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Bağış sözlükte anlamıyla; karşılıksız olarak verilen, hibe edilen şey, teberru
demektir. Tapu işlemi olarak, taşınmazın, karşılık olmaksızın mülkiyetinin devredildiği
bir işlemdir. Bağış karşılıksız bir mülkiyet devri olmakla birlikte bağışın sebebi vardır.
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TÜRK BORÇLAR KANUNU
MADDE 285- Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere,

malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir.
Henüz edinilmemiş olan bir haktan feragat etmek veya bir mirası reddetmek, bağışlama
değildir. Ahlaki bir ödevin yerine getirilmesi de bağışlama sayılmaz.

Bağışlama ehliyeti (Bağışlayan için)
MADDE 286- Fiil ehliyetine sahip olan herkes, eşler arasındaki mal rejiminden veya

miras hukukundan doğan sınırlamalar saklı kalmak üzere, bağışlama yapabilir. Bağışlamayı
izleyen bir yıl içinde başlatılmış bir yargılama sonucunda bağışlayanın, savurganlığı
yüzünden kısıtlanmasına karar verilirse, o bağışlama mahkemece iptal edilebilir.

Bağışlanan için ehliyet
MADDE 287- Fiil ehliyeti bulunmayan kişi ayırt etme gücüne sahipse, bağışlamayı

kabul edebilir. Ancak, bağışlananın yasal temsilcisi bu kişinin bağışlamayı kabulünü yasaklar
veya bağışlanılan şeyin geri verilmesini emrederse, bağışlama ortadan kalkar.
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Bir kimse ölümünden sonra geçerli olmak üzere birilerine mal bırakırsa bu bağış
olmaz. Bu vasiyet sayılır. Mal bırakmanın bağış sayılabilmesi için sağlararası yapılması
gerekir. Reşit olmayanlar (18 yaşını bitirmemiş) ve akıl sağlığı yerinde olmayan kimseler
(kısıtlılar) bağış yapamaz. Anne baba velayetleri altındaki küçüğün malını satabildiği
halde bağışlayamazlar.

Küçük ve kısıtlılar temyiz kudretine sahip olmak kaydıyla kendisine yapılacak
bağışı kabul edebilir. Ancak veli veya vasi küçük veya kısıtlıyı bu bağışı kabulden men
edebilir.

Şahsa bağlı irtifak hakları (intifa, oturma hakkı) dışında, irtifak hakları (üst hakkı
vb.) gayrimenkul yükü ve rehin hakları (ipotek) da bağışlama konusu olabilir.

Veli ve vasinin temsil ettikleri kişilere taşınmaz bağışında bulunmaları mümkündür.
Bu durumda yaşı küçük veya kısıtlıyı işlemde kayyım temsili gerekecektir.
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Bağışlama işleminde şart konulabilir. Bağışlayan, bağışlananın kendisinden önce ölmesi
durumunda, bağışlama konusunun kendisine dönmesi koşulunu koyabilir. Buna rücu (geri
dönüş) şartlı bağış denir. Bağışlama konusu, taşınmaz veya taşınmaz üzerindeki ayni bir
hakka ilişkin ise, bağışlayana dönme koşulu tapu siciline şerh verilebilir. Ancak bu şart dışında
bir şart rücu şartı olarak yazılamaz.

Taşınmaz bağışı belli şart ve mükellefiyetlere bağlı olarak yapılabilmektedir. Bu şart ve
mükellefiyetlerin bağış resmi senedine yazılması da mümkündür. Ancak kanuna, ahlaka,
adaba aykırı, kamu düzenini bozucu ve gerçekleşmesi imkansız, kişi hak ve hürriyetlerini
kısıtlayıcı türden şart ve mükellefiyetler bağış resmi senedine yazılamaz. Örneğin, bağışlayan
bağışı kabul edenin hiç evlenmeyeceği, belli bir yerde ikamet edeceği veya bağışa konu
taşınmazın satılmayacağını şart veya mükellefiyet koyamaz. Ancak bağışlayan kamu
düzenine aykırı olmayan belli bir işin görülmesi, taşınmazın belli amaçla kullanımı gibi şart ve
mükellefiyetleri resmi senede yazdırabilir. Örneğin, okul yapımı mükellefiyeti ya da okul, cami
vb. dışında kullanılamayacağı gibi.

Karşılıksız bir edinme olması nedeniyle bağış işlemi veraset ve intikal vergisine tabidir.
Tapu Müdürlüğü bağış işlemini, işlem sonrasında ilgili vergi dairesine bildirir. Bağış işleminden
tahsil edilen tapu harcı, satış ve benzeri işlemlerden çok daha fazladır. Bu nedenle ilgililer
bağış işlemini satış olarak gerçekleştirmektedir. Rücu şartına bağlı bağışlarda istisnai olarak
veraset ve intikal vergisi alınmaz.
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Bağış İşleminin Mali Yönü
Taşınmazların ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında (emlak vergi

değeri) kayıtlı değer üzerinden, binde 68,31oranında tapu harcı (sadece bağışı kabul
edenden) tahsil edilir. Taşınmazın rücu şartından dolayı bağışlayan adına tescilinde
binde 11,38 tapu harcı lehine tescil yapılandan tahsil edilecektir.

Ayrıca, döner sermaye bedeli tahsil edilir. Varsa, taşınmazın veraset ve intikal
vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir. (Vakıf mallarının mülke dönüştürülmesi
aşamasında mülkü tasarruf eden kişiye intikal için ödenen bedele taviz bedeli denir. Bu
terim vakıf taviz bedeli olarak da adlandırılır. Vakıf taviz bedeli ile ilgili yönetmelik, 5737
Sayılı Vakıflar Kanunu içerisinde yer alır.)
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