik kurma iĢlemleri sözleĢmenin içeriği kapsamında değerlendirilmelidir. 
66

 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: KIRKBEġOĞLU, Kısmi Hükümsüzlük, s. 145 v.d.  
67

 A.e., s. 178. 
68

 BECKER, Borçlar Kanunu, s. 214; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 355; TUNÇOMAĞ, 

Borçlar Hukuku, s. 187. 
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kısıtlanmamıĢken bağıĢlanan ile bir sözleĢme iliĢkisi içerisine girerek bağıĢlama 

sözleĢmesine taraf olmuĢtur. Bu sözleĢme ile bağıĢlanan da bir beklenti içerisine 

girmiĢtir. Bu sebeple bağıĢlayanın iradesinin ve bağıĢlananın beklentisinin hukuken 

korunmasına imkan tanımak gerekmektedir. Anılan sebeple, bağıĢlayanın 

düĢkünlüklerinin sömürülmüĢ olduğu Ģüphesi uyanan sözleĢme kısmının hükümsüz 

kılınması ve sözleĢmenin hükümsüz kılınan kısmı çıkarıldıktan sonra sözleĢmenin 

yapılamayacağı taraf iradelerinden anlaĢılmıyorsa, kalan kısmının geçerli olarak 

bağıĢlayan ile bağıĢlananı bağlaması söz konusu olabilir. 

  

Yasal temsilci tarafından açılacak savurganlık nedeniyle bağıĢlama 

sözleĢmesinin iptali davası için, kanun koyucu tarafından herhangi bir süre 

öngörülmemiĢtir. Bununla birlikte hukuk güvenliği açısından dürüstlük kuralına 

uygun bir süre içerisinde iptal davasının açılması gerekir
69

. Hakim dürüstlük kuralına 

uygun olmayan bir süre geçtikten sonra iptal davasının açıldığı kanısına varırsa, 

bağıĢlayan tarafından yapılan bağıĢlamanın iptaline karar vermemelidir. 

 

Savurganlık nedeniyle kısıtlanan bağıĢlayanın kısıtlanmadan bir yıl önce 

yaptığı bağıĢlamanın hakim tarafından iptalinin hukuki niteliği nedir? Hakimin 

verdiği iptal kararı yenilik doğurucu nitelikte bir karardır. Bu karar geçmiĢe etkili 

olarak bağıĢlama sözleĢmesini sona ermesine neden olur
70

. 

 

3.3. ALACAKLININ BAĞIġLAMA SÖZLEġMESĠNĠ 

ĠPTALĠ 

 

BağıĢlayanın alacaklısının bağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında yapılan 

bağıĢlamayı iptal ettirebilmesine iliĢkin hükümler Ġcra ve Ġflas Kanununda ve 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkındaki Kanunda düzenlenmiĢtir. 

6183 sayılı yasa kapsamında kalan alacaklara sahip alacaklıların bağıĢlamayı iptal 

ettirmesi bu kanuna tabidir. 6183 sayılı kanun kapsamında kalmayan özel hukuk 

                                                 
69

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 282. 
70

 A.e.; YELDAN, BağıĢlama, s. 9; BELEN, BağıĢlama, s. 27-28; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 

220; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 93; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 187. 
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iliĢkilerinden kaynaklanan borçların alacaklıları, iptal davasını, Ġcra ve Ġflas Kanunu 

kapsamında açabileceklerdir. Son olarak Ģunu da ilave etmek gerekir ki, iki 

kanununu iptal davasına iliĢkin hükümleri benzerlikler göstermektedir. Biz öncelikle 

Ġ.Ġ.K. kapsamındaki özel borç iliĢkilerinden kaynaklanan ivazlı alacaklıların iptal 

davasını, ardından da 6183 sayılı kanun kapsamında kalan amme alacaklılarının iptal 

davasına iliĢkin özellikleri inceleyeceğiz. 

 

3.3.1. Ġcra ve Ġflas Kanununa Göre Ġptal Davası 

 

3.3.1.1. Genel Olarak Ġptal Davası 

 

Alacaklının bağıĢlamayı iptal ettirebilmesine iliĢkin hükümler Ġcra ve Ġflas 

Kanununda düzenlenmiĢtir. Ġ.Ġ.K.‟nın 278. maddesinde yer alan düzenlemeye göre 

kanunun öngördüğü süre içerisinde borçlu tarafından yapılan bağıĢlamalar 

alacaklının açacağı bir iptal davası ile iptal edilebilir. Ġ.Ġ.K. md. 278‟de düzenlenen 

bağıĢlamanın iptalinde gerçek anlamda bir dava açılması gerekmektedir
71

. 

 

Ġptal davasının amacı, bağıĢlayan tarafından haciz ya da iflastan önce geçerli 

olarak yapılan ve karĢılıksız olarak bağıĢlanana kazandırılan malvarlığı değerlerinin, 

bağıĢlayanın malvarlığına dönmesi sağlanarak, bağıĢlama sözleĢmesine göre üçüncü 

kiĢi durumunda olan alacaklıların alacaklarını tahsil etmesini sağlamaktır
72

. Bir 

baĢka deyiĢle, üçüncü kiĢi durumundaki alacaklıların hakları, karĢılıksız kazandırma 

alacaklısı bağıĢlananın haklarına karĢı tercih edilmektedir
73

. 

                                                 
71

 Ġptal davasının hukuki niteliği doktrinde tartıĢmalı bir konudur. Ġptal davasının hukuki niteliği ile 

ilgili bu tartıĢmalar üzerinde konumuz gereği durmuyoruz. Bu konudaki tartıĢmalar için Bkz: Bilge 

UMAR, Türk Ġcra - Ġflas Hukukunda Ġptal Davası, Ġstanbul, Fakülteler Matabaası, 1963, s. 21-34; 

Kamil YILDIRIM, Ġcra ve Ġflas Hukukunda Ġptal Davaları, Ġstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 

1995, s. 27-139. 
72

 YILDIRIM, Ġptal Davaları, s. 177: Ġvazsız tasarrufların iptalinin gerekçesi “medeni hukukun 

genelinde kabul göre ivazsız iktisabın zayıflığı mülahazası ile Roma Hukukundaki “nemo liberalis 

nisi liberatus” (borçlu olmayan Ģey serbestçe tasarruf edilebilir, yükümlü olan Ģeyin bağıĢlanması 

geçersizdir) ilkesidir. Cavit ÖZKAN, “Ġvazsız Tasarrufların Ġptali”, (Çevrimiçi) 

http://www.cahitozkan.av.tr/dosyalar/Ivazs&%23305%3BzTasIp-taslak.doc, 17 Ekim 2009, s. 3, 

FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 283. 
73

 UMAR, Ġptal Davası, s. 2 : “Bu gereklilik adalet duygumuzdan doğduğu kadar, hatta çok daha 

geniĢ ölçüde, krediyi koruma ve böylece ekonomik hayatın güven içinde geliĢmesine imkan verme 

http://www.cahitozkan.av.tr/dosyalar/Ivazs&%23305%3BzTasIp-taslak.doc
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Ġ.Ġ.K. md. 282‟ye göre bağıĢlamanın iptali davasının davalısı, bağıĢlama 

sözleĢmesinin tarafı olan bağıĢlanan, bağıĢlanan ölmüĢ ise onun mirasçıları, 

bağıĢlama konusu mal varlığı değeri bağıĢlananın elinden çıkmıĢ ise bağıĢlama 

konusu malı kötüniyetli olarak iktisap eden kiĢi olabilir. BağıĢlanan tarafından 

bağıĢlama konusu mal bir baĢka kiĢiye devredilmiĢ ve bu kiĢi iyiniyetle bağıĢlama 

konusu malı devralmıĢ ise, artık bu kiĢiye karĢı iptal davası açılamayacaktır. 

BağıĢlamanın iptali davasının davacısı ise, alacağını alamayan alacaklı ya da iflas 

masasıdır
74

. 

 

Alacaklının veya iflas idaresinin bağıĢlamanın iptali davası açabilmesi için 

bazı Ģartların gerçekleĢmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi, bağıĢlayan ile 

bağıĢlanan arasında geçerli ve yerine getirilmiĢ bir bağıĢlama sözleĢmesinin 

varlığıdır
75

. Yerine getirilmemiĢ bir bağıĢlama sözleĢmesi iptal davasının konusu 

olamaz. Çünkü yerine getirilmemiĢ bir bağıĢlama henüz bağıĢlayanın malvarlığından 

çıkmamıĢtır. B.K. md. 245/son (T.B.K. 296/son) gereğince yerine getirilmemiĢ 

bağıĢlama sözü vermeleri (taahhütleri) bağıĢlayana karĢı aciz belgesi düzenlenmesi 

ya da bağıĢlayanın iflası ile kendiliğinden hükümsüz kalacaktır
76

.  

 

BağıĢlamanın iptali davası açılabilmesi için gerekli olan Ģartlardan ikincisi 

ise, söz konusu bağıĢlama nedeniyle alacaklının zarar görmüĢ olmasıdır. Alacaklı 

yapmıĢ olduğu takip neticesinde alacağını kısmen ya da tamamen tahsil edememiĢ 

ise, bu halde bağıĢlayan, borçlunun üçüncü kiĢi bağıĢlanan ile yapmıĢ olduğu 

bağıĢlama sözleĢmenin iptalini talep edebilir. Alacaklı, alacağını kısmen ya da 

tamamen tahsil edemediğini, icra memuru tarafından kendisine verilen bir geçici ya 

                                                                                                                                          
zaruretinin de bir sonucudur.”; Talih UYAR, “Ġvazsız Tasarruflardan Dolayı Ġptal”, (Çevrimiçi) 

http://www.talihuyar.com/vpload/90ivazs%FDztas.dolay%FDiptal.rtf, 24 Ağustos 2009, s. 1. 
74

 UMAR, Ġptal Davası, s. 35- 53; Ġ.Ġ.K. md. 277 “Bu davayı aĢağıdaki Ģahıslar açabilirler: 

1 - Elinde muvakkat yahut kati aciz vesikası bulunan her alacaklı, 

2 - Ġflas idaresi yahut 245 inci maddede ve 255 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı hallerde 

alacaklıların kendileri”. 
75

 Baki KURU, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Ġstanbul, Türkmen Kitabevi, 2006, s.1200. 
76

 BağıĢlayanın malvarlığına dahil olan bağıĢlama sözü verme (taahhüdü) konusu değere, alacaklı 

haciz koydurabilecektir. BağıĢlayan borçlunun iflasında ise bağıĢlama taahhüdü konusu bu değer, iflas 

masasına dahil olacaktır. 

http://www.talihuyar.com/vpload/90ivazs%FDztas.dolay%FDiptal.rtf
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da kesin aciz belgesi ile ispat edecektir. Bu belge iptal davasının dinlenebilmesi için 

gerekli olan bir ön Ģart niteliğinde bir dava Ģartıdır
77

. BağıĢlayanın malvarlığı 

değerleri ile alacaklı tatmin edilebiliyor, bir baĢka ifade ile, alacaklı alacağını tazmin 

edebiliyor ise, bu takdirde bağıĢlayanın üçüncü kiĢi konumunda olan bağıĢlanan ile 

yapmıĢ olduğu ve yerine getirilen bağıĢlama sözleĢmesinin iptali istenemeyecektir. 

Alacaklının böyle bir talebi hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir ve bu halde 

alacaklının hakkına karĢılık bağıĢlananın hakkı tercih edilmelidir. 

 

Açılacak iptal davası bakımından, bağıĢlama sözleĢmesinin yapıldığı sırada 

bağıĢlayanın aciz halinde olup olmaması, bağıĢlayanın alacaklılarına karĢı zarar 

verme kastı, mal kaçırma kaygısı ya da borçlulardan bazılarını kayırma kastının 

bulunup bulunmaması, bağıĢlananın iyiniyetli olup olmaması herhangi bir önem arz 

etmeyecektir
78

. 

 

Ġ.Ġ.K. md. 278/1‟e göre: “Mutat hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden 

veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından 

haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan 

alacaklardan en eskisinin tesis edilmiĢ olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet 

içinde yapılan bütün bağıĢlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır”. Bu maddeye göre, 

B.K. md. 234 vd. (T.B.K. md. 285 vd.)‟nda düzenlenen bağıĢlama sözleĢmesi iptal 

davasının konusudur
79

. Maddede ayrıca bağıĢlama dıĢındaki karĢılıksız 

                                                 
77

 YILDIRIM, Ġptal Davaları, s. 178; ÖZKAN, Ġvazsız Tasarrufların Ġptali, s. 9; “Ġcra Ġflas 

Kanununun 277. maddesinin 1. bendinde iptal davalarını elinde muvakkat yahut kati aciz vesikası 

bulunan her alacaklının, 2. bendinde ise, Ġflas Ġdaresi yahut 254. maddede ve 255. maddenin 3. 

fıkrasında yazılı hallerde alacaklıların kendilerinin açabilecekleri belirtilmiĢtir. Görüldüğü üzere, 2. 

bentte düzenlenen Ġflas Ġdaresinin dava açması halinde aciz belgesi bir dava koĢulu değildir. Geçici 

veya kati aciz belgesi, 1. fıkrada açıklanan alacaklıların açtığı davalarda aranacak bir dava koĢuludur. 

Ayrıca iflasın hukuki mahiyeti gereği de aciz belgesi aranmasını gerektirmez.” 15. H.D., 16.12.1993 

tarih, 1993/4391 E., 1993/5388 K. sayılı kararı (Akip Ġçtihat Programı). 
78

 UYAR, Ġvazsız Tasarruflardan Dolayı Ġptal, s. 1; “ĠĠY‟nın 278/1 maddesinde, maddede sözü 

edilen yakın hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarruflarla, 2. maddesinde hükme bağlanan ivazlar 

arasında fahiĢ farkın mevcut olduğu hallerdeki tasarrufların bağıĢlama sayılacağı hükme bağlanmıĢtır. 

278. maddede sözü edilen tasarruflar mutlak surette iptale tabi olduğundan, ızrar kastı, iyi veya kötü 

niyet aranmaz.” 17. H.D., 24.05.2007 tarih, 1737/1785 E.K. sayılı karar Mustafa OSKAY v.d., ĠĠK 

ġerhi, 5. C., Turhan Kitabevi, Ankara, 2007, s. 5933-5934; k.g. için Bkz.: YILDIRIM, Ġptal 

Davaları, s. 179-180. 
79

 BağıĢlama öyle bir sözleĢmedir ki,  bağıĢlayanın bir karĢı edim olmaksızın kendi mal varlığından 

bağıĢlananın malvarlığına yönelik ve sağlığında yaptığı causa donandiye dayalı bir kazandırıcı 

iĢlemdir. 
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tasarruflarında iptal davasının konusu olduğu bildirilmiĢtir. ÇalıĢmamızın konusu 

dahilinde iptal davasına konu olabilecek bağıĢlama sözleĢmesi dıĢındaki karĢılıksız 

tasarruflar üzerinde durmayarak, bağıĢlama sözleĢmesinin ayrıcı unsuru olan “causa 

donandi” ile yapılmayan karĢılıksız kazandırmaların karĢılıksız tasarruflar olduğunu 

söylemekle yetineceğiz. Bir bağıĢlamanın iptal davasının konusu olabilmesi için 

“mutad hediye” olarak değerlendirilmemesi, “alıĢılmıĢın dıĢı”nda olması gerekir. 

Örneğin bir babanın oğlunun doğum gününde ona hediye ettiği 100,00 TL değerinde 

bir saat, kız kardeĢinin düğününde ağabeyinin kardeĢine taktığı bir bilezik gibi, örf 

ve adet gereği verilen, ekonomik değeri fazla olmayan Ģeyler “mutad hediye” olarak 

ifade edilir
80

. Buna göre hediyenin “mutad” olup olmadığının ilgililerin bulunduğu 

çevreye ve borçlunun (bağıĢlayanın) Ģahsi durumları dikkate alınarak tespit edilir
81

. 

Ahlaki bir vazifenin yerine getirilmesi (ifası) için verilen Ģeyler de, B.K. md. 234/3 

(T.B.K. 285/3) hükmü gereğince iptal davasının konusu olamayacaktır
82

.  

 

3.3.1.2. Ġptal Davasında Süre Sorunu 

 

Hacizden ya da iflasın açılmasından önce geriye doğru iki yıl içerisinde 

yapılmıĢ bağıĢlamalar için iptal davası açılabilir. Alacaklının alacağının, iptale tabi 

bağıĢlamadan önce ya da sonra doğmasının bağıĢlamanın iptali bakımından önemli 

olup olmadığı hususunda doktrinde iki farklı görüĢ mevcuttur. Bir görüĢe göre, 

alacaklının alacağının iptale tabi bağıĢlamadan önce veya sonra doğması önemli 

değildir
83

. Buna karĢılık bizimde katıldığımız ve Yargıtay‟ında benimsediği diğer bir 

görüĢe göre ise, alacaklının alacağının iptal davasının konusu tasarruftan önce 

doğmuĢ olması gerekir
84

.  

                                                 
80

 UMAR, Ġptal Davası, s. 66; ÖZKAN, Ġvazsız Tasarrufların Ġptali, s. 14: “Hediyenin, mutad 

hediye niteliğine olup olmadığı kıymeti ile tarafların mali ve içtimai durumlarına göre takdir edilir”. 
81

 UMAR, Ġptal Davası, s. 66; YILDIRIM, Ġptal Davaları, s. 177. 
82

 UYAR, Ġvazsız Tasarruflardan Dolayı Ġptal, s. 10. 
83

 Saim ÜSTÜNDAĞ, Ġflas Hukuku, Ġstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, s. 284; ÖZKAN, Ġvazsız 

Tasarrufların Ġptali, s. 16; UMAR, Ġptal Davası, s. 61. 
84

 KURU, Ġcra ve Ġflas Hukuku, s. 1199 - 1202; YILDIRIM, Ġptal Davaları, s. 181; “Tasarrufun iptal 

edilebilmesi için, borcun doğumunun, iptale konu tasarruftan önce olması gerekir. Davacı alacaklının, 

alacağına dayanak yapılan çeklerin düzenlendiği tarih 19.7.1995‟tir. Buna karĢılık, her iki tasarruf ise 

14.7.1995 tarihli olup, buna göre tasarruf, borcun doğumundan öncedir. Ne var ki, çeklerin 

düzenlenmesine esas olan temel borç iliĢkisi hangi tarihte doğmuĢ ise, borcun doğumu da o tarih olup, 

çeklerin düzenlenme tarihleri borcun doğum tarihi sayılmaz. Ancak, çekler, borcun doğumu ile aynı 
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Alacaklı hacizden ya da iflasın açılmasından geriye doğru iki yıl içerisinde 

borçlu bağıĢlayan tarafından yapılmıĢ bağıĢlamanın iptalini her zaman isteyebilecek 

midir? BağıĢlananın menfaatleri ile alacaklının menfaatleri arasında denge gözeten 

yasa koyucu alacaklıya iptal davası açmak için süre sınırlaması getirmiĢtir. Ġ.Ġ.K. md. 

284‟e göre iptal davası hakkı, iptale tabi bağıĢlamanın vukuu tarihinden itibaren beĢ 

sene geçmekle düĢer. Kanun koyucu tarafından öngörülen bu süre hak düĢürücü bir 

süredir
85

.  

 

3.3.1.3. Muvazaalı ĠĢlemler Bakımından Ġptal Davası 

 

Ġ.Ġ.K. md. 278/3‟de bazı tasarrufların bağıĢlama niteliğinde olduğu hükme 

bağlanmıĢtır
86

. Buna göre, “Karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren 

üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında 

yapılan ivazlı tasarruflar, akdin yapıldığı sırada, borçlunun kendisine yahut üçüncü 

bir Ģahıs menfaatine kaydı hayat Ģartiyle irat ve intifa hakkı tesis ettiği sözleĢmeler, 

kendi verdiği Ģeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aĢağı bir fiyat kabul 

ettiği akitler
87

, ve ölünceye kadar bakma akitleri” bağıĢlama niteliğinde kabul 

edildiğinden iptal davasının konusu olabilecektir
88

.  

                                                                                                                                          
anda düzenlenmiĢ ise, borcun doğum tarihinin çeklerin düzenlenme tarihi olarak kabulü gerekir.” 15. 

H.D., 2.5.1997 tarih, 1997/1844 E., 1997/2333K. sayılı kararı (Akip Ġçtihat Programı).  
85

 FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 283-284: “1965 tarihinde 538 sayılı kanunla 284. madde 

değiĢtirilmeden önce, bu süre üç sene idi ve baĢlığı da (müruru zaman) dı.  Halbuki bu süre bir 

(sukutu hak) süresidir ve durum 538 sayılı kanunla düzeltilmiĢtir”.  
86

 A.e., 284: “Dikkat olunursa bütün bu tasarruflarda alacaklıları ızrar gayesi veya alacaklılardan mal 

kaçırmak amacı hakimdir; bunun için de kanun koyucu bunları peĢin olarak (bağıĢlama) hükmünde 

saymıĢ ve iptal davasının konusuna katmıĢtır”. 
87

 “Dava konusu olayda borçlu hakkında aciz belgesi alınmıĢ olup, davanın önĢartı yerine 

getirilmiĢtir.Borçlu tarafından lehine tasarruf yapılan davalı Lokman‟ın borçlunun oğlu, Baki‟nin ise 

eniĢtesi olduğu ileri sürüldüğüne göre bu durumun sübutu halinde ĠĠK.‟nun 278. maddesi gereğince bu 

kiĢilere yapılan tasarruflar bağıĢlama hükmünde sayılıp iptale tabi olacağı gibi, diğer davalı Kadem 

Özbay ile ilgili davanın da, aynı maddede açıklandığı üzere; (Borçlunun akdin yapıldığı sırada kendi 

verdiği Ģeyin değerine göre ivaz olarak pek aĢağı fiyat kabul ettiği akitlerden) olup olmadığı yani 

ivazlar arasında aĢırı nispetsizlik bulunup bulunmadığı incelenerek iptale tabi olması halinde ĠĠK.‟nun 

283/2 maddesi uyarınca bu kiĢinin (elinden çıkarmıĢ olduğu mallar yerine geçen değer nisbetinde 

alacak ve fer‟ileriyle sınırlı olarak tahsil kararı verilmesi gerekirken…” 15. H.D., 13.12.1995 tarih., 

1995/6800 E., 1995/7414 K. sayılı kararı (Akip Ġçtihat Programı). 
88

 Ġ.Ġ.K. md. 278/3‟de yer alan söz konusu tasarruflar bağıĢlama sözleĢmesi niteliğinde olmayıp, kanun 

koyucu tarafından bağıĢlama hükmünde sayılarak iptal davasının konusu edilmiĢtir. ÇalıĢmamızın 
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Ġ.Ġ.K. md. 278/3 bazı kazandırmaların bağıĢlama niteliğinde olduğu hükme 

bağlanmıĢ ise de, Borçlar Hukuku anlamında bağıĢlama sözleĢmesi, bağıĢlayan ile 

bağıĢlanan arasında yapılan “causa donandi”ye dayalı karĢılıksız kazandırmalardır. 

Ġ.Ġ.K. md. 278/3‟de bazı tasarrufların bağıĢlama hükmünde sayılması, bizi, bu 

tasarrufların kayıtsız ve Ģartsız olarak Borçlar Hukuku anlamında da bağıĢlama 

olarak kabul edilmesi sonucuna götürmemelidir. Ġcra ve Ġflas Kanunumuzda yer alan 

bu hüküm, alacaklıların alacaklarını daha hızlı bir Ģekilde tahsil edebilmeleri için 

öngörülmüĢtür. Bir tasarrufun Borçlar Hukuku anlamında bağıĢlama olarak kabul 

edilebilmesi için bazı Ģartların varlığı gereklidir
89

. Ġ.Ġ.K. md. 278/3‟deki bağıĢlama 

hükmünde sayılan tasarrufların, bu Ģartları taĢıdığı tespit edilirse, ancak bu takdirde, 

Ģartları taĢıyan bu tasarrufun Borçlar Hukuku anlamında bir bağıĢlama olduğunu 

söyleyebiliriz. 

 

3.3.1.3.1.  Borçlunun Bir Yakınıyla Yaptığı Ġvazlı Tasarruflar 

 

Ġ.Ġ.K. md. 278/3‟de borçlunun belli bazı yakınları ile yapacağı ivazlı 

tasarrufların iptal edileceği hükme bağlanmıĢtır
90

. Buna göre, “Karı ve koca ile usul 

ve füru, neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar
91

, 

evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar” iptal edilebilir. Söz konusu 

hükmün sevk ediliĢ amacının, bu tür iĢlemlerin çoğu kez muvazaalı olması ve 

muvazaa olgusunun alacaklılar tarafından ispatında yaĢanan güçlükler olduğunu 

söyleyebiliriz
92

. 

 

                                                                                                                                          
amacını ve kapsamını dikkate alarak kanun koyucu tarafından bağıĢlama niteliğinde olduğu kabul 

edilen tasarrufları saymakla yetiniyoruz. 
89

 Bkz.: yuk. Birinci Bölüm 1.2. BağıĢlamanın Unsurları. 
90

 Mehaz Ġsviçre Ġcra ve Ġflas Kanunda benzer bir düzenlemeye yer verilmemiĢtir. SchKG ve Ġ.Ġ.K 

metinleri arasındaki farklar için  Bkz.: UMAR, Ġptal Davası, s. 63-64. 
91

 25.11.1988 tarih ve 3493 sayılı kanun ile neseben veya sıhren hısımlar arasındaki akrabalık derecesi 

ikinci dereceden üçüncü dereceye çıkarılmıĢtır. 
92

 ÖZKAN, Ġvazsız Tasarrufların Ġptali, s. 11; UMAR, Ġptal Davası, s. 66-67; YILDIRIM, Ġptal 

Davaları, s. 183: “Taraflarca, tasarrufa giriĢilmeden önce, onun iptal edilebileceğinin bilinmesi, 

özellikle ticari hayatın emniyeti bakımından yararlıdır”. 
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Her ne kadar söz konusu hükmün sevk ediliĢ amacı bu kiĢiler arasında 

yapılan iĢlemin çoğu kez muvazaalı olacağı ve alacaklılar tarafından muvazaa 

olgusunun ispatında yaĢayacakları zorluk ise de, kanunda yazılı akrabaların söz 

konusu iĢlemin muvazaalı olmadığını ispat ederek, tasarrufa konu Ģeyin geri 

verilmesi borcundan kurtulabileceği söylenemeyecektir
93

. Çünkü kanun koyucu söz 

konusu yakınlar arasındaki yapılan ivazlı tasarrufların iptal edilebileceğinden 

bahsetmiĢ, bu tasarrufların muvazaalı sayılacağından bahsetmemiĢtir
94

. 

 

3.3.1.3.2. Ġvazlı Bir Tasarrufun Edimleri Arasında 

Dengesizlik Bulunması 

 

Ġ.Ġ.K. md. 278/3‟de, akdin yapıldığı sırada kendi verdiği Ģeyin değerine göre 

borçlunun ivaz olarak pek aĢağı bir fiyat kabul ettiği sözleĢmelerin iptale tabi olacağı 

hükme bağlanmıĢtır.  

 

Kanunda yer alan bu hükme dayanarak iptal davası açılabilmesi için edimler 

arasında açık bir dengesizliğin bulunması gerekmektedir. Edimler arasındaki 

dengesizliğin önemli olmadığı sözleĢmeler iptal davasına konu olamayacaktır
95

. 

Bununla birlikte anılan hükümden edimleri arasında dengesizliği olan bütün ivazlı 

iĢlemlerin iptal edilebileceği sonucu da çıkarılmamalıdır. Borçlunun zor durumda 

                                                 
93

 “ĠĠK'nın 278. maddesi hükmüne göre hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle aciz 

tarihinden önceki 2 yıl içinde yapılan ivazsız tasarruflar batıldır. Aynı maddenin ilk bendinde ise, 

neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar arasında yapılan ivazlı 

tasarrufların bağıĢlama niteliğinde olduğu belirtilmiĢtir. Somut olayda, davalı borçlular Ahmet ve 

Nihat, babalarından kendilerine intikal eden 56 adet taĢınmazdaki miras hisselerini 08.12.1998 

tarihinde Tapu Sicil Müdürlügü'nde 5267 yevmiye numarası ile yaptıkları rıza-i taksim anlaĢması ile 

bedelsiz olarak anneleri olan davalı Nazile'ye devretmiĢlerdir. ĠĠK'nın 278. maddesi uyarınca 

bağıĢlama niteliğinde bulunan tasarruflar batıl olup, borçlular ve devralan üçüncü kiĢi ana-oğul 

durumunda bulunduklarından devir bir bedel karĢılığı yapılmıĢ olsa bile aynı Kanun'un 278/III-1. 

maddesi uyarınca bu devir iĢleminin bağıĢlama olarak kabulü yasa gereğidir… O halde, davalı 

borçluların kefil olarak imzaladıkları genel kredi sözleĢmelerinin 13.01.1997 ve 26.08.1997 tarihli 

olduğu, dolayısıyla tasarrufun borcun doğum tarihinden sonra yapıldığı, bu haliyle davada tasarrufun 

iptaline iliĢkin Ģartların oluĢtuğu anlaĢılmakla, mahkemece 56 adet taĢınmazdaki davalı borçluların 

hisselerinin devrine iliĢkin tasarrufun takip konusu alacak ve fer'ileriyle sınırlı olmak üzere iptaline 

karar verilmesi gerekirken, muvazaa ve mal kaçırma kastı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine 

karar verilmesi doğru olmamıĢ, kararın bozulması gerekmiĢtir.” Yargıtay 15. H.D. 11.04.2007 tarih, 

2007/555 E. 2007/2363 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
94

 UMAR, Ġptal Davaları, s. 67. 
95

 A.e., s. 67; YILDIRIM, Ġptal Davaları, s. 184; ÖZKAN, Ġvazsız Tasarrufların Ġptali, s. 13. 
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iken yapmıĢ olduğu satıĢ, karĢılıksız bir tasarruf olarak değerlendirilmemelidir
96

. 

Edimler arasındaki dengesizliğin var olup olmadığı her somut olayda ayrıca 

değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bu değerlendirme yapılırken ivazlı bir 

sözleĢmedeki her bir edimin gerçek değerinin tespit edilmesi gerekmektedir
97

.  

 

Ġvazlı bir tasarrufta edimler arasındaki dengesizlik ne zaman var olmalıdır? 

Ġ.Ġ.K. md. 278/3-b.2‟de “akdin yapıldığı sıradaki değeri” ifadesine yer verilmiĢtir. 

Yargıtay da bu konuda benzer Ģekilde ivazlı bir iĢlemin iptal davasına konu 

olabilmesi için ivazlı iĢlemin yapıldığı sırada edimler arasında dengesizliğin var 

olması gerektiğini aramaktadır
98

. Bununla birlikte mehaz Ġsviçre Ġcra ve Ġflas 

Kanununda benzer bir düzenlemeye yer verilmemiĢ, ivazlı tasarruftaki edimler 

arasındaki dengesizliğin hangi aĢamada aranması gerektiği hususunda hakime takdir 

hakkı tanınmıĢtır (SchKG 286/2-b.1)
99

. 

 

3.3.2. 6183 Sayılı Kanuna Göre Ġptal Davası 

 

                                                 
96

 A.e. 
97

 “Somut olayda, davacının iptal isteminin dayanağı 2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanununun 278. 

maddesinin 3 .fıkrasının 2.bendi ve 280. maddesinin 4. fıkrası ( değiĢiklikle 3.fıkrası ) hükümleridir. 

278.maddenin 3.fıkrasının 2.bendinde yer alan düzenleme irdelendiğinde, görülmektedir ki; Yasa 

koyucu sözleĢmenin yapıldığı sırada kendi verdiği Ģeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek 

aĢağı fiyat kabul ettiği akitleri de bağıĢlama gibi saymıĢtır. Tarafların edimlerinin değeri saptanırken 

taĢınmazın gerçek değerinin araĢtırılıp tespit edilmesi gerekir. Mahallinde bu konuda uzman 

bilirkiĢiler aracılığıyla keĢif yapılarak taĢınmaz veya taĢınmazların satıĢ tarihindeki gerçek değeri 

belirlenir. Bu surette ivazlar arasında önemli ölçüde farklılık olup olmadığı ve dolayısıyla pek düĢük 

bedelin söz konusu olup olmadığı saptanır.Pek aĢağı bir bedelin varlığının kabul edilebilmesi için 

taĢınmazın satıĢ tarihindeki gerçek değeri ile satıĢ bedeli arasında en az bir misli fark olması gerekir. 

Eğer fark %30 veya %50 ya da %70 gibi ise, bu takdirde pek aĢağı bedel söz konusu olmamalıdır. 

Zira satıĢ bedelini ödemenin niteliği, piyasa koĢulları, taĢınmazın bulunduğu yer ya da diğer buna 

benzer hususlar etkiler. Yasa koyucu burada aĢağı bir bedelden söz etmemiĢ, pek aĢağı bir bedel 

ibaresini kullanmıĢtır. Diğer taraftan, edimler arasındaki farklılığı karĢı tarafın bilmesi Ģartı da 

aranmaz. Borçlu pek aĢağı bir bedel kabul ettiğini bilmese bile o tasarruf batıl sayılır.SatıĢa konu 

taĢınmazlar üzerinde ipotek varsa bu takdirde ivazlar aĢırı fark olduğunun saptanmasında yani bedelin 

pek aĢağı olup olmadığının belirlenmesinde ipotek miktarının da gözetilmesi gerekir.” Yargıtay 

H.G.K. 02.02.2005 tarih 2004/15-666 E., 2005/1 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı).  
98

 “Öyleyse mahkemece yapılacak iĢ; davanın esasına girilip, taĢınmazın satıĢ tarihindeki değerinin 

saptanarak bu husus diğer kanıtlarla birlikte değerlendirilip satıĢın muvazaalı olup olmadığı 

araĢtırılarak sonucuna göre hüküm kurmak olmalıdır.” Yargıtay 15. H.D. 01.03.1994 tarih, 1993/5613 

E., 1994/1192 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
99

 UMAR, Ġptal Davası, s. 64: “Üstelik anılan ibaredeki “akit” sözü ile borç doğuran akdin mi, yoksa 

kazandırıcı muamelenin mi kastedildiği anlaĢılamamaktadır. Bu anlaĢmazlığın, kazandırıcı 

muamelenin yapıldığı tarihteki değer nazara alınarak çözümlenmesi gerekir”. 
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6183 sayılı kanuna göre iptal davasını incelemeden önce hangi ivazlı borçlar 

bakımından bu kanun hükümlerinin uygulanacağını belirtmekte yarar görüyoruz. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde 

amme alacaklarının tarifi yapılmıĢtır. Buna göre: “Devlete, vilayet hususi 

idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait 

muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i 

amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar 

dıĢında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; 

bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur”. Kanun 

hükmünden de anlaĢılacağı üzere 6183 sayılı kanuna göre açılabilecek iptal davası 

ancak amme alacağı niteliğindeki ivazlı alacaklar bakımından söz konusu 

olmaktadır.  

 

6183 sayılı kanuna göre açılacak iptal davası ile Ġcra ve Ġflas Kanununa göre 

açılacak iptal davası amaç ve hukuki nitelik bakımından aynı özellikleri 

göstermektedir. 6183 sayılı kanuna göre açılacak olan iptal davasının amacı da 

bağıĢlayanın haciz ya da iflastan önce geçerli olarak yaptığı ve karĢılıksız olarak 

bağıĢlanana kazandırdığı malvarlığı değerlerinin, bağıĢlayanın malvarlığına 

dönmesini sağlayarak, bağıĢlama sözleĢmesine göre üçüncü kiĢi durumunda olan 

amme alacaklısının alacağını tahsil etmesini sağlamaktır
100

. 

 

6183 sayılı yasaya göre açılacak iptal davasının davalılarının kimler 

olabileceği  bu kanunun 25. maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre: “Ġptal borçlu ile 

hukuki muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan 

kimselerle, bunların mirasçılarına ve suiniyet sahibi diğer üçüncü Ģahıslara karĢı 

istenir”. Görüldüğü üzere Ġ.Ġ.K. kapsamında kalan iptal davasında olduğu gibi, bu 

davanın tarafları da bağıĢlanan, bağıĢlanan ölmüĢse onun mirasçıları ya da 

bağıĢlama konusu mal bağıĢlananın elinden çıkmıĢsa bu malı kötüniyetle iktisap 

eden üçüncü kiĢi, iptal davasının davalısı olabilir. 6183 sayılı kanun kapsamındaki 

                                                 
100

 UYAR, Ġvazsız Tasarruflardan Dolayı Ġptal, s. 10. 
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iptal davasının davacısı ise, aynı kanunun 1. maddesinde tanımlanan amme 

alacağının alacaklısıdır. 

 

Ġptal davasının Ģartları bakımından, Ġcra ve Ġflas Kanunu ile 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun arasında benzerlikler 

bulunmaktadır. Bu benzerliklerden ilki, bağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında geçerli ve 

yerine getirilmiĢ bir bağıĢlama sözleĢmesinin bulunmasıdır. Amme alacaklısının, 

üçüncü kiĢi durumundaki bağıĢlanana karĢı iptal davası açabilmesi için bağıĢlayan 

ile bağıĢlanan arasında geçerli ve yerine getirilmiĢ bir bağıĢlama sözleĢmesinin 

bulunması gerekir. Eğer bağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında geçerli olarak kurulmuĢ 

bir bağıĢlama sözleĢmesi bulunmuyorsa amme alacaklısının bağıĢlamanın iptali 

davası açabilmesine imkan yoktur. Ayrıca, söz konusu geçerli olarak kurulmuĢ 

bağıĢlama sözleĢmesinin yerine getirilmiĢ olması da gerekir. Her iki iptal davasının 

Ģartları bakımından ikinci benzerlik ise, alacaklının söz konusu bağıĢlama nedeniyle 

zarar görmüĢ olmasıdır. 6183 sayılı yasa kapsamında iptal davası açabilmek için,  

bağıĢlama sözleĢmesinin amme alacaklısının alacağını tahsil edebilmesini 

engellemiĢ olması gerekir. Amme alacaklısı, bağıĢlayanın malvarlığı değerleri ile 

alacağını tahsil edebiliyorsa bu taktirde, bağıĢlayanın üçüncü kiĢi konumundaki 

bağıĢlanan ile yaptığı ve yerine getirdiği bağıĢlama sözleĢmesinin iptalini 

isteyemeyecektir. Amme alacaklısının böyle bir talebi hakkın kötüye kullanılması 

niteliğindedir. 

 

Ġcra ve Ġflas Kanununa tabi bağıĢlamanın iptali davasının Ģartlarını 

incelerken, alacaklının iptal davası açabilmesi için aciz belgesi ibraz etmesi 

gerektiğini, ayrıca bu aciz belgesinin ibrazının, iptal davası bakımından ön Ģart 

niteliğinde bir dava Ģartı olduğunu söylemiĢtik
101

. 6183 sayılı yasa kapsamında 

kalan iptal davasında ise, Ġ.Ġ.K.‟ya tabi bağıĢlamanın iptali davasından farklı olarak, 

davacı amme alacaklısının aciz belgesi ibraz etmesine gerek yoktur
102

.  

                                                 
101

 Bkz.: yuk. Üçüncü Bölüm 3. 1. Ġcra ve Ġflas Kanuna Göre Ġptal Davası. 
102

 “6183 Sayılı Kanunun 27. ve 29. maddelerine göre amme alacağını ödemeyen borçlulardan beyan 

ettiği malların borcuna kifayetsizliği anlaĢılanların ödeme müddetinin baĢladığı tarihten geriye doğru 

iki yıl içinde veya ödeme müddetinin baĢlamasından sonra yaptıkları bağıĢlamalar ve ivazsız 

tasarruflar hükümsüz olup, bu durumda davacı amme alacaklısının aciz vesikası ibraz etme 
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6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 27. 

maddesinde “Amme alacağını ödememiĢ borçlulardan, müddetinde veya hapsen 

tazyikine rağmen mal beyanında bulunmayanlarla, malı bulunmadığını bildiren 

veyahut beyan ettiği malların borcuna kifayetsizliği anlaĢılanların ödeme müddetinin 

baĢladığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde veya ödeme müddetinin baĢlamasından 

sonra yaptıkları bağıĢlamalar ve ivazsız tasarruflar hükümsüzdür” Ģeklindeki 

düzenleme ile hangi iĢlemlerin iptal davasına konu olabileceği ifade edilmiĢtir. Özel 

borç iliĢkilerinden kaynaklanan alacakların tahsiline imkan sağlamak için açılacak 

iptal davası ile amme alacaklarının tahsiline imkan sağlamak için açılacak iptal 

davasının konusu aynıdır. Bu iĢlemler, bağıĢlamalar ve bağıĢlama dıĢındaki 

karĢılıksız tasarruflardır. 

 

Ġ.Ġ.K. md. 278/1‟de bir bağıĢlamanın iptal davasının konusu olabilmesi için 

“mutad hediye” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söylemiĢtik
103

. 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda ise, Ġcra ve Ġflas 

Kanunundan farklı olarak, “mutad hediye” kavramından bahsedilmemiĢtir. Bir baĢka 

deyiĢle, yasa koyucu tarafından “mutad hediye” lerin iptal davasına konu olmayacağı 

açıkça düzenlenmemiĢtir. Bununla birlikte “mutad hediye” olarak 

değerlendirilebilecek iĢlemlerin, 6183 sayılı yasa kapsamında açılacak iptal davası 

bakımından da iptal davasının konusu dıĢında bırakılması uygun olacaktır
104

. 

  

Özel borç iliĢkilerinden kaynaklanan alacakların tahsiline imkan sağlamak 

için açılacak iptal davası ile amme alacaklarının tahsiline imkan sağlamak için 

açılacak iptal davasının konusu aynı olmakla birlikte, 6183 sayılı kanunda iptale tabi 

bağıĢlama ve hukuki iĢlemlerin kapsamı daha geniĢ tutulmuĢtur
105

. Ġcra ve Ġflas 

Kanununda 2 yıllık sürenin baĢlangıç tarihi ile 6183 sayılı kanundaki 2 yıllık sürenin 

baĢlangıç tarihleri birbirinden farklıdır. Amme alacakları, özel hukuktan kaynaklanan 

                                                                                                                                          
zorunluluğu da yoktur.” 15.H.D., 31.3.2003 tarih, 2003/729 E., 2003/1653K. sayılı kararı (Akip Ġçtihat 

Programı). 
103

 Bkz.: yuk. Üçüncü Bölüm 3.1.1. Genel Olarak Ġptal Davası. 
104

 UYAR, Ġvazsız Tasarruflardan Dolayı Ġptal, s. 11. 
105

 FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 284: “Amme alacaklarındaki rüçhanlı da tesiri ile, bağıĢlama 

hükmünde sayılan muamelelerin ilgilileri bu kanunda daha geniĢ tutulmuĢtur”. 
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sözleĢmesel bir borç iliĢkisi olmadığından, amme alacakları bakımından borcun 

doğumu söz konusu olmayacaktır
106

. Bu sebeple kanun koyucu iki yıllık sürenin 

baĢlangıç tarihini ödeme müddetinin baĢladığı tarih olarak öngörmüĢtür. 

 

6183 sayılı yasada da, Ġcra ve Ġflas Kanununa paralel olarak bazı tasarruflar 

bağıĢlama hükmünde sayılmıĢtır. Yasanın 28. maddesine göre: “Üçüncü dereceye 

kadar (bu derece dahil) kan hısımlarıyle, eĢler ve ikinci dereceye kadar (bu derece 

dahil) sıhri hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarruflar, kendi verdiği malın, aktin 

yapıldığı sıradaki değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aĢağı bir fiyat kabul ettiği 

akitler, borçlunun kendisine yahut üçüncü bir Ģahıs menfaatine kaydı hayat Ģartiyle 

irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler” bağıĢlama hükmündedir.  

 

Ġ.Ġ.K. md. 278/3 ile 6183 sayılı yasanın 28. maddesi karĢılaĢtırıldığında her ne 

kadar iki yasa hükmü birbirine paralel olarak düzenlenmiĢse de, yapılan 

değiĢikliklerle birlikte artık, bu iki hükmün birbirinin aynısı olmadığını açıkça 

görebiliriz. Ġ.Ġ.K. md. 278/3‟de “üçüncü dereye kadar (bu derecede dahil) sıhri 

hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarruflar” bağıĢlama hükmünde sayılırken, 6183 

sayılı yasanın 28. maddesinde “ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhri hısımlar 

arasında yapılan ivazlı tasarruflar” bağıĢlama hükmünde sayılmıĢtır
107

. Yine Ġ.Ġ.K. 

md. 278/3‟de “evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar” ile 

“ölünceye kadar bakma akitleri” bağıĢlama hükmün kabul edilirken 6183 sayılı 

yasanın 28. maddesinde bu iki iĢlem bağıĢlama hükmünde sayılmamıĢtır. Amme 

alacaklısı bu iĢlemlerin iptalini 6183 sayılı yasanın 30. maddesinde
108

 yer alan 

koĢulların gerçekleĢmesi halinde isteyebilir
109

. 

                                                 
106

 UYAR, Ġvazsız Tasarruflardan Dolayı Ġptal, s. 10. 
107

 A.e., s. 11: “ Madde 28/1‟de „ikinci dereceye kadar sıhri hısımlar arasındaki‟ ivazlı tasarruflar, 

„bağıĢlama hükmünde‟ kabul edilmiĢken, ĠĠK. mad. 278/III-I‟de -3494 sayılı yasa ile yapılan 

değiĢiklik sonucu-„üçüncü dereceye kadar sıhri hısımlar arasındaki‟ ivazlı tasarruflar  „bağıĢlama 

hükmünde‟ sayılarak, maddenin kapsamı geniĢletilmiĢtir. Bu nedenle, ĠĠK. mad. 278/III-I‟deki bu 

değiĢikliğin, 6183 sayılı Kanunun 28/1. maddesine de yansıtılması –kanunda değiĢiklik yapılarak- 

isabetli olacaktır”. 
108

 6831 sayılı yasanın 31. maddesine göre: “Borçlunun malı bulunmadığı veya borca yetmediği 

takdirde amme alacağının bir kısmının veya tamamının tahsiline imkan bırakmamak maksadiyle 

borçlu tarafından yapılan bir taraflı muamelelerle borçlunun maksadını bilen veya bilmesi lazımgelen 

kimselerle yapılan bütün muameleler tarihleri ne olursa olsun hükümsüzdür”. 
109

 UYAR, Ġvazsız Tasarruflardan Dolayı Ġptal, s. 10-11. 
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6183 sayılı yasanın 28. maddesinde bazı kazandırmaların bağıĢlama 

niteliğinde olduğu hükme bağlanmıĢtır. Ancak Borçlar Hukuku anlamında bağıĢlama 

sözleĢmesi, bağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında yapılan “causa donandi”ye dayalı 

karĢılıksız kazandırmalardır. 6183 sayılı yasanın 28. maddesinde bazı tasarrufların 

bağıĢlama hükmünde sayılması, bizi, bu tasarrufların kayıtsız ve Ģartsız olarak 

Borçlar Hukuku anlamında da bağıĢlama olarak kabul edilmesi sonucuna 

götürmemelidir. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda yer alan 

bu hüküm amme alacaklısının alacağını daha hızlı bir Ģekilde tahsil edebilmesi için 

öngörülmüĢtür. Bir tasarrufun Borçlar Hukuku anlamında bağıĢlama olarak kabul 

edilebilmesi için bazı Ģartların varlığı gereklidir
110

. 6183 sayılı yasanın 28. 

maddesinde bağıĢlama hükmünde sayılan tasarrufların, bu Ģartları taĢıdığı tespit 

edilirse, bu takdirde Ģartları taĢıyan bu tasarrufun Borçlar Hukuku anlamında bir 

bağıĢlama olduğunu söyleyebiliriz. 

 

6183 sayılı yasanın 26. maddesi ile hükümsüz sayılmada da, 27, 28, 29 ve 30. 

maddelerde sayılan tasarrufların vukuu tarihinden itibaren beĢ yıl geçmesinden sonra 

bu maddelere dayanılarak dava açılamayacağı belirtilmiĢtir. Söz konusu beĢ yıllık 

süre hak düĢürücü süredir
111

 

 

3.3.3. BağıĢlama Sözü Verenin (Taahhüt Edenin) Ödeme 

Güçsüzlüğüne DüĢmesi ve BağıĢlamanın Ġptal Sorunu 

 

Borçlar Kanununun 245/son maddesine göre, “BağıĢlamayı taahhüt eden 

kimsenin borcunu edadan aczi tevsik veya iflası ilan olunur ise bağıĢlama taahhüdü 

iptal olunur”. Bu hükme göre bağıĢlama sözü veren (taahhüdünde bulunan) 

bağıĢlayan borçlarını ödemekte güçlük çekmesi nedeniyle ona karĢı bir aciz belgesi 

düzenlenir ya da bağıĢlayanın iflası ilan olunur ise, bağıĢlayanın söz verdiği 

                                                 
110

 Bkz.: yuk. Birinci Bölüm 1.2. BağıĢlamanın Unsurları. 
111

 “Madde baĢlığında her ne kadar zamanaĢımından söz edilmekte ise de, burada sözü edilen beĢ yıllık 

süre zamanaĢımı olmayıp hak düĢürücü süredir. Bu itibarla da mahkemece re‟sen gözetilmesi icap 

eder.” 15. H.D. , 16.01.1995 tarih, 1994/6377 E., 1995/76 K. sayılı kararı (Akip Ġçtihat Programı). 
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(taahhütte bulunduğu) bağıĢlamaların tamamı iptal olur. Mehaz Ġsviçre Borçlar 

Kanununda, Borçlar Kanununun 245/son maddesine karĢılık gelen düzenleme 250. 

maddenin son fıkrasında yer almaktadır. Buna göre  “BağıĢlayana karĢı bir aciz 

vesikasının düzenlenmesi ya da iflasın açılması ile, her bağıĢlama taahhüdü sona 

erer”. 11.01.2011 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul edilen, 04.02.2011 tarihinde 

Resmi Gazete‟de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk 

Borçlar Kanununun 296. maddesinin son fıkrasında “BağıĢlama sözü verenin 

borcunu ödeme güçsüzlüğü belirlenir veya iflasına karar verilirse, ifa yükümlülüğü 

ortadan kalkar” Ģeklinde bir düzenleme yapılmıĢtır.  

 

Borçlar Kanununun 245/son maddesinde, Türk Borçlar Kanununun 296/son 

maddesinde ve mehaz Ġsviçre Borçlar Kanununda yer alan düzenlemeler 

karĢılaĢtırıldığında ilk bakıĢta bazı farklılıklar dikkati çekmektedir.  

 

Borçlar Kanunu 245/son maddesinde yer alan düzenlemeye göre bağıĢlama 

sözü veren (taahhüdünde bulunan) bağıĢlayan borçlarını ödemekte güçlük çekmesi 

nedeniyle ona karĢı bir aciz belgesi düzenlenir ya da bağıĢlayanın iflası ilan olunur 

ise, bağıĢlayanın söz verdiği (taahhütte bulunduğu) bağıĢlamaların tamamı iptal olur. 

Kural olarak borç ödemeden acze düĢmek borcun sona ermesi için yeterli bir sebep 

değildir. Bununla birlikte kanun koyucu bazı hallerde borçlunun aciz halini borcun 

sona ermesi sebepleri arasında istisnai olarak düzenleyebilir. Yasa koyucu tarafından 

Borçlar Kanunundaki düzenleme ile, bağıĢlama sözleĢmesi bakımından bağıĢlayanın 

aciz haline düĢmesi, bağıĢlama sözleĢmesinin sona erdiği bir hal olarak 

düzenlenmiĢtir
112

. BağıĢlayanın her borç ödemeden aciz haline düĢmesi bağıĢlama 

sözü vermenin (taahhüdünün) sona ermesine sebep teĢkil etmez. BağıĢlama sözü 

vermenin (taahhüdünün) aciz sebebiyle son bulabilmesi için, bağıĢlayanın Ġcra ve 

Ġflas Kanununa göre borçlarını ödemede acze düĢtüğüne iliĢkin bağıĢlayana karĢı 

aciz belgesi düzenlenmiĢ olması gereklidir. Ġcra ve Ġflas Kanununun 143/1. 

maddesine göre aciz belgesi “haczedilen malların paraya çevrilmesi sonunda, alacağı 

tamamen ödenmeyen alacaklıya (ve bir sureti de borçluya) icra memuru tarafından 

                                                 
112

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 115; Hıfzı Veldet VELĠDEDEOĞLU/ Refet ÖZDEMĠR, Türk Borçlar 

Kanunu ġerhi, Ankara, Yargıtay Yayınları, 1987, s. 457. 
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verilen ve takip konusu alacağın ödenmemiĢ olan miktarını belirleyen bir belge” 

olarak tanımlanabilir
113

. Bu düzenlemeye göre, bağıĢlama sözü veren (taahhüdünde 

bulunan) bağıĢlayanın iflası da bağıĢlamayı sona erdiren bir sebeptir. Her ne kadar 

Kanunumuzda “iflasın ilanı” halinde bağıĢlama sözleĢmesinin sona ereceği 

düzenlenmiĢse de, bu ifadeyi mehaz Ġsviçre Borçlar Kanunundaki gibi “iflasın 

açılması” Ģeklinde anlamamız gerekir
114

. Bildiğimiz gibi “iflasın açılması” ile 

“iflasın ilanı” kavramları birbirlerinden faklı kavramlardır. Ġcra ve Ġflas Kanununun 

165. maddesine göre, iflas, mahkeme tarafından verilen iflas kararı ile, bir baĢka 

ifade ile hüküm ile birlikte açılır. Ġflasın ilanı ise iflasın açılmasından sonra mahkeme 

tarafından verilen hükmün iflas dairesi tarafından ilan edilmesidir. Her iki kavramın 

tanımından da anlaĢılacağı üzere “iflasın açılma” anı ile “iflasın ilanı” anları 

birbirlerinden farklıdır ve aralarında bir zaman aralığı vardır. B.K. md. 245/son‟da 

yer alan hüküm üçüncü kiĢi durumunda olan ivazlı alacaklıları korumak amacı ile 

konulmuĢtur
115

. Bu sebeple yukarıda da belirttiğimiz gibi B.K. md. 245/son da yer 

alan “iflasın ilanı” yerine mehaz kanunda yer alan “iflasın açılması” ifadesinin tercih 

edilmesi gerektiği kanısındayız. Nitekim 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 

Türk Borçlar Kanununda bu “iflasın açılması” ile “iflasın ilanı” arasındaki fark 

gözetilerek yerinde olarak “iflasına karar verilirse” terimi tercih edilmiĢtir. 

 

BağıĢlayana karĢı aciz vesikası düzenlenmesi ya da bağıĢlayanın iflas etmesi 

halinde bağıĢlama sözü vermenin (taahhüdünün) sona ermesi gerçek anlamda bir 

iptal kararı ile mi gerçekleĢmektedir? Yukarıda da belirttiğimiz gibi mehaz Ġsviçre 

Borçlar Kanununda aciz vesikası düzenlendiğinde veya iflas halinde bağıĢlama sözü 

vermenin (taahhüdünün) sona ereceği düzenlenmiĢtir. Borçlar Kanununun 245/son 

maddesinde ise, “bağıĢlama taahhüdünün iptali”nden söz edilmektedir
116

. 

                                                 
113

 Aciz belgesi hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz.: Talih UYAR, “Takip Hukukunda Borç Ödemeden 

Aciz Vesikası” (Çevrimiçi) http://www.talihuyar.com/upload/80.m.143.doc.doc, 27 Ağustos 2009. 
114

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 308. k.g. için Bkz.: BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 120; 

TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 199; OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 247; TONGSĠR, BağıĢlama, 

s. 115: “ BağıĢlayanın veya iflas masası idaresinin bağıĢlamadan rücua dair bir talebine, iptal davası 

açmasına ihtiyaç yoktur. borç ödemeden aczin tevsiki veya iflasın ilanı kafidir”. 
115

 BECKER, Borçlar Kanunu, s. 237; BĠLGE, Borçlar Hukuku, s. 120; YAVUZ/ ACAR/ ÖZEN, 

Borçlar Hukuku, s. 165. 
116

 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanununda “iptal olunur” tabiri yerine 

“ifa yükümlülüğü ortadan kalkar tabiri” tercih edilmiĢtir. 

http://www.talihuyar.com/upload/80.m.143.doc.doc
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Kanunumuzda yer alan iptal tabiri gerçek anlamda bir iptal değildir. Bir baĢka ifade 

ile, bağıĢlayana karĢı aciz vesikası düzenlendiği ya da bağıĢlayanın iflasına karar 

verildiği takdirde iflas idaresinin, bağıĢlayanın veya alacaklı üçüncü kiĢinin mevcut 

bağıĢlama sözü vermelerinin (taahhütlerinin) iptali ile için dava açmasına gerek 

yoktur. BağıĢlayana karĢı aciz belgesi düzenlendiği ya da onun iflasına karar 

verilmesi ile yapmıĢ olduğu tüm bağıĢlama sözü vermeleri (taahhütleri) 

kendiliğinden sona erer
117

. Dönemli edimleri içeren bağıĢlama sözü vermeleri 

(taahhütleri) bakımından kendiliğinden sona erme ileriye etkili olarak hüküm ifade 

edecektir. BağıĢlama sözü vermenin (taahhüdünün) kendiliğinde sona ermesi yerine 

getirilmiĢ bağıĢlamaların iadesine neden olmayacaktır
118

. Yine bağıĢlama sözü verme 

(taahhüdü) sözleĢmesi, bağıĢlayana karĢı aciz vesikası düzenlenmesinden veya 

bağıĢlayanın iflasına karar verilmesinden önce yerine getirilmiĢ ise, yerine getirilen 

bağıĢlama konusu Ģeyin iadesi bu madde kapsamında talep edilemeyecektir
119

. 

 

Burada son olarak bağıĢlayana karĢı aciz belgesi düzenlenmesi ya da 

bağıĢlayanın iflasına karar verilmesi ile Borçlar Kanunu bakımından kendiliğinden 

sona eren bağıĢlama sözü vermelerin (taahhütlerinin), bağıĢlayanın durumunun 

iyileĢmesi, iflasının kaldırılması halinde yeniden geçerlilik kazanıp 

kazanamayacağıdır. BağıĢlayana karĢı aciz belgesi düzenlenmesi ya da onun iflasına 

karar verilmesi ile kendiliğinden sona eren bağıĢlama sözü vermeleri (taahhütleri), 

bağıĢlayanın mali durumu düzelse dahi, kesin olarak sona erdiği için, kendiliğinden 

                                                 
117

 ZEVKLĠLER/ GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku, s. 161; TONGSĠR, BağıĢlama, s. 115, GÜMÜġ, 

Borçlar Hukuku, s. 308; ARAL, Borçlar Hukuku, s. 205; TANDOĞAN, Borçlar Hukuku, s. 384; 

OLGAÇ, Borçlar Hukuku, s. 246; TUNÇOMAĞ, Borçlar Hukuku, s. 200; YAVUZ/ ACAR/ 

ÖZEN, Borçlar Hukuku, s. 165; FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 282; BĠLGE, Borçlar Hukuku, 

s. 120: “Kanunda „iptal olunur‟ denildiği için, mahkemece iptal kararı verilmesi gerektiği akla 

gelebilir; nitekim ki, kitabın birinci basımında bu görüĢ ifade edilmiĢti. Ancak, ivazlı alacaklıları 

korumak maksadı ile konmuĢ bulunan bu hükmün, gayesine ulaĢabilmesi için dava açmaya lüzum 

yoktur. sözü edilen durumda bağıĢlama kendiliğinden münfesih olur… B.K. 82. maddede, ayni 

sebeplerle, karĢılıklı taahhütleri havi akitlerin dahi tek taraflı olarak ve dava yoluna gitmeden 

feshedilme kabul edildiğine göre, burada kendiliğinden münfesih olmayı kabul eylemek tabii 

sayılmalıdır”.  
118

 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 309. 
119

 Ġfa edilmiĢ bağıĢlama taahhütleri için, Ģartları varsa alacaklılar Ġ.Ġ.K ya da 6183 sayılı yasa 

kapsamında iptal davası açabilirler. Bkz.: yuk. Üçüncü Bölüm 3.1. Ġcra ve Ġflas Kanuna Göre Ġptal 

Davası, 3.2. 6183 Sayılı Kanuna Göre Ġptal Davası. 
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sıhhat kazarak geçerli hale gelmeyecektir
120

. BağıĢlayan mali durumu düzeldiğinde, 

kendiliğinden sona eren bağıĢlama sözü vermelerini (taahhütlerini) geçerli kılmak 

istiyorsa, yeniden bu bağıĢlama sözü vermeleri (taahhütlerini) yapmalıdır. 

 

Sorunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanununun 

296. maddesinin son fıkrası açısından değerlendirdiğimizde, hem Borçlar 

Kanunundan hem de mehaz Ġsviçre Borçlar Kanunundan farklı bir düzenleme 

olduğunu görmekteyiz. Söz konusu düzenlemeye göre bağıĢlayanın borcunu ödeme 

güçsüzlüğü belirlenir veya iflasına karar verilirse, yerine getirme (ifa) yükümlülüğü 

ortadan kalkar. Bir baĢka ifade ile Borçlar Kanunundaki ve mehaz Ġsviçre Borçlar 

Kanunundaki düzenlemenin aksine bağıĢlayanın ödeme güçsüzlüğüne düĢmesi ile 

bağıĢlama sözleĢmesi sona ermemekte, sadece bağıĢlayanın bağıĢlama sözleĢmesini 

yerine getirmesi yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. Bu sebeple, Borçlar 

Kanunundan farklı olarak bağıĢlayana karĢı aciz belgesi düzenlenmesi ya da 

bağıĢlayanın iflasına karar verilmesi ile yerine getirme yükümlülüğü ortadan kalkan 

bağıĢlama sözü vermeler (taahhütlerinin), bağıĢlayanın durumunun iyileĢmesi ya da 

iflasının kaldırılması halinde, bağıĢlayanın ortadan kalkan yerine getirme (ifa) 

yükümlülüğü, bağıĢlama sözleĢmesi sona ermediği için yeniden ortaya çıkacaktır. 

 

3.4. TENKĠS 

 

3.4.1. Tenkis Kavramı ve Hukuki Niteliği 

 

T.M.K. md. 560/1‟e göre, saklı paylarının karĢılığını alamayan mirasçılar, 

mirasbırakanın malvarlığından tasarruf edebileceği kısmı aĢan tasarruflarının 

tenkisini dava edebilir. Mülkiyet hakkının doğası gereği, bir kimsenin sağlığında 

edinmiĢ olduğu mallar üzerinde ölmeden önce dilediği gibi tasarruf edebilmesi 

asıldır. Bununla birlikte mirasçıların ve alacaklıların mirasbırakanın malvarlığına 

yönelik beklenen bir alacak hakları vardır. Aile hukuku gereğince herkesin imkanı 

                                                 
120

 TONGSĠR, BağıĢlama, s. 115, FEYZĠOĞLU, Borçlar Hukuku, s. 282; TANDOĞAN, Borçlar 

Hukuku, s. 384, VELĠDEDEOĞLU/ ÖZDEMĠR, Borçlar Kanunu, s. 457; ARAL, Borçlar 

Hukuku, s. 205; BECKER, Borçlar Kanunu, s. 237. 
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ölçüsünde yakınlarına yardımcı olma yükümlülüğü de bulunmaktadır. Bu beklenen 

hak ve aile hukuku yükümlülükleri dolayısıyla kanun koyucu, mirasbırakanın 

tasarruf hakkına bir nevi bir kısıtlama getirerek, bazı tasarruflarını tenkise tabi 

kılmıĢtır. Aile hukukundan kaynaklanan herkesin imkanı ölçüsünde yakınlarına 

yardım etme yükümlülüğünün mirasbırakanın öldükten sonra mirasındaki hissesine, 

saklı pay adı verilmektedir. Mirasbırakanın iradesi ile saklı pay ortadan 

kaldırılamamaktadır
121

.  

 

Mirasçının tenkis talebi yenilik doğuran bir haktır. Tenkis davası da hukuki 

niteliği itibariyle yenilik doğurucu bir davadır
122

. Tenkis davasının aynı zamanda eda 

davası niteliğinde bulunup bulunmadığı hususu ise tartıĢmalıdır. Bir görüĢe göre 

yenilik doğurucu bir dava olan tenkis davası, ayrıca, bir eda davası niteliğine sahip 

değildir
123

. Diğer bir görüĢe göre ise, tenkis davası hem yenilik doğurucu bir dava, 

hem de bir eda davasıdır
124

. 

                                                 
121

 Necip KOCAYUSUFPAġAOĞLU, Miras Hukuku, 3. bs., Ġstanbul, Filiz Kitabevi, 1987, s. 355. 
122

 Ömer ARBEK, Miras Hukukunda Ölüme Bağlı ĠĢlemlerde Ġrade Serbestisi Sınırları ve 

Müeyyidesi, Ankara, Yetkin Yayınları, 2007; s. 93; Zahit ĠMRE/ Hasan ERMAN, Miras Hukuku, 

Ġstanbul, Der Yayınları, 2003, s. 245; HATEMĠ, Miras Hukuku, s. 46; Gökhan ANTALYA, Miras 

Hukuku, Ġstanbul, Alkım Yayınları, 2003, s. 224; Mehmet AYAN, Miras Hukuku, 3. bs., Konya, 

Mimoza Yayınları, 2005, s. 168. 
123

 ANTALYA, Miras Hukuku, s. 225; ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 251: Bu davanın amacı, 

mirasbırakanın saklı payı ihlal eden tasarruflarının tespit edilerek kısıntıya uğratılmasıdır. Bu sebeple 

davanın kazanılması ile, saklı payı ihlal edilen mirasçıya, ihlal eden değerlerin iadesi 

sağlanmamaktadır. Eda hükmü isteyen saklı pay mirasçısının ayrıca bir eda davası açması 

gerekmektedir. 
124

 ARBEK, Ġrade Serbestisi Sınırları ve Müeyyidesi, s. 93-94; Esat ġENER, Tenkis, Mirasta Ġade 

ve Miras Sebebi Ġle Ġstihkak Davaları, Ankara, Seçkin Yayınları, 1995, s. 28: Tenkis davasının 

sonucunda mirasbırakanın iradesi ile yapmıĢ olduğu tasarruflar, kanun koyucu tarafından belirlenen 

saklı paya tecavüz ediyorsa, mirasbırakanın sahip olduğu tasarruf nisabına indirilmekte, böylece 

mirasbırakanın iradesi, indirildiği ölçüde hükümsüz kalmakta ve yeni bir eda davasına ihtiyaç 

olmaksızın teslim edilmiĢ Ģeylerin iadesi sağlanmaktadır. “Tenkis davası,  murisin  mahfuz  hisseyi  

ihlal  eden  ölüme  bağlı  veya  sağlar  arası teberrularının kanuni hadde indirilmesini amaçlar. Dava 

mahiyeti itibariyle  yenilik doğuran  bir  davadır. Ancak tasarrufa konu malın lehtarın eline geçmiĢ 

olması halinde eda istemini  de  kapsar.  Tenkis  kararı  bu  hali  ile  iki  kısımda  mütalaa  edilmelidir.  

Birinci kısım  muris  tasarruflarının  mahfuz  hisse  sınırına  indirilmesini  emreder  ve  o tasarrufu 

değiĢtirir.  Ġkinci  kısım  ise  lüzumu  halinde mahfuz hisseyi tamamlamayı (edayı) emreder. ĠĢte  

kanunu  yorumlarken  bu  özellikleri  dikkate  almak  haklar dengesi bakımından önem kazanmıĢtır.” 

Yargıtay 2. H.D., 04.02.1993 tarih, 1993/12436 E. 1993/816 K. sayılı kararı YKD - 1993/3 - 

Sayfa:344 (MeĢe Ġçtihat Programı); “Tenkis davası, davacının saklı payına vaki tecavüzü ref'etmek ve 

miras bırakanın tasarruflarını tasarruf nisabı sınırına sokmak imkanı veren ve saklı payın korunmasını 

amac tutan ve inĢai (yenilik doğuran) bir dava nevidir.Genellikle inĢai davalar iki isteği kapsar; birisi 

inĢai hakkın tesbiti, diğeri ise eda bölümüdür. Tenkis davasında, miras bırakanın saklı payı gidermek 

amacı ile hareket etiğinin tesbitine iliĢkin bölüm inĢai olup, hakim kararı ile yeni bir durum meydana 

gelir. Saklı payın zedelenmesinden ötürü mirasçının mal varlığında (saklı payında) meydana gelen 
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Tenkis talebi hakkı Ģahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olup, bir baĢkasına 

devredilemeyecektir
125

. Tenkis davası açma talebi süresinde kullanılmadan saklı pay 

sahibi mirasçının ölmesi halinde, saklı pay sahibi mirasçılarının bu talebi kullanma 

hakkı olduğu savunulmaktadır
126

. Tenkis talebi hakkı tanınmıĢ olan mirasçılar bu 

haklarından mirasbırakan öldükten sonra vazgeçebilirler
127

.  

 

T.M.K. md. 560/1‟e göre, saklı paylarının karĢılığını alamayan mirasçılar, 

mirasbırakanın malvarlığından tasarruf edebileceği kısmı aĢan tasarruflarının 

tenkisini dava edebilir. Sağlararası kazandırmanın tamamı mirasbırakanın 

malvarlığından tasarruf edebileceği kısmı aĢmıĢ ise, kazandırmanın tamamının 

hükümsüz kalması sonucunu ortaya çıkacaktır. Buna karĢılık sağlararası 

kazandırmaların tenkis edilmesi çoğunlukla kısmi hükümsüzlük sonucu doğurur. 

Buradaki kısmi hükümsüzlük, düĢey kısmi hükümsüzlük anlamında karĢımıza 

çıkmaktadır
128

. 

 

3.4.2. Tenkis Davasının Tarafları, Açılma Süresi ile Yetkili ve 

Görevli Mahkeme 

 

3.4.2.1. Tenkis Davasının Tarafları 

 

                                                                                                                                          
eksilmenin giderilmesine dair bölüm ise edaya iliĢkindir.MK.nun 506. maddesinin Ģartlarına göre, 

istisnaden saklı pay sahibi mirasçının temlike konu Ģeyin mülkiyetini yani aynını iktisap edebilmesi 

hali de, tenkis davasının mahiyetin ve Ģahsi hak niteliğini değiĢtirmez.” Yargıtay 2. H.D., 24.05.1983 

tarih, 1983/4525 E. 1983/4669 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
125

 ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 246. 
126

 ANTALYA, Miras Hukuku, s.225 dn. 846‟daki yazarlar; ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 

248; AYAN, Miras Hukuku, s. 171; “M., olen kızı M. dan kendisine intikal eden haklar da dahil 

olmak üzere tum mirası için davacıları mirasçı nasp etmistir. ġu halde mensup mirasçılar, mirasçı 

nasbeden M. in sağlığında kullanmadıgı tenkis hakkını suresi içinde halef olarak (mansup mirascı 

sıfatı) ile kullanılabilirler.” Yargıtay 2. H.D., 20.03.1975 tarih, 1975/2213 E. 1975/2613 K. sayılı 

kararı YKD - 1976/1 - Sayfa:19 (MeĢe Ġçtihat Programı). 
127

 AYAN, Miras Hukuku, s. 171, ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 245. 
128

 Bkz.: yuk. Üçüncü Bölüm Üçüncü KiĢilerin BağıĢlama SözleĢmesini Tamamen Veya Kısmen 

Hükümsüz Kılmaları 
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Tenkis davasının davacıları, T.M.K. md. 562‟de belirtilmiĢtir. Buna göre bu 

davanın davacıları, saklı pay sahibi mirasçılar
129

, saklı pay sahibi mirasçıların 

alacaklıları ve iflas masasıdır. Kural olarak tenkis davası saklı pay sahibi mirasçı 

tarafından açılır. Ancak saklı pay sahibi mirasçının tenkis davası açmaması halinde, 

hakları beklenen değer nedeniyle zedelenen, saklı pay sahibi mirasçıya mirasın 

geçtiği tarih itibariyle iflas kararına sahip iflas masası ile saklı pay sahibi mirasçıya 

mirasın geçtiği tarih itibariyle ellerinde ödeme güçsüzlüğü belgesi (aciz belgesi) 

bulunan mirasçının alacaklıları tarafından da bu dava açılabilir. Saklı payı zedelenen 

mirasçının alacaklılarının veya iflas masasının tenkis davası açılabilmesi için bir 

diğer koĢul da, alacaklıların veya iflas masasının saklı pay sahibi mirasçıya tenkis 

davası açması hususunda ihtarda bulunmuĢ ve bu ihtarın semeresiz kalmıĢ 

olmasıdır
130

.  

 

Genel olarak tenkis davasının davalıları ise, lehine ölüme bağlı ya da 

sağlararası tasarruf yapılan kimseler ile mirastan ivazlı feragat eden saklı pay sahibi 

mirasçılardır
131

. Ölüme bağlı kazandırmanın tenkisi konumuza girmediği için 

bağıĢlama sözleĢmesinin tenkisi davasında lehine ölüme bağlı tasarruf yapıla 

kimseler bu davanın davalısı olamayacaklardır. Bununla birlikte lehine ölüme bağlı 

ya da sağlararası tasarrufla kazandırma yapılan kimse söz konusu kazandırmayı 

iyiniyetli bir üçüncü kiĢiye devretmiĢ ise, bu kiĢiye karĢı tenkis davası 

açılamayacaktır
132

. Yargıtay tarafından da benimsendiği gibi, lehine tasarrufta 

                                                 
129

 T.M.K. md. 506‟da düzenlenen saklı pay oranları Ģu Ģekildedir:  

1. Altsoy için yasal miras payının yarısı, 

2. Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri, 

3. (Mülga bend: 04/05/2007-5650 S.K./2.mad),  

4. Sağ kalan eĢ için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras 

payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü. 
130

 ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 249; AYAN, Miras Hukuku, s. 171; “1- Tenkis davası açma 

hakkı kural olarak saklı pay sahibi mirasçılara tanınmıĢtır. Ancak, koĢulları bulunduğunda bu hakkı 

kullanamayan kiĢiler adına onların alacaklıları da dava açabilirler. 2- Alacaklının tenkis davası 

açabilmesi için saklı pay sahibi ile ilgili aciz belgesi almıĢ olması ve ihtara rağmen saklı pay sahibinin 

tenkis davası açmaya yanaĢmamıĢ bulunması gerekir. 3- Ġhtar, dava koĢullarından olup def'i itiraz 

sebebidir. KarĢı taraf ileri sürmese dahi bu husus mahkemece kendiliğinden gözetilir.” Yargıtay 2. 

H.D., 28.03.1974 tarih, 1974/1019 E. 1974/1887 K. sayılı kararı YKD - 1979/2 - Sayfa:170 (MeĢe 

Ġçtihat Programı). 
131

 ÖZTAN, Medeni Hukuk, s. 598; AYAN, Miras Hukuku, s. 172; ANTALYA, Miras Hukuku, s. 

225; ġENER, Tenkis, s. 28. 
132

 ARBEK, Ġrade Serbestisi Sınırları ve Müeyyidesi, s. 94; ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 

249. 
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bulunulan kiĢiden kötüniyetli olarak, yani, lehine tasarrufta bulunulan kiĢinin 

karĢılaĢacağı tenkis davasından bu kiĢiyi kurtarmak amacı ile söz konusu 

kazandırmayı devralan üçüncü kiĢiye karĢı da tenkis davası açılabilecektir 
133

. 

 

3.4.2.2. Tenkis Davasının Açılma Süresi 

 

Tenkis talebi mirasbırakanın ölümünden sonra bir baĢka ifade ile, mirasın 

açılmasından sonra ileri sürülebilir
134

. Mirasın açılmasından önce, saklı pay sahibi 

mirasçının, saklı payının zedelendiği gerekçesi ile tenkis davası açmaya hakkı 

yoktur. Çünkü miras açılmadığı için miras hakkı ve saklı pay henüz doğmamıĢtır. 

 

Tenkis davası mirasbırakanın ölümünden sonra kanun koyucu tarafından 

belirlenen süreler içerisinde açılmalıdır. T.M.K. md. 571‟de tenkis davasının 

açılabilmesi için bazı süreler öngörülmüĢtür
135

. Tenkis davasının hukuki niteliği 

itibariyle yenilik doğurucu bir davadır. Bu sebeple kanun koyucu tarafından dava 

açılması için öngörülen süreler hak düĢürücü sürelerdir. T.M.K. md. 571‟in kenar 

baĢlığı da bu duruma uygun olarak hak düĢürücü süreler Ģeklinde kaleme 

alınmıĢtır
136

.  

 

                                                 
133

 “Miras bırakanın saklı pay kurallarını gidermek amacı ile yaptığı temliki tasarruftan sonra, bundan 

yararlanan kiĢinin, miras bırakanın bilgi ve talimatı dıĢında sırf saklı pay sahibi mirasçıları bu 

haklarından yoksun kılmak için, durumu bilen üçüncü kiĢilere taĢınmazları temlik etmesi halinde, kötü 

niyetli bu kiĢilere karĢı saklı pay sahibi mirasçılar tarafından tenkis davası açılabilir.” Yargıtay Ġçtihadı 

BirleĢtirme Büyük Genel Kurulu, 13.01.1975 tarih, 1974/7 E. 1975/1 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat 

Programı). 
134

 ARBEK, Ġrade Serbestisi Sınırları ve Müeyyidesi, s. 94; ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 

250; AYAN, Miras Hukuku, s. 172; “Dava dilekçesi 19.10.1981 günü havale edilmiĢ, aynı günde 

harçlandırılmıĢtır. Diğer bir ifade dava 19.10.1981 gününde açılmıĢtır. Dosyadaki veraset belgesine ve 

getirtilen nüfus aile kayıt tablosuna göre miras bırakan M. D., 20.10.1981 tarihinde dava açıldıktan 

sonra ölmüĢtür. Tenkis davası açma hakkı mirasçılara ait olup, murisin ölümü ile mirasçılık sıfatı 

iktisap edilir. Murisin ölümünden önce bu sıfatı taĢımayan kiĢinin açtığı dava incelenemez.” Yargıtay 

2. H.D., 14.05.1997 tarih, 1997/4580 E. 1997/5246 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
135

 743 sayılı Medeni Kanunun 513. maddesinin ilk fıkrasında tenkis davasının açılmasına iliĢkin hak 

düĢürücü süreler 4721 sayılı T.M.K.‟da yer alan sürelerden farklıdır. Bu maddeye göre hak düĢürücü 

süreler bir yıl ve beĢ yıl olarak düzenlenmiĢtir. 4721 sayılı T.M.K.‟da ise bir yıllık süre korunmuĢ, beĢ 

yıllık süre ise on yıl olarak düzenlenmiĢtir. 
136

 743 sayılı Medeni Kanunun 513. maddesinin baĢlığı “müruruzaman” idi. Yüksek Yargıtay da bir 

çok kararında tenkis davası için öngörülen süreler için yerinde olmayarak zamanaĢımı kavramını 

kullanmıĢtır. Örneğin Bkz.: Yargıtay 2. H.G.K.., 16.04.1990 tarih, 1979/1386 E. 1990/1525 K. sayılı 

kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
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Tenkis davası mirasçı tarafından, mirasçının ölümünü ve saklı payının 

zedelendiğini öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde açılmalıdır
137

. 

 

T.M.K. md. 571‟de yukarıda izah ettiğimiz bir yıllık süreden baĢka on yıllık 

bir baĢka süre daha öngörülmüĢtür. Bu on yıllık süre, saklı payı tecavüze uğrayan 

mirasçının saklı payına tecavüz edildiğinden haberdar olmadığı zamanlarda 

uygulanır
138

. 

 

Kanun koyucu tarafından öngörülen bir ve on yıllık hak düĢürücü sürenin 

yanı sıra bir de saklı payı zedelenen mirasçıya daimi defi hakkı tanınmıĢtır. Buna 

göre, saklı payı zedelenen mirasçı kendisi aleyhine açılan miras sebebiyle istihkak 

davası, ya da terekeye dahil olan bir malın geri alınmasına iliĢkin davada bu defi 

hakkını kullanabilir. Bu defi hakkının kullanılması bakımından herhangi bir süre 

sınırlaması getirilmemiĢtir
139

. Bir baĢka ifade ile saklı payı zedelenen mirasçı bir ve 

on yıllık hak düĢürücü süreleri geçirse dahi, tenkis nedeniyle sahip olduğu defi 

hakkını, kendisine karĢı açılmıĢ olan davalarda süre sınırlaması olmaksızın 

kullanabilecektir. 

 

3.4.2.3. Yetkili ve Görevli Mahkeme 

 

Tenkis davasının hangi yer mahkemesinde açılacağı T.M.K. md. 576‟da 

düzenlenmiĢtir. Buna göre tenkis davaları murisin ölmeden önceki son yerleĢim yeri 

mahkemesinde açılır. Tenkis davasının hangi görevli mahkemede açılacağı hususu 

ise tartıĢmalıdır. Bir görüĢe göre tenkis davaları, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununa göre dava konusu Ģeyin değerine bakılarak tespit edilerek, dava değerine 
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 AYAN, Miras Hukuku, s. 173; ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 250: Murisin ölümünün ve 

saklı payı zedeleyen iĢlemin öğrenilmesi, her bir saklı pay sahibi mirasçı bakımından farklı 

zamanlarda olabilir. Bu sebeple, her bir saklı pay sahibi mirasçı için tenkis davası açmak için 

öngörülen bir yıllık hak düĢürücü sürenin baĢlangıç tarihi değiĢebilir.  
138

 AYAN, Miras Hukuku, s. 173; ARBEK, Ġrade Serbestisi Sınırları ve Müeyyidesi, s. 94-95; 

ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 250: Bu sürenin baĢlangıcı vasiyetnamelerde vasiyetnamenin 

açılma tarihinden, diğer tasarruflar bakımından yani, miras sözleĢmesi ve sağlararası kazandırmalar ile 

yapılan iĢlemler bakımından, mirasın açılmasından (mirasbırakanın ölümüyle) itibaren baĢlar ve bu 

tarihlerden itibaren baĢlayacak olan on yıllık sürenin geçmesi ile tenkis davası açma hakkı düĢer.  
139

 AYAN, Miras Hukuku, s. 174; ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 252; ARBEK, Ġrade 

Serbestisi Sınırları ve Müeyyidesi, s. 95; ÖZTAN, Medeni Hukuk, s. 598. 
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göre sulh ya da asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır
140

. Bir diğer görüĢe göre ise, 

dava konusu Ģeyin değerine bakılmaksızın tenkis davaları asliye hukuk 

mahkemesinde açılmalıdır
141

. 

 

3.4.3. Mirasbırakanın Tenkise Tabi Tasarrufları 

 

Mirasbırakanın tenkise tabi tasarrufları iki ana gurup altında 

değerlendirilebilir. Bunlar mirasbırakanın yapmıĢ olduğu ölüme bağlı tasarruflar ve 

sağlar arası kazandırmalardır. Mirasbırakanın yapmıĢ olduğu, ölüme bağlı tasarruflar 

olan, saklı payı zedeleyen vasiyetname ya da miras sözleĢmesi ile yapılan 

kazandırmalarının hepsi tenkise tabidir. Mirasbırakanın tenkise tabi olan sağlar arası 

kazandırmaları ise, T.M.K. md. 565‟de dört bent halinde sayılmıĢtır. Buna göre: 

Mirasbırakanın, mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçıya miras payına mahsuben 

yapmıĢ olduğu sağlar arası kazandırmalar, geri verilmemek kaydıyla altsoyuna 

malvarlığı devri veya borçtan kurtarma yoluyla yaptığı kazandırmalar ya da 

alıĢılmıĢın dıĢında verilen çeyiz ve kuruluĢ sermayesi, miras haklarının ölümden 

önce tasfiyesi maksadıyla yapılan kazandırmalar, mirasbırakanın serbestçe dönme 

hakkını saklı tutarak yaptığı bağıĢlamalar ve ölümünden önceki bir yıl içinde adet 

üzere verilen hediyeler dıĢında yapmıĢ olduğu bağıĢlamalar, mirasbırakanın saklı pay 

kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar tenkise tabidir. 

 

Murisin tenkise tabi olan ölüme bağlı tasarrufları ve sağlar arası tenkise tabi 

tüm tasarrufları üzerinde tezimizin konusu gereği durmayarak, aĢağıda yalnızca 

tenkise tabi bağıĢlamaları inceleyeceğiz. 

 

3.4.4. Mirasbırakanın Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu 

BağıĢlamalar 

 

                                                 
140

 ARBEK, Ġrade Serbestisi Sınırları ve Müeyyidesi, s. 95. 
141

 AYAN, Miras Hukuku, s. 172; ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 249. 
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T.M.K. md. 565 bent 3‟de mirasbırakanın dönme hakkını saklı tuttuğu 

bağıĢlamaların tenkise tabi olacağı düzenlenmiĢtir. Buna göre sözleĢme serbestisi 

ilkesi gereğince bağıĢlayan karĢılıksız bir kazandırma olan bağıĢlama 

sözleĢmesinden dönme hakkını saklı tutmuĢ olabilir. Bu halde, bağıĢlayanın 

bağıĢlama sözleĢmesinden kayıtsız Ģartsız dönmesi hususunda bağıĢlayan ile 

bağıĢlanan arasında açıkça bir anlaĢma yapılmıĢ olmalıdır
142

. Bu tür bir bağıĢlama ile 

saklı payı zedelenen mirasçı bu bağıĢlamanın tenkisini talep edebilir
143

. 

 

Mirasbırakanın dönme hakkını saklı tuttuğu bağıĢlamalar, mirasbırakanın 

ölümünden itibaren ne kadar bir süre geçtiğine bakılmaksızın tenkise konu olabilir
144

. 

 

Yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı kılınan bağıĢlamalar, B.K. md. 

240/2 (T.B.K. 290/2) gereğince, ölüme bağlı tasarruflara iliĢkin hükümlere tabi 

kılınmıĢtır. Dolayısıyla bu tip bağıĢlamaların T.M.K. md. 565 kapsamında kaldığı 

söylenemez. Yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı kılınan bağıĢlamalar 

ölüme bağlı tasarrufların tenkisine iliĢkin hükümler uyarınca tenkis edilebilirler
145

.  

 

B.K. md. 242 (T.B.K. md. 292)‟de düzenlenen ve bağıĢlayanın bağıĢlanandan 

önce ölmesi halinde, bağıĢlananın, bağıĢlayanın mülkiyetine dönmesi bozucu Ģartına 

bağlı bağıĢlamalar da, kayıtsız Ģartsız rücu hakkının saklı tutulduğu bir bağıĢlama 

                                                 
142

 KOCAYUSUFPAġAOĞLU, Miras Hukuku, s. 392. 
143

 ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 257; KOCAYUSUFPAġAOĞLU, Miras Hukuku, s. 392; 

Ömer Uğur GENÇCAN, Miras Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2008, s. 389; “BağıĢlama, 

ölümden bir yıl önceki dönemde yapılmıĢ ise, vasiyetlerde olduğu gibi, kasıt aranmaksızın tenkis 

olunur (MK. 507/3). Rücu Ģartı ile yapılan bağıĢlar, ölüm gününde gerçek bağıĢ halini alır. Hal böyle 

olunca bağıĢlama ölümden bir yıl önceki süre içinde yapılmıĢ bir iĢlem niteliği taĢır ve kasıt 

aranmaksızın tenkis olunur.” Yargıtay 2. H.D., 27.09.1984 tarih, 1984/6300 E. 1984/7069 K. sayılı 

kararı YKD - 1985/1 - Sayfa:20 (MeĢe Ġçtihat Programı). 
144

 ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 257; KOCAYUSUFPAġAOĞLU, Miras Hukuku, s. 392; 

GENÇCAN, Miras Hukuku, s. 389, HATEMĠ, Miras Hukuku, s. 51; Rona SEROZAN/ Baki Ġlkay 

ENGĠN, Miras Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları, 2008, s. 165. 
145

 ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 257; ġENER, Tenkis, s. 38; KOCAYUSUFPAġAOĞLU, 

Miras Hukuku, s. 398, “Kayıtsız Ģartsız rücu kaydı ile yapılan bağıĢlar, ölüm gününde sonuç 

doğuracağı için, tenfizi [yerine getirilmesi] bağıĢlayanın ölümüne bağlı bu tür temlikler, bir çeĢit 

vasiyet, yani ölüme bağlı tasarruf hükmünde (Bk. 240) sayılır. Bu itibarla birden çok  rücu Ģartıyla 

bağıĢ söz konusu olan hallerde, az önce açıklanan ilke karsısında MK.nun 512. maddesi uygulanmaz.” 

Yargıtay 2. H.D., 03.06.1982 tarih, 1982/4480 E. 1982/4978 K. sayılı kararı YKD - 1983/1 - Sayfa:40 

(MeĢe Ġçtihat Programı). 
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olarak kabul edilemeyeceği için, T.M.K. md. 565 kapsamında mutlak olarak tenkise 

tabi bir bağıĢlama olarak nitelendirilemez.  

 

Yargıtay‟ın konu ile ilgili bir kararı Ģu Ģekildedir: “Borçlar Kanununun 242. 

maddesinde öngörülen "bağıĢlananın bağıĢlayandan önce ölmesi halinde dönme 

koĢulu", öğretideki üstün görüĢ doğrultusunda, bozucu koĢula bağlı bir bağıĢlamadır. 

Bu tür bağıĢlamalarda (olayımızda olduğu gibi) bağıĢlayan bağıĢladığı Ģeyi 

sağlığında bağıĢlanana devir eder. BağıĢlayan bu bağıĢından bağıĢlananın 

kendisinden önce Ölmesi halinde dönme olanağına sahiptir. (Özel dönme koĢullan bu 

kuralın dıĢındadır.) Bu nedenle buradaki koĢulun bozucu koĢul olduğu kabul 

edilmektedir. (TANDOĞAN, Borçlar Hukuku. Özel Borç ĠliĢkileri. C. 1/1, 4. bası. s. 

367 vd; KOCAYUSUFPAġAOĞLU, Miras Hukuku. 1987, 3. bası. s. 126; ĠNAN ve 

ERDAġ, Miras Hukuku. 1995, 3. bası s. 106) Bozucu koĢula bağlı (infisahı Ģart) 

hukuksal iĢlemlerde hukuksal iĢlem hüküm ve sonuçlarını doğurur; ancak 

kararlaĢtırılan Ģart gerçekleĢirse yapılan iĢlem, öncesine etkili olmak üzere bozulur 

(infisah). Bir baĢka anlatımla ortadan kalkar. Bu açıklamaların ıĢığı altında geri 

dönme koĢuluyla (BK. 242) yapılan bağıĢlama iĢleminin sağlararası hukuki iĢlem 

olduğunun kabulünde zorunluluk vardır. BağıĢlanan kiĢinin bağıĢlayandan önce 

ölmesi halinde bağıĢ konusu Ģey terekeye döner. Mirasçılar terekeye giren Ģeydeki 

miras paylarını alma olanağına kavuĢur. Terekedeki bir mal için tenkis davası 

açılması düĢünülemez. ġey kendiliğinden terekeye dönmemiĢ ise mirasçıların 

bağıĢlanan kiĢi aleyhine miras nedeniyle istihkak davası açma hakları doğar. Medeni 

Kanunun 507/3. maddesinde yer alan ve mutlak tenkise tabi olduğu belirlenmiĢ 

bulunan "bağıĢlayanın kayıtsız ve Ģartsız rücua hakkı olan bağıĢlamalar" ile bu 

davanın konusunu oluĢturan bağıĢlamanın ölüm Ģartına bağlı bağıĢlama arasında 

tenkis edilebilmesi acısından bir iliĢki yoktur”
146

. 

  

Bozucu koĢulun gerçekleĢmesinin olanaksız duruma gelmesi halinde, bir 

baĢka ifade ile, bağıĢlayanın bağıĢlanandan önce ölmesi durumunda, söz konusu 

hukuki iĢlem, sağlar arası bir kazandırma haline dönüĢür. Sağlar arası bir kazandırma 

                                                 
146

 Yargıtay 2. H.D., 06.01.1996 tarih, 1995/12170 E. 1996/131 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat 

Programı). 
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haline gelen bu hukuki iĢlem bakımından artık T.M.K. md. 565/3‟ün uygulanma 

olanağı bulunmamaktadır. ġartları varsa 565/4 hükmü gereğince bu hukuki iĢlem 

tenkise tabi olabilir
147

.  

 

3.4.5. Mirasbırakanın Dönme Hakkını Saklı Tutmadığı 

BağıĢlamalar 

 

3.4.5.1. Mirasbırakanın Ölümünden Önceki Bir Yıl 

Ġçerisinde YapmıĢ Olduğu BağıĢlamalar 

 

Mirasbırakan sözleĢme serbestisi ilkesi gereğince bağıĢlama sözleĢmesi 

yaparken, bu bağıĢlamadan kayıtsız Ģartsız dönme hakkını saklı tutabilir. 

Mirasbırakanın dönme hakkını saklı tuttuğu bağıĢlamaların ne surette tenkise tabi 

olacağını yukarıda izah ettik
148

. Bu bölümde mirasbırakanın dönme hakkını saklı 

tutmadığı bağıĢlamaların tenkise tabi olup olmayacağını inceleyeceğiz.  

 

Mirasbırakan bağıĢlama sözleĢmesini yaparken sözleĢmeden dönme hakkını 

saklı tutmamıĢ ise, bağıĢlama sözleĢmesi ancak, mirasbırakanın ölümünden önceki 

bir yıl içerisinde yapılmıĢsa tenkisi talep edilebilir
149

. Bildiğimiz üzere bağıĢlama, 

elden bağıĢlama ve bağıĢlama sözü verme (taahhüdü) olmak üzere iki çeĢittir. Bu iki 

çeĢit bağıĢlama bakımından da konunun ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Mirasbırakan ölmeden önceki bir yıl içerisinde elden bir bağıĢlama yapmıĢ ve bu 

bağıĢlama çeĢidinin türü gereği bağıĢlananı bağıĢlayana vermiĢ ise, saklı payı 

                                                 
147

 “ Borçlar Kanunun 242.maddesinde öngörülen „…bağıĢlananın bağıĢlayandan önce ölmesi halinde, 

bağıĢlanılan Ģeyin, bağıĢlayanın mülküne rücu etmesi‟ kayıt ve Ģartıyla yapılan bağıĢlamaların bozucu 

Ģarta bağlı sağlararası iĢlem niteliğinde olduğu; Medeni Kanunun 507/3. maddesinde yer alan 

„…bağıĢlayanın kayıtsız koĢulsuz rücua hakkı olan bağıĢlamaların…‟ kapsamında bulunmadığı, 

Medeni Kanunun 507/4. maddesi gereğince, mahfuz hisseyi bertaraf etmek kastıyla yapıldığının 

aĢikar olması halinde tenkise tabi tutulacağı Ġçtihatlarla kararlılık kazanmıĢtır.” Yargıtay 2. H.D., 

29.11.2001 tarih, 2001/15378 E. 2001/16797 K. sayılı kararı GEÇCAN, Miras Hukuku, s. 389. 
148

 Bkz.: yuk. Üçüncü Bölüm 4.4. Mirasbırakanın Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu BağıĢlamalar.  
149

 “BağıĢlama, ölümden bir yıl önceki dönemde yapılmıĢ ise, vasiyetlerde olduğu gibi, kasıt 

aranmaksızın tenkis olunur (MK. 507/3).” Yargıtay 2. H.D., 27.09.1984 tarih, 1984/6300 E. 

1984/7069 K. sayılı kararı YKD, 1985/1- Sayfa,20 (MeĢe Ġçtihat Programı); 

KOCAYUSUFPAġAOĞLU, Miras Hukuku, s. 392: “Ġsviçre MK. 527/bent 3, mirasbırakanın 

ölümünden önceki beĢ yıl zarfında „icra edilmiĢ‟ bağıĢlamalardan bahsediyor”. 
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zedelenen mirasçı bu bağıĢlamanın tenkisini talep edebilecektir. Çünkü 

mirasbırakanın ölümünden bir yıl önce bağıĢlama sözleĢmesi yapılmıĢ ve yerine 

getirilmiĢtir
150

.  

 

Mirasbırakanın ölümünden evvel bir yıl içerisinde yerine getirilmiĢ tenkise 

tabi bağıĢlamalarının kapsamına “olağan (mutad) hediyeler” girmemektedir. Olağan 

(mutad) hediyelerden kasıt doğum günü, düğün, sünnet, niĢan gibi özel günlerde 

mirasbırakan tarafından verilen hediyelerdir. Ancak bu gibi özel günler vesilesi ile 

verilen hediyelerin tenkis dıĢı kalabilmesi için mirasbırakanın malvarlığına uygun 

ölçüde bir hediye olması gerekmektedir
151

. Bir görüĢe göre, ahlaki vazifelerin yerine 

getirilmesi (ifası) için verilen Ģeyler dahi tenkise tabi olamayacaktır
152

. 

Mirasbırakanın ölümünden evvel bir yıl içerisinde yapmıĢ olduğu bağıĢlamanın 

olağan (mutad) hediye kapsamında kalıp kalmadığı, bağıĢlananın sıfatı, bağıĢlama 

konusu Ģeyin değeri, mirasbırakanın malvarlığı değeri, mirasbırakanın sosyal ve 

kültürel düzeyi gibi somut olayın özellikleri nazara alınarak hakim tarafından 

değerlendirilecek ve tenkise tabi olup olmadığı tespit edilecektir.    

 

Konuyu bağıĢlama sözü verme (taahhüdü) bakımından inceleyecek olursak; 

muris ölümünden bir yıl önce yapmıĢ olduğu bağıĢlama sözü verme (taahhüdü) 

sözleĢmesini, ölmeden önce yerine getirmiĢ ise, bu bağıĢlama da, T.M.K. md. 565/3 

kapsamında kalır ve tenkisi istenebilir. Mirasbırakan ölümünden önceki bir yıllık 

süreden önce, örneğin on yıl önce yapmıĢ olduğu bağıĢlama sözü vermeyi 

(taahhüdünü), ölümünden önceki bir yıl içerisinde yerine getirmiĢ ise, yine saklı payı 

zedelenen mirasçının tenkis isteme hakkı vardır
153

. Bu iki örnekten Ģu sonuç 

çıkartılabilir: BağıĢlama sözü verme (taahhüdü)de, elden bağıĢlama gibi tenkise tabi 

olabilir. Ancak bağıĢlama sözü vermenin (taahhüdünün) tenkise tabi olabilmesi için 

murisin ölümünden bir yıl önce yerine getirilmiĢ olması gerekmektedir. BağıĢlama 
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 ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 256; GENÇCAN, Miras Hukuku, s. 391; 

KOCAYUSUFPAġAOĞLU, Miras Hukuku, s. 392; SEROZAN/ ENGĠN, Miras Hukuku, s. 165. 
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 KOCAYUSUFPAġAOĞLU, Miras Hukuku, s. 398; SEROZAN/ ENGĠN, Miras Hukuku, s. 
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 ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 256. 
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sözü vermenin (taahhüdünün) murisin ölümünden ne kadar önce yapıldığının ise 

tenkis bakımından bir önemi yoktur.  

 

Mirasbırakan ölümünden bir yıl önce bağıĢlama sözü vermede (taahhüdünde) 

bulunmuĢ, ancak sözleĢme konusu Ģeyin ifasını henüz gerçekleĢtiremeden 

(sözleĢmeyi yerine getiremeden) ölmüĢ ise, bu bağıĢlama sözü vermenin 

(taahhüdünün) de T.M.K. md. 565/3 kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 

doktrinde savunulmaktadır
154

.  

 

Mirasbırakan ölümünden sonra geçerli olmak üzere vekalet sözleĢmesi 

yapabilir. Vekil, vekalet sözleĢmesine istinaden, murisin isteği doğrultusunda 

bağıĢlama sözleĢmesi yapabilir. Mirasbırakanın ölümünden sonra geçerli olacak 

vekalet sözleĢmesine istinaden vekil tarafından yapılan bu bağıĢlamaların, tenkisi 

mümkün müdür? Yargıtay bu soruyu, T.M.K.‟nın 507/3 maddesinin sevk amacını 

göz önüne alarak, olumlu yanıtlamıĢ ve yapılan bu bağıĢlamaların saklı payı 

zedelemesi halinde, tenkise tabi olabileceğine karar vermiĢtir. Konu ile ilgili 

Yargıtay‟ın kararına burada yer vermek istiyoruz. Buna göre: “…ölümünden sonra 

geçerli olmak üzere vekalet sözleĢmesi yapmak mümkün olup, yapılan bağıĢlama 

geçerlidir. Dava dilekçesinde saklı payın zedelendiğinden söz edildiğine göre iptal 

isteği tenkisi de kapsar. O halde uyuĢmazlığın, tenkis olarak ele alınması gerekir. 

Miras bırakanın ölümünden önceki bir sene içinde yaptığı kayıtsız Ģartsız 

bağıĢlamalar saklı payı giderme kastı aranmaksızın tenkis edilir (MK. 507/3). 

Ölümden evvelki bir yıl içindeki bağıĢlamalar mutlak olarak tenkise tabi iken 
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 A.e., s. 392-393: “ Aksi çözümün kabulü (ortada B.K. 240/II anlamında tenfizi bağıĢlayanın 

ölümüne bağlı bir bağıĢlama veya ölüme bağlı bir tasarruf bulunmadığından) sözü geçen vaadinin, 

tenkis edilemeden yerine getirilmesi sonucuna götürürdü”. a.g. için Bkz.: ĠMRE/ ERMAN, Miras 

Hukuku, s. 257; ġENER, Tenkis, s. 39.  k.g. için Bkz.: “ Müteveffanın bedelsiz iltizami muameleleri 

elden bağıĢlama niteliği taĢır. Elden bağıĢlama ise, teslim vaki olmadıkça bağıĢlama sözleĢmesi 

gerçekleĢmez. Bu itibarla murisin gerçekte bir para almadığı halde almıĢ gibi borçlandığına dair 

taahhütlerinin tümü iptal olunabilir. Ancak davacı taraf tümü yerine mahfuz hisse tutarında tenkis 

talep ettiği için talebin dıĢına çıkılamayacağı cihetle Ģartları gerçekleĢtiğinde borçlanma iĢlemi mahfuz 

hisse nisbetinde tenkis olunabilir.”Yargıtay 2. H.D., 21.01.1972 tarih, 1972/175 E. 1972/340 K. sayılı 

kararı ABD. 1972, S.2, s, 347. 
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ölümden sonra gerçekleĢen bağıĢlamaların bu kural dıĢında kalacağının düĢünülmesi 

MK.nun 507/3. maddesinin sevk amacına ters düĢer”
155

.  

 

Murisin ölmeden önceki bir yıllık süre içerisinde, sağlığında, Medeni Kanun 

gereğince vakıf kurması halinde, kurulan vakıf bakımından T.M.K. md. 565/3 

uygulama alanı bulabilecek midir? Mirasbırakanın sağlar arası bir iĢlem ile kurmuĢ 

olduğu vakıf, karĢılıksız bir kazandırma olup
156

, T.M.K. md. 565/3 kapsamında 

değerlendirilebilir ve vakıf kurma ile saklı payı zedelenen mirasçı tenkis talebinde 

bulunabilir
157

. Ancak mirasbırakan söz konusu vakfı sağlığında kurmayıp, ölüme 

bağlı bir tasarruf ile kurmuĢ ise, artık burada sağlar arası iĢlemlere iliĢkin hükümlere 

göre değil, ölüme bağlı tasarrufların tenkisine iliĢkin hükümlere göre saklı payı 

zedelenen mirasçı tenkis talebinde bulunabilir
158

.  

 

3.4.5.2. Mirasbırakanın Ölümünden Önceki Bir Yıl 

DıĢında YapmıĢ Olduğu BağıĢlamalar 

 

Mirasbırakanın ölümünden önceki bir yıl içerisinde yapmıĢ olduğu olağan 

(mutad) hediyeler dıĢındaki bağıĢlamaların herhangi bir Ģarta bağlı olmaksızın 

tenkise tabi olduğu kuĢkusuzdur. Bazı koĢulların varlığı halinde mirasbırakanın bu 

bir yıllık süreden önce yapmıĢ olduğu bağıĢlamalarında tenkise tabi olacağı yasa 

koyucu tarafından düzenlenmiĢtir. 

 

T.M.K.‟nın 565. maddesinin 4. bendinde mirasbırakanın saklı pay kurallarını 

etkisiz kılmak amacıyla yapmıĢ olduğu bağıĢlamaların tenkise tabi olacağı 

düzenlenmiĢtir. Bu bendin kapsamında kalan tenkise tabi bağıĢlamaları, 

mirasbırakanın hangi zamanda yaptığının bir önemi yoktur. Maddenin 
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uygulanabilmesi için baĢka bazı Ģartların varlığı gerekmektedir. Buna göre söz 

konusu bağıĢlama mirasbırakan tarafından saklı pay kurallarını etkisiz kılmak 

amacıyla yapılmıĢ olmalı ve bunun açık bir Ģekilde anlaĢılması gerekmektedir
159

. 

Kabul etmek gerekir ki, bir kimsenin ölümünden sonra saklı pay kurallarını etkisiz 

kılmak amacıyla bağıĢlama yaptığının ispatı oldukça güçtür. Bu sebeple 

mirasbırakanın yapmıĢ olduğu bağıĢlama ile saklı payı zedelediğini bilebilecek 

durumda olduğu hallerde, bu kastın varlığını ve söz konusu bağıĢlamanın tenkise tabi 

olduğunu söyleyebiliriz
160

. Mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak kastı 

ile yaptığı iddia edilen ve tenkisi talep edilen bağıĢlamanın bu kapsamda kalıp 

kalmadığı ve mirasbırakanın saklı pay zedeleme kastı bulunup bulunmadığı hakim 

tarafından takdir edilecektir
161

. Davacının saklı payı ihlal etme kastını her tür delil ile 

ispat etmesi mümkündür. Bununla birlikte, bağıĢlama sözleĢmesinin diğer tarafı olan 

bağıĢlananın, mirasbırakanın saklı payı ihlal etme kastının olduğunu bilip 

bilmemesinin herhangi bir önemi yoktur
162

. 

 

Eğer bir bağıĢlama sözleĢmesi mirasbırakanın ölümünden önceki bir yıllık 

süre içerisinde ve mirasbırakan tarafından saklı pay kurallarını ihlal etmek kastıyla 

yapılmıĢsa, iki tenkis sebebinin aynı bağıĢlama için gerçekleĢtiğini söyleyebiliriz. 

Böyle bir bağıĢlama sözleĢmesi ile saklı payı zedelenen mirasçının, hem T.M.K. md. 

565/3‟e, hem de 565/4‟e dayanarak tenkis talebinde bulunmaya hakkı vardır. Ancak 

T.M.K. md. 565/4‟deki ispat zorluğu nazara alındığında, saklı payı zedelenen 

mirasçının, T.M.K. md. 565/3‟e dayanması onun daha lehinedir. BağıĢlayan 

tarafından sözleĢmeden dönme hakkının saklı tutulduğu bağıĢlama sözleĢmeleri 

bakımından da benzer bir durum söz konusudur. Saklı pay sahibi mirasçı, 

bağıĢlayanın kayıtsız Ģartsız dönme hakkını saklı tuttuğu ve saklı pay sahibi 
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mirasçıların saklı paylarını zedelemek maksadıyla yaptığı bağıĢlama sözleĢmesinin 

tenkisini talep ettiğinde de, T.M.K. md. 565/3‟e ya da 565/4‟e dayanarak tenkis 

talebinde bulunabilir. T.M.K. md. 565/4‟deki ispat zorluğu dikkate alındığında, bu 

halde de saklı pay sahibi mirasçının, T.M.K. md. 565/3‟e dayanmasının onun lehine 

olduğu söylenebilir. 

 

3.4.6. Karma BağıĢlamalar 

 

Karma bağıĢlama sözleĢmesi ile ilgili Borçlar Kanunumuzda herhangi bir 

düzenleme yer almamaktadır. Bu sözleĢme, Borçlar Hukukumuza hakim olan 

sözleĢme serbestisi ilkesi uyarınca sözleĢmenin taraflarının arzuları doğrultusunda 

kaleme aldıkları isimsiz bir sözleĢmedir. 

 

Karma bağıĢlama kavramı, ivazlı yani karĢılıklı bir sözleĢmede tarafların 

edimlerinin birbirinin tam karĢılığı olmadığı, edimlerden birine karĢılık diğerinin 

açıkça eksik bırakıldığı ve bununda taraflarca bilindiği sözleĢmelerde kaĢımıza 

çıkmaktadır. Bu tür ivazlı iĢlemlerde edim karĢılığı bir bedel ödenmiĢ ise de, çoğu 

kez bağıĢlama kastı ile ödenen bedel edimin tam karĢılığını oluĢturmamaktadır.  

 

Karma bağıĢlamalarda objektif ve subjektif olmak üzere iki unsur vardır: 

Objektif unsur karĢılıklı edimler arasındaki açık nispetsizliktir. Edimler arasındaki 

nispetsizlik sözleĢmenin yapıldığı anda bulunmalıdır. Bir baĢka deyiĢle, edimler 

arasında açık bir nispetsizliğin bulunup bulunmadığı, sözleĢmenin yapıldığı sıradaki 

edimlerin değerine göre belirlenecektir
163

. Edimlerin değerinin daha sonradan 

farklılaĢması sözleĢmenin niteliğini etkilemeyecektir. Objektif unsurun varlığı tek 

baĢına sözleĢmenin karma bağıĢlama olarak nitelendirilmesine imkan vermeyecektir. 

Edimler arasında aĢırı nisbetsizlik bulunan her sözleĢmenin karma sözleĢme olarak 

nitelendirilmesine imkan yoktur. AĢırı nisbetsizlik unsurunu, subjektif bir unsurun 

tamamlaması gerekir. Buna göre tarafların açıkça veya zımnen bu aĢırı nisbetsizliği 

bağıĢlama sebebi yani “causa donandi” ile yapmaları gerekmektedir. SözleĢmenin 
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tarafları arasında gerçekten de, edimler arasındaki dengesizlik bağıĢlama kastı ile 

yaratılmıĢ ise, karma bağıĢlamanın varlığından söz edebiliriz
164

. Böylelikle ortaya 

çıkan karma bağıĢlama sözleĢmesinde, bağıĢlama sebebi (causa donandi) ile alacak 

sebebi (causa solvendi) bir arada bulunmaktadır. 

 

Burada “aĢırı yararlanmalı (gabinli) satım” ile “karma bağıĢlama” sorunu 

üzerinde ayrıca durulmalıdır. Borçlar Kanununun “gabin” baĢlığını taĢıyan 21. 

maddesine göre: “Bir akitte ivazlar arasında açık bir nispetsizlik bulunduğu takdirde, 

eğer mutazarrırın müzayaka halinde bulunmasından veya hiffetinden yahut 

tecrübesizliğinden istifade suretiyle vukua getirilmiĢ ise, mutazarrır bir sene zarfında 

akdi feshettiğini beyan ederek verdiği Ģeyi geri alabilir”. T.B.K. md. 28‟de aĢırı 

yararlanma baĢlığı altında ise, “Bir sözleĢmede karĢılıklı edimler arasında açık bir 

oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından veya 

düĢüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle 

gerçekleĢtirildiği takdirde, zarar gören, durumun özelliğine göre ya sözleĢme ile 

bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleĢmeye 

bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir.” hükmüne yer 

verilmiĢtir. Bu hükümlerden hareketle satım sözleĢmesi “aĢırı yararlanmalı (gabinli) 

yapılır ise iptali gündeme gelecektir. Karma bağıĢlama sözleĢmesi ile “aĢırı 

yararlanmalı (gabinli)” satım sözleĢmelerinin birbirleriyle benzerlikler göstermeleri 

nedeniyle, karma bağıĢlama sözleĢmelerinin, yapıldıktan sonra iptal tehdidi ile karĢı 

karĢıya kalması söz konusu olabilir. Bu sebeple, Borçlar Hukukumuza hakim olan 

sözleĢme serbestisi ilkesi uyarınca düzenlenmesi mümkün olan karma bağıĢlama 

sözleĢmelerini, iptal tehdidi altında bırakmamak için, “aĢırı yararlanmalı (gabinli)” 

satım sözleĢmeleri ile karma bağıĢlama sözleĢmelerini birbirinden ayırt etmek 

gerekmektedir. Bu ayrım yapılırken taraflar arasında yapılan sözleĢmede bedelli 

bölümün kapsamının tespit edilmesi önem arz etmektedir. Taraflar arasında yapılan 

sözleĢmede bedelli bölümün kapsamı tespit edilebiliyorsa karma bağıĢlamanın 

varlığından söz edilir
165

.  
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Eğer taraflar arasındaki sözleĢmenin “aĢırı yararlanmalı (gabinli)” satım mı 

yoksa karma bağıĢlama mı olduğu hususunda tereddüt varsa, von TUHR/PETER‟e 

göre: “ivazsız bir sözleĢmenin iptaline, ivazlı bir sözleĢmeden daha öncelikle iptal 

imkanı tanınmalıdır
166

”. Ancak bu görüĢte tereddüt edilebilir. Taraflar arasındaki 

sözleĢmenin karma bağıĢlama sözleĢmesi olup olmadığı, ancak tarafların ortak 

amacının yorumu ile tespit edilmelidir. Aksi takdirde, her karma bağıĢlama sonradan 

“aĢırı yararlanma (gabin)” dolayısıyla iptal tehdidi altında kalabilir. Bir iĢlemin “aĢırı 

yararlanmalı (gabinli)” satım mı, yoksa karma bağıĢlama mı olduğu yönünde 

tereddüt var ise, “aĢırı yararlanmalı (gabinli)” satım ihtimali ağır bastığı takdirde 

iptalin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Tereddüt devam ediyorsa, bağıĢlamada 

“aĢırı yararlanma (gabin)” iptali söz konusu olmayacağına göre, karĢılıksız 

sözleĢmenin iptaline daha kolay olduğu nasıl kabul edilebilir? ġu halde, sözleĢmeyi 

“aĢırı yararlanmalı (gabinli)”  satım değil, karma bağıĢlama olarak yorumluyorsak, 

ancak kısmi iptalin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Kısmi iptal için de, bağıĢlama 

konusu nesnenin hangi oranda ivazlı ise, ancak o orandaki değeri bakımından  “aĢırı 

yararlanma (gabin)” olup olmadığına bakmak gerekir. Tereddüt halinde de, “aĢırı 

yararlanmalı (gabinli)” satım değil, karma bağıĢlama olarak kabul etmek daha uygun 

olur. 

 

Karma bağıĢlamalar mirasçılardan biri ile mirasbırakan arasında yapılmıĢ ise, 

öncelikle iadeye (denkleĢtirmeye) tabidirler. DenkleĢtirmeye tabi olmayan ve 

mirasçılar ile mirasbırakan arasında yapılmıĢ olan karma bağıĢlamalar T.M.K. md. 

565‟de yer alan birinci bent kapsamında tenkise tabi olabilir. Mirasbırakanın kanuni 

mirasçıları dıĢında, baĢka kiĢilerle yapmıĢ olduğu karma bağıĢlamalar, T.M.K. md. 

565‟in 3. ve 4. bendinde yer alan hükümler çerçevesinde tenkise tabi olabilir
167

.  

 

Karma bağıĢlamalar T.M.K. md. 565/3 gereğince mirasbırakanın ölümünden 

önceki bir yıl içerisinde yapılmıĢ ve olağan (mutad) hediye kapsamında kalmayan bir 
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sözleĢme ise, bu halde baĢkaca bir Ģarta gerek kalmaksızın, tenkise tabi olacaktır
168

. 

Ancak, bahse konu sözleĢmenin hiçbir Ģarta tabi olmaksızın tenkise tabi olabilmesi 

için, yapılan sözleĢmenin niteliğinin karma bir bağıĢlama olduğu ortaya 

konulmalıdır. Bunun içinde yukarıda da izah ettiğimiz gibi ivazlı karma sözleĢmenin 

objektif ve subjektif Ģartları taĢıyor olması gerekmektedir. 

  

Karma bağıĢlamalar mirasbırakanın ölümünden önceki bir yıldan daha önce 

yapılmıĢ ise, T.M.K. md. 565/4 gereğince tenkise tabi olabilmesi için bazı Ģartların 

varlığı gerekir. Öncelikle yapılan sözleĢmenin niteliğinin karma bir bağıĢlama 

olduğu ortaya konulmalıdır. Bunun içinde yukarıda da izah ettiğimiz gibi, ivazlı 

sözleĢmenin edimleri arasında sözleĢme tarihi itibariyle açık bir nispetsizliğin 

bulunması ve sözleĢmenin taraflarının açık ya da örtülü olarak bu nispetsizliği “causa 

donandi” ile yapmıĢ olmaları gerekmektedir. Mirasbırakan ihtiyaçları sebebi ile 

malvarlığındaki bir malının devrine iliĢkin, edimler arasında nispetsizliğin 

bulunmadığı bir sözleĢme yapmıĢ ise, artık bu sözleĢmenin karma bir bağıĢlama 

sözleĢmesi olduğunu ve tenkise tabi olabileceğini söylememiz mümkün değildir
169

. 

Objektif ve subjektif Ģartları ile ortaya konmuĢ bir karma bağıĢlama sözleĢmesi var 

ve aynı zamanda mirasbırakan bu sözleĢme ile saklı pay kurallarını ihlal etme 

kastıyla hareket etmiĢ ise, söz konusu sözleĢme T.M.K. md. 565/4 gereğince tenkise 

tabi olabilecektir
170

.   

 

Karma bağıĢlama sözleĢmesi yapıldığı sırada, mirasbırakanın malvarlığının 

durumu itibariyle saklı pay kurallarını ihlal etmezken, mirasbırakanın malvarlığında 

daha sonradan meydana gelen bir takım azalmalar nedeniyle terekenin açıldığı günde 

saklı pay kurallarını ihlal ederse, mirasbırakanın sağlığında yaptığı bu karma 

bağıĢlama sözleĢmesi tenkise tabi olabilecek midir? Mirasbırakanın karma bağıĢlama 

sözleĢmesi yapmasından sonra, malvarlığında meydana gelen azalmalar nedeniyle 

tasarruf oranı aĢılmıĢ ise, mirasbırakanın mali durumu iyiyken yapmıĢ olduğu karma 

bağıĢlamalar tenkise tabi değildir. Çünkü mirasbırakan mali durumu iyiyken ve saklı 
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pay kurallarını ihlal etme kastı olmaksızın bu sözleĢmeyi yapmıĢtır
171

. Bir baĢka 

ifade ile, karma bağıĢlamanın tenkise tabi olup olmayacağı, mirasbırakanın bu 

sözleĢmeyi yaptığı sırada tasarruf nisabını aĢıp aĢmadığının tespiti ile ortaya 

konulacaktır. Karma bağıĢlama yapıldığı sırada tasarruf nisabı aĢılmamıĢ ise 

sözleĢme tenkise tabi olmayacakken, tasarruf nisabı aĢılmıĢ ise sözleĢmenin tenkisi 

talep edilebilecektir. 

 

 Burada değerlendirilmesi gereken bir diğer konu ise, mirasbırakanın karma 

bağıĢlama sözleĢmesi yaptığı sırada saklı pay sahibi mirasçısı bulunmamasına 

rağmen, daha sonra bir saklı pay sahibi mirasçısı olsa ve terekenin açılması ile bu 

saklı pay sahibi mirasçının saklı payı zedelenmiĢ olsa, saklı pay sahibi mirasçı karma 

bağıĢlamanın tenkisini talep edebilecek midir? Bu soruya da bir önceki soruda 

olduğu gibi olumsuz yanıt vermek gerekmektedir. Mirasbırakan karma bağıĢlamayı 

yaptığı sırada henüz saklı pay sahibi bir mirasçısı yoksa, mirasbırakanın saklı pay 

sahibi mirasçısının payını zedeleme kastı ile hareket ettiği iddia edilemeyecek ve 

karma bağıĢlamanın tenkisi talep edilemeyecektir
172

. Çünkü mirasbırakan, söz 

konusu karma bağıĢlama sözleĢmesini yaptığı sırada iyiniyetle hareket etmiĢtir.  

 

Karma bağıĢlama sözleĢmesi, bağıĢlama sözleĢmesi ile satım sözleĢmesinin 

unsurlarını ihtiva edebileceği gibi, bağıĢlama sözleĢmesi ile ölünceye kadar bakma 

sözleĢmesinin unsurlarını da bir arada ihtiva edebilir
173

.  
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bağlamıĢtır.  Muris  her iki temliki  yaptıktan  sonra  Emine  ile  evlenmiĢ  ve bir çocuğu dünyaya 

gelmiĢtir. Temliklerin yapıldığı tarihte  davacı  ile  evlilik  olmadığına  göre  murisin  mahfuz  hisseye  

aĢikar  bir tecavüz  kastıyla  hareket  ettiğinden  söz edilemez”.  Yargıtay 2. H.D., 22.01.1991 tarih, 

1990/10212 E. 1991/867 K. sayılı kararı YKD - 1991/6 - Sayfa:841  (MeĢe Ġçtihat Programı); 

“...Davacı, miras bırakanın davalı lehine bir kısım mallarını temlik ettiği tarihte saklı pay sahibi 

bulunmadığına göre miras bırakan, mallarını mirastan mal kaçırmak amacı ile temlik etmiĢ sayılmaz. 

Özellikle, davacının miras bırakanın davalı lehine temlikinden itibaren yedi sene sonra, miras bırakan 

tarafından evlat edinilmiĢ olması temlikin mirastan mal, kaçırma kastı ile yapılmadığını gösterir. Bu 

durumda davacı evlatlığın hakkı, ancak temlik dıĢı terekeye iliĢkin olabilir”. Yargıtay  H.G.K.., 

30.11.1988 tarih, 1988/2-772 E. 1988/983 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
173

 ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 260. 
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Mirasbırakan, sözleĢme konusu Ģeyin bedeli 100.000,00 TL iken, diğer tarafa 

40.000,00 TL‟ye satıyor ve aradaki fark olan 60.000,00 TL bakımından bağıĢlama 

kastıyla hareket ederek sözleĢmenin diğer tarafına Ģeyi devrediyorsa, burada satım 

sözleĢmesinin unsurları ile bağıĢlama sözleĢmesinin unsurlarının bir arada 

bulunduğunu söyleyebiliriz.   

 

B.K. md. 511 vd. (T.B.K. 611 vd.)‟nda düzenlenen ölünceye kadar bakma 

sözleĢmesi de ivazlı bir sözleĢmedir. Bu sözleĢmeye göre, bakım alacaklısının borcu 

malvarlığındaki bazı değerleri bakım borçlusuna sağlığında devretme borcu, bakım 

borçlusunun borcu ise, bakım alacaklısına ölünceye kadar bakmaktır. Edimler 

arasında bazen bakım alacaklısı aleyhine nispetsizlik bulunabilir. B.K. md. 515 

(T.B.K. 615)‟de saklı pay sahibi mirasçıların böyle bir nispetsizlik halinde 

sözleĢmenin tenkisini talep edebilecekleri düzenlenmiĢtir. Hakim tenkisi talep edilen, 

edimleri arasında bakım alacaklısı aleyhine nispetsizlik bulunan ölünceye kadar 

bakma sözleĢmesinin, nispetsizlik olan bölümünün, bakım alacaklısı tarafından 

bağıĢlama kastı ile yapıldığını tespit ederse bir karma bağıĢlama olduğu sonucuna 

varacaktır. Eğer karma bir bağıĢlama söz konusu ise, T.M.K. md.565/3 ya da 565/4 

kapsamında tenkis edilecektir. Bununla birlikte eğer, edimler arasındaki fark 

bağıĢlama olarak nitelendirilemiyorsa, T.M.K. md. 565/4‟de yer alan ve saklı pay 

sahibi mirasçıların saklı paylarını ihlal etmek amacıyla yapılan temlikler kapsamında 

kalıp kalmadığı araĢtırılacak ve kaldığı anlaĢılırsa tenkis edilebilecektir
174

.  

 

Burada son olarak karma bağıĢlama ile gizli ve örtülü bağıĢlamanın 

birbirlerinden farklı kavramlar olduklarını ifade etmek istiyoruz
175

. Karma 

bağıĢlamada tarafların iradeleri ile vücuda getirdikleri sözleĢme arasında herhangi bir 

farklılık söz konusu değildir. SözleĢmenin tarafları sözleĢme serbestisi ilkesi 

gereğince kanunda düzenlenmiĢ olan farklı sözleĢme türlerine ait farklı unsurları bir 

araya getirerek kendine özgü bir sözleĢme meydana getirmektedirler. Üçüncü kiĢiler 

                                                 
174

 KOCAYUSUFPAġAOĞLU, Miras Hukuku, s. 403. 
175

 SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 205; KOCAYUSUFPAġAOĞLU, Miras Hukuku, s. 396; 

HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 141 . 
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tarafından, tarafların yapmıĢ oldukları sözleĢme olduğu Ģekliyle algılanmaktadır. 

Örtülü bir baĢka deyiĢle gizli bağıĢlamada ise, tarafların gerçek iradeleri ile meydana 

getirdikleri sözleĢme birbirinden farklıdır. Örneğin taraflar gerçekte bir bağıĢlama 

sözleĢmesi yapmak istemelerine rağmen bazı kaygılarla bu sözleĢmeyi satım 

sözleĢmesi olarak gerçekleĢtirmektedirler. Üçüncü kiĢiler tarafından tarafların 

yapmıĢ oldukları sözleĢme bağıĢlama sözleĢmesi olarak değil, satım sözleĢmesi 

olarak görülmektedir. Ancak taraflar bakımından bu sözleĢme bağıĢlama sözleĢmesi 

yapılmıĢ gibi yerine getirilmiĢtir. Görüleceği gibi gizli bağıĢlamada muvazaa söz 

konusu olmaktadır. Gizli bağıĢlamada yapılan satıĢ sözleĢmesi tarafların gerçek 

iradelerini yansıtmadığı için muvazaa nedeniyle geçersizdir. Tarafların gerçek 

iradeleri olan bağıĢlama sözleĢmesi ise kural olarak geçerlidir
176

. BağıĢlama 

sözleĢmesinin geçerli olduğu bu hallerde yapılan gizli bağıĢlama, saklı pay sahibi 

mirasçıların saklı paylarını zedelemek maksadı ile yapılmıĢ ise, karma 

bağıĢlamalarda olduğu gibi tenkise tabi olurlar
177

. Ancak bazı hallerde örneğin 

taĢınmaz satıĢlarında satım sözleĢmesi kanun koyucu tarafından Ģekil kurallarına tabi 

kılınmıĢtır. Bu hallerde örtülü olan bağıĢlama sözleĢmesi her ne kadar taraf 

iradelerine uygun ise de, kanun koyucunun aradığı Ģekil Ģartlarından yoksun olarak 

kaleme alındığı için Ģekil eksikliği nedeniyle hükümsüz olacaktır
178

. Bu halde gizli 

                                                 
176

 “Mevsuf [nisbi] danıĢıkta [ muvazaada) ilke olarak görünüĢteki iĢlemin altına saklanan ve tarafların 

içerik [muhteva] ve sonuçlarıyla birlikte gerçekleĢtirmek istedikleri iĢlem (gizli sözleĢme) geçerlidir. 

Ancak danıĢıkta gizli iĢlem biçime bağlıysa ve bu gizli iĢleme iliĢkin irade açıklamaları biçimine 

uygun olarak yapılmamıĢsa, görünüĢteki iĢlem yapılırken yasaların ön gördüğü biçime uyulmuĢ 

olması, gizli iĢlemdeki biçime aykırılığı gidermez. Bu durumda görünüĢteki iĢlem tarafların gerçek 

iradelerini yansıtmamasından ötürü bir sonuç doğurmadığı gibi gizli iĢlem de biçime aykırılık 

nedeniyle geçersizdir.Gerçek sözleĢme bağıĢlama olarak kabul edildiğinde hukuki iĢlemin konusu 

olan her iki taĢınmaz tapu sicilinde kayıtlı olmadığına göre tapusuz taĢınmazlar üzerindeki zilyetlikten 

ibaret olan hakkın devri hususuna iliĢkin gizli sözleĢme hiç bir biçim koĢuluna bağlı olmadığından 

geçerlidir.” Yargıtay H.G.K., 22.12.1982 tarih, 1979/13-1905 E. 1982/966 K. sayılı kararı YKD - 

1983/4 - Sayfa:498 (MeĢe Ġçtihat Programı). 
177

 ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 261. 
178

 SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 205; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, 141; 

KOCAYUSUFPAġAOĞLU, Miras Hukuku, s. 396, ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 261; 

KOCAYUSUFPAġAOĞLU v.d., Borçlar Hukuku, s. 356; EREN, Borçlar Hukuku, s. 333; 

Yargıtay H.G.K. 07.10.1953 tarih 8/7 sayılı içtihadı birleĢtirme kararı (R.G. 8569); Yargıtay H.G.K. 

01.04.1974 tarih 172 sayılı içtihadı birleĢtirme kararı (R.G. 14900); “Dava, Borçlar Kanununun 

18.maddesinden kaynaklanan muvazaa hukuksal nedenine dayanmaktadır. Bu tür davalarda 

uyuĢmazlığın sağlıklı bir çözüme ulaĢtırılabilmesi için yapılan temlik iĢleminin gerçek yönünün diğer 

bir anlatımla murisin asıl irade ve amacının kuĢkuya yer vermeyecek bir biçimde ortaya konulmasını 

zorunlu kılar. Bunun için de mahkemece toplanan delillerin tarafların özel durumları hayatın 

gerçekleri ve olağan akıĢı dikkate alınıp isabetli Ģekilde değerlendirilmesi gerekir. Olayımızda nisbi 

muvazaa halinin varlığı iddia olunmaktadır. Nisbi muvazaanın unsurları a ) GörünüĢteki muamele b ) 



192 

 

bağıĢlama sözleĢmesi hüküm ifade etmediği için tenkise de tabi olmayacaktır
179

. 

Çünkü ortada geçerli bir kazandırma söz konusu değildir. Saklı payı zedelenen 

mirasçılar tarafından tenkis davası değil, tapu sicilindeki kaydın düzeltilmesine 

iliĢkin T.M.K. 1025‟e dayalı dava açmaları yeterlidir. Çünkü söz konusu taĢınmaz 

satıĢ ve bağıĢlama sözleĢmelerinin geçersiz olması nedeniyle mirasbırakanın 

malvarlığından henüz bir değer çıkmamıĢtır. Bununla birlikte kayıtlar, gerçek durum 

ile birbirini tutmamaktadır. Bu sebeple gerçek durum ile kayıtların birbiriyle uyumlu 

hale getirilmesi için tapu kaydının düzeltilmesi davası açılmalıdır
180

. 

 

3.5. MAL REJĠMĠ TASFĠYESĠNDEKĠ ÖZEL DURUM 

 

3.5.1. Genel Olarak 

  

                                                                                                                                          
Muvazaa anlaĢması c ) Gizli anlaĢma d ) 3.Ģahısları aldatma kastı olarak belirlenir. Bu unsurlara göre 

tarafların 3. kiĢileri aldatmak için görünüĢte bir muamele yapmak, bu görünüĢteki anlaĢmanın kendi 

aralarında hüküm ifade etmeyeceği hususunda anlaĢmak, görünüĢteki muamele arkasına gizlenmiĢ 

olan taraflarca istenen gerçek iradelerine uygun gizli muamele yapmak ve 3. kiĢileri aldatma kastının 

bulunması gerekir. Somut olayda davacı ve gizli bağıĢ yapılmak istenen kiĢiler miras bırakanın 

oğulları temlik yapılan kiĢi ise murisin damadıdır. Dava açıldıktan kısa bir süre sonra taĢınmaz 

davalının baldızının oğlu olan 3. kiĢi Veli ġ.'e satılmıĢtır. Tanık sözlerinden miras bırakana ait 

taĢınmazın satıĢını haklı gösterecek ciddi, zorunlu ve makul bir neden bulunmadığı anlaĢılmaktadır. 

Muris taĢınmazını satmasına rağmen, oğlu Ahmet ile birlikte taĢınmazın içinde oturmaya devam 

etmiĢtir. Davalının satın aldığı bu yeri kullandığı ve ürünleri topladığı hiç görülmemiĢtir. Davacının 

miras bırakanı sözü edilen taĢınmazı görünürdeki satıĢ akdi ile davalıya satmıĢ ise de, mirasçılarından 

mal kaçırmak için gizli anlaĢma ile oğlu Ahmet'e bağıĢlamıĢtır. Gizli anlaĢmanın geçerli olabilmesi 

için resmi Ģekilde yapılması gerekir. Olayımızda görünürdeki satıĢ iĢlemi muvazaa, gizli yapılan 

bağıĢlama sözleĢmesi de resmi Ģekilde yapılmadığından geçerli değildir.” Yargıtay  4. H.D., 

12.06.2002 tarih, 2002/2994 E. 2002/7257 K. sayılı kararı, (MeĢe Ġçtihat Programı). 
179

 “Davada senetlerin düzenlenmesindeki amacın davacıları mirastan yoksun bırakmaya yönelik 

bulunduğu iddia edilmektedir. Kural olarak mevsuf muvazaa halinde görünüĢte yapılan sözleĢme 

tarafların iradesine dayanmadığından geçerli olmayıp gizli sözleĢmenin yani gerçekten yapılmak 

istenilen aktin var olduğunu kabul edilerek uyuĢmazlığın çözümlenmesi gerekir. Onun muvazaalı 

sözleĢme altına gizlenmiĢ olması ilke olarak geçerliliğini etkilemez. Ancak, bu gizli sözleĢmenin 

geçerliliğini bir Ģekle bağlı ise Ģekil Ģartına uygun bir ifade bildiriminde bulunulmadığı cihetle 

geçerlik Ģekline bürünmüĢ olmayan irade beyanı hukuki varlığı olmayan bir beyan niteliğini 

taĢıdığından gizli sözleĢme dahi geçerli kabul edilemez. Gerçekten yapılması istenilen gizli sözleĢme 

Ģekil Ģartına riayetsizlik sebebiyle geçerli değilse ancak geçerli tasarrufların uygulanması gereken  

tenkis hükümlerinin tatbiki söz konusu olamayacağından Borçlar Kanunu'nun 18 inci maddesi 

uyarınca  muvazaa sebebiyle geçerli olmayan sözleĢmeye iliĢkin belgenin iptaline; Ģayet sözleĢme 

geçerli ise hükümsüzlüğünün tesbiti niteliğindeki senedin iptali isteminin reddine karar verilmesi 

gerekir.” Yargıtay  4. H.D., 18.11.1987 tarih, 1987/7027 E. 1987/7821 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat 

Programı). 
180

 ĠMRE/ ERMAN, Miras Hukuku, s. 262;  Kemal OĞUZMAN, “Mirasbırakanın Gayrimenkule 

ĠliĢkin Muvazaalı ĠĢlemleri Bakımından Tenkis Davası ve Tapu Kaydının Tashihi Davası”, Prof. Dr. 

Ġlhan  E. Postacıoğulu’na Armağan, Ayrı Bası, Ġstanbul, 1990, s. 187. 
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 4721 sayılı Medeni Kanunda yasal mal rejimi olarak “edinilmiĢ mallara 

katılma rejimi” kabul edilmiĢ, buna alternatif olarak “mal ortaklığı”
181

, “mal 

ayrılığı”
182

 ve “paylaĢmalı mal ayrılığı rejimleri”
183

 de kanunda yer almıĢtır. 

Tarafların kanun koyucu tarafından belirlenen bu rejimlerin dıĢına çıkmaları 

mümkün değildir. EĢler arasında uygulanacak olan yasal mal rejimi edinilmiĢ mallara 

katılma rejimidir. Bu rejim uyarınca eĢlere, mal rejimi boyunca edinilmiĢ malları 

üzerinde idare, kullanma ve tasarruf özgürlüğü tanınırken, bir yandan da eĢlerin 

evlilik birliği içerisindeki manevi birlikteliklerinin yanı sıra, var olan maddi 

birliktelikleri de dikkate alınmaktadır
184

. 

 

 Yasal mal rejimi olan “edinilmiĢ mallara katılma rejimi” sona erdiğinde 

eĢlerin birbirinden isteyebileceği alacaklardan biri “değer artıĢ payı” dır. Değer artıĢ 

payına iliĢkin düzenleme, T.M.K. md. 227‟de yer almaktadır. Buna göre, “EĢlerden 

biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileĢtirilmesine veya korunmasına hiç ya da 

uygun bir karĢılık almaksızın katkıda bulunmuĢsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya 

çıkan değer artıĢı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o 

malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu 

olduğunda katkının baĢlangıçtaki değeri esas alınır”. “Değer artıĢ payı” eĢler 

arasındaki evlilik birliğinin beraberinde getirdiği, olağan katkıları aĢan maddi veya 

iĢgücü katkısıdır
185

. Bu tanımdan da anlaĢılacağı üzere eĢler arasında evlilik birliği 

içerisinde gerçekleĢen ve olağan ölçüde değerlendirilebilecek ekonomik değeri olan 

katkılar değer artıĢ payı kapsamında değerlendirilemeyecektir.  

 

                                                 
181

 T.M.K. 256-281. 
182

 T.M.K. 242-243. 
183

 T.M.K. 244-255. 
184

 T.M.K. md. 223/2‟ye göre, “Aksine anlaĢma olmadıkça, eĢlerden biri diğerinin rızası olmadan 

paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz”. Anılan hüküm ile eĢler arasında 

edinilmiĢ mallara katılma rejimi geçerli ise ve taraflar arasında birinin rızası olmaksızın paylı 

mülkiyete konu maldaki pay üzerinde tek baĢına tasarrufta bulunabileceği yönünde anlaĢma yoksa, 

eĢlerden biri tek baĢına paylı mülkiyete konu maldaki pay üzerinde tasarrufta bulunamayacaktır. 

Anılan hüküm, eĢler bakımından tasarruf etmeyi yasaklamamakta, sadece tasarruf yetkisini 

kısıtlamaktadır. DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜġ, Aile Hukuku, s. 344. 
185

 Zafer ZEYTĠN, EdinilmiĢ Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Ankara, Seçkin Yayınları, 

2008, s. 139. 
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 Değer artıĢ payının kanundaki düzenlemesine bakıldığında eĢler arasında 

karĢılıksız bir kazandırmadan söz edilmektedir. Yukarıda da değindiğimiz gibi 

bağıĢlama bağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında bağıĢlama kastı ile yapılan bir 

sözleĢmedir. Bu bağlamda acaba değer artıĢ payı eĢler arasında yapılmıĢ bir 

bağıĢlama olarak kabul edilebilir mi? Değer artıĢ payına dahil bir kazandırmanın 

bağıĢlama olduğunu kabul etmemiz halinde, eĢler arasında yapılan bu karĢılıksız 

kazandırmalar yerine getirilmiĢ bağıĢlama hükmünde olacaktır. Yukarıda da 

incelediğimiz gibi yerine getirilmiĢ bağıĢlamadan dönme sebepleri B.K. md. 244 

(T.B.K. md. 295)‟de düzenlenmiĢtir
186

. Ancak eĢler arasındaki bir eĢin diğer eĢin 

malvarlığı unsuruna yönelik yaptığı katkı bağıĢlama olarak nitelendirilemez
187

. 

Çünkü bu karĢılıksız kazandırmalar “causa donandi” ile yapılmamıĢtır ve kanun 

koyucu tarafından kazandırmada bulunan lehine bir “alacak” tanınmıĢtır. Evliliğin 

sona ermesi halinde katkı yapan eĢ, bu değer artıĢ payını diğer eĢten, T.M.K. md. 227 

çerçevesinde talep edebilecektir
188

.  

  

 EĢler arasında yapılan karĢılıksız kazandırmaların bağıĢlamamı yoksa değer 

artıĢ payına dahil olabilecek bir değer mi olduğunun tespiti, eĢlerin bu karĢılıksız 

kazandırmayı yaparken içinde bulundukları durum değerlendirilerek, onların 

iradelerinin yorumlanması ile mümkündür. Kazandırmanın konusu eĢlerden yalnızca 

birinin kullanımına yarayan taĢınır bir eĢya ise, yapılan kazandırmanın bağıĢlama 

kastı ile yapıldığı yorumuna öncelik tanımak gerekir
189

. Ġradelerin yorumlanması 

                                                 
186

 Bkz.: yuk. Ġkinci Bölüm 4. Yerine GetirilmiĢ BağıĢlama Sözü Vermeden ve Elden BağıĢlamadan 

Dönme. 
187

 ZEYTĠN, EdinilmiĢ Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, s. 140; DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜġ, 

Aile Hukuku, s. 357; “7.10.1953 tarih, 7/8 sayılı Ġçtihadı BirleĢtirme Kararında açıklandığı üzere 

"aralarında mevcut olduğu iddia edilen akdi bir münasebete müsteniden tapuda malik sıfatıyla 

mukayyet bulunan bir Ģahıstan sicildeki kaydın namına tashihini isteyen kimsenin Medeni Kanunun 

634. maddesine uygun Ģekilde davalı ile beyinlerinde inikat etmiĢ muteber bir akde istinat etmesi 

lazımdır. Böyle bir akdin inikat etmediği davacının beyanından anlaĢıldıktan sonra kanunun mevcut 

olmadığını kabul ettiği bir halin ispatı da artık mahkemece düĢünülemez. Bu gibi hallerde davanın 

hukuki sebepten mahrum bulunması bakımından... " ayın isteği dinlenemez. Ancak, Ġçtihadı 

BirleĢtirme Kararının gerekçesinde gösterildiği gibi eĢler, aralarında akdi bir münasebet bulunduğunu 

HUMK.nun 293. maddesi uyarınca tanıkla ispat edebilirler. Bu akdi iliĢkiye aykırı hareket edilmiĢ 

olmasından kaynaklanan tazminatın istenmesini önleyen bir kanun hükmü de yoktur. Somut olayda 

taraflar, kendilerine ve çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlama bakımından aralarında akdi bir iliĢki 

kurmuĢlardır. TaĢınmazın edinme sebebi budur. EĢler katkılarını birbirlerine bağıĢlamıĢ değillerdir”.  

Yargıtay H.G.K.., 04.05.2005 tarih, 2005/13-289 E. 205/306 K. sayılı kararı (MeĢe Ġçtihat Programı). 
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 GÜMÜġ, Borçlar Hukuku, s. 279. 
189

 ZEYTĠN, EdinilmiĢ Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, s. 144. 
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sırasında, eĢler arasındaki evlilik birliği, eĢlerin bu birliktelikte birbirlerine karĢı 

davranıĢları, yerel örf ve adetler göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 Yasal mal rejimi olan “edinilmiĢ mallara katılma rejimi”nin tasfiyesi 

aĢamasında eĢlerden biri diğerinden “katılma alacağı” da talep edebilir. Katılma 

alacağı davası, eĢlerden her birinin mal rejimi süresince edindiği malların, ekleme ve 

denkleĢtirmeler yapıldıktan sonra elde edilen toplam değerinden bu mallara ait 

borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktarın yarısının talep edilmesine iliĢkin bir 

davadır. 

 

EdinilmiĢ mallara katılma rejiminde, her bir eĢe ait, iki mal grubu 

bulunmaktadır. Bir baĢka ifadeyle her bir eĢ, iki mal grubuna sahiptir. Bunlar kiĢisel 

mallar ve edinilmiĢ mallardır
190

. 

 

T.M.K. md. 219‟da “EdinilmiĢ mal, her eĢin bu mal rejiminin devamı 

süresince karĢılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir” Ģeklinde 

tanımlandıktan sonra, edinilmiĢ mallara bazı örnekler verilmiĢtir. Buna göre: 1. 

ÇalıĢmasının karĢılığı olan edinimler, 2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum 

ve kuruluĢlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin 

yaptığı ödemeler, 3. ÇalıĢma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, 4. KiĢisel 

mallarının gelirleri, 5. EdinilmiĢ malların yerine geçen değerler edinilmiĢ mallardır. 

 

 T.M.K. md. 220‟de yasa koyucu bazı malların kiĢisel mal olarak kabul 

edileceğini bildirmiĢtir. Buna göre:1. EĢlerden birinin yalnız kiĢisel kullanımına 

yarayan eĢya, 2. Mal rejiminin baĢlangıcında eĢlerden birine ait bulunan veya bir eĢin 

sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir Ģekilde karĢılıksız kazanma yoluyla elde 

ettiği malvarlığı değerleri, 3. Manevî tazminat alacakları, 4. KiĢisel mallar yerine 

geçen değerler, kanun gereğince kiĢisel mal olarak kabul edilmiĢtir. T.M.K.‟nın 221. 

maddesinde, eĢlerin kendi aralarında sözleĢme yapabilmelerine imkan tanınmıĢtır. 

                                                 
190

 Mehmet BeĢir ACABEY, “EdinilmiĢ Mallara Katılma Rejiminde Mal Grupları-Ġspat Kuralları ve 

EĢlerin Paylı Mülkiyeti Altındaki Mallara ĠliĢkin Düzenlemeler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C.9, Özel Sayı, 2007, s. 494. 
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Buna göre: “EĢler, mal rejimi sözleĢmesiyle, bir mesleğin icrası veya iĢletmenin 

faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiĢ mallara dahil olması gereken malvarlığı 

değerlerinin kiĢisel mal sayılacağını kabul edebilirler. EĢler, mal rejimi sözleĢmesiyle 

kiĢisel malların gelirlerinin edinilmiĢ mallara dahil olmayacağını da 

kararlaĢtırabilirler”.  

 

Artık değerin tespitinde, her bir eĢe ait kiĢisel malvarlığı değeri ile edinilmiĢ 

malvarlığı değerinin tespiti ilk aĢamadır. Bundan sonra, T.M.K. md. 227‟ye göre 

belirlenen değer artıĢ payı
191

, T.M.K. md. 229‟da yer alan eklenecek değerler
192

 ve 

T.M.K. md. 230‟da yer alan edinilmiĢ mallar ile kiĢisel mallar arasındaki 

denkleĢtirme değeri
193

 eklenir. 

 

T.M.K. md. 229‟da belirtilen eklenecek değerler Ģunlardır: “1. EĢlerden 

birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eĢin rızası olmadan, 

olağan hediyeler dıĢında yaptığı karĢılıksız kazandırmalar, 2. Bir eĢin mal rejiminin 

devamı süresince diğer eĢin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler”. 

ġimdi T.M.K. md. 229‟da yer alan bu hüküm ile emin sıfatıyla zilyedden alınan 

malın üçüncü kiĢiye devri ile karĢılaĢtırılmasını aĢağıdaki baĢlık altında 

inceleyeceğiz. 

  

3.5.2. Emin Sıfatıyla Zilyedden Alınan Malın Üçüncü KiĢiye 

Devriyle Mal Rejiminin Tasfiyesindeki Özel Durumun 

KarĢılaĢtırılması 

 

BaĢkasının malvarlığına dahil olan bağıĢlama sözleĢmesi konusu Ģey 

bağıĢlanana mı yoksa alacaklıya mı ait olacaktır? Bu baĢlık altında bu sorunun 

cevabını bulmaya çalıĢacağız. 

 

                                                 
191

 DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜġ, Aile Hukuku, s. 355.  
192

 A.e., 379 v.d. 
193

 A.e., 368 v.d. 
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Bir baĢkasının malvarlığına dahil olan bir bağıĢlama söz konusu olduğunda 

üstün hak sahibinin iade istemi karĢısında bağıĢlananın bir hak ileri sürmesi 

zordur
194

. Yasa koyucu malik olmayan kiĢiden devralınan malın mülkiyetinin bazı 

Ģartlar altında kazanılabilmesine imkan vermiĢtir. TaĢınırlar bakımından T.M.K. md. 

988‟de düzenlenen hükme göre: “Bir taĢınırın emin sıfatıyla zilyedinden o Ģey 

üzerinde iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı ayni hak edinen kimsenin edinimi, zilyedin 

bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunur”. Söz konusu maddenin 

uygulanabilmesi için taĢınırın sahibinin elinden rızası ile çıkmıĢ olması 

gerekmektedir
195

. Örneğin bir taĢınırın kiraya verilmesi, tamir için tamirciye 

bırakılması, saklanmak üzere bir kimseye bırakılması sahibinin elinden rızasıyla 

çıkıĢa örnek olarak gösterilebilir. Malın sahibi tarafından bu yolla kendisine eĢya 

verilen kiĢiye emin sıfatıyla zilyet diyoruz
196

.  Üçüncü kiĢi emin sıfatıyla zilyetten 

iyiniyetli olmak koĢuluyla malı devralmıĢ ise, devredenin mülkiyeti devir yetkisi 

olmasa bile devredilen Ģeyin derhal maliki olur
197

. 

 

TaĢınırlar bakımından malik olmayan kiĢiden devralınan malın mülkiyetinin 

kazanılmasına iliĢkin yapılan bu düzenlemeye paralel olarak, taĢınmazlar bakımından 

da benzer bir hüküm kaleme alınmıĢtır. T.M.K. md. 1023‟e göre “Tapu kütüğündeki 

tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir baĢka ayni hak kazanan üçüncü kiĢinin 

bu kazanımı korunur”. Gerçekte malik olmamakla birlikte tapu sicilinde malik olarak 

görünen kiĢiden, bir baĢka ifade ile adına yolsuz tescil yapılmıĢ olan kiĢiden, 

iyiniyetle taĢınmazı devralan kiĢi taĢınmazın mülkiyetini derhal kazanır
198

. 
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 SEROZAN, Borçlar Hukuku, s. 218; HATEMĠ/ SEROZAN/ ARPACI, Borçlar Hukuku, s. 152. 
195

 ZEVKLĠLER/ ACABEY/ GÖKYAYLA, Medeni Hukuk, s. 156; ÖZTAN, Medeni Hukuk, s. 
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 ZEVKLĠLER/ ACABEY/ GÖKYAYLA, Medeni Hukuk, s. 158. 



198 

 

Malik olmayan kiĢiden taĢınır veya taĢınmazı iyiniyetle devralan kiĢinin 

mutlak olarak ivazlı bir iĢlem ile devir iĢlemini gerçekleĢtirmesi gerekli midir? 

Yukarıdaki maddeler gereğince mülkiyetin derhal ve aslından kazanılabilmesi için 

ivazlı bir iĢlem ile devir iĢleminin gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir
199

.  

 

Malik olmayan zilyetten satım sözleĢmesi ile mülkiyeti devralan üçüncü 

kiĢinin ödediği semenin, emin sıfatıyla zilyedin malvarlığına dahil olduğu ve malik 

tarafından emin sıfatıyla zilyede karĢı açılacak sebepsiz zenginleĢme davasına bir 

güvence olacağı söylenebilir
200

.  

 

KarĢılıksız devirler bakımından da mülkiyetin iyiniyetle geçiĢinin kabul 

edilmesi halinde ise, malvarlığından herhangi bir özveride bulunmayıp, karĢılıksız 

olarak mal kazanan kimsenin korunması durumu ile karĢı karĢıya kalacağız ki, böyle 

bir durumu hakkaniyet ilkeleri ile bağdaĢtırmak pek mümkün değildir
201

. Ayrıca 

hakkı zedelenen malik tarafından, malvarlığına herhangi bir değer girmeyen emin 

sıfatıyla zilyede karĢı, sebepsiz zenginleĢme davası açılabilmesi mümkün değildir
202

. 

Anılan sebeplerle zilyetliğin iyiniyetle iktisabında bağıĢlanana alacaklı tercih 

edilmektedir. 

 

Doktrinde savunulan bir baĢka görüĢe göre
203

, zilyetliğin T.M.K. md. 763 ve 

1023 kapsamında devredilerek kazanılmasında bağıĢlanan dıĢarı bırakılmamalıdır. 

Bunun yerine, bağıĢlama yolu ile üçüncü kiĢiye kazandırma yapıldığında “iade” 

bağıĢlayandan sağlanamadığı takdirde, bağıĢlanana karĢı “iade”nin talep 

edilebilmesine imkan tanınmalıdır. Böylece hakkı zedelenen malik yine hakkına 

kavuĢabilecek, yukarıdaki maddelerde ivazlı devirlerle sınırlı olarak 

uygulanmayacaktır. Alman Hukukunda bu mahiyette bir hükme yer verilmiĢtir
204

. 

Türk Hukukunda ise, bağıĢlama yoluyla üçüncü kiĢiye yapılan kazandırmalar 
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bakımından iadenin bağıĢlayandan sağlanamaması halinde, bağıĢlanana 

baĢvurulmasına imkan tanıyan bir hüküm mevcut değildir. Bununla birlikte T.M.K. 

md. 988. ve 1023. maddelerde “ivazlı devirler”den değil, emin sıfatıyla zilyedden 

devralma ve taĢınmazlarda yolsuz tescile güvenin korunmasından söz edildiğine göre 

bu maddelerin karĢılıksız devirler bakımından da geçersiz olduğunu söylemek 

mümkün değildir. Ancak de lege feranda olarak Alman Hukukunda yer alan 

düzenlemeye benzer nitelikte bir düzenlemeye hukukumuzda da yer verilmesinin 

uygun olduğunu düĢünüyoruz. 

 

Emin sıfatıyla zilyedden alınan malın üçüncü kiĢiye devriyle ilgili bu 

açıklamalardan sonra akla Ģu soru gelebilir: Katılma ve katkı payı alacağı sahibi eĢin, 

üçüncü kiĢi olarak alacağını elde edememesi halinde karĢılıksız kazandırma elde 

eden kimseye baĢvurması mümkün müdür? 

 

Yasal mal rejimi olan “edinilmiĢ mallara katılma rejimi”nin tasfiyesi 

aĢamasında açılan katılma alacağı davası, eĢlerden her birinin mal rejimi süresince 

edindiği malların, ekleme ve denkleĢtirmeler yapıldıktan sonra elde edilen toplam 

değerinden, bu mallara ait borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktarın yarısının talep 

edilmesine iliĢkin bir davadır. Anılan davada artık değerin hesaplanması sırasında 

eĢlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eĢin rızası 

olmadan, olağan hediyeler dıĢında yaptığı karĢılıksız kazandırmalar da hesaba katılır 

(T.M.K. md. 229)
205

. Ancak yeri gelmiĢken burada Ģu hususunda belirtilmesinde 

yarar vardır. Söz konusu karĢılıksız kazandırmalar hesaba katılırken yapılan devirler 

geçersiz sayılarak kazandırma konusu talep edilmeyecektir. Artık değerin 

hesabındaki bu durum farazi bir eklemedir.   

 

B.K. md. 235 (T.B.K. md. 286) gereğince fiil ehliyetine sahip olan herkes, 

mal rejiminden doğan sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, bağıĢlama yapabilir. 
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EĢlerden biri mal rejiminin devamı sırasında diğer eĢin rızası
206

 ile bağıĢlama yapmıĢ 

ise, artık değerin hesabında bu bağıĢlamalar nazara alınmayacaktır. EĢlerden biri 

diğer eĢin rızası olmaksızın bağıĢlamada bulunmuĢ ise, bu bağıĢlama mal rejiminin 

sona ermesinden önceki bir yıl içerisinde yapılmıĢ ise artık değerin hesabında dikkate 

alınır. EĢlerden birinin katılma alacağını alamaması durumunda, diğer eĢin son bir yıl 

içinde yapmıĢ olduğu bağıĢlamalar bakımından, üçüncü kiĢi durumundaki 

bağıĢlanana karĢı dava açma hakkı bulunmaktadır (T.M.K. md. 241). Eklenecek 

değerlerle ilgili uyuĢmazlıklarda, devrin yapıldığı bağıĢlanana (üçüncü kiĢiye) da 

baĢvurulabilmesi için, davanın bağıĢlanana (üçüncü kiĢiye) ihbar edilmesi 

gerekmektedir (T.M.K. md. 229). Söz konusu bu dava tasfiye sırasında, borçlu eĢin 

malvarlığı veya terekesi, katılma alacağını karĢılamadığı takdirde, alacaklı eĢ veya 

mirasçıları tarafından, edinilmiĢ mallarda farazi olarak hesaba katılan 

bağıĢlamalardan yararlanan bağıĢlananlara (karĢılıksız kazandırmalardan yararlanan 

üçüncü kiĢilere), eksik kalan miktarla sınırlı olmak üzere açılabilir (T.M.K. md. 

241/1). EĢler bağıĢlananlara (üçüncü kiĢilere) karĢı açılacak bu davayı, hak kaybını 

öğrendikten itibaren bir yıl içinde, her halde mal rejiminin sona erdiği tarihten 

itibaren beĢ yıl içerisinde açmak zorundadırlar (T.M.K. md. 241/2). T.M.K. md. 

241/3 gereğince mirasta tenkis davasına iliĢkin hükümler kıyasen uygulama alanı 

bulabilecektir. Buna göre T.M.K. md. 566/1 gereğince bağıĢlanan iyiniyetli ise mal 

rejimi sona erdiğinde elinde kalanla sorumlu olacaktır. Eğer iyiniyetli değil ise, 

iyiniyetli olmayan zilyedin geri verme borcuna göre sorumlu olacaktır
207

.  

 

Emin sıfatıyla zilyedden alınan malın üçüncü kiĢiye devriyle ilgili yukarıdaki 

açıklamalar dikkate alındığında BGB 812‟de yer alan hükme benzer bir hükme 

T.M.K. md. 241‟de rastlıyoruz. Buna göre, zilyetliğin T.M.K. md. 763 ve 1023 

kapsamında devredilerek kazanılmasında bağıĢlanan dıĢarı bırakılmamaktadır. 

BağıĢlama yolu ile üçüncü kiĢiye kazandırma yapıldığı takdirde “iade” 

bağıĢlayandan sağlanamadığında, bağıĢlanana karĢı “iade” nin talep edilebilmesine 

imkan tanınmıĢtır. Böylece hakkı zedelenen eĢ, yine hakkına kavuĢabilecek, 
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yukarıdaki maddelerde ivazlı devirlerle sınırlı olarak uygulanmayacaktır. 

 

 Katılma alacağı davasında artık değerin hesabında ayrıca diğer eĢin katılma 

payını azaltma amacıyla yaptığı devirler de edinilmiĢ mallara eklenir (T.M.K. md. 

229). Kanun koyucu tarafından söz konusu hükmün konuluĢ amacı, eĢlerin mal 

rejimi boyunca iyiniyetli olarak hareket etme yükümlülüklerinin bulunmasından 

kaynaklanmaktadır. EdinilmiĢ mallara katılma rejimi uyarınca eĢlere, mal rejimi 

boyunca edinilmiĢ malları üzerinde idare, kullanma ve tasarruf özgürlüğü tanınırken, 

bir yandan da eĢlerin evlilik birliği içerisindeki manevi birlikteliklerinin yanı sıra, var 

olan maddi birliktelikleri de dikkate alınmaktadır
208

. T.M.K. md. 2 gereğince eĢler 

söz konusu haklarını kullanırken iyiniyetli olarak dürüstlük kurallarına uygun olarak 

hareket etmek zorundadırlar
209

. Söz konusu devirler hesaba katılırken, yapılan 

devirler geçersiz sayılarak kazandırma konusu talep edilemeyecektir. Artık değerin 

hesabındaki bu ekleme farazidir
210

. Diğer eĢin katılma payını azalma amacıyla 

devrettiği mallar için geriye dönük herhangi bir süre söz konusu değildir. Bir baĢka 

ifadeyle, katılma payının azaltılması amacı olmaksızın yapılan karĢılıksız 

kazandırmalar için kanun koyucu tarafından geriye dönük olarak aranan bir yıllık 

süre Ģartı, katılma payının azaltılması amacına yönelik kazandırmalar bakımından 

aranmamıĢtır. Herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın eĢlerden birinin diğer eĢin 

katılma payını azaltmak amacıyla yaptığı kazandırmalar artık değerin hesabında 

edinilmiĢ mallara eklenir
211

. Katılma alacağının azaltılması amacıyla yapılan 

devirlerde üçüncü kiĢi iyiniyetli olabilir
212

. Bu halde dahi, artık değerin hesabında, 
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yapılan devir konusu dikkate alınır ve malvarlığına eklenir. Davacı eĢ, diğer eĢin 

yaptığı devrin, malvarlığını azaltmak kastıyla yaptığını ispatlar ise, bu durum devir 

konusunun malvarlığına eklenmesi için yeterlidir
213

. EĢlerden biri katılma alacağını 

alamaz ise, hakkı zedelenen eĢ, diğer eĢin katılma alacağını azaltmak amacıyla 

yaptığı baĢka devirler bakımında da üçüncü kiĢiye karĢı dava açma hakkı 

bulunmaktadır (T.M.K. md. 241). Eklenecek değerlerle ilgili uyuĢmazlıklarda, devrin 

yapıldığı üçüncü kiĢiye de baĢvurulabilmesi için davanın üçüncü kiĢiye ihbar 

edilmesi gerekmektedir (T.M.K. md. 229). Söz konusu bu dava tasfiye sırasında, 

borçlu eĢin malvarlığı veya terekesi, katılma alacağını karĢılamadığı takdirde, 

alacaklı eĢ veya mirasçıları tarafından, edinilmiĢ mallarda farazi olarak hesaba 

katılan kazandırmalardan yararlanan üçüncü kiĢilere, eksik kalan miktarla sınırlı 

olmak üzere açılabilir (T.M.K. md. 241/1). EĢler üçüncü kiĢilere karĢı açılacak bu 

davayı, hak kaybını öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl içinde, her halde mal 

rejiminin sona erdiği tarihten itibaren beĢ yıl içerisinde açmak zorundadırlar (T.M.K. 

md. 241/2). Üçüncü kiĢi malı devretmiĢ olsa bile malın değeriyle sınırlı olmak üzere 

sorumluğu devam eder. T.M.K. md. 241/3 atfıyla T.M.K. md. 566 gereğince üçüncü 

kiĢinin iyiniyetli olup olmaması sorumluluğunun tespitinde dikkate alınır. 

 

T.M.K. md. 229‟da katılma payını azaltmak amacıyla yapılan devirler 

bakımından kanun koyucu tarafından bu devrin karĢılıklı olup olmamasına göre bir 

ayrım yapılmamıĢtır. Buna göre katılma payını azaltma amacıyla yapılan devirler 

karĢılıklı olabileceği gibi karĢılıksız da olabilir. Katılma payını azaltma amacıyla 

diğer eĢ tarafından üçüncü kiĢilere yapılan bağıĢlamalar bu madde kapsamında 

katılma alacağı davasında edinilmiĢ mallara eklenir. Katılma payı alacağını azaltma 

amacıyla yapılan bağıĢlamalar bakımından yukarıda incelediğimiz bağıĢlamalardan 

farklı olarak bir yıllık süre Ģartı aranmamaktadır. Bu tür bağıĢlamalar bakımından 

süre sınırlaması olmaksızın malvarlığı değerine ekleme yapılır.  

 

BGB 812‟de yer alan hükme benzer bir hükme katılma payını azaltmak 

amacıyla üçüncü kiĢilere yapılan bağıĢlamalar bakımından da rastlıyoruz. Buna göre, 
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zilyetliğin T.M.K. md. 763 ve 1023 kapsamında devredilerek kazanılmasında 

bağıĢlanan dıĢarı bırakılmamaktadır. BağıĢlama yolu ile üçüncü kiĢiye kazandırma 

yapıldığı takdirde “iade” bağıĢlayandan sağlanamadığında, bağıĢlanana karĢı “iade” 

nin talep edilebilmesine imkan tanınmıĢtır. Böylece hakkı zedelenen eĢ, yine hakkına 

kavuĢabilecek, yukarıdaki maddelerde ivazlı devirlerle sınırlı olarak 

uygulanmayacaktır. 
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SONUÇ 

 

Sosyal bir varlık olan insanın içinde barındırdığı, iyilik, diğer insanlarla 

yardımlaĢma, dayanıĢma gibi güzel duygular, insanlar arasında karĢılıksız 

kazandırmalar yapılmasına vesile olmuĢtur. Henüz iktisap edilmemiĢ bir haktan 

feragat, bir mirası reddetmek ve ahlaki bir vazifenin ifası, hatır iliĢkisi, hediye ve 

bahĢiĢ, karĢılıksız ariyet, vekaletsiz iĢ görme, vedia, kaydı hayatla irat, ölünceye 

kadar bakma akdi, rehin ya da kefalet ve bağıĢlama birer karĢılıksız kazandırmadır. 

Her karĢılıksız kazandırma, bağıĢlama olarak nitelendirilemezken, her bağıĢlamanın 

bir karĢılıksız kazandırma olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple yukarıda saydığımız 

karĢılıksız kazandırmalar birer bağıĢlama olarak kabul edilemeyecektir. “Animus 

donandi” bağıĢlama sözleĢmesini diğer karĢılıksız kazandırmalardan ayırmamızı 

sağlayan en önemli unsurdur. ÇalıĢmamızın ilk bölümünde “causa donandi” 

unsurunu incelerken Ġslam Hukukundaki hibe ve sadaka kavramlarının farklı 

olduğunu ve bu farklılığı da dile getirmeye çalıĢmıĢtık. Sadakada, hibeden faklı 

olarak, sevap iĢleme saiki, Allah‟a yakınlaĢma kaygısı vardır. Hibe de ise sadakadan 

farklı olarak sevap kazanma arzusu yoktur ve dünyevi hayatta hukuki bir iĢlem 

özelliği gösteren bir karĢılıksız kazandırmadır. Ġslam hukukunda sadakada olduğu 

gibi vakıf müessesesinde de “kurbet kastı” aranmaktadır. 

 

Bir karĢılıksız kazandırmanın bağıĢlama olarak kabul edilebilmesi için “causa 

donandi” unsuru dıĢında bulunması gereken iki unsur daha vardır. Bunlar: 

BağıĢlamanın bir kazandırıcı iĢlem niteliğinde olması ve bağıĢlamanın bir sözleĢme 

olmasıdır. BağıĢlama tek tarafa borç yükleyen bir sözleĢmedir. Bu sebeple geçerli bir 

bağıĢlama için bağıĢlayanın iradesinin yeterli olduğu yanılgısına düĢülmemelidir. 

BağıĢlamada, diğer sözleĢmelerde olduğu gibi, tarafların (bağıĢlayan ve bağıĢlanan) 

birbirine uygun irade beyanları ile kurulur. Bu sebeple bağıĢlama sözleĢmesinin 

taraflarının ehliyetleri bahsi önem kazanmaktadır. BağıĢlayan ya da bağıĢlanan 

gerçek kiĢi ise, hak ehliyetine sahip olduğu hususunda tam bir fikir birliği vardır. 

Ancak bağıĢlayan tüzel kiĢi ise, bağıĢlama sözleĢmesi yapmak için tüzel kiĢinin hak 

ehliyetinin var olup olmadığı doktrinde tartıĢmalı bir konudur. Bizce tüzel kiĢiler, 

tüzel kiĢinin türünü belirleyen amaç ile sınırlı olmak üzere hak ehliyetine sahiptirler 
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ve bağıĢlama yapabilirler. Bununla birlikte bağıĢlanan tüzel kiĢi ise, hak ehliyeti 

tüzel kiĢinin türünü belirleyen amaç ile sınırlı değildir. Fiil ehliyeti bakımından ise, 

tüzel kiĢiler kuruluĢ belgelerinde yer alan amacın sınırları dahilinde organları 

vasıtasıyla bağıĢlama yapabilirler. Tüzel kiĢi, organlarının tamam olması ile 

bağıĢlamayı kabul edebilir. Fiil ehliyeti bakımından gerçek kiĢilerin durumu ise 

Ģöyledir. BağıĢlayan tam ehliyetli ise bağıĢlama sözleĢmesi yapmasına herhangi bir 

engel yoktur. Gerçek kiĢi bağıĢlayan sınırlı ehliyetli ise, T.M.K. md. 429 gereğince 

yasal danıĢmanın muvafakatı ile bağıĢlama yapabilir. Gerçek kiĢi bağıĢlayan tam 

ehliyetsiz ise, T.M.K. md. 449 gereğince bağıĢlama yapmak yasak iĢlemler arasında 

sayıldığından bu bağıĢlamalar tam ehliyetsiz ve hatta yasal temsilcisi tarafından dahi 

yapılamayacaktır. Yasal temsilcilerin bağıĢlama yapamayacağına iliĢkin bu kural 

sınırlı ehliyetsizler bakımından da geçerlidir. B.K. md. 235/2‟de, “Tasarrufa ehil 

olmayanın malı, ancak kanuni mümessillerinin mesuliyetleri kaydıyla ve vesayet 

hakkındaki hükümlere riayetle bağıĢlanabilir” hükmü yer almaktadır. Ġlk bakıĢta 

Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun hükümlerinin birbiri ile çeliĢtiği düĢünülse de, 

Medeni Kanunda yer alan yasaklama sadece önemli bağıĢlamalar için geçerlidir. 

Önemsiz bağıĢlamalar bakımından ise, Borçlar Kanunu hükümleri geçerlidir. 

11.01.2011 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul edilen, 04.02.2011 tarihinde Resmi 

Gazete‟de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar 

Kanununda B.K. md. 235/2‟de yer alan hükme benzer nitelikte bir hükme yer 

verilmemiĢtir. Bu düzenleme ile Medeni Kanun ile Borçlar Kanunu arasında bir fikir 

birliği sağlanmıĢtır. Ancak bu halde de artık, sınırlı ehliyetsizlerin önemsiz 

bağıĢlama yapıp yapamayacağı sorusu aklımıza gelebilir. Kanundaki düzenleme 

karĢısında önemli önemsiz ayrımı yapılmaksızın sınırlı ehliyetsizler bağıĢlama 

sözleĢmesi yapamayacaklardır. Gerçek kiĢi bağıĢlananın bağıĢlamayı kabul 

edebilmesi için ayırt etme gücüne sahip olması yeterlidir. Sınırlı ehliyetli ve ayırt 

etme gücüne sahip sınırlı ehliyetsizlerin bağıĢlamayı kabul edebilmeleri için yasal 

temsilcilerinin izni ya da icazetine ihtiyaçları yoktur. Bununla birlikte B.K. md. 236 

gereğince yasal temsilcilerin kabul edilmiĢ bağıĢlamayı hükümden düĢürme imkanı 

vardır.  
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BağıĢlama sözleĢmesi elden bağıĢlama ve bağıĢlama sözü verme (taahhüdü) 

Ģeklinde yapılabilir. Doktrinde bir görüĢ tarafından elden bağıĢlamanın bir harcama 

iĢlemi olduğu savunulsa da, elden bağıĢlama borçlandırıcı iĢlem ile harcama 

iĢleminin aynı anda gerçekleĢtiği bir hukuki iĢlemdir. BağıĢlama sözü verme 

(taahhüdü) ise, elden bağıĢlamadan farklı olarak derhal yerine getirilmeyen bir 

sözleĢmedir. Bu özelliği ile borçlandırıcı iĢlem ile harcama iĢlemi gerçek anlamda 

birbirinden bağımsız ve ayrı zamanlarda gerçekleĢmektedir. BağıĢlama sözü vermede 

(taahhüdünde) elden bağıĢlamadan farklı olarak bağıĢlamanın yapıldığı zaman ile 

yerine getirileceği zaman arasında bir süre bulunacağı için, kanun koyucu bağıĢlama 

sözü vermenin (taahhüdünün) Ģekle bağlı olmasını öngörmüĢtür. BağıĢlama sözü 

vermede (taahhüdünde), kanun koyucu tarafından öngörülen Ģekil, geçerlilik Ģeklidir. 

Bu sebeple sözleĢmenin taraflarının kanun koyucu tarafından öngörülen Ģekle riayet 

etmeden yapacakları sözleĢme geçersizdir. BağıĢlama sözü vermenin konusu taĢınır 

ise, bağıĢlama sözleĢmesi yazılı Ģekilde yapılmalıdır. Yazılı Ģeklin sadece borç altına 

giren bağıĢlayanın irade açıklamasını içermesi yeterlidir. BağıĢlananın kabul 

beyanının yazılı olması ise zorunlu değildir. Hatta bağıĢlanın kabul beyanının zımni 

dahi olması da mümkündür. BağıĢlama sözleĢmesinin konusu taĢınmazlar ya da onlar 

üzerindeki haklar ise bağıĢlama sözleĢmesi tapuda resmi Ģekilde yapılmalıdır. Resmi 

Ģekle bağlı bağıĢlama sözü vermede (taahhüdünde), yazılı Ģekilde yapılması zorunlu 

olan bağıĢlama sözleĢmesinden farklı olarak, hem bağıĢlayanın hem de bağıĢlananın 

senet üzerinde imzasının bulunması gerekmektedir. Bu durum Tapu Kanunun 26/3. 

maddesinden kaynaklanmaktadır. 

 

Ġlan yoluyla ödül sözü vermenin, bağıĢlama sözü verme Ģeklinde bir 

bağıĢlama olduğu söylenebilir mi? Ġlan yoluyla ödül sözü vermenin hukuki niteliği 

ile ilgili doktrinde yer alan görüĢlerden hangisi benimsenirse benimsensin, söz 

verilen (vaadedilen) değer karĢılığında ödül sözü verenin, maddi ya da manevi bir 

menfaat beklentisinin olduğunu söyleyebiliriz. BağıĢlama ise, bağıĢlayan tarafından 

bir karĢı edim olmaksızın kendi malvarlığından bağıĢlananın malvarlığına yönelik ve 

sağlığında yaptığı “causa donandi”ye dayalı bir kazandırıcı iĢlemdir. Ayrıca ilan 

yoluyla ödül sözü verme belirli olmayan kiĢilere yapıldığından bu kiĢiler ile ödül 

sözü veren arasında Ģahsi bir iliĢki yoktur. Buna karĢılık bağıĢlama sözleĢmesinde 



207 

 

bağıĢlayan ile bağıĢlanan arasında sözleĢme gereği sıkı bir iliĢki mevcuttur. Anılan 

sebeplerle ilan yoluyla ödül sözü vermenin, bağıĢlama olarak kabul edilebilmesi 

kanaatimizce mümkün değildir. Buna karĢılık bir karĢı edim menfaati olmaksızın 

yapılan ödül sözü vermelerin geniĢ anlamda “ani yüklemeli (mükellefiyetli) 

bağıĢlama” niteliğinde oldukları da düĢünülebilir. 

 

Üçüncü kiĢinin fiilini üstlenmenin bağıĢlama sözü verme Ģeklinde bir 

bağıĢlama olduğu söylenebilir mi? BağıĢlama, bağıĢlayan tarafından bir karĢı edim 

olmaksızın kendi mal varlığından bağıĢlananın malvarlığına yönelik ve sağlığında 

yaptığı “causa donandi”ye dayalı bir kazandırıcı iĢlemdir. B.K. md. 110 (T.B.K. md. 

128)‟da düzenlenen “baĢkasının fiilini taahhüt” kapsamına “kefalet benzeri taahhüt” 

dahil edilmektedir. Aslında gerçek ve dar anlamda üçüncü kiĢinin fiilini taahhüt bu 

olmalıdır. Somut olay ve sözleĢme Ģartlarına göre, üçüncü kiĢi garanti alacaklısı 

yararına, “causa donandi” ile kazandırma yapıldığı kabul ediliyorsa, bağıĢlama 

nitelemesi söz konusu olabilir. B.K. md. 110 (T.B.K. md. 128) kapsamına, bugün 

uygulamada dar ve gerçek anlamda taahhüt sayılma eğilimi olan, belirli olmayan bir 

topluluğun fiilini, örneğin bir lokantanın belirli bir kazanç sağlamaması halinde 

tamamlama taahhüdü Ģeklinde gerçekleĢen taahhütlerde dahil edilmektedir. “Saf 

garanti” olarak söz edilen bu durumlarda sözleĢme bir nevi zarar geciktirici Ģartına 

bağlanarak zararı tamamen veya kısmen karĢılayacak bir değer ödeme taahhüdü söz 

konusudur. “Saf garanti” olarak ifade edilen taahhüt sözleĢmeleri “causa donandi” 

ile yapılıyorsa koĢula bağlı bağıĢlama sözü verme sözleĢmesi olarak 

değerlendirilmesi mümkündür. Ancak burada son olarak Ģunu da belirtmek gerekir 

ki, gerek kefalet benzeri taahhüt gerekse de, saf garanti Ģeklindeki taahhütte rücu 

söz konusu ise, her ikisi için de bağıĢlamanın varlığından söz edilemez. 

 

BağıĢlama sözleĢmesinin tanımı, mahiyeti, unsurları ve çeĢitleri ile ilgili 

vardığımız bu sonuçlardan sonra, tezimizin asıl konusu olan bağıĢlama sözleĢmesinin 

sona ermesi hakkında Ģu sonuçlara vardık: 

 

BağıĢlama sözleĢmesi ilk olarak hukuki iĢlem ile sona erebilir. BağıĢlama 

sözleĢmesinin hukuki iĢlem ile sona erdiği ilk hal, ikaledir (iki tarafın anlaĢmasıdır). 
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BağıĢlama sözleĢmesi de, diğer sözleĢmeler gibi sözleĢmenin tarafları olan 

bağıĢlayan ile bağıĢlananın birbirine uygun irade beyanları ile kurulur. BağıĢlayan ile 

bağıĢlanan arasında ortak irade beyanı ile kurulan bağıĢlama sözleĢmesinin, 

sözleĢmenin taraflarınca birbirine uygun irade beyanı ile ortadan kaldırılabilmesi de 

tabidir. BağıĢlayan ile bağıĢlanan bağıĢlayanın borcu için kısmi ibra sözleĢmesi 

yaparlar ise, bağıĢlayanın borcu tamamen sona ermediği için bağıĢlama sözleĢmesi 

de sona ermeyecektir. Buna karĢılık, taraflar bağıĢlayanın edim borcunun tamamını 

kapsayacak Ģekilde ibra sözleĢmesi yaparlar ise, sözleĢme konusu tek borç olan 

bağıĢlayanın borcunun sona ermesi ile bağıĢlama sözleĢmesi de sona erecektir. 

 

BağıĢlama sözleĢmesinin hukuki iĢlem ile sona erdiği ikinci hal, koĢullu 

bağıĢlamada koĢulun etkisiyle bağıĢlama sözleĢmesinin sona ermesidir. BağıĢlama 

sözleĢmenin hükümlerinin tamamının ya da bir kısmının son bulmasının ileride 

gerçekleĢmesi Ģüpheli bir olaya bağlandığı sözleĢmelere, bozucu koĢula bağlı 

bağıĢlama denir. Bozucu koĢul gerçekleĢesiye kadar bağıĢlama sözleĢmesi geçerli bir 

sözleĢmenin tüm hüküm ve sonuçları ile varlığını korur. B.K. md. 152/2 (T.B.K. md. 

173/3) gereğince kural olarak bozucu koĢulun gerçekleĢmesi ile borç iliĢkisi ileriye 

etkili olarak ortadan kalkar. BağıĢlama sözleĢmesi, bağıĢlananın bağıĢlayandan önce 

ölmesi halinde bağıĢlanılan Ģeyin bağıĢlayana döneceği Ģeklinde özel bir bozucu 

koĢul ile de yapılabilir. BağıĢlananın bağıĢlayandan önce ölmesi bozucu koĢuluna 

bağlı olarak yapılan bağıĢlama sözleĢmesi, koĢulun gerçekleĢmesi ile bağıĢlayanın ve 

bağıĢlananın iradesine uygun olarak B.K. md. 152 (T.B.K. md. 173) gereğince 

hüküm ifade etmeyecektir. Bununla birlikte bağıĢlayana dönme koĢullu bağıĢlamada 

koĢulun gerçekleĢmesi ile devredilen mülkiyet hakkı, hiçbir iĢleme gerek 

kalmaksızın, kendiliğinden, bağıĢlayana geri dönmeyecektir. Dönme ile sadece “elde 

edilenleri geri verme” yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır. BağıĢlayanın, bağıĢlananı 

geri alabilmesi için, iki yol söz konusudur. Buna göre, bağıĢlayan, koĢul 

gerçekleĢinceye kadar geçerli bir sözleĢmenin hüküm ve sonuçlarını doğuran 

bağıĢlama sözleĢmesine dayanarak dava açabilir. Ġkinci olarak ise bağıĢlayanın, B.K. 

md. 61/2‟de yer alan ve sona eren sebep gerekçesi ile sebepsiz iktisap davası açma 

hakkı da vardır. BağıĢlayanın sahip olduğu bu iki çeĢit dava hakkı birbiriyle 

yarıĢmaktadır. BağıĢlayan koĢullar içerisinde kendisi için en avantajlı olan dava 
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hakkını seçerek bağıĢlama sözleĢmesinin konusu olan taĢınırı geri alabilir. Tapu Sicil 

Tüzüğü md. 11/2‟ye göre “istem, tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve Ģarta 

bağlanamaz”. Bir baĢka ifade ile tescil iĢlemi koĢula veya süreye bağlanamaz 

(Auflassung). Bu bağlamda B.K. md. 242/2 ve T.B.K. md. 292/2‟de yer alan konusu 

taĢınmaz olan bağıĢlama sözü verme sözleĢmelerinde “bağıĢlayana dönme koĢulunun 

tapuya Ģerhinin” hukuki mahiyeti nedir? Öncelikle Ģunu belirtmek gerekir ki, tescil 

iĢleminin koĢula veya süreye bağlanamayacağına dair kuralın istisnası yoktur. 

“BağıĢlayana dönme koĢulunun tapuya Ģerhi”, bağıĢlananın bağıĢlayandan önce 

ölmesi halinde bağıĢlama konusu taĢınmazın herhangi bir iĢleme gerek 

duyulmaksızın bağıĢlayana döneceği Ģeklinde anlaĢılmamalıdır. Bir baĢka ifade ile, 

“dönmenin ayni etkisi” söz konusu değildir. Konusu taĢınmaz olan bağıĢlayana 

dönme koĢullu bağıĢlamada, sözleĢme yerine getirilmiĢ (ifa edilmiĢ), bağıĢlama 

konusu taĢınmaz bağıĢlayan tarafından tescil talebi verilerek bağıĢlanana devredilmiĢ 

ve mülkiyeti de bağıĢlanana geçmiĢtir. Ancak sözleĢme gereğince bağıĢlananın 

bağıĢlayandan önce ölmesi halinde bağıĢlama konusu taĢınmazın iadesi ancak 

bağıĢlananın mirasçıları ya da üçüncü kiĢiye karĢı açılabilecek bir istihkak davası ya 

da sebepsiz zenginleĢme davası ile mümkündür. 

 

BağıĢlama sözleĢmenin hükümlerinin iĢlemeye baĢlamasının ileride 

gerçekleĢmesi Ģüpheli bir olaya bağlandığı sözleĢmelere, geciktirici koĢula bağlı 

bağıĢlama sözleĢmesi denir. Geciktirici koĢula bağlı bağıĢlama sözleĢmesinde 

sözleĢme hükümleri, sözleĢmenin bağlandığı koĢulun gerçekleĢmesine kadar 

askıdadır. SözleĢmenin bağlandığı koĢulun gerçekleĢmeyeceği kesinleĢirse askı 

durumu ile birlikte bağıĢlama sözleĢmesi de sona erer. Kanun koyucu tarafından, 

bağıĢlama sözleĢmeleri bakımından özel bir geciktirici koĢul olan yerine getirilmesi 

bağıĢlayanın ölümüne bağlı bağıĢlama sözleĢmesine, Borçlar Kanunumuzda yer 

verilmiĢtir. Yerine getirilmesi bağıĢlayanın ölümüne bağlı bir bağıĢlama, ölüme bağlı 

tasarruflardan farklı olarak sağlararası bir hukuki iĢlemdir.  

 

BağıĢlama sözleĢmesinin hukuki iĢlem ile sona erdiği üçüncü hal, bağıĢlama 

sözleĢmesinin geri alma ile sona erdirilebilmesidir. Bir kimse baĢkasına bağıĢlamayı 

önerdiği bir malı, baĢka mallarından fiilen ayırmıĢ olsa bile, bağıĢlananın kabulüne 
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kadar, bağıĢlama önerisini geri alabilir. Elden bağıĢlamada, bağıĢlanan bağıĢlama 

konusuna zilyed oluncaya kadar, konusu taĢınmaz olan bağıĢlama sözü vermede, 

resmi Ģekil tamamlanıncaya kadar, konusu taĢınır olan bağıĢlama sözü vermede, adi 

yazılı Ģekil tamamlanıncaya kadar, bağıĢlama icabı (önerisi) bağlayıcı değildir ve 

geri alınabilmesi mümkündür. Ġzah ettiğimiz Ģekilde bağıĢlama sözleĢmesinin sona 

erdirilmesindeki beyan gerçek anlamda bir “geri alma” olarak karĢımıza çıkar. 

BağıĢlayan tarafından söz konusu hakkın kullanılabilmesi için haklı bir sebebin ileri 

sürülmesine gerek yoktur. 

 

BağıĢlama sözleĢmesinin sona erdiği dördüncü hal takas definin ileri 

sürülmesidir. Takas geri almadan farklı olarak bozucu yenilik doğuran bir iĢlem 

olmayıp, biçimleme ikincil (tali) haklarından defi kapsamında yer almaktadır. Takas 

definin ileri sürülebilmesi için bulunması gereken olumlu Ģartlardan biri, takas edenle 

karĢı tarafın birbirlerine karĢı sahip oldukları alacak ve borçların aynı türden 

olmasıdır. Bu Ģarta en uygun olan alacaklar para alacaklarıdır. Bununla birlikte 

bağıĢlama sözleĢmesinin konusu ile aynı nitelikte bir cins borcunun da takas 

edilebilmesi de mümkündür. Buna karĢılık parça borçları takas edilemez. Taraflardan 

biri takas iradesini beyan edince, takas edilen borçla asıl borç takas edilebilecekleri 

andan itibaren en az olan borç miktarında sona erer. BağıĢlama sözü verme 

Ģeklindeki bağıĢlama sözleĢmesinde bağıĢlananın alacağının para ya da bir cins borcu 

olduğu durumlarda, bağıĢlayanın da baĢka bir hukuki iliĢkiden dolayı bağıĢlanana 

karĢı sahip olduğu para ya da aynı nitelikteki cins borcu alacağı takas edilebilir. Bu 

durumda hem bağıĢlayanın hem de bağıĢlananın takas beyanında bulunma hakları 

vardır. Takasa konu bağıĢlama konusu Ģey ile bağıĢlananın baĢka bir hukuki iliĢkiden 

olan borcu birbirine eĢit ise, takas sonunda her iki alacakta sona erer. BağıĢlama 

sözleĢmesi mahiyeti itibariyle tek tarafa yani, bağıĢlayana borç yükleyen bir 

sözleĢme olduğu için bağıĢlayanın borcunun sona ermesi ile bağıĢlama sözleĢmesi de 

sona erecektir. Takasa konu bağıĢlama konusu Ģey ile bağıĢlananın baĢka bir hukuki 

iliĢkiden olan borcu birbirine eĢit değilse, biri diğerinden az ya da çok ise, alacaklar 

az olan alacak oranında sona erer. Bu durumda az olan alacak bağıĢlama konusu Ģey 

ise bağıĢlama sözleĢmesinin mahiyeti gereği bağıĢlama sözleĢmesi yine sona 

erecektir. Buna karĢılık az olan alacak bağıĢlama konusu Ģey değil ise, bağıĢlayanın 
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borcu az olan alacak oranında kısmen sona erecek, ancak bağıĢlama sözleĢmesi 

geçerliliğini korumaya devam edecektir. 

 

BağıĢlama sözleĢmesinin hukuki iĢlem ile sona erdiği beĢinci hal, bağıĢlama 

sözü vermeden dönmedir. BağıĢlayanın dönme beyanı, tek taraflı olarak bir hukuki 

iliĢkiye son veren varması gerekli bozucu yenilik doğuran bir haktır. BağıĢlayan 

B.K. md. 245 (T.B.K. md. 296)‟de sayılan sebeplerden birinin varlığını öne sürerek 

bağıĢlama sözleĢmesini geçmiĢe etkili olarak ortadan kaldırabilecektir.  

 

BağıĢlama sözleĢmesinin hukuki iĢlem ile sona erdiği altıncı hal ise, yerine 

getirilmiĢ bağıĢlama sözü vermeden ve elden bağıĢlamadan dönmedir. BağıĢlayanın 

elden bağıĢlama ya da yerine getirilmiĢ bir bağıĢlama sözü vermeden dönebilmesi 

için üç neden söz konusudur. Buna göre: BağıĢlananın, bağıĢlayana ya da 

yakınlarından birine karĢı ağır bir suç iĢlemesi, bağıĢlananın, bağıĢlayana ya da onun 

ailesine karĢı yasa gereği yükümlü olduğu ödevlerine önemli biçimde uymaması ve 

yüklemeli bağıĢlamada bağıĢlananın haklı bir neden olmaksızın yüklemeyi yerine 

getirmekten kaçınması nedenlerinden birinin gerçekleĢmesi halinde bağıĢlayan tek 

taraflı ve varması gerekli bir irade beyanı ile bağıĢlama sözleĢmesini geriye etkili 

olarak ortadan kaldırabilir. BağıĢlayanın dönme beyanı, tek taraflı olarak bir hukuki 

iliĢkiye son veren varması gerekli yenilik doğuran bir haktır.  

 

BağıĢlama sözleĢmesinin hukuki iĢlem ile sona ermesi baĢlığı altında 

alıĢılmıĢın dıĢında niĢan hediyelerin geri istenmesi bahsi de ayrıca incelenmelidir. 

NiĢanlılık evlenme dıĢında bir sebeple sona ererse, niĢanlıların birbirlerine veya ana 

ve babasının ya da onlar gibi davrananların, diğer niĢanlıya vermiĢ oldukları 

alıĢılmıĢın dıĢındaki hediyeler, verenler tarafından T.M.K. md. 122 kapsamında geri 

istenebilir. NiĢanlıların ana ve babasının ya da onlar gibi davrananların birbirlerine 

ve niĢanlılardan birinin diğer niĢanlının ana ve babasına ya da onlar gibi davranan 

yakınlarına niĢanlılık münasebetiyle verdikleri hediyeler T.M.K. md. 122‟nin 

kapsamında talep edilemez. Bu hediyelerin geri istenebilmesi genel hükümlere 

tabidir.  Bu bağlamda erkek niĢanlının ailesinin niĢanlılığın ve evliliğin kurulması 

için kız babasına verdiği para olan baĢlığın, niĢan hediyeleri kapsamında kalıp 
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kalmadığı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bize göre, “baĢlık” niĢan hediyesi olarak kabul 

edilemez. Bir kimsenin dilediği bir kimseyle evlenmesi kiĢi özgürlüğünün bir 

parçasıdır. Bir kimsenin bu temel hakkını kullanmasına rıza göstermek durumunda 

olan aile üyelerinin, söz konusu bu “rıza” için bir bedel biçmeleri, hatta küçük 

yaĢtaki kız çocukları için “rıza” yerine doğrudan eĢ seçimi ve bunun karĢılığında bir 

bedel elde etmeleri “ahlaka aykırı”lık kapsamında kalmaktadır. Bu bağlamda baĢlık 

adı altında ahlaka aykırı bir amaç için verilen para ya da eĢyaların sebepsiz 

zenginleĢme hükümlerine göre dahi iadesi istenemez (B.K. md. 65, T.B.K. md. 81). 

Somut olayda baĢlık ödeyenin amacı “ahlaka aykırı” değil ise, artık B.K. md. 65 

(T.B.K. md. 81) kapsamında kalan bir durum söz konusu değildir. 

 

BoĢanma bağıĢlayan taraf için, hukukumuzda baĢlı baĢına bir bağıĢlamadan 

dönme sebebi olarak kabul edilmemiĢtir. EĢler boĢandıklarında, ancak bağıĢlayan 

konumundaki eĢe karĢı, bağıĢlanan eĢin, aile yükümlüklerinden doğan ödevlerine 

önemli ölçüde aykırı davranması halinde, bağıĢlayan eĢe bağıĢlamadan dönme 

imkanı tanınmıĢtır. Bununla birlikte bağıĢlanan eĢin aile yükümlülüklerinden doğan 

ödevlerine önemli ölçüde aykırı davranmaması halinde salt eĢlerin boĢanmaları, 

bağıĢlayan eĢe bağıĢlamadan dönme hakkı tanımayacaktır. 

 

BağıĢlama sözleĢmesinin hukuki iĢlem ile sona erdirildiği bir baĢka hal, 

bağıĢlanan tarafından sözleĢmenin sona erdirilmesidir. BağıĢlanan tarafından 

bağıĢlama sözleĢmesinin sona erdirilmesi haklı sebeplerin varlığı, özellikle de 

bağıĢlanandaki ayıp nedeniyle mümkündür. BağıĢlama sözleĢmesi mahiyeti gereği 

tek tarafa borç yükleyen bir sözleĢmedir. Bu sebeple bağıĢlananın her istediğinde 

sözleĢmeyi sona erdirebilmesine imkan tanımak mümkün değildir. Bununla birlikte 

haklı sebeplerin varlığı halinde ise, onu sözleĢmeyle zorunlu olarak bağlı kılmakta 

mümkün değildir. Haklı sebeplerin varlığı ya da tekeffül edilmiĢ ayıp veya zapt 

dolayısıyla bağıĢlayanın sorumluluğu özel olarak kararlaĢtırılmamıĢsa, satım 

sözleĢmesine iliĢkin hükümler kıyasen uygulanır. Satım sözleĢmesine iliĢkin B.K. 

md. 202 (T.B.K. 227)‟de alıcıya tanınan sözleĢmeyi feshetme hakkı bağıĢlama 

sözleĢmesi içinde geçerlidir. Eğer bağıĢlayanın malı alıkoymakta herhangi bir yararı 
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yoksa bağıĢlama sözleĢmesini feshetmelidir. BağıĢlananın bu beyanı, bozucu yenilik 

doğuran bir beyandır.  

 

BağıĢlama sözleĢmesinin taraflarından birinin iradesi, irade bozukluğu 

hallerinden yanılma, aldatma, korkutma hallerinden birinin varlığı ile sakatlanmıĢ 

olabilir. Ġradesi sakat olan taraf yanılma (hata) ve aldatma (hile) hallerinde, yanılma 

(hata) ve aldatma (hile)nın öğrenildiği andan, korkutma (ikrah) halinde korkutma 

(ikrah)nın etkisinden kurtulduğu andan itibaren bir yıllık süre içerisinde iptal 

beyanını ileri sürebilir. Ġradesi sakat olan taraf bu süre içerisinde iptal beyanını ileri 

sürer ise sözleĢme iliĢkisi kesin hükümsüz olur. Ġradesi sakat olan taraf kendisine 

tanınan bir yıllık süre içerisinden iptal beyanını ileri sürmez ya da icazet verir ise, söz 

konusu iptal hakkının kullanılabilmesine imkan yoktur. Ġptal hakkı yenilik doğuran 

bir haktır ve iradesi sakatlanan tarafından karĢı tarafa yöneltilen tek taraflı bir irade 

beyanı ile kullanılır. 

 

BağıĢlama sözleĢmesinin hukuki iĢlem ile sona erdirilmesinin yanı sıra bazı 

hallerde, bağıĢlayan ile bağıĢlanan dıĢında üçüncü kiĢilerin de bağıĢlama 

sözleĢmesini kısmen ya da tamamen hükümsüz kılabilmelerine imkan tanınmıĢtır. 

BağıĢlama sözleĢmesinin bağıĢlayan ve bağıĢlanan dıĢında üçüncü kiĢiler tarafından 

kısmen ya da tamamen hükümsüz kılınabilmesi beĢ halde mümkündür. Bunlardan 

ilki, sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisinin bağıĢlamayı reddidir. Küçükleri ve 

toplumda zayıf olan kiĢileri korumak maksadıyla kanun koyucu sınırlı ehliyetsizlerin 

yasal temsilcilerine bağıĢlama sözleĢmesini reddetme hakkı tanımıĢtır. Sınırlı 

ehliyetsizin yasal temsilcisinin bağıĢlama sözleĢmesini reddedebilmesi için haklı bir 

sebep göstermesine gerek yoktur. Ancak maddenin konuluĢ kaygısı nazara alınarak 

yasal temsilci bu hakkı, dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kullanmalıdır. Yasal 

temsilcinin red hakkının hukuki niteliği, bağıĢlama sözleĢmesinin yapılıp 

yapılmadığı, yerine getirilip getirilmediği ihtimalleri ayrı ayrı değerlendirilerek 

belirlenmelidir. Eğer sınırlı ehliyetsiz bağıĢlanan bağıĢlama sözleĢmesini henüz 

yapmamıĢ, bağıĢlamayı kabul etmemiĢ ve yasal temsilci red hakkını kullanmıĢ ise, 

bu sözleĢme bakımından sınırlı ehliyetsiz tam ehliyetsiz gibidir. Redde rağmen 

sözleĢme yapılmıĢ ve yerine getirilmiĢ ise, ehliyetsizlik gerekçesi ile sözleĢme 
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geçersiz olacaktır. Eğer sınırlı ehliyetsiz bağıĢlayan bağıĢlama sözleĢmesini yapmıĢ, 

ancak bu sözleĢme henüz yerine getirilmemiĢ ise, bağıĢlama sözleĢmesi geçerli 

olarak kurulacaktır. Yasal temsilci red hakkını kullanır ise, onun bu red hakkı, dönme 

hakkı niteliğinde yenilik doğuran bir hak olarak ifade edilir. BağıĢlayan, söz verme 

(taahhüt) sözleĢmesi gereğince henüz edimini yerine getirmediği için, sözleĢme 

tasfiye aĢamasına girmeyecektir. Eğer bağıĢlama sözleĢmesi yerine getirilmiĢ bir 

bağıĢlama sözü verme (taahhüdü) ya da elden bağıĢlama Ģeklinde ise, bağıĢlama 

sözleĢmesi yine geçerli olarak kurulur. Yasal temsilcinin red hakkı bozucu yenilik 

doğuran bir hak niteliğinde bürünür ve sözleĢmenin tasfiyesine neden olur. 

 

BağıĢlama sözleĢmesinin üçüncü kiĢiler tarafından kısmen ya da tamamen 

hükümsüz kılınabilmesine imkan tanıyan ikinci hal, vasinin bağıĢlama sözleĢmesini 

iptal ettirmesidir. BağıĢlayan, bağıĢlamadan itibaren bir yıl içerisinde, savurganlık 

nedeniyle sulh hukuk mahkemesi tarafından kısıtlanmıĢ ise, bağıĢlayanın yasal 

temsilcisi tarafından sulh hukuk mahkemesine baĢvurularak bu bağıĢlamanın iptali 

talep edilebilir. Hakimin verdiği iptal kararı yenilik doğurucu nitelikte bir karardır. 

Bu karar geçmiĢe etkili olarak bağıĢlama sözleĢmesini sona ermesine neden olur. 

 

BağıĢlama sözleĢmesinin üçüncü kiĢiler tarafından kısmen ya da tamamen 

hükümsüz kılınabilmesine imkan tanıyan üçüncü hal, alacaklının bağıĢlama 

sözleĢmesini iptal ettirmesidir. BağıĢlayanın alacaklıları tarafından kanunda 

belirlenen süre içerisinde bağıĢlanana karĢı gerçek anlamda bir iptal davası açılarak 

tahsil edilemeyen alacağın tahsiline kanun koyucu tarafından imkan tanınmıĢtır. 

Açılacak bu iptal davasında olağan (mutad) hediyeler müstesna olmak üzere, 

hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın 

açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul 

olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiĢ olduğu tarihe kadar geriye doğru olan 

müddet içinde yapılan bütün bağıĢlamalar ve karĢılıksız tasarrufların iptali 

istenebilir. Ayrıca kanun koyucu tarafından bazı tasarrufların bağıĢlama hükmünde 

olduğu kaleme alınmıĢtır. Bazı tasarrufların bağıĢlama hükmünde sayılması, bizi bu 

tasarrufların kayıtsız ve Ģartsız olarak Borçlar Hukuku anlamında da bağıĢlama 

olarak kabul edilmesi sonucuna götürmemelidir. Bir tasarrufun Borçlar Hukuku 
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anlamında bağıĢlama olarak kabul edilebilmesi için, bağıĢlayan ile bağıĢlanan 

arasında “animus donandi” ile yapılmıĢ bir sözleĢme olması gerekmektedir. 

BağıĢlama hükmünde sayılan tasarrufların, bu Ģartları taĢıdığı tespit edilirse, Ģartları 

taĢıyan bu tasarrufların Borçlar Hukuku anlamında bir bağıĢlama olduğunu 

söyleyebiliriz. 

 

BağıĢlama sözü verenin (taahhüt edenin) ödeme güçsüzlüğüne düĢmesi 

halinde B.K. md. 245/son‟da bağıĢlayanın söz verdiği (taahhütte bulunduğu) 

bağıĢlamalarının tamamının iptal olacağı belirtilmiĢtir. Kanunumuzda yer alan ve bu 

konu bakımından kullanılan iptal tabiri gerçek anlamda bir iptal değildir. Çünkü 

bağıĢlayana karĢı aciz vesikası düzenlendiği ya da bağıĢlayanın iflasına karar 

verildiği takdirde, iflas idaresinin, bağıĢlayanın veya alacaklı üçüncü kiĢinin mevcut 

bağıĢlama sözü vermelerinin (taahhütlerinin) iptali için dava açmasına gerek yoktur. 

BağıĢlayana karĢı aciz belgesi düzenlendiği ya da onun iflasına karar verilmesi ile 

bağıĢlayanın yapmıĢ olduğu tüm bağıĢlama sözü vermeler (taahhütleri) kendiliğinden 

sona erer. Sorunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar 

Kanununun 296. maddesinin son fıkrası açısından değerlendirdiğimizde, hem 

Borçlar Kanunundan hem de mehaz Ġsviçre Borçlar Kanunundan farklı bir 

düzenleme olduğunu görmekteyiz. Söz konusu düzenlemeye göre bağıĢlayanın 

borcunu ödeme güçsüzlüğü belirlenir veya iflasına karar verilirse, bağıĢlama 

sözleĢmesinin yerine getirilmesi (ifa) yükümlülüğü ortadan kalkar. Bir baĢka ifade ile 

Borçlar Kanunundaki ve mehaz Ġsviçre Borçlar Kanunundaki düzenlemenin aksine 

bağıĢlayanın ödeme güçsüzlüğüne düĢmesi ile bağıĢlama sözleĢmesi sona 

ermemekte, sadece bağıĢlayanın bağıĢlama sözleĢmesini yerine getirmesi 

yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. Bu sebeple, Borçlar Kanunundan farklı olarak 

bağıĢlayana karĢı aciz belgesi düzenlenmesi ya da bağıĢlayanın iflasına karar 

verilmesi ile yerine getirme yükümlülüğü ortadan kalkan bağıĢlama sözü vermeler 

(taahhütler) bakımından, bağıĢlayanın durumunun iyileĢmesi ya da iflasının 

kaldırılması halinde, bağıĢlayanın ortadan kalkan yerine getirme (ifa) yükümlülüğü, 

bağıĢlama sözleĢmesi sona ermediği için yeniden ortaya çıkacaktır. 
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BağıĢlama sözleĢmesinin üçüncü kiĢiler tarafından kısmen ya da tamamen 

hükümsüz kılınabilmesine imkan tanıyan dördüncü hal ise, “tenkis”tir. Saklı payı 

zedelenen mirasçı, bazı Ģartlarda onun alacaklıları ve iflas masası tarafından 

mirasbırakanın kayıtsız ve Ģartsız olarak dönme hakkını saklı tuttuğu bağıĢlamaların, 

mirasbırakanın ölümünden evvel bir yıl içerisinde yapılmıĢ bağıĢlamaların ve 

mirasbırakanın mirasçılarının saklı payını zedelemek kastıyla yaptığı bağıĢlamaların 

tenkisi talep edilebilir. Mirasçının tenkis talebi yenilik doğuran bir haktır. Tenkis 

davası da hukuki niteliği itibariyle yenilik doğurucu bir davadır. Uygulamada yenilik 

doğurucu bu dava ile eda hükmü de birlikte istenerek, saklı payı ihlal eden değerlerin 

iadesine de karar verilmektedir. Sağlararası kazandırmaların tenkis edilmesi, 

çoğunlukla kısmi hükümsüzlük sonucu doğurur. Buradaki kısmi hükümsüzlük, düĢey 

kısmi hükümsüzlük anlamında karĢımıza çıkar. Eğer bir bağıĢlama sözleĢmesi 

mirasbırakanın ölümünden önceki bir yıllık süre içerisinde ve mirasbırakan 

tarafından saklı pay kurallarını ihlal etmek kastıyla yapılmıĢsa, iki tenkis sebebinin 

aynı bağıĢlama için gerçekleĢtiğini söyleyebiliriz. Böyle bir bağıĢlama sözleĢmesi ile 

saklı payı zedelenen mirasçının, hem T.M.K. md. 565/3‟e, hem de 565/4‟e dayanarak 

tenkis talebinde bulunmaya hakkı vardır. Ancak T.M.K. md. 565/4‟deki ispat zorluğu 

nazara alındığında, saklı payı zedelenen mirasçının, T.M.K. md. 565/3‟e dayanması 

onun daha lehinedir. BağıĢlayan tarafından sözleĢmeden dönme hakkının saklı 

tutulduğu bağıĢlama sözleĢmeleri bakımından da benzer bir durum söz konusudur. 

Saklı pay sahibi mirasçı, bağıĢlayanın kayıtsız Ģartsız dönme hakkını saklı tuttuğu ve 

saklı pay sahibi mirasçıların saklı paylarını zedelemek maksadıyla yaptığı bağıĢlama 

sözleĢmesinin tenkisini talep ettiğinde de, T.M.K. md. 565/3‟e ya da 565/4‟e 

dayanarak tenkis talebinde bulunabilir. T.M.K. md. 565/4‟deki ispat zorluğu dikkate 

alındığında, bu halde de saklı pay sahibi mirasçının, T.M.K. md. 565/3‟e 

dayanmasının onun lehine olduğu söylenebilir. 

 

BağıĢlama sözleĢmesinin üçüncü kiĢiler tarafından kısmen ya da tamamen 

hükümsüz kılınabilmesi bahsinde mal rejiminin tasfiyesindeki özel durum ayrıca 

incelenmelidir. EĢler arasında bir eĢin diğer eĢin malvarlığı unsuruna yönelik yaptığı 

karĢılıksız katkı bağıĢlama olarak nitelendirilemez. Çünkü bu karĢılıksız 

kazandırmalar “causa donandi” ile yapılmamıĢtır ve kanun koyucu tarafından 
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kazandırmada bulunan lehine bir “alacak” tanınmıĢtır. Evliliğin sona ermesi halinde 

katkı yapan eĢ, bu değer artıĢ payını diğer eĢten, T.M.K. md. 227 çerçevesinde talep 

edebilecektir. EĢler arasında yapılan karĢılıksız kazandırmaların bağıĢlamamı yoksa 

değer artıĢ payına dahil olabilecek bir değer mi olduğunun tespiti, eĢlerin bu 

karĢılıksız kazandırmayı yaparken içinde bulundukları durum değerlendirilerek, 

onların iradelerinin yorumlanması ile mümkündür. Kazandırmanın konusu eĢlerden 

yalnızca birinin kullanımına yarayan taĢınır bir eĢya ise, yapılan kazandırmanın 

bağıĢlama kastı ile yapıldığı yorumuna öncelik tanımak gerekir. Ġradelerin 

yorumlanması sırasında, eĢler arasındaki evlilik birliği, eĢlerin bu birliktelikte 

birbirlerine karĢı davranıĢları, yerel örf ve adetler göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yasal mal rejimi olan “edinilmiĢ mallara katılma rejimi”nin tasfiyesi aĢamasında 

eĢlerden biri diğerinden “katılma alacağı” da talep edebilir. Katılma alacağı davası, 

eĢlerden her birinin mal rejimi süresince edindiği malların, ekleme ve 

denkleĢtirmeler yapıldıktan sonra elde edilen toplam değerinden bu mallara ait 

borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktarın yarısının talep edilmesine iliĢkin bir 

davadır. T.M.K. md. 229‟da belirtilen eklenecek değerler eĢlerden birinin mal 

rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eĢin rızası olmadan, olağan 

hediyeler dıĢında yaptığı karĢılıksız kazandırmalar ve bir eĢin mal rejiminin devamı 

süresince diğer eĢin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirlerdir. 

Zilyetliğin T.M.K. md. 763 ve 1023 kapsamında devredilerek kazanılmasında 

bağıĢlanan dıĢarı bırakılmamalıdır. Bunun yerine, bağıĢlama yolu ile üçüncü kiĢiye 

kazandırma yapıldığında “iade” bağıĢlayandan sağlanamadığı takdirde, bağıĢlanana 

karĢı “iade”nin talep edilebilmesine imkan tanınmalıdır. Böylece hakkı zedelenen 

malik yine hakkına kavuĢabilecek, yukarıdaki maddelerde ivazlı devirlerle sınırlı 

olarak uygulanmayacaktır. Alman Hukukunda bu mahiyette bir hükme yer 

verilmiĢtir. Türk Hukukunda ise, bağıĢlama yoluyla üçüncü kiĢiye yapılan 

kazandırmalar bakımından iadenin bağıĢlayandan sağlanamaması halinde, 

bağıĢlanana baĢvurulabilmesine imkan tanıyan bir hüküm mevcut değildir. Bununla 

birlikte T.M.K. md. 988. ve 1023. maddelerde “ivazlı devirler”den değil, emin 

sıfatıyla zilyedden devralma ve taĢınmazlarda yolsuz tescile güvenin korunmasından 

söz edildiğine göre bu maddelerin karĢılıksız devirler bakımından da geçersiz 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak de lege feranda olarak Alman 
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Hukukunda yer alan düzenlemeye benzer nitelikte bir düzenlemeye hukukumuzda da 

yer verilmesinin uygun olduğunu düĢünüyoruz. Katılma alacağı davasında 

bağıĢlanana baĢvurulabilmesine imkan tanıyan özel bir hüküm mevcuttur. Buna göre, 

zilyetliğin T.M.K. md. 763 ve 1023 kapsamında devredilerek kazanılmasında 

bağıĢlanan dıĢarı bırakılmamaktadır. BağıĢlama yolu ile üçüncü kiĢiye kazandırma 

yapıldığı takdirde “iade” bağıĢlayandan sağlanamadığında, bağıĢlanana karĢı “iade” 

nin talep edilebilmesine imkan tanınmıĢtır. Böylece hakkı zedelenen eĢ, yine hakkına 

kavuĢabilecek, yukarıdaki maddelerde ivazlı devirlerle sınırlı olarak 

uygulanmayacaktır. 

 

ÇalıĢmamız sonucunda bağıĢlama sözleĢmesi ile ilgili Ģu önerilerde 

bulunmaktayız: 

 

11.01.2011 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul edilen, 04.02.2011 tarihinde 

Resmi Gazete‟de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk 

Borçlar Kanununun 285. maddesinin baĢlığında, halen yürürlükte olan Borçlar 

Kanunumuzda bu maddenin karĢılığı olan 234. maddesinin baĢlığından farklı olarak 

“mevzuu” terimi yerine “tanımı” terimine yer verilmiĢtir. Anılan maddede 

“BağıĢlama sözleĢmesi, bağıĢlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, 

malvarlığından bağıĢlanana karĢılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği 

sözleĢmedir” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Türk Borçlar Kanununda yer alan tanımda 

mevcut tanıma yapılan eleĢtiriler kısmen dikkate alınmıĢ, ancak “causa donandi” 

kastına yine, yeteri kadar yer verilmemiĢtir. BağıĢlama sözleĢmesi bu unsur nazara 

alınarak Ģu Ģekilde tanımlanabilir: BağıĢlama öyle bir sözleĢmedir ki,  bağıĢlayanın 

bir karĢı edim olmaksızın kendi malvarlığından bağıĢlananın malvarlığına yönelik ve 

sağlığında yaptığı causa donandiye dayalı bir kazandırıcı iĢlemdir.  

 

T.B.K. md. 289‟da elden bağıĢlama ile ilgili olarak “Elden bağıĢlama, 

bağıĢlayanın bir taĢınırı bağıĢlanana teslim etmesiyle kurulmuĢ olur” Ģeklinde bir 

tanıma yer verilmiĢtir. Ġlk bakıĢta T.B.K. md. 289‟ yer alan hükümde taĢınmazların 

elden bağıĢlamanın konusu olmadığı için “taĢınır” kelimesinin kullanılmasının 

yerinde olduğu düĢünülebilir. Ancak elden bağıĢlamanın konusunu sadece taĢınırlar 
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değil, alacaklar da oluĢturabilir. Bu sebeple kanunda kullanılan “taĢınır” deyimi 

alacakları kapsamadığı için yerinde olmamıĢtır. Söz konusu hükmün “Elden 

bağıĢlama, bağıĢlayanın taĢınmaz dıĢında bir Ģeyi bağıĢlananın mülkiyetine geçirmesi 

ile kurulmuĢ olur” Ģeklinde elden bağıĢlamanın konusu olan alacakları da kapsayacak 

Ģekilde kaleme alınması yerinde olurdu.  

 

Yargıtay tapusuz taĢınmazların taĢınır hükmünde olduğunu ve bu sebeple 

elden bağıĢlamaya konu olabileceğini kabul etmiĢtir. Ancak bu kabul yerinde 

değildir. Çünkü tapusuz taĢınmazın mülkiyetinin devri doğrudan doğruya zilyetliğin 

devri yoluyla gerçekleĢtirilemez. ġu da bir gerçektir ki, tapusuz taĢınmazlara iliĢkin 

tapuda resmi senet düzenleyerek harcama iĢlemi de gerçekleĢtirilemez. Ancak 

tapusuz taĢınmazlar için noterde bir satıĢ vaadi düzenlenebilmesine herhangi bir 

engel bulunmamaktadır. T.M.K. md. 996 anlamında, “accessio temporis” kuralı 

gereğince noterde düzenlenen satıĢ vaadi sözleĢmesinden sonra zilyetliği devralan 

kiĢiye, yararlanma hakkı devredilebilir ve bu geniĢ anlamda bir “karĢılıksız devir” 

(bağıĢlama) olarak ele alınabilir. 

 

BağıĢlanan bağıĢlayanı, kasten ve hukuka aykırı olarak öldürür veya onun 

dönme hakkını kullanmasını engellerse, mirasçıların bağıĢlama sözleĢmesinden 

dönmesi için kanun koyucu tarafından Borçlar Kanununda ve Türk Borçlar 

Kanununda herhangi bir süre belirtilmemiĢtir. Ancak bu kiĢiler bakımından da hukuk 

güvenliği açısından hak düĢürücü sürenin olduğunu kabul etmek uygun olacaktır. 

Hak düĢürücü bu sürenin mirasçıların kasten öldürmeyi öğrenme ya da engellemenin 

ortadan kalkmasından itibaren baĢlayacağını söyleyebiliriz. 

 

BoĢanmadan önce yapılan ölüme bağlı tasarruflarla hak kazanan eĢler, aksi 

tasarruftan anlaĢılmadıkça boĢanma ile kazandıkları bu haklarını kaybederler. Benzer 

bir hükme ise, eĢlerin evlilik sırasında yaptıkları bağıĢlama sözleĢmeleri bakımından 

mevzuatımızda yer verilmemiĢtir. Ayrıca dönme hakkının tanındığı durumlarda da 

bir yıllık hak düĢürücü süre söz konusudur. Hak düĢürücü sürenin baĢlangıç tarihi 

yasada öngörüldüğü gibi her zaman dönme sebebinin öğrenildiği tarih olarak kabul 

edilmemelidir. Özellikle her iki tarafında birbirine kusur isnat ettiği durumlar ile, 
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travmatik etkileri olan boĢanma nedenlerinin varlığı halinde boĢanmanın kesinleĢtiği 

tarihten itibaren hak düĢürücü sürenin baĢlaması uygun olacaktır. Ayrıca olması 

gereken hukuk bakımından ölüme bağlı tasarruflar ile ilgili hüküm ile uyumlu bir 

hükme mevzuatımızda yer verilmesinin uygun olduğunu düĢünüyoruz. 

 

BağıĢlayan birden fazla bağıĢlama sözü verme Ģeklinde bağıĢlama sözleĢmesi 

yapmıĢsa, ancak bunların hepsinin yerine getirilmesi kendisi için “olağanüstü ağır” 

olarak nitelendiriliyorsa, bu durumda bağıĢlayanın yaptığı tüm bağıĢlama 

sözleĢmelerinden dönebileceğini söyleyebilir miyiz? BağıĢlayanın kendisini 

olağanüstü ağır bir duruma düĢüren bağıĢlamadan baĢlayarak dönme hakkını 

kullanmasına, daha sonra, bu bağıĢlamadan geriye doğru aynı Ģekilde dönme hakkını 

kullanabilmesine, imkan tanınması gerekmektedir. BağıĢlama sözleĢmesi, bağıĢlayan 

tarafından herhangi bir karĢılık beklenmesizin yapılan bir sözleĢmedir. Bu sebeple 

bağıĢlayanın iradesinin, dönme hakkını kullanırken de önemli olduğu ileri sürülebilir. 

Bununla birlikte bağıĢlayan ilk yaptığı, ancak sonradan piĢman olduğu bağıĢlama 

sözü verme Ģeklindeki bağıĢlama sözleĢmelerinden kaçmak için, sonradan bağıĢlama 

sözü verme Ģeklinde bağıĢlama sözleĢmesi yapabilecektir. Daha sonra da yaptığı bu 

bağıĢlamanın B.K. md. 245 (T.B.K. md. 296)‟de belirtildiği üzere, kendisi için 

olağanüstü ağır bir durum oluĢturduğu gerekçesi bağıĢlamadan dönebilir. Bu tutum 

içerisinde bulunan bağıĢlayanın kötü niyetli olacağı kuĢkusuzdur. T.M.K. md. 2 

gereğince bağıĢlayanın kötü niyetini hukuken korumak mümkün değildir.  

 

NiĢanlıların ana ve babasının ya da onlar gibi davrananların birbirlerine ve 

niĢanlılardan birinin diğer niĢanlının ana ve babasına ya da onlar gibi davranan 

yakınlarına niĢanlılık münasebetiyle verdikleri hediyeler, T.M.K. md. 122‟nin 

kapsamı dıĢında kalmaktadır. Bu hediyelerin geri istenebilmesi genel hükümlere 

tabidir. Bu kiĢiler arasındaki hediyelerin iadesine olanak sağlayabilecek hükümler 

gözden geçirildiğinde Ģu sonuçlara ulaĢılabilir: Ġlk olarak niĢanlıların ana ve 

babasının ya da onlar gibi davrananların birbirlerine niĢanlılık münasebetiyle 

verdikleri hediyelerin B.K. md. 244 (T.B.K. md. 295) kapsamında kaldığı ve 

bağıĢlamadan dönme kuralları çerçevesinde geri istenebileceği düĢünülebilir. 

BağıĢlayan B.K. md. 244 (T.B.K. md. 295)‟de yer alan nedenlerden biriyle, elden 
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bağıĢlamadan ya da yerine getirilmiĢ bir bağıĢlama sözü vermeden dönebilir. Bu 

sebeplerin varlığı halinde bağıĢlayan tek taraflı ve varması gerekli bir irade beyanı ile 

bağıĢlama sözleĢmesini geriye etkili olarak ortadan kaldırabilir. BağıĢlayanın dönme 

beyanı, tek taraflı olarak bir hukuki iliĢkiye son veren varması gerekli yenilik 

doğuran bir haktır. Bu hakkın kullanılabilmesi için kanun koyucu tarafından 

bağıĢlayana belli bir süre öngörülmüĢtür. BağıĢlayan dönme sebebini öğrendiği 

tarihten itibaren bir yıl içerisinde dönme hakkını kullanabilir. Bu süre hak düĢürücü 

süredir. Ancak maddede sayılan ve bağıĢlanan için öngörülen dönme sebepleri, 

niĢanlılardan birinin ana babası ya da onlar gibi davranan yakın akrabaları için her 

zaman gerçekleĢmeyebilir. NiĢanlıların yakın akrabalarının birbirlerine verdikleri 

hediyeler bakımından, niĢanlılık iliĢkisi sona erdiğinde, bağıĢlama sözleĢmenin iĢlem 

temelinin çöktüğü varsayılarak dönme hakkı tanınarak hediyeler geri istenebileceği 

de farklı bir görüĢ olarak ileri sürülebilir. NiĢanlıların yakınlarının birbirlerine 

verdikleri hediyelerin iadesine iliĢkin T.M.K. md. 122‟de boĢluk bulunduğu ve bu 

kiĢilerin birbirlerine verdikleri hediyelerin geri istenmesinin de bu kanun kapsamına 

alınarak, boĢluğun doldurulması gerektiği de söylenebilir. Yine niĢanlıların 

yakınlarının birbirlerine, niĢanlıların ileride evleneceği inancı ile hediye verdikleri, 

niĢanlıların ayrılması ile sebebin gerçekleĢmediği, böylece B.K. md. 61/2 (T.B.K. 

md. 77/2) uyarınca “sona eren sebep” dolayısıyla sebepsiz zenginleĢme hükümleri 

gereğince hediyelerin iadesinin istenebileceği düĢünülebilir. Görüldüğü üzere genel 

hükümler bir arada değerlendirildiğinde ilk bakıĢta tereddütsüz bir sonuca 

ulaĢabilmek mümkün görünmemektedir. NiĢanlanma sözleĢmenin toplumdaki yeri, 

Türk örf, adet ve gelenekleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde niĢanlıların 

yakınlarının niĢanlılık iliĢkisi gereğince birbirlerine verdikleri hediyelerin, 

niĢanlıların birbirlerine, niĢanlıların yakınlarının diğer niĢanlıya verdikleri hediyeler 

gibi kanun koyucu tarafından açıklıkla bir düzenlemeye kavuĢturulması 

gerekmektedir. 
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