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Ülkemizde, evlenen çiftlere evlenmeleri sebebiyle takı (özellikle ziynet eşyası ve para) takılması, bir 

gelenektir. Söz konusu takıların bağışlandığı açıktır. İhtilaf konusu olan husus, takıların kime bağışlandığıdır. 

Gerçekten, düğün takıları üzerinde mülkiyet hakkı iddiasına bağlı talepler, yargıyı en çok meşgul eden uyuşmazlık 

konuları arasındadır. YHGK. T. 20.04.1994, E. 1993/964, K. 1994/219 sayılı kararı ve bunu takip eden yerleşik 

içtihatlarda, “kimin tarafından takıldığına bakılmaksızın”, evlenme sebebiyle geline takılan tüm takıların, kadına 

bağışlanmış sayıldığı ve onun kişisel malı olduğu değerlendirmesinde bulunulmuştur. Böyle bir değerlendirmenin, 

mal ayrılığı rejiminin kadınlar açısından yarattığı olumsuz sonuçların bir ölçüde telafisi amacıyla kabul edildiği 

söylenebilir. Zira, “evlenme nedeniyle kadına aileler ve yakınlarınca takılan ziynet eşyaları, ülke gerçekleri ve 

yöresel geleneklere göre bir yerde kadının geleceğinin güvencesidir.” (YHGK. T. 20.04.1994, E. 1993/964, K. 

1994/219). Damada takılan takıların kime bağışlandığının ise, yerel örf ve âdete göre tespit edileceği 

kararlaştırılmıştır. Yerel örf ve âdete göre, damada takılan takılar dahi geline bağışlanmış sayılıyorsa, bunların da 

kadının kişisel malı olduğu kabul edilir. İstikrar kazanmış bu uygulamanın ardından içtihat değişikliğine gidilmiş, 

Yüksek Mahkeme, kim tarafından ve kime takıldığına bakılmaksızın düğün takılarının kadına bağışlandığını, 

bunların kadının kişisel malı olduğunu kabul etmiştir. Böylece, ister geline ister damada takılmış olsun, düğün 

takıları üzerinde kadına mülkiyet hakkı tanınmıştır.   

Çalışmamızın amacı ve özü, yukarıda bahsi geçen içtihat değişikliğinin, yasal mal rejimi olan edinilmiş 

mallara katılma rejimine uygunluğunun tartışılmasıdır. 
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“WEDDING GIFTS” IN THE LIGHT OF SUPREME COURT DECISIONS 

Dr. Özkan Özyakışır* 

It is tradition to give wedding gifts (especially jewellery and money) to the bride and the groom in Turkey. It is 

clear that these gifts are donations.However to whom they are donated is a contradictory issue. It is a fact that the 

demands after a claim of the rights of the property over the wedding gifts have been occupying the judiciary’s 

agenda. The Decree issued by the Supreme Court, YHGK. T. 20.04.1994, E. 1993/964, K. 1994/219 and the 

following case law recognize the gifts given to the bride on the occasion of the wedding as a donation to the bride 

and her personal property regardless of who donated them. It could be argued that this way of thinking was adopted  

due to subvention of the negative outcomes of the regime of seperation of goods for women. Because according 

to the realities of the country and the local customs, the gifts given by the families and acquintances of the families 

to  woman on the occasion of wedding are, at some point, guarantee for woman’s future (YHGK. T. 20.04.1994, 

E. 1993/964, K. 1994/219). On the other hand, to whom the gifts given to the groom are donated is determined 

according to the local customs. A wedding gift is deemed as the property of the bride, even if it is given to the 

groom, if the local customs accepted that the gifts presented to the groom are also considered to be donated to the 

bride. The Supreme Court brought about a change about this established case law  and  gave a ruling that states 

the wedding gifts are considered to be donated to the woman and  the property of her regardless of by who and to 

whom they are being donated. As a result, bride is entitled to have the right of ownership over the wedding gifts 

either they were donated to the bride or the groom. 

The aim and the essence of our study is to discuss about the properness of this jurisprudence in relation to Regime 

of Participation in Acquired Property which is legal marital property regime in Turkish law. 
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