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GİRİŞ 

Kazancın biriktirilmesi yoluyla meydana gelen servet, vergilemenin anayasal 

ilkelerinden olan mali gücün önemli bir göstergesidir. Hukuk sistemimizde servet 

vergilerinin içinde kategorize edilen veraset ve intikal vergisi de servette karşılıksız 

olarak belli bir artışa sebep olan hukuki ilişkileri ve ölüme bağlı intikalleri 

vergilendirmektedir. Çoğunlukla özel hukuk işlemleri ve ölüm olayı sonucu ortaya 

çıkan ve tezimizin asıl konusunu oluşturan “İvazsız İntikaller” de veraset ve intikal 

vergisinin temelini oluşturmaktadır. Çalışmanın doğrudan inceleme konusunu 

oluşturmamakla birlikte intikal terimi üzerinde de durulacak, Veraset ve İntikal 

Vergisi Kanunu uygulamalarına ilişkin çalışmamızı ilgilendiren örnekler de gerektiği 

ölçüde irdelenecektir.  

Tezin asıl konusunu, veraset yoluyla olsun diğer intikaller yoluyla olsun, ivaz 

olmaksızın gerçekleşen intikallerin vergilendirilmesi ya da vergilendirilememesi ile 

bu süreçteki sorunlar oluşturmaktadır. Bir kamu hukuku dalı olarak vergi hukukunun 

diğer hukuk dalları ile iç içe geçmiş olması ve özel hukuk kavramlarını vergiyi 

doğuran olayı tanımlarken sıkça kullanmasından kaynaklanan sorunlar; özellikle de 

bazı hukuki kavramların özel hukuktaki anlamlarıyla mı yoksa vergi hukukunun 

özelliklerine ve ilkelerine göre yüklenmiş anlamlarıyla mı geçerli olacağı noktasında 

yaşanmaktadır. “ İvazsız İntikal” kavramı da bu sorunsalın tipik örneklerindendir. 

Çalışmadaki amaç, ivazsız intikalin kavramsal çerçevesinin özel hukuktaki temeli 

göz ardı edilmeden Vergi hukukunun temel ilkelerine göre saptanması, uygulamadaki 

sorunların çözümüne katkı sağlanmasıdır. Uygulamada ivazsız intikalin bir özel 

hukuk kavramı olması ve vergiyi doğuran olayın da özel hukuk alanında 
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gerçekleşmesi dolayısıyla da sözleşme özgürlüğünün sunduğu olanaklar çerçevesi 

noktasında manüple edilebileceğine ilişkin kanaat vergi idaresini ve vergi yargısını 

meşgul etmektedir. Bu kaygan zemin, niteliği itibariyle vergi alınmasını gerektiren 

bir vakanın salt işlem biçimi sebebiyle vergi dışı kalması sonucunu 

doğurabilmektedir. Vergi hukuku bakımından temel sorun bir anayasal ilke olan mali 

güce göre vergilendirmeyi gerçekleştirmek için biçimlerle bağlı kalmamak; aynı 

zamanda da yasallık ilkesi başta olmak üzere diğer anayasal vergileme ilkelerini ihlal 

etmemektir. Biçimin öze tercih edilmesi vergilendirmede eşitlik, vergilerin yasallığı, 

vergilendirme yoluyla gelir ve servetin yeniden dağıtılması gibi ilkelerin 

gerçekleşmesini de engellemektedir. 1 

Devletin özel mülkiyeti ve miras hakkını tanımasının yanında bu hakka kamu 

yararı gözeterek müdahalelerde bulunması ve sınırlandırması da kaçınılmazdır. Bu 

müdahalelerden birisi de hiç kuşku yok ki vergi alınmasıdır. Bu çerçevede veraset 

yoluyla ve sağlararası ivazsız iktisap yoluyla gerçekleşen ivazsız intikallerin 

vergilendirilmesinde anayasal kuralların çatışmasından değil birbirini 

tamamlamasından söz etmek gerekir. Tek bir elde toplanan servetin, ölüm olayı 

gerçekleşmeden ve dolayısıyla miras intikali sebebiyle vergilendirilmeden sağlararası 

tasarruflarla intikali de mümkün olduğundan; veraset vergisinin yanı sıra intikal 

vergisinin de tamamlayıcı olarak ihdas edilmesi ve böylece tüm karşılıksız servet 

                                                 
1  Miras hukuku özel mülkiyet hakkının tamamen kaldırılmadığı tüm sistemlerde her zaman varlığını 

koruyan bir hukuk dalıdır. Bu sistemlerde servetin miras ya da bağış vs. yollarla intikaline bazı 
sınırlamalar getirilmektedir. Devlet özel mülkiyeti tanımış olmanın sonucu olarak servetin el 
değiştirmesinin de tanınmasının yanında, aşırı zenginleşmelere ve servetin belirli ellerde 
toplanmasına engel olmalı ve servet akışını kontrol ederek aynı zamanda sosyal adaletin 
gerçekleştirilmesini sağlamalıdır. Bütçe ve vergi gelirleri içindeki yerine baktığımızda Türk 
veraset ve intikal vergisinin servet dağılımını ve sosyal adaleti gerçekleştirme amacına da hizmet 
ettiği görülür.   
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intikallerinin vergilendirilerek kontrol altında tutulması söz konusudur. Ölüm 

sebebiyle veraseten gerçekleşecek ve vergilendirilecek intikal, muris ve mirasçılar 

henüz sağ iken ölüm hali öngörülerek de gerçekleştirilebilecektir. Vergi hukukunun 

özel hukuk karşısındaki öz savunması da bu noktada, veraset ve intikal vergisinin 

servet intikallerini vergilendirmesi, vergi konuları itibariyle de özel hukuktaki ivazsız 

intikal kavramını esas alması olmaktadır. Ancak bu kapsam ve konusu bu şekilde 

belirlenen veraset ve intikal vergisinde, özel hukuk ilkeleri ile vergi hukuku 

ilkelerinin ne derece ve nerde dikkate alınacağı noktasında belirsizlik mevcuttur. İşte 

bu belirsizliğin giderilmesi bakımından ivazsız intikal kavramının tüm boyutları ile 

ele alınmasında ve analiz edilmesinde fayda bulunmaktadır. Bu çerçevede, 

çalışmamızda ivazsız intikalin öncelikle dilbilimsel açıdan anlamı ele alınacak, 

sonrasında da vergi hukuku bakımından başlı başına bir vergiyi doğuran olay olması 

sebebiyle Veraset ve intikal vergisine yol açan hal ve boyutları esaslı olarak 

belirlenecek, veraset yoluyla ve ya diğer yollardan gerçekleşen ivazsız iktisaplar 

ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Son olarak ise ivazsız intikal kavramının vergisel 

boyutlarda veraset ve intikal vergisinin dışında, gelir vergisi ile yakınlığı ve VİVK ile 

ilgili yasa tasarısı, hukuki muamele vergileri ile ilişkisi irdelenerek, inceleme 

sonlandırılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

HUKUKİ VE MALİ AÇIDAN İVAZSIZ İNTİKAL KAVRAMI İLE 

KAPSAM VE SINIRLAR 

I- DİLBİLİMSEL AÇIDAN “İVAZSIZ İNTİKAL”  

A) “İVAZ” KAVRAMI 

Hukuki bir terim olan “İvaz” tabirine Türkçede tam denk düşen sözcük 

“karşılık”tır.2 Günlük yaşamda kullanılan olağan ve basit anlamıyla bakıldığında 

karşılık, bir şeyin verilmesi ya da yapılmasının; aynı ya da benzer koşullarda 

verilmesi ya da yapılmasına bağlı olduğu maddi ve ya manevi değerdir.  

Karşılık, genellikle verme eylemi şeklinde ortaya çıkmaktadır ve medeniyetin 

en eski zamanlarına kadar dayanmaktadır. Sahiplenme durumunun ortaya çıkmasının 

ardından gelişen takas, alışveriş ve ticarette, ivaz temel unsurlardan birini 

oluşturmuştur. Doğal olarak bir şeyin, malın, eşyanın karşılık sonucu el değiştirmesi 

mümkün olduğu gibi bu sonuç karşılıksız olarak da gerçekleşebilir. Ancak salt 

günlük yaşamdaki sözcük anlamıyla bakıldığında karşılık göreceli bir tanım ve içerik 

taşıyabilir. Herhangi bir şeyin ya da davranışın objektif ya da subjektif 

değerlendirmelerle karşılık olarak değer taşıyıp taşımadığı değişkenlik 

gösterebilmektedir. Kişisel perspektiften bakıldığında karşılık kabul edilebilecek bir 

şey, objektif bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda hiçbir değer ve dolayısıyla da 

karşılık anlamına gelmeyebilir. Özellikle kişiler açısından manevi değer taşıyan 

şeyler bakımından durum böyledir. Örneğin bir kişi hayranı olduğu bir şarkıcının 

herhangi bir eşyasına sahip olmak için o şeyin objektif değerinin çok üstünde bir 
                                                 
2  Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre “karşılık” ise bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, 

bedel olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü, 1994, sy 431 
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meblağda parayı karşılık olarak verebilmektedir. Ancak bir başkası açısından bu 

karşılık hiçbir değer taşımayabilmektedir.  

Bu noktada dilbilimsel açıdan bakıldığında ivaz kavramı, salt hukuki ve 

ekonomik açıdan yapılacak değerlendirmeye göre daha geniş bir anlama sahiptir. 

Aslında bu kapsamlı şekliyle düşünülen anlam ve tanımlama, salt hukuki açıdan 

yapılacak tanımlamayı zorlar ve sınırlarını da genişletir mahiyette olabilir. Çünkü 

ivaz kavramının sınırları aynı zamanda ivazsızlığı ve devamında da ivazsız olarak 

gerçekleşecek intikaller sonucu doğacak vergiyi de etkilemektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarımız geçerli olmakla beraber, ivaz denildiğinde ilk 

akla gelen aslında bir şeyin, malın, eserin ekonomik olarak karşılığı yani ticari 

anlamda “eder”idir. Bu eder piyasa koşullarında objektif olarak belirlenir ve bir 

miktar para olabileceği gibi herhangi bir mal da olabilir. Bu ederin yani karşılığın 

alınmamış ya da verilmemiş olması durumu, özelde veraset ve intikal vergisine sebep 

olabileceği gibi ayrıca da verginin matrahını oluşturacaktır.  

İvazın maddi bir karşılık anlamı yanında, ilişkinin karşı tarafına yüklenen 

bazı mükellefiyetler de karşılık olarak kabul edilebilmektedir. Örneğin bir dedenin 

torununa okulunu bitirmesi karşılığında araba hediye etmesi ya da ölünceye kadar 

bakıp besleme ve gözetme mükellefiyetinin yüklenmesi durumu bu kapsamdadır. 

İvaz kavramının tam ve geniş anlamıyla bu saydıklarımız karşılık olarak kabul 

edilebilmekle beraber; durum hukuki ve ekonomik açıdan tartışmalı olabilmekte ve 

ivaz kavramı geniş anlamıyla kullanılmayabilmektedir.  
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B) “İNTİKAL” KAVRAMI 

Kelime anlamıyla bakıldığında “intikal”; yer değiştirme, kavrama ve geçme 

olarak tanımlanmaktadır. İntikal bir şeyin bir yerden başka bir yere, bir 

malvarlığından başka bir malvarlığına ya da başka bir hakimiyete yer değiştirmesi 

şeklinde meydana gelen bir olaydır, bir durumdur. İntikal kavramında, hakimiyete 

girme ve irade olmak üzere iki önemli unsur söz konusudur.  

İntikalin varlığından söz edebilmek için bir şeyin ya da malın hakimiyet 

değiştirmesi ya da başıboş bir haldeyken bir hakimiyete girmesi gerekmektedir. 

Hakimiyetin kurulması için mala elle tutulur vaziyette zilyet olunması gerekebileceği 

gibi, hakimiyetin mal ile her an temas halinde olmadan da kurulması mümkündür. 

Hakimiyet ve akabinde malvarlığına girme durumu bazen sadece bir sicile işlenme 

ile veya bir mahkeme kararıyla ya da ölüm gibi doğal yollarla kendiliğinden de 

gerçekleşebilmektedir.  

Hakimiyetin kurulması ve intikalin gerçekleşmesinde irade önemli bir rol 

oynamaktadır. Bir malvarlığından başka bir malvarlığına geçişte hem devreden hem 

de devralan açısından, kişinin iç aleminde gerçekleşen iradenin ortaya konulması ve 

açıklanması gerekmektedir. İvazsız intikaller ilk bakışta tek taraflı bir irade 

açıklaması gibi gözükse de aslında ilişkinin diğer tarafının da iradesinin ve onayının 

gerekli olduğu bir olaydır.  Ancak ölümün gerçekleşmesi ile meydana gelen 

intikallerde durum farklılık gösterebilmektedir. Ölümün vukuu ile murisin malvarlığı 

mülkiyeti, tereke adı altında ve bir kül olarak mirasçılara intikal eder ve bu intikalde 

mirasçıların kabul yönünde irade açıklamaları gerekmez. Ancak yine de mirasçıların 

üç aylık bir süre içinde mirası reddetme hakları bulunmaktadır. Bu durumda irade 

unsuru yine de devreye girmektedir.  
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İrade unsuru aslında hakimiyetin kurulması düşüncesinin açıklanması ve 

devrin kabul edilmesi olmakla; iradenin akabinde hakimiyet, fiili durum yeterli ise 

bununla, yeterli değilse hukuki prosedürün tamamlanması ve bir tescil işlemi ile 

gerçekleşecek ve intikal böylelikle tamamlanmış olacaktır. İntikal konusu değer 

fiilen intikal etse bile henüz hukuken intikal etmemiş olabilir. Bu durumda intikal 

yani intikal konusu şeyin malvarlığına dahil olması, hukuki bir işlem ve bazen de 

sicile tescil gibi bir hukuki prosedürün tamamlanması ile mümkündür. Diğer açıdan 

fiili intikal gerçekleşmese de hukuki intikal gerçekleşmiş olabilir. Ancak intikal 

edecek şeyin malvarlığına girmesinde hukuki işlemlerin yapılması yeterli ise bu 

durumda intikal gerçekleşmiştir. Malvarlığına giren şey üzerinde aslında hakimiyet 

kurulmuş ve bu durum bir takım yollarla dış dünyaya da ilan edilmiştir. Örneğin bir 

evin tapudan mülkiyet devri gerçekleştirilerek sicile işlendikten sonra anahtarının 

alınması ya da bizzat evin içinde bulunulması gerekmemektedir.  

II- HUKUKİ PERSPEKTİFTEN “İVAZSIZ İNTİKAL” 

Pozitif hukukumuzda yer alan ivazsız intikal kavramı vergi hukuku 

bakımından veraset ve intikal vergisinin temelini oluşturmaktadır. Veraset ve intikal 

vergisinde ilk bakışta veraset vergisi ve intikal vergisi olmak üzere iki vergi çeşidi 

varmış gibi gözükse de aslında tek bir ivazsız intikal vergisi mevcuttur.3 Bu konuda 

aksi görüşler de mevcut olmakla beraber kanımızca bu tarz bir algılama, öncelikle 

veraset sebebiyle intikal eden servetin vergilendirilmesinin ortaya çıkmış olması, 

daha sonrasında bunu yeterli olmayacağı görülerek sağlararası tasarrufların da 

tamamlayıcı olarak vergilendirilmesinden kaynaklanmaktadır.4 Aslında tek bir 

                                                 
3  M. Öncel , A. Kumrulu, N. Çağan, Vergi Hukuku, 13. Baskı, 2005, s. 375 
4  Yusuf Karakoç, Türk Miras Hukuku Açısından Veraset ve İntikal Vergisi, s. 6 “Veraset yolu dışında 

gerçekleşen ivazsız intikallerin vergilendirilmesi, intikal vergisi olarak nitelendirilmektedir. Bu 
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vergiyi doğuran olay vardır ve bu da ivazsız intikalin gerçekleşmesidir. Her türlü 

ivazsız intikal verginin konusunu oluşturur.  

A- VERGİLEME İLKELERİ PERSPEKTİFİNDEN 

İvazsız intikal sonucunu doğuran özel hukuk işlemleri de veraset ve intikal 

vergisini doğurmaktadır. Bu nedenle ivazsız intikalin kavramsal çerçevesinin 

belirlenmesi, nelerin vergiye tabi olacağı yani verginin konusunu nelerin oluşturacağı 

bakımından anlamlıdır. İvazsız intikal kavramına verilen anlamın sınırı 

vergilendirmenin de sınırını oluşturacaktır.  

Kamu gücüne dayanılarak vatandaşlardan karşılıksız olarak alınan verginin 

sınırlarının belirlenmesi en başta hukuk devleti ilkesi açısından büyük önem 

taşımaktadır. Anayasadan kaynaklı devletin vergilendirme yetkisinin sınırları; yine en 

başta değiştirilemez ve vazgeçilmez bir anayasal ilke olan hukuk devleti ilkesinin 

içeriğinde yer alan yasallık, eşitlik ve genellik, hukuki güvenlik, yargısal denetim 

gibi ilkeler ile çizilmektedir.  

İvazsız intikal kavramının doğru anlamlandırılmasıyla, bir yandan vergilerin 

yasallığı ilkesi çerçevesinde vergilendirme işlemleri doğru bir şekilde yapılacak, 

diğer yandan da vergi kaçırılması önlenecektir. Mükellefler arasında eşitliği 

sağlamak ve böylece de vergi idaresinin güvenilirliğini artırmak bakımından da 

ivazsız intikallere verilecek anlam önemlidir. Kavramın sınırlarının yanlış çizilmesi 

sebebiyle ortaya çıkan ve vergi alınmasını ya da alınmaması sonucunu doğuran 

                                                                                                                                          
verginin konusunu gerçek ve tüzel kişiler arasındaki her türlü ivazsız intikaller teşkil etmektedir. 
Değişik şekillerde uygulanması sebebiyle konu ve matrah bakımından veraset vergisinden bazı 
farklılıklar arz etmektedirler. Buna rağmen çoğu zaman veraset vergisi ile birlikte 
tamamlayıcı(telafi edici) şekilde uygulanmaktadır. Zira böyle bir verginin kabul ediliş sebebi, 
veraset vergisinin boşluklarından yararlanılarak vergi kaçırılmasını önlemek ve veraset yolu 
dışında gerçekleşen her türlü ivazsız intikalleri vergilendirmektir.” 
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durumlar vergide eşitlik ilkesini bozucu etkilerde bulunabilir. Aynı koşullarda 

bulunan kimselerin aynı işleme farklı koşullardaki kimselerin de farklı işlemlere tabi 

tutulması gerekmektedir.   

Hukuki güvenlik ilkesi, herkesin bağlı olacağı hukuk kurallarını önceden 

bilmesi, tutumunu ve davranışlarını buna göre güvenle düzene sokabilmesi anlamına 

gelmektedir.5 Bu ilke doğrultusunda vergiyi doğuran olayın yasada açıkça 

tipleştirilmesi ve bu belirleme yapılırken yasa koyucunun belirsiz, çift anlamlı 

kavramlar kullanmaktan kaçınması gerekmektedir. Veraset ve İntikal Vergisi 

Kanunu’nda soyut tip olarak kısaca ivazsız intikaller geçmektedir. Kanunda ivazsız 

intikalin tanımı da yapılmış olmakla beraber, kavramın yine de içeriğinin 

belirlenmesi, dışında kalanların tespiti gerekir. Bu noktada aşağıda incelenecek olan 

vergi hukukunda ekonomik yaklaşımın hukuki belirlilik ilkesini kısmen bertaraf 

ettiği ve anlamsızlaştırdığı iddia edilebilir. Çünkü ekonomik yaklaşım vergiyi 

doğuran olayı salt şekil olarak değil içerik olarak ele almaktadır. Bu aslında amaçsal 

bir yoruma başvurma anlamına gelmekle, vergi yasasının tarif ettiği soyut tip olan 

vergiyi doğuran olayın içeriğini değiştirmemekte, tam tersine bu içeriği 

zenginleştirerek ortaya çıkarmaktadır.  

Sosyal devlet ilkesi açısından önemli bir ilke de mali güce göre vergileme 

ilkesidir. İvazsız intikaller, malın intikal ettiği kişinin malvarlığında herhangi bir 

eksilme olmadan değer artışına sebep olduğundan aynı zamanda kişinin mali gücünü 

de artırmakta ve vergilemeye zemin hazırlamaktadır. Bu noktada intikal olmadan 

                                                 
5  Bu ilkenin içinde iki önemli alt ilke bulunmaktadır: hukuki belirlilik ilkesi ve geriye yürümezlik 

ilkesi. Hukuki belirlilik yasallık ilkesi ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Verginin oranının, tarh, tahsil 
zamanlarının ve diğer unsurlarının vergi kanunlarında belirli ve açık olması anlamına gelmektedir. 
Bunun yanı sıra idarenin vergiyi doğuran olayla bağlılığı belirlilik ilkesinin ön koşuludur. Bu 
ilkeler vergide kıyas yasağına sebep olmaktadır. Kıyas vergi hukukunda yorumun sınırını 
oluşturur. Ayrıntılı bilgi için M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan, a.g.e., s. 45 
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mali güç oluşmaz. İntikalin gerçekleşmesi ve intikale konu malın mameleki açıdan 

yer değiştirmesi önemlidir. Diğer taraftan da intikalin herhangi bir ivaz olmadan 

gerçekleşmesi gerekir ki; mali gücün artışından söz edilebilsin. Servet mali gücün bir 

göstergesidir. Dolayısıyla mali güç kavramı ve mali güçteki artışlar ivazsız intikalin 

de bir noktada göstergesi ve ya unsurudur. 

Diğer taraftan ivazsız intikal bir özel hukuk terimidir. Örneğin özel hukuk 

işlemlerinden hibede ivazsız bir tarzda intikal, işlemin temel unsurlarından birini 

oluşturmaktadır. Miras Hukuku bakımından terekenin kanundan kaynaklı olarak 

mirasçılara devri başlı başına bir ivazsız intikaldir. Bu noktada miras sözleşmeleri ile 

bu ivazsızlık durumu değiştirilebilmekte, tarafların arz ettiği sonuçlar doğrultusunda 

çok çeşitli sözleşmeler ortaya çıkabilmektedir.  

B- ÖZEL HUKUK PERSPEKTİFİNDEN 

Özel hukukta servet, sözleşmelerle ya da tek taraflı işlemlerle devredilerek el 

değiştirmektedir. Servet transferleri ivazlı tarzda bir edim karşılığı olabileceği gibi 

ivazsız olarak da gerçekleşebilmektedir. İvazsız intikal bir servet transferi biçimidir. 

Özel hukuktaki anlamıyla ivazsız intikal, bir kişinin malvarlığının tümünün ya da 

belli bir kısmının bedelsiz ve karşılıksız olarak bir başkasına geçmesidir. İvazsız 

intikalin en tipik örnekleri mirasın intikali ve bağış olmakla birlikte; genel olarak 

özel hukuk işlemlerine hakim olan irade serbestisi ve sözleşme hürriyeti ilkeleri 

sebebiyle bu temel intikal tarzlarının unsurları değiştirilebilmekte ve yeni işlemler 

ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada da vergilendirme işlemi zorlaşabilmektedir.  
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Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nda vergiyi doğuran olayı oluşturan ivazsız 

intikal iki yoldan gerçekleşebilmektedir: bunlar veraset yoluyla intikal ve versaet 

dışında herhangi bir yolla intikaldir.  

1- Veraset Yoluyla 

Medenî kanunumuza göre veraset, mirasbırakana ait hak ve borçların kanun 

hükmü ile veya ölüme bağlı tasarrufla muayyen kimselere intikal etmesidir. 

Veraset yoluyla intikal, miras hukuku esaslarına göre, murisin kanuni ya da 

iradi(mansup) mirasçılarının, ölüm olayının gerçekleşmesi ile birlikte terekesini ve 

ya ölüme bağlı tasarruflar ile kendilerine bırakılan mirası kül olarak iktisap 

etmeleridir.6 Bu tarz intikalde iktisap, kanunun verdiği yetkiye dayanılarak murisin 

sağılığında yaptığı, ancak hüküm ve sonuçları murisin ölümünden sonra meydana 

gelen ölüme bağlı tasarruf işlemleri sonucu gerçekleşmektedir.  

Veraset yoluyla intikalin ve dolayısıyla da vergiyi doğuran olayın 

gerçekleşmesine ilişkin olarak iki görüş ortaya atılmıştır. Bunlardan birinci “ölüm 

olayı”, ikincisi ise servetin mirasçılar tarafından edinilmesidir.7 Bazı yazarlara göre 

ölüm olayı intikalin, dolayısıyla da vergiyi doğuran olayın, gerçekleşmesi için 

yeterlidir. Diğer mal intikallerinden ve iktisaplarından farklı olarak; mirasta mülkiyet 

tapuya tescil ve benzeri bir hukuki sürece ve işleme bağlı olmaksızın mirasçılara 

geçmektedir. Diğer taraftan servet her zaman ölüm sonucuna bağlı olarak mirasçıya 

geçmeyebilir. Örneğin mirasçıların mirası reddetme hakları bulunmaktadır. MK. 578. 

                                                 
6  Y. Karakoç,  age, sy 32 
7  Sami Kükrer, Türk Vergi Sisteminde Servet İntikallerinin Vergilendirilmesi, Doktora Tezi, 

Eskişehir 1987  sy 59 
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maddesi8  hükmüne göre servet sahibini öldüren ya da canına kasdeden ya da hile ve 

tehditle mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruf yapmasını etkileyen vs davranışlarda 

bulunan mirasçının mirastan yoksun bırakılması, kişinin hiç mirasçı olamaması ve 

mirasbırakandan önce ölmüş gibi muamele görmesi sözkonusudur. Bu gibi hallerde 

servet mirasbırakanın ölümüyle mirasçıya intikal etmeyecektir. İntikali engelleyen 

bir durum sözkonusudur. Bu noktada servet her zaman ölümle intikal etmediğinden, 

veraset yoluyla servet intikallerinde intikalin, dolayısıyla da vergiyi doğuran olayın, 

ölüme bağlı değil de; servetin mirasçıların uhdesine geçmesine ve tek tek elde 

etmelerine bağlı olacağı savunulmuştur. Ancak bunlar istisnai durumlardır ve kural 

sırf bu nedenle göz ardı edilmemelidir.  

Benzer bir intikal sorunu mirastan ıskat hükümlerinin uygulanması ile de 

doğabilir. MK. 510. maddesi hükmü gereği miras bırakan maddede sayılı sebeplerin 

varlığı halinde, saklı pay mirasçısını mirasçılıktan çıkartabilir. Iskat ölüme bağlı 

tasarruf yolu ile yapılmalı ve ıskat sebebi mutlaka gösterilmelidir; aksi halde ıskat 

hükümsüzdür. Iskat edilen ıskat sebebinin aksini ispat edebilir. Bu durumda miras 

bırakanın ölümünün ardından mirastan çıkarılmış olduğunu öğrenen saklı pay 

mirasçısı, ıskat sebebinin aksini ispatlarsa yeniden mirasçı sıfatını kazanabilecektir. 

Bu durumda da mirasçıya düşen pay ölüm olayı ile değil ölümün gerçekleşmesinin 

ardından mirastan ıskat işleminin iptali ve hükümsüz kalması sonucu intikal etmiş 

                                                 
8  MK. 578 madde metni: “Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla 

herhangi bir hak da edinemezler: 
1. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler, 
2. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak 

duruma getirenler, 
3. Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini 

aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler, 
4. Mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu 

kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar. Mirastan yoksunluk, 
mirasbırakanın affıyla ortadan kalkar. 
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olacaktır. Diğer taraftan mirastan çıkarılanın miras payını iktisap eden diğer 

mirasçıların da bu iktisaplarını geri vermeleri söz konusu olabilecektir.  

Tüm bu istisnai haller ve muhtelif durumlara rağmen kanımızca, intikalin 

gerçekleşmesinin bağlı olduğu olay ilk aşamada “ölüm” olayıdır. Bu olay ile servetin 

hangi payda kime geçeceğine dair çerçevenin değişme ihtimali bulunmakla beraber 

servet bir şekilde intikale konu olmaktadır. Çünkü serveti hakimiyetinde 

bulunduranın şahsının hukuken sona ermesi söz konusudur. Servetin 

mirasbırakandan çıkarak hukuken yer değiştirdiğinde bir intikale konu olduğu 

hususunda şüpheye yer yoktur.  

 Bu durumda iradi ya da kanuni olsun mirasçılık sıfatı ölüm olayı ile 

kazanılmakta ve murisin intikale elverişli mal, alacak, hak ve borçlarından oluşan 

terekesi bir kül olarak ve iştirak halinde mülkiyet biçimiyle mirasçılara intikal 

etmektedir. Henüz hangi mirasçıya neyin ne kadar intikal etmiş olduğu somutlaşmış, 

yani miras paylaşılmamış olsa dahi; ortada bir elbirliği mülkiyeti ve buna bağlı 

topluca ya da ayrı ayrı kullanılabilecek haklar(terekeyi ilgilendiren davalarda davacı 

ya da davalı sıfatı taşıyabilme hakkı, terekeyi temsil etme hakkı gibi) bulunduğundan 

kül halinde intikal gerçekleşmiştir. Mirasın mirasçılarca reddi ya da kanuni bazı 

sebeplerle mirasçılık sıfatının kaybedilmesi durumları istisnaidir. MK. 578 

hükmünde yer alan mirastan mahrumiyet hallerinin bulunması karşısında, bu 

maddede sayılan hallere giren kişiler aslında mirasçılık sıfatını hiç 

kazanamayacaklardır. Ancak sayılan durumlar mirasbırakanın ölümü anında 

bilinemeyebilir ve miras intikal ettikten sonra ortaya çıkabilir. Bu durumda intikal 

şeklen ve hukuken gerçekleşmiştir; ancak MK. 578. madde hükmünün emrediciliği 

karşısında geçersiz hale gelecektir. Ancak dava açılarak bu durumun tespiti ve 
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intikalin iptali gerekir. Bu durumların ivazsız intikalin vergilendirilmesi süreciyle 

ilgili ne gibi sonuçlara yol açacağı ilerleyen bölümlerde incelenecektir.  

Veraset yoluyla ivazsız intikale bir de ivaz boyutuyla bakıldığında, veraset 

yoluyla intikal eden servetin ivaz karşılığı olmaksızın intikal etmesi esastır. Ancak 

miras hukukumuzda yer alan bazı ölüme bağlı tasarruflarda ivazlılık durumunun yer 

aldığına da rastlanmaktadır. Bunun en tipik örneği mirastan ivazlı ve ivazsız 

feragatlardır. Mirastan feragat, mirasbırakanının ölümünden evvel mirasçının ivazlı 

ve ya ivazsız olarak kanuni miras hakkını iktisaptan vazgeçmesi demektir.9  İlerleyen 

bölümlerde mirastan feragat konusu daha ayrıntılı olarak incelenecektir. 

MK. 515.10 maddesine göre mirasbırakan ölüme bağlı tasarruflarını koşullara 

ve yüklemelere bağlayabilir. Bu noktada irade özgürlüğü ve miras hukukunun kanuni 

sınırları içerisinde intikali ortaya çıkaran yeni sözleşme biçimlerinin ortaya çıkması 

söz konusu olabilmektedir.  

2- Veraset Dışında Herhangi Bir Yolla 

Hukuki açıdan ivaz, hukuki işlemlerde ve münasebetlerde karşı edim 

anlamına gelir.  Bir satım akdinde satın alana göre ivaz maldır, satana göre ise 

paradır. İvaz bu olunca, ivazsız teriminden de herhangi bir muamele ya da 

münasebette herhangi bir karşı edimin ya da ödemenin olmadığı anlaşılır.11 İntikal 

kavramı da daha önce de açıklandığı gibi herhangi bir maldaki tasarruf hakkının, 

kanunla belirtilen bir nedene dayanılarak başkasına ve ya başkalarına geçmesidir.  En 
                                                 
9  Şakir Berki, Türk Miras Hukukunun Esasları, AÜHF Dergisi, 1954 C. 11, S. 3-4, s. 190 
10  MK. 515 md. Hükmü: “Mirasbırakan, ölüme bağlı tasarruflarını koşullara veya yüklemelere   

bağlayabilir. Tasarruf hüküm ve sonuçlarını doğurduğu andan itibaren, her ilgili koşul veya  
yüklemenin yerine getirilmesini isteyebilir. 
Hukuka veya ahlâka aykırı koşullar ve yüklemeler, ilişkin bulundukları tasarrufu geçersiz kılar. 
Anlamsız veya yalnız başkalarını rahatsız edici nitelikte olan  koşullar ve yüklemeler  yok sayılır” 

11  Fevzi Karagözoğlu,  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve Uygulaması, Ankara 1977 s. 83 
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yalın anlatımıyla intikal bir malın mülkiyetinin diğer bir kişiye geçmesi, elde 

edilmesi yani iktisap edilmesidir.  

a) Bağış 

Veraset yoluyla intikal de bir ivazsız intikal olmakla ve yukarıda açıklanmış 

olmakla beraber; ivazsız intikal deyince ilk akla gelen bağış işlemidir. Borçlar 

Kanununun 234. maddesinde bağış; “ hayatta olan kimseler arasında bir tasarruftur 

ki, onunla bir kimse, karşılığında bir ivaz taahhüt etmeksizin malının tamamını veya 

bir kısmını diğer bir kimseye temlik eder” şeklinde hükme bağlanmıştır. Bağışlama 

bir akit olup; bununla bağışlayan, bir karşı edim elde etmeksizin bağışlanana 

sağlararası bir işlemle kendi malvarlığından bir kazandırmada bulunmayı taahhüt 

eder. 12 

Bağış bir sözleşme şeklinde gerçekleşir ve sözleşmenin en esaslı unsuru 

bağışa konu olan malın karşı bir edim alınmaksızın karşı tarafa verilmesi iradesidir. 

Bağış iki taraflı bir işlemdir ve bağışlanan tarafın da aynı yönde iradesi ve tarafların 

anlaşması gerekir.  

Bağışlamalar, yapılışları yönünden çeşitlere ayrılmaktadır. Elden 

bağışlamaların konusu taşınır mallar ya da alacaklar olabilir. Elden bağışlamada, 

bağışlanan malın teslimi yani zilyetliğinin devri ile bağış tamamlanmış olur. 

Bağışlama taahhüdü de bir akit olup elden bağışlamadan farklı olarak bağışlama 

taahhüdünde sözleşmenin ifası, kurulması safhasından sonra gerçekleşmektedir. 

Kural olarak yazılı şekil şartına bağlıdır, ancak taşınmaz mallarda resmi şekilde 

yapılması aranmaktadır.  

                                                 
12  Fahrettin  Aral,  Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 5. Baskı, Ankara 2003 s. 193 
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BK. 240. md. hükmüne göre bağışlama şarta bağlı olarak yapılabilir ve bu 

şart bozucu ya da geciktirici şart olarak kararlaştırılabilir. Mükellefiyetli 

bağışlamalarda ise mükellefiyet ile bağışlanan kişi, bir edimde bulunma yükümlüğü 

altına girer. Bu edim bir verme, yapma ya da yapmama şeklinde olabilir ancak asla 

bir ivaz niteliğinde değildir. Bu mükellefiyet, bağışlama konusu şeyi belirli bir 

amaçla kullanmak ya da bağışlayan ya da üçüncü bir kişi lehine hizmette bulunmak 

ya da belirli bir davranıştan kaçınmak şeklinde olabilir. Şart gelecekte olması şüpheli 

bir durum ya da olaydır, mükellefiyet ise bağışlanan için tesis edilen bir yükümdür. 

Sözleşmenin hükümlerini doğurması mükellefiyetin ifasına bağlanmıştır. 

Bağışlananın önceden ifa zorunda olması halinde, şartın varlığı kabul edilir. Ancak 

mükellefiyeti ifa yükümü kural olarak bağışlamanın ifasından sonra doğar.  

Bağışlamalarla ilgili olarak sözleşmenin esaslı unsurunun karşılıksızlık 

olduğundan bahsettik. Bu noktada mükellefiyetli ve şartlı bağışlamaların bağış işlemi 

olma özelliğini koruyabilmeleri için mükellefiyet ya da şart olarak öngörülen edim, 

bağışlayanın edimi ile karşılıklılık( sinallagma) ilişkisi içinde bulunmamalıdır. Aksi 

takdirde bağışlamanın karşılıksız kazandırma yani ivazsız intikal özelliği ortadan 

kalkar. Bu sebeple mükellefiyetli bağışlamada mükellefiyetin, bağışlanan şeye oranla 

tali bir nitelik taşıdığı ifade edilmektedir.13 

Bağışlama, ivazlı bir sözleşmenin içinde de yapılabilir. Örneğin bir malın 

değerinin altında satılması durumu böyledir. Bu takdirde karma bağışlamadan söz 

edilebilir. Karma bağışlamanın bulunabilmesi için akdin kurulduğu anda edimler 

arasındaki değer farkını ve bu farkın bağışlama niyetinden kaynaklandığını tarafların 

bilmesi ve bu farkın piyasa koşullarında önemli bir fark olması gerekir. Bir malın 

                                                 
13  F . Aral, age., s 203 
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fiyatının hata ile ya da yanıltma sonucu rayiç değerinin önemli oranda altında 

satılması durumunda, karma bağışlamadan söz edilemez. Ancak ivazlı sözleşmenin 

edimindeki bağışlama niyetini barındıran farklar ivazsız intikale girdiğinden 

vergilendirmenin konusunu oluşturacaktır.  

BK. 234/2 de mirasın reddi durumunun bağışlama sayılamayacağı açıkça 

belirtilmiştir. Mirasın reddi beyanı tek taraflı bir hukuki işlem olmakla; ret, diğer 

mirasçıların miras paylarını artırmak ve kendi miras payını bu mirasçılara devretmek 

amacıyla yapılmış olsa dahi bağışlama işlemi niteliği kazanmaz. Burada her 

halükarda ivazsız intikal edecek mallar bulunmakla beraber, mirasın reddi beyanı ile, 

intikalin kime ya da kimlere yapılacağı noktasında değişiklik meydana gelecektir. 

Rücu şartı ile bağışlamada esas olan kendisine mal bağışlanan kişi, 

bağışlayandan önce öldüğü takdirde, bağışlanan malın bağışlayan kişiye geri 

dönmesidir. Bu durum bir bozucu şart niteliğinde olmakla beraber Veraset ve İntikal 

Vergisi Kanunu’nda da ayrıca düzenlenmiştir. Kanunda düzenlenmeseydi de, BK. 

240/1 anlamında bir şartlı bağışlamaya konu olabilirdi. Rücu şartlı bağışlamanın 

bağlandığı hüküm ve sonuçları doğurması ile iki farklı ivazsız intikal meydana 

gelebilmektedir. İlk aşamada bağışlamanın gerçekleşmesi ve malın intikal ettirilmesi, 

ikinci aşamada ise şartın gerçekleşmesi sonucu bağışlanan malın ilk sahibine geri 

dönmesi hali ayrı ayrı birer ivazsız intikal niteliğindedir.  

b) Diğer İvazsız İntikaller 

Bağışlamanın dışında, ivazsız intikalin sözkonusu olduğu kabul edilen diğer 

durumlar, piyango, spor toto, çekiliş ya da yarışmalar sonucu ortaya çıkan karşılıksız 

kazandırmalardır. Bu olayların hepsi yasayla ya da en azından izin alınarak noter 
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huzurunda hukukun denetimi altında gerçekleşmekle beraber; asıl sorun bir karşılığın 

olup olmadığı noktasındadır. Piyango bileti satın alınması için verilen para, spor toto 

gibi oyunlarda doldurulan kolon karşılığı ödenen meblağ ivaz değildir. Bankaya belli 

bir miktar para yatırılması da, para aynen geri alındığından ve bankada kaldığı sürece 

faiz ödendiğinden bağış sayılmaz.  

Özellik arz eden diğer bir durum da hayat sigortalarıdır. Sigorta sözleşmeleri 

mahiyetleri itibariyle iki taraflı ivazlı tasarruflardandır. Sigorta yaptıran kişinin 

ödediği primler karşılığında, sigortacı, kararlaştırılan bir riskin gerçekleşmesi 

durumunda belli bir mükellefiyeti yerine getirmeyi ya da belli bir meblağ parayı 

ödemeyi üstlenmektedir. Bu durumlar sağlık sigortası ya da emeklilik sigortası gibi 

sigorta sözleşmelerinde sözkonusu olur. Hayat sigortalarında ise sigortanın bir 

başkası lehine tesis edilmiş olması durumunda; sigortalının ölümü ile lehtar olan 

şahsın elde ettiği sigorta tazminatı adı altındaki menfaat ivazsız bir tarzda iktisap 

edildiğinden, ivazsız intikal kapsamına girecektir. Bu noktada sigorta ettiren 

sigortacıyı, ödediği primlerle biriken meblağı, kendisinin ölümü halinde üçüncü bir 

şahsa ödemekle yükümlendirmektedir. Ancak sigorta ettiren kişi hayat sigortası 

sözleşmesini kendi namına yapmış ise, bu halde sigortacı tarafından sigorta sahibine 

ödenen para, bankadaki bir mevduatın sahibine iadesi gibi, ivazsız intikale 

girmemektedir. Üçüncü kişi lehine yapılan sigorta sözleşmelerinde dikkat edilecek 

husus, sigortadan faydalanan kimseye sigortacı tarafından ödenen paranın bir ivaz 

karşılığı olup olmadığıdır.  

Maddi ya da manevi tazminatlar ivazlı intikallerdir. Tazminat zarar veren 

tarafından zarar görene hükmen ya da rıza ile ödenen ve aşağı yukarı zarara karşılık 

gelen bedeldir. Bedelin tazminat sayılabilmesi için ortada bir zararın varlığı şarttır. 
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Verilen zararın karşılığı olduğundan tazminat ivazsız intikal olarak 

değerlendirilemez. Bazı kuruluşlar ve işverenler, personelini kazalara karşı sigorta 

ettirmekte ve primlerini de kendileri ödemektedirler. Böyle bir durumda kaza ya da 

ölüm riskinin gerçekleşmesi ile iş kazasına uğrayan kişiye ya da ölmesi durumunda 

ailesine, sigorta şirketince ödenecek bedel de tazminat kapsamındadır.  

Diğer taraftan bir kimsenin sağlığında ortaya çıkan tazminatını alamadan 

ölmesi durumunda, tazminat sebebiyle mirasçılarca alınacak paranın ve ya herhangi 

bir malın, bu kimseler bakımından ivazsız intikal olduğunda kuşku yoktur. 14 

C) MALİ HUKUK PERSPEKTİFİNDEN İVAZSIZ İNTİKAL 

Bu başlık altında daha çok ivazsız intikalin ve devamında konusunu 

oluşturduğu veraset ve intikal vergisinin mali hukuk açısından önemi ve sonuçları 

irdelenecektir. Mali hukuk, idare hukukunun kamu gelirleri ve kamu giderlerine 

ilişkin kısmı ile ilgilenen yani idare hukukunun mali konulara uzanmış kısmıdır. Bu 

noktada da karşımıza ilk olarak bir idari işlem olan ve aynı zamanda da kamu 

gelirlerinin en önemli kısmını oluşturan vergiler çıkmaktadır. İşte ivazsız intikal 

kavramı da gerek veraset gerekse diğer ivazsız intikaller ile verginin doğumuna yol 

açtığından mali hukuk alanının da ilgilendirmekte ve kavrama bir de mali hukuk 

perspektifiyle de bakılması gerekmektedir.  

İvazsız intikaller bu yönüyle bir idari işlem olan vergi salınması işleminin, 

yasadaki soyut tanım ile örtüşen somut unsurunu ve işlemin sebep unsurunu 

oluşturmaktadır. Bu örtüşme durumu her zaman açık ve net olarak ortaya 

çıkmamakla beraber, vergi hukuku ilkelerine uygun bir vergilendirmenin 

                                                 
14  C. Nuri Tan; Niyazi Urul, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve Tatbikatı, Ankara, 1967, s. 42 
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yapılabilmesi için ivazsız intikal kavramının doğru bir biçimde anlaşılması ve iyi 

tahlil edilmesi gerekmektedir.  

Mali hukuk ve Vergi Hukuku bakımından temel olarak verginin alınacağı üç 

ekonomik kaynak vardır. Bu kaynaklar; gelir, servet ve harcamadır. 15 Veraset 

yoluyla ya da diğer ivazsız intikal yollarıyla olsun her durumda servet intikallerinin 

vergilendirilmesi sözkonusudur. Gelirin biriktirilmesiyle oluşan servet, mali hukuk 

perspektifinden bir ekonomik değeri oluşturmaktadır ve vergi hukuku açısından da 

kişinin ödeme gücünü göstermektedir. Günümüzde vergilendirilen unsurların alanı 

geçmişe oranla bir hayli genişlemiştir. İhtiyaçların sürekli artması ve özellikle sosyal 

devlet olmaktan kaynaklı yükümlülükler de düşünüldüğünde, devletlerin artan kamu 

hizmetlerini finanse etmede daha çok kaynağa ihtiyaç duyması durumunda, akla ilk 

gelen kaynak her zaman vergi olmaktadır. Devletin vergilendirme gücünü bir kamu 

gücü olarak elinde tutmasının yanında, bu yetkinin ve gücün yasalar çerçevesinde ve 

yıllar içinde gelişen sınırları olmakla beraber, vergilendirilebilecek unsurlar sürekli 

olarak çoğaltılmaktadır.16  

Doğrudan ve yalın bir bakış açısıyla aslında aynı ekonomik değerlerin farklı 

şekiller alması durumunda oluşan yeni olay verginin konusu yapılmaktadır. Gelir 

elde edildikten sonra oluşan birikim olan servet, sırf bu statüsü ve elde tutulması 

sebebiyle yeniden vergilendirilmektedir. Birkaç defa vergilendirme aşamasından 

geçen bu ekonomik değer bir başkasına intikal ettirildiğinde ise yine vergiden 

                                                 
15  “ Bir vergi sisteminde yer alan vergileri, bunların vergilendirildiği ekonomik kaynağa göre 

bölümleme, geniş kapsamlı çalışmalar bakımından en uygun inceleme sistematiğini sağlar. Başka 
bir anlatımla, bu bölümleme çerçevesinde değişik vergiler, kavradıkları ekonomik unsura, 
yükümlendirdikleri ekonomik kavrama göre gruplandırılmış olmaktadır.” M. Öncel, A. Kumrulu, 
N. Çağan,  Vergi Hukuku, 13. Baskı, 2005, s. 226 

16  Günümüzde özellikle dolaylı vergilerin alanı genişlemektedir ve tüm vergilere oranlandığında 
doğrudan vergilerle arayı bir hayli açmış durumdadır.  
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kurtulamamaktadır. Vergi hukukunun sonuç olarak özel ve tüzel kişileri yükümlülük 

altına sokuyor olmasından kaynaklı olarak, kişilerin malvarlığındaki hareketlilikler 

esas alınmaktadır. Bir ekonomik değerin farklı biçimlerinde, başka şekilde 

vergilendirilip vergilendirilmediği değil, verginin konusu olması esastır.17  

Günümüzde ekonomik değerlerin kişiler bazında büründüğü tüm haller vergi 

konusu yapılabilmekte, gelirin elden çıkarılmasından bile harcamanın çeşitlerine 

göre farklı vergiler alınabilmektedir. Bu durum günümüzde vergilendirmenin temel 

ve önemli bir ilkesi haline gelmiş olan mali güce göre vergilendirme ilkesinden 

kaynaklanmaktadır. Verginin kurulabilmesi için ödeme gücünün göstergesi kabul 

edilen, ödeme gücünde artışa sebep olan ve yasada da yer alan bir işlemin yapılması 

yeterlidir. İşte bu nedenle servetin elde tutulması ile karşılıklı ya da karşılıksız olarak 

devri durumlarında da vergilendirme kaçınılmazdır.  

1- Veraset ve Her Türlü İvazsız İntikal ile Servet Transferi 

Servet transferi vergilerinin tarihçesine göz atıldığında, veraset vergisinin çok 

eski zamanlardan beri uygulana gelmekte olduğu görülür.18 Veraset vergisinin, 

servetin henüz intikal etmeden bir bütün olarak ve objektif bir biçimde 

vergilendirilmesi olan tereke vergisi ile servetin varislere intikal eden paylarının 

subjektif bir biçimde vergilendirilmesi olan miras payı vergisi olmak üzere iki asıl 

uygulama biçimi bulunmakla beraber; her ikisinin de avantaj ve dezavantajları 

                                                 
17  Veraset ve İntikal Vergisinin uygulama şekillerinin tarihçesine bakıldığında; veraset yoluyla 

intikalleri vergilendirme yollarından biri olan tereke vergisinde, tereke daha henüz intikal etmeden 
bütün olarak objektif nitelikli olarak vergilendirilmekteydi. Burada kişisellik yani subjektiflik söz 
konusu değildir.  

18  Tarihçeye ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Y. Karakoç, Türk Miras Hukuku Açısından Veraset ve 
İntikal Vergisi, Ankara, 1990, s. 20 
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olması sebebiyle karma bir sistemin benimsendiği de görülmüştür.19 Bu sistem, 

veraset yoluyla ivazsız intikal vergisinin etkinliğini ve kamu gelirleri içindeki 

önemini artırmıştır.  

Servetin veraset yoluyla intikalinin veraset vergisi ile vergilendirilmesi, 

sağlararası ivazsız intikallerin de vergilendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Çünkü 

bu tür intikallerin vergi dışı kalması hali; servet sahiplerini miraslarını ölmeden 

önceki sağlararası tasarruflarıyla karşılıksız olarak arzu ettiği mirasçılarına 

devretmesi ve böylece de vergiden kaçınmalarını mümkün kılmaktadır. Bu durumda 

tek başına veraset vergisinin etkinliği ortadan kalkacaktır. Veraset yoluyla intikallerin 

vergilendirilmesinin açıklarının bertaraf edilmesi için sağlararası ivazsız intikallerin 

de vergi kapsamına alınması şarttır. Bu vergi bağış vergisi, ivazsız intikal vergisi 

olarak adlandırılmıştır. İntikal vergisi veraset vergisinin boşluklarını doldurmak 

amacıyla kabul edildiğinden iki vergi, matrah ve oranlar yönünden tam bir ahenk 

içinde uygulanmalıdır.  

Böylece verginin alanı bir hayli genişletilmiştir. Ancak mali açıdan değişen 

ve gelişen durumlara ve olaylara göre, ivazsız intikallerin ve vergilendirilmesi 

sorununun sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Çünkü bir yandan yeni ivazsız 

intikal kaynakları ortaya çıkmakta; diğer taraftan da özel hukuk işlemlerinin 

farklılaştırılması yolu ile ivazsız intikaller gizlenebilmektedir. Bu noktada maddi bir 

gerçek olan ivazsız intikalin yorumlanarak ortaya çıkarılması gerekecektir; bunu 

sağlayan ve sağlayacak olan da ekonomik yaklaşımdır. 

                                                 
19  Bilhassa 20. yüzyılın başında, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde önce terekenin tamamı 

üzerinden bir devlet hissesi almak, ondan sonra bunu hısımlık derecesine göre alınan bir bir vergi 
ile tamamlamak yoluna gidilmiştir. Fransa ve Almanya’da harpten sonra, bir intikalde, önce aktifin 
safi toplamı üzerinden bir vergi sonra her pay üzerinden ayrı bir vergi alınmak yoluna gidildi ise 
de, son zamanlarda bundan vazgeçilerek yalnız miras payı vergisi uygulamasına geçilmiştir. Y. 
Karakoç, a.g.e., s. 17 
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2- Ekonomik Yaklaşım Perspektifiyle İvazsız İntikal 

Mali hukuk açısından ivazsız intikalin sınırlarının belirlenmesinin önemi, 

hukuki açıdan ivazsız intikalin her zaman mali açıdan da ivazsız intikal ile 

örtüşmemesi; bu örtüşmenin gerçekleşmediği hallerde ivazsız intikale verilecek 

anlam noktasındadır. Ekonomik yaklaşım, vergi doğurucu olayların saptanmasında 

ve vergi yasası hükümlerinin yorumlanmasında, hukuki biçimlerin ötesine geçilerek 

gerçek ekonomik nitelik ve içeriklerin esas alınması anlamını taşır.20 Ekonomik 

yaklaşımın alt unsurlarından ekonomik irdelemeye göre, vergiyi doğuran olayın, 

çalışmamız bakımından ise vergiyi doğuran olay niteliği taşıyan ivazsız intikalin, 

ekonomik niteliği ve işlerliğine göre saptanması ve değerlendirilmesi gündeme 

gelmektedir. 

Vergisel sonuç, vergi kanunlarında yazılı bulunan ve çoğu zaman da özel 

hukuktaki tanımıyla yer alan soyut vergiyi doğuran olay ile, yaşamda gerçekleşen 

somut maddi olayın vergiyi doğuran olay olarak örtüşmesi sonucu ortaya çıkar. 

Ancak doğal olarak vergisel sonucun varlığı, vergi idaresi ile vergi yükümlüsü 

arasında bir çıkar çatışmasına neden olmaktadır ve bu çatışmada asıl sorun, vergi 

yükümlüsü olan tarafın vergileme konusu yapılan iktisadi sonuçtan vazgeçmeksizin 

vergi yükünü etkilemeye yönelik çabalar içerisine girmesinden kaynaklanmaktadır. 

“Vergi yasalarında ödeme gücünün göstergesi olduğu varsayılarak vergilendirilmesi 

öngörülen iktisadi unsurların, irade özgürlüğünün hakim olduğu özel hukuk 

alanındaki işlemlerle dış dünyaya yansıması ve genellikle de bu işlemlerin vergi 

normlarındaki soyut tanımda özel hukukta kullanılan biçimleriyle yer alması, 

bireylerin kendi etki alanlarındaki özel hukuk işlemlerini farklı formüle ederek vergi 

                                                 
20  M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan,  a.g.e., s. 24 
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borcunu etkileme konusunda bir çaba içine sokar. Bireylerin vergi yasasında iktisadi 

boyutu nedeniyle vergilendirilmesi öngörülen soyut olay tanımına uygun maddi olayı 

soyut tanımdaki iktisadi içerikle, ancak farklı özel hukuk form ve formlarında 

sergileyerek vergi borcunu etkileme çabalarının vergi hukuku bakımından geçerliliği, 

vergi normunun yorumu ve somut maddi olayın nitelemesi problemleriyle iç içe 

geçmiş durumdadır”.21 

Vergi borcunun doğumunun engellenmesi için özel hukukun irade 

serbestisinden kaynaklanan olanaklarının kullanılması ile vergi yasasında soyut 

tanımda vergiyi doğuran olay ile örtüşmeyen; ancak iktisadi bakımdan hedeflenen 

sonucu doğuran somut maddi olayın ortaya çıkmasına karşılık vergi hukukunun 

tepkisi, ekonomik irdeleme yapılarak ortaya çıkan sonucun ekonomik yorum ile 

vergi kapsamına alınmasıdır.  Bu noktada vergiyi doğuran olay, vergi yasasında yer 

almayan ancak iktisadi sonuçları itibariyle aynı olan bir özel hukuk ilişkisine tahvil 

edilmekte ve böylece vergilendirmenin birey tarafından daraltılan kapsamı 

genişletilmektedir. Bu noktada inceleme konumuzu oluşturan ve hukuki açıdan bir 

vergi doğurucu olay olan ivazsız intikal için de aynı durum geçerli olacaktır. İvazsız 

intikaller de, özel hukuktaki klasik haliyle yasada ifade edildiğinden farklı biçimlerde 

gerçekleştirilebilecektir. Bu haliyle soyut maddi olay ile somut maddi olay 

örtüşmeyebilir; ancak hedeflenen sonuca ulaşılabilir. Bu noktada yapılacak ekonomik 

irdeleme ile bu farklı gerçekleşen somut olayın vergiyi doğuran olay kapsamında 

değerlendirilmesinin dayanağını VUK. 3 maddesinde yer alan “vergilendirmede 

vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır” 

hükmü oluşturmaktadır.  

                                                 
21   Mustafa Akkaya, Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Ankara 2002 sy 23  
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Vergiyi doğuran olayı oluşturan özel hukuk işlemlerinin görünürdeki şeklinin 

ardındaki iktisadi sonuçları ile ele alan ve irdeleyen ekonomik yaklaşım her ne kadar 

hukuki güvenlik ve yasallık ilkesi gibi vergi hukukunun temel ilkeleri bakımından 

belirsizliğe yol açıyor gibi gözükse de; biçimlerin ötesine geçilerek işleminin özünün 

yani iktisadi sonuçlarının ortaya çıkarılması ve dolayısıyla da mali güce göre 

vergileme ve eşitlik ilkesinin gerçekleşmesi bakımından vazgeçilmezdir. Mesela 

ölünceye kadar bakma akdi, şekli olarak özel hukuk açısından iki tarafın da ivaz 

mukabilinde yaptığı bir borçlar hukuku sözleşmesi olsa da; mali hukuk bakımından 

bu akdin yakın aile fertleri arasında yapılması sonucu veraset ve intikal vergisinin 

engellenmesi durumunda, ekonomik irdeleme yapılarak vergi salınması buna tipik 

bir örnek oluşturmaktadır. Böyle durumlarda VUK. 3. md. anlamında gerçek 

mahiyetin araştırılması ve esas alınması gerekmektedir. Böylece aynı konumda 

olanlardan aynı şartlarda vergi alınması bakımından fertler arasında adalet 

sağlanacak, kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılan vergi gelirinin azaltılması 

önlenecektir.22 

İvazsız intikallerin vergilendirilmesi ve özellikle de veraset vergisi anayasal 

güvence altında bulunan miras hakkı ile mülkiyet hakkını kamu yararı amacı ile 

doğrudan doğruya sınırlandıran en önemli unsurlardan biridir. Devletin sosyal adaleti 

sağlama ve vatandaşlar arasındaki aşırı dengesizlikleri önlemesi yükümlülüğünde 

küçük de olsa bir etki taşımaktadır. Türk veraset ve intikal vergisinin gelirin ve 

servetin yeniden dağılımını sağlamak ve sosyal adaleti gerçekleştirmek gibi amaçları 

bulunmaktadır.  

                                                 
22  M. Akkaya, a.g.e, sy 31; M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan, a.g.e, sy 25-27  



 

 26

Genel olarak tüm dünyada vergi gelirleri arasında en az paya sahip olan, hem 

doktrinde hem de uygulamada çok az işlenmiş olan veraset ve intikal vergisi, etkileri 

üzerinde en çok durulmuş ve eleştirilmiş olan vergidir. 23 Daha önce de bahsedildiği 

üzere bu vergi, anayasal anlamda mülkiyet ve miras hakkını doğrudan doğruya kamu 

yararı amacı ile sınırlayan en önemli örnektir. Türk veraset ve intikal vergisinin 

servetin yeniden dağılımını sağlamak ve sosyal adalete hizmet etmek gibi amaçları 

olduğu iddia edilmektedir. 24 Diğer taraftan çok eskiye dayanan bu vergiye karşı en 

büyük eleştiri, birikmiş sermayenin bir kısmını yok ettiği ve sermaye birikimini 

önlediği şeklindedir. Ancak bu fikir verginin üzerine konulduğu iktisadi kaynak ile 

verginin ödendiği kaynağın birbirine karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. Veraset 

ve intikal vergisi diğer tüm vergiler gibi gelirden ödenmek istenir. Zaten veraset 

yoluyla ya da diğer ivazsız bir tarzda olsun karşılıksız olarak intikal sebebiyle alınan 

vergi; ödenebilmesi için verginin konusu olan malın satılmasını gerektirecek kadar 

ağır bir yük getirmemektedir.  

Veraset ve intikal vergisi henüz bir yatırıma tahsis edilmemiş serbest 

tasarruflardan ödenir. Gerçekten eğer bu vergi ödenmemiş olsaydı biriktirilerek 

yatırıma tahsis edilmesi düşünülebilirse de; bu durum sadece veraset ve intikal 

vergisi için değil bütün vergiler için geçerlidir. Örneğin en başta gelir vergisi vergi 

olarak alınmasaydı muhtemelen tasarruf edilecek ve sermaye birikimine katkıda 

bulunacaktı.25 Bu nedenle diğer vergilere oranla, veraset ve intikal vergisine daha 

kötü bir etki atfedilmesi yerinde değildir.  

                                                 
23  Sadun Aren, Veraset Vergisinin Tesirleri, AÜHFD, Y. 1950, C. 7, S. 1-2, s. 407 
24  Sami Kükrer, Türk Vergi Sisteminde Servet İntikallerinin Vergilendirilmesi, Doktora Tezi, 

Eskişehir, 1987, sy 24 vd. 
25  Bu noktada belirtmek gerekir ki; vergi olarak alınmayan meblağın, kısılan ihtiyaçlar için de 

harcanması muhtemeldir.  
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Servet üzerine konulan vergilerin ülkedeki serveti ve dolayısıyla sermayeyi 

azaltacağının yanı sıra; daha ileri bir aşamaya geçilerek, biriktirilen servetin ölüm 

sebebiyle intikalinde bir kısmının vergilendirilmesinin, kişilerin tasarruf arzusunu 

azaltacağı da iddia edilmiştir. Bu noktada kişilerin servet biriktirme arzularının 

sebebine bakıldığında, genellikle daha çok kazanç elde etmek için ya da ailelerine 

bırakmak için servetlerini artırmaya çalıştıkları görülecektir. Öncelikle belirtmek 

gerekir ki; veraset ve intikal vergisinin getirisi vazgeçilmez bir kamu geliri 

olduğundan, verginin kaldırılması durumunda diğer bir verginin ya da vergilerin aynı 

getiriyi sağlayacak kadar artırılması sözkonusu olacaktır.26 Bir kimsenin sırf kendisi 

için tasarrufta bulunması durumunda, bu kimse kendisi öldükten sonra alınacak 

veraset ve intikal vergisini, örneğin hayatı boyunca ödeyeceği bir gelir vergisine 

tercih edecektir ve vergisel davranışlarını da bu husus belirleyecektir. Bir kimsenin 

sırf kendisi için tasarrufta bulunma arzusunu gelir vergisine oranla veraset vergisi 

daha az azaltacaktır; çünkü veraset vergisinin alındığı anda artık serveti o kişi için bir 

anlam ifade etmeyecektir. Kişinin servetini ailesine bırakmak amacıyla biriktirmesi 

durumunda ise verginin hayatı boyunca ya da öldükten sonra alınmış olmasının bir 

farkı olmayacaktır.27  

Sermaye birikimi genellikle daha çok kazanç elde etmek amacına hizmet 

eder. Veraset vergisi yerine her yıl alınacak bir gelir vergisi sermayenin istenilen 

seviyeye ulaşmasını geciktirici etki yapar. Bu durumda tasarruf arzusunu daha az 

baltalamak açısından veraset vergisi gelir vergisine göre daha elverişlidir.  
                                                 
26  Örneğin günümüzde Türk vergi sistemi içerisinde veraset ve intikal vergisinin kaldırılarak gelir 

vergisi içine alınması gündemdedir. Konuya ilişkin bir yasa taslağı ilerde ele alınacaktır. 
27  Kişinin ailesi için tasarruf maksadı taşıyor olduğu varsayımında, her iki vergi şekli arasında fark 

yoktur çünkü veraset vergisi alınması durumunda hayatı boyunca daha çok tasarruf edecek ama 
ölümünde vergi ödenecektir; gelir vergisi alınması durumunda ise, hayatı boyunca vergi ödeyip 
daha az tasarrufta bulunacak ancak ölüm anında vergi alınmayacaktır. O halde bu varsayımda 
tasarrufta bulunma arzusunu bir veraset vergisi ancak yerine geçecek bir gelir vergisi kadar azaltır. 
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Öte yandan alınması olası bir veraset vergisi, kişinin ailesine bırakacağı 

servetini azaltıcı etki yapacağını düşünmesinden dolayı, daha fazla tasarruf yapma 

eğilimi de yaratabilir. Ancak bütün bu olasılıklar verginin oranının düşük olduğu 

durumda geçerlidir. Çünkü nasıl ki, emeği karşılığı kazandığı ücreti piyasa 

koşullarına göre önemli ölçüde düşük işçi bunun yerine çalışmamayı tercih edecekse; 

ailesine bırakmak için biriktirdiği servetin önemli bir kısmının vergi olarak 

alınacağının bilen kimse de hiç tasarruf etmemeyi tercih edebilecektir. Taksite 

bağlama gibi kolaylıkların olduğu ve oranının da düşük olduğu veraset vergisi 

sisteminde vergi, küçük terekeler için önemli bir oran olmadığından tasarruf 

arzusuna da önemli bir etkisi olmayacaktır.  

Servet asıl olarak gelirin biriktirilmesi sonucu oluştuğundan, büyük 

servetlerin oluşumu yüksek gelirin varlığına bağlıdır. Bu servetlerin intikalinde de 

intikal edecek kişiler de yüksek gelir grubuna dahil olduklarından tüketimlerini 

kısmaları ihtimali mümkün olmadığından yapılmış olan tasarrufun bir kısmı vergiye 

gidip azalacaktır. Düşük gelirliler bakımından ise daha çok tüketimin kısılması ile 

ödenecektir ancak; ödenecek meblağ yüksekçe bir meblağ olmayacaktır; çünkü 

intikal eden servet miktarı da yüksek değildir. Veraset vergisinin kaldırılarak bu 

yükün diğer vergilere dağıtılması durumunda(getirisi az da olsa bu gelirden 

vezgeçilmesi mümkün değildir) bundan bütün vatandaşlar etkilenecek ve tasarruf 

yapamayan vatandaşlara da sirayet edecektir. Bu nedenlerle veraset vergisi aslında 

yüksek gelir grubundaki kimseleri ilgilendiren bir vergidir ve bu vergiye karşı 

getirilen itirazlar aslında zenginlerin vergilendirilmesi aleyhtarı itirazlar niteliği 

taşımaktadır.  
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Bilindiği gibi bazı tüketim mallarının üzerine konulan vergiler vergi 

mükelleflerini belirli bir davranışa yöneltme amacı taşımaktadırlar. Servetin hangi 

iktisadi kaynak şeklinde biriktirileceği noktasında veraset ve intikal vergisinin 

mükelleflerin vereceği kararlara etkisinden söz edilebilecektir. Veraset ve intikal 

vergisinin taşınmaz mallar üzerine yüklenmesinde, taşınmazlara ilişkin ciddi bir 

teşkilatlanma söz konusu olduğundan, verginin kaçırılması pek mümkün 

olmayacaktır; ancak taşınır mallar için aynı durum söz konusu değildir. Bu nedenle 

de bu husus, mükellefleri, servetlerini taşınmaz yerine taşınır şeklinde biriktirme 

yönünde karar almaya sevkedecektir. Hatta örneğin ölümü yaklaşmış olan bir 

kimsenin servetini mümkün olduğu kadar likit bir halde tutmak istemesine sebep 

olabilecektir. Eğer taşınır ve taşınmaz malların belli bir oranda olması servet için 

elverişli ise bu durumda vergi iktisadi duruma zarar verebilecektir.   

Genel olarak veraset ve intikal vergisinin servet farklılıklarını azaltıcı bir 

etkide bulunduğu kabul edilmektedir. Ancak vatandaşlar arasında ne dereceye kadar 

ekonomik farkları azaltabileceği şüphelidir. Öncelikle daha önce de belirtildiği gibi 

veraset ve intikal vergisi servette önemli bir azalmaya sebep olacak kadar yüksek 

oranlı ve ağır bir vergi değildir. Veraset vergisi zenginlerin servetleri esaslı ölçüde 

azaltmadığı gibi diğerlerinin zengin olmalarına da etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca 

vatandaşlar arasındaki servet faklılıklarının tek sebebi veraset müessesesi değil, daha 

çok gelirden kaynaklı farklılıklarıdır ki, zaten servet gelirin biriktirilmesiyle 

oluşmaktadır. Servet farklılığı iktisadi dengesizliğin sebebi değil sonucudur. Bu 

nedenle artan oranlı gelir vergisi tarifeleri, servet farklılıklarını azaltmada veraset ve 

intikal vergisine göre daha elverişlidir.  
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Sonuç olarak veraset vergisi sadece aileleri zengin kimselerin bu avantajlarını 

çok az bir nispette azaltmakta; ancak başka kimselerin zenginleşmelerine hiçbir 

surette etki etmemektedir. Veraset ve intikal vergisinin bu noktada sınırlı ve dar bir 

etkisi vardır. Bu sebeple sosyal devlet ilkesi bakımından da gerçek bir tedbir 

sayılmazlar.  

a) Mükellefiyetli Bağışlamalarda Kavramsal Çerçeve ve Sınırlar 

Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun açısından dar ve teknik anlamda 

mükellefiyet, ivazsız intikalleri içeren özel hukuk işlemlerine tasarrufta bulunan 

tarafından eklenmiş olan ve intikali kabul edene, tasarrufta bulunan ya da üçüncü bir 

şahıs lehine belli bir edimde bulunma zorunluluğu getiren feri bir kayıttır. Bu 

anlamda mükellefiyet kavramı karşımıza Medeni Kanun bakımından ölüme bağlı 

tasarruflarda, Borçlar Kanunu bakımından da 240. maddede çıkmaktadır. Bu hükme 

göre: “Bağışlama şartla ya da mükellefiyetle takyit olunabilir”. Mükellefiyetli 

bağışlamalarda dikkat edilmesi gereken husus, mükellefiyetin bağışlanan şeyin 

karşılığı sayılabilecek bir değerde ve mahiyette olmamasıdır. Aksi takdirde işlem 

özünde bağış olmaktan çıkarak, ivazlı bir hale gelecektir.  

Mükellefiyet hukuka ve ahlaka aykırı olmamak şartıyla bağışlayan kişinin 

herhangi bir gayesinin gerçekleştirilmesine hizmet eder. Bağışlayan kişinin, 

kendisine mameleki bir değer bağışlanana yüklediği mükellefiyet; ilmi, hayri, ailevi, 

insani ya da dini bir mükellefiyet olabilir.  Örneğin mesleği bırakmış yaşlı bir avukat 

kitaplığını kendisi gibi avukat olan yeğenine bağışlamak istemekte; diğer taraftan da 

bu kitaplıktan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocalarının da faydalanmasını 
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istemektedir. Bağışa bu yönde getirilecek bir kayıt ile avukata yüklenecek olan edim 

tipik bir mükellefiyettir.28 

Bir bağışlama akdine eklenmiş olan mükellefiyet, bağışlayanın ediminin 

illetini teşkil ediyorsa, bu durumda mükellefiyet bağışlanan şeyin bir karşı edimi 

mahiyetini alır. Bu durumda bağış işlemi mükellefiyetli bağışlama olmaktan çıkarak 

karma bağışlamaya ya da takasa dönüşebilir. Örneğin bir kimse diğerine bir apartman 

dairesi bağışlamanın karşılığında, bağışlanan kimseye çocuklarına İngilizce dersi 

verme yükümlülüğü getiriyorsa, burada artık bir karma bağışlamadan ve dolayısıyla 

da kısmen ivazlı bir intikalden söz edilebilir 

Sonuç olarak mükellefiyet sadece ivazsız kazandırıcı muamelelere 

eklenebilen bir kayıttır. Bağışlanan kimse için bir edim olan bu mükellefiyetin ifası 

bağışlayan tarafından her zaman istenebilir ve edimin ifa edilmemesi durumunda 

bağışlayan bağışladığı şeyi geri alabilir.29 Bu durumda bağışlanan malın bağışlayan 

kimseye geri dönmesi durumunda yeni bir ivazsız intikal söz konusu olacaktır. Her 

ne kadar kanuna uygun şartlar altında oluşan bir fesih olsa ve bağışlanan mal ilk 

sahibine geri dönse de; malvarlığında ivazsız bir artış olduğundan Veraset ve İntikal 

Vergisi Kanunu anlamında “herhangi bir tarzda ivazsız intikal” den söz 

edilebilecektir.  

 

 

                                                 
28  Turgut Akıntürk, Şart ve Mükellefiyet Kavramları Üzerine Bir İnceleme, AÜHFD, 1970, C. 27, S. 

3-4, s 121 
29  BK Madde 241 - Vahip, mukavele mucibince mevhubünleh tarafından kabul edilmiş olan 

mükellefiyetin icrasını talep edebilir. Ammenin menfaati için mevhubunlehe tahmil edilmiş olan 
mükellefiyetin icrasını talebetmek salahiyeti, vahibin vefatından sonra, ait olduğu mercie intikal 
eder. Hibe edilen şeyin kıymeti masrafını korumaz ve masraf fazlası kendisine tesviye edilmezse 
mevhubunlehin, mükellefiyeti icradan imtina etmeğe hakkı vardır. 
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b)   Ölünceye Kadar Bakma Akdinin İvazsız İntikalle İlişkisi 

Ölünceye kadar bakma akdi, bir kimsenin herhangi bir malını kendisine 

ölünceye kadar bakılıp beslenmek koşulu ile diğer bir kimseye vermesi şeklinde 

ortaya çıkan bir sözleşmedir. İlk bakışta bir nevi mükellefiyetli bağış gibi gözüken 

ölünceye kadar bakma akdi KARAGÖZOĞLU tarafından da “bakıp beslemek koşulu 

ile bağış” olarak adlandırılmıştır.30 Danıştay kararlarında bu tabir kullanılmıştır.31 

Burada bağış sözcüğünün kullanılması kanımızca hatalıdır. Çünkü Borçlar 

Kanunu’nun 511 ve devamı maddelerinde düzenlenen bu sözleşme özel hukuk 

anlamında ivazlı bir sözleşme niteliğindedir. Her iki tarafın edimleri karşılıklılık 

ilişkisi üzerine kuruludur. Ölünceye kadar bakma akdi ile bakım alacaklısı, sözleşme 

konusu malın mülkiyetini bakım borçlusuna geçirme; bakım borçlusu da bakım 

alacaklısısını yasanın öngördüğü anlamda ölünceye kadar bakıp gözetme 

yükümlülüğü altına girer. BK. 514. hükmü ile bakımın hangi surette olacağının 

çerçevesi çizilmiştir. Buna göre bakılan bakanın ailesi içinde yaşar, bakım 

yükümlüsü özellikle münasip gıda ve mesken vermeğe, hastalığında doktor 

getirmeye ve ilgilenmeğe mecburdur. Bakıp besleme koşulu başlı başına bir ivaz 

olmasından dolayı, BK 240 anlamında bir mükellefiyetten bahsedilemez, 

mükellefiyeti aşan bir yükümlülük sözkonusudur. Bu noktada bağış tabirinin 

kullanılması anlamsızdır. Kaldı ki; hem Danıştay hem de doktrin bir ivaz olduğu 

noktasında görüş birliği içindedir. Bu çerçevede ölünceye kadar bakma akitleri ile 

                                                 
30  F. Karagözoğlu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve Uygulaması, Ankara, 1977, s. 86 Aynı 

doğrultuda Urul-Tan tarafından da ölünceye kadar bakma akdi, ölünceye kadar bakıp beslemek 
koşullu ya da mükellefiyetli hibe olarak değerlendirilmiş ve bunun bir ivaz olduğu belirtilmiştir. bu 
noktada mükellefiyet ve şart kavramları da dar ve teknik anlamının dışında bir yükümlülük olarak 
kullanılmıştır, BK anlamında bir şartlı ya da mükellefiyetli bağış sözkonusu değildir. a.g.e sy 40  

31  “Uyuşmazlığın konusu; eşi tarafından ölünceye kadar bakıp gözetmek şartıyla kuru mülkiyeti 
kocaya hibe edilen gayrımenkulün intifa hakkının eşin ölümünden dolayı kocaya intikal etmesi 
sebebiyle kocadan veraset ve intikal vergisi alınıp alınmayacağı sorununun çözümlenmesine 
ilişkin bulunmaktadır.” Dnş 11. D. 1970/2336 E. 1971/1396 K. ve 25.05.1971 tarihli kararı 
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ilgili bağış tabirinin kullanılması, kavram kargaşasına yol açabilecektir. Bu sebeple 

çalışmamızda, ölünceye kadar bakma akdi için bağış tabiri kullanılmayacak, aksine 

özel hukuk ve vergi hukuku açısından bağış işlemlerinden farkı ve bağış işlemi 

yerine yapıldığı haller üzerinde durulacaktır. 

Kural olarak ölünceye kadar bakma akdi ivazlı bir sözleşme olmakla beraber; 

bu sözleşme farklı iktisadi amaçlara, özellikle de yakın akrabalar arasında bağışlama 

amacına ulaşmak için de yapılmaktadır. Özel hukuk bakımından, ölünceye kadar 

bakma akdinin, mirasçılardan mal kaçırma amacıyla muvazaalı olarak yapıldığı 

durumlar sözkonusu olmakla beraber; vergi hukuku bakımından ortada ivazlı bir 

sözleşme varmış gibi göstererek veraset ve intikal vergisinin doğumunu engelleme 

ve vergi idaresini yanıltma amaçlı yapıldığı durumlar bulunmaktadır. Her iki 

durumda da aslında bir bağış işlemi arzulanmakla beraber bu işlem ölünceye kadar 

bakma akdi ile gizlenmektedir. Bu durumda sözleşmenin aslında bakıp gözetme 

edimi karşılığında yapılmadığının tespiti gerekmektedir ki, bu durumda bakım 

alacaklısı olan kişinin durumu ve bakım yükümlüsü ile aralarındaki akrabalık bağı 

dikkate alınmalıdır. Belirli bir mal intikal ettirme yükümlülüğü altına giren tarafın 

yaşı, fiziki koşulları, sağlık durumu, elinde bulunan malvarlığı ve ne kadarının karşı 

tarafa verileceği gibi hususlara bakılmalıdır. Medeni Kanun bakımından herkes, 

yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoy üstsoy ile kardeşlerine 

nafaka vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük sayılan bu kişileri bakıp gözetme 

yükümlülüğünü de içinde barındırmaktadır. Bu noktada bu kişiler arasında yapılan 

ölünceye kadar bakma akitlerinin kuvvetle muhtemel vergiyi doğuran olayın 

gizlenmesi amacıyla yapıldığı akla gelmektedir. Çünkü bakıp gözetme yükümlülüğü 
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zaten kanunen bir zorunluluk olduğundan artık bunun intikal ettirilecek malın bir 

ivazı niteliği taşıdığını söylemek pek mümkün değildir.  

Bu sözleşme türü vergi idaresinin ve vergi hukukunun gündemini “ivazlı mı” 

yoksa “ivazsız mı” olduğu noktasındaki tartışmalar sebebiyle meşgul etmektedir, 

vergi mahkemelerinin önüne de sıkça gelmektedir. Önceleri Danıştay içtihatlarında 

bu konuda kanuni şekle uygun olarak mirasçılar arasında (örneğin ana kız) yapılan 

ölünceye kadar bakma sözleşmelerini muvazaalı kabul etmemekte ve veraset ve 

intikal vergisinin dışında bırakmaktaydı. Örneğin Danıştay bir kararında vergi 

dairesince annenin zaruret içinde bulunduğu ispat edilemediğinden, kızın bakım 

yükümlülüğü olmadığına ve dolayısıyla da ölünceye kadar bakma akdinin ivazlı 

olduğuna karar vermiştir. 32  Başka bir kararda, dede ile torun arasında yapılan 

ölünceye kadar bakma akdi ile ilgili olarak, “torunun yardımı olmadan da dedenin 

zarurete düşecek durumunun bulunmadığının, dolayısıyla Medeni Kanun 31533. 

maddesine göre torunun bakma mecburiyetinin olmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle” 

intikalin ivazsız değil ivazlı olduğuna hükmedilmiştir. 34 Bu kararlarda, işlemin 

yapıldığı tarihte bakılacak kişinin bakıma muhtaç durumda olup olmadığına 

bakılarak, eğer bakıma muhtaç değilse bakım yükümlüsünün zaten kanundan doğan 

bir bakım yükümlülüğü olmadığı mantığı hakimdir. Bu görüş baba ile oğul arasında 

yapılan ölünceye kadar bakıp gözetme akdinin konu olduğu başka bir Danıştay 

kararında açıkça “ MK. nun 315. maddesine göre yükümlünün, ancak babasının 

zarurete düşmesi halinde bakmak, yardım etmek ve nafaka vermek sorumluluğunun 

bulunduğu, böyle bir durumun doğduğu ispat edilemediğinden intikalin ivazlı 

                                                 
32  Dnş. 11. D. 1972/438 E. 1972/2941 K. ve 11.10.1972 tarihli kararı, F. Karagözoğlu, a.g.e., s. 41 
33  Eski medeni kanundaki madde 
34  Dnş 11. D. 1967/1611 E. 1968/2774 K. ve 18.10.1968 tarihli karar, F. Karagözoğlu, a.g.e., s. 45 
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olduğunu kabul etmek gerektiği” şeklinde açıklanmıştır.35 Karı koca arasında yapılan 

ve karının kocayı bakıp gözetmesi karşılığında kocanın karısına bir mal intikal 

ettirmesini içeren ölünceye kadar bakma akdinde ise; MK 152. maddesinde kocaların 

eşlerini bakıp gözetmekle yükümlü olmalarına karşılık, karıların böyle bir 

yükümlülüğü bulunmadığından yapılan işlemin ivazlı olduğu sonucuna varılmıştır.36 

Bu ilginç karardaki muhalefet şerhi ise şu şekildedir: “karı kocanın 

birbirlerine müzaheret ve muavenetle mükellef bulundukları aile hukukunun genel 

esaslarındandır. Buna göre karı kocanın bakma, gözetme ve her türlü yardımda 

bulunma şeklinde tecelli eden ahlaki ve kanuni görevleri ivaz olarak 

nitelendirilemez.” Medeni Kanun hükümleri, evlilik birliğinde, karı kocayı yek 

diğerine karşı bu birliğin mutluluğunu sağlamak, çocukların geçim ve 

yetiştirilmesine birlikte özen göstermek konusunda borçlandırmıştır. Karı koca 

arasında gerçekleşen ölünceye kadar bakma akdinde ivaz olduğu öne sürülen bakıp 

gözetmek zaten evlilik kurumunun doğal sonucudur. 

Daha sonraları Danıştay’ca bu sözleşmelerin yakın akrabalar arasında veraset 

ve intikal vergisinin doğumunun engellenmesi amacıyla yapıldığının saptandığı da 

olmuştur. Danıştay 1987 tarihli bir kararı ile37 bir gayrımenkulün eş ve çocuklara 

ölünceye kadar bakma akdi ile devredilmesi olayında, sözleşmenin ivazı gibi 

gözüken bakıp besleme ve gözetme ediminin ifasının MK. bakımından kanunen 

yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olmasından dolayı, sözleşmenin ivazlı 

değil ivazsız intikal mahiyetinde olduğuna ve dolayısıyla da veraset ve intikal vergisi 
                                                 
35  Dnş. 11. D. 1965/2973 E. 1966/2645 K. ve 26.11.1966 tarihli karar, F. Karagözoğlu, a.g.e., s. 50 
36  Dnş. 11. D. 1966/141 E. 1967/846 K. ve 08.03.1967 tarihli karar, F. Karagözoğlu, a.g.e., s. 49 

Aynı gerekçeye dayalı diğer bir karar: “Ana tarafından bakıp gözetme şartı ile yapılan intikal 
ivazlıdır.” 
Dnş 11. D. 1966/261 E. 1967/847 K. ve 08.03.1967 tarihli karar 

37  Dnş 7. D. 1985/164 E. 1987/2 K. ve 13.01.1987 tarihli kararı 
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kapsamı dışında bırakılamayacağına hükmetmiştir. Burada ölünceye kadar bakma 

akdi salt vergi kaçırma amacına ve hedeflenen gerçek iktisadi mahiyeti peçelemeye 

yöneliktir.38 Bu noktada VUK. 3/B. maddesi gereği vergiyi doğuran olaya ilişkin 

muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olmasından dolayı taraflarca hedeflenen 

iktisadi içeriğe uygun olarak ortaya çıkan ivazsız intikalin vergilendirmesi sonucu 

ortaya çıkacaktır.   

Ölünceye kadar bakma akitlerinin miras hukuku bakımından, yasal 

mirasçılardan mal kaçırma yani saklı paylarını bertaraf etme amacıyla yapıldığından 

yukarıda bahsedilmişti. Bu açıdan da özellikle mirasbırakanın fiziki koşulları, yaşı, 

malvarlığının ne kadarını temlik ettiği ve bunun makul olup olmadığı gibi olguların 

dikkate alınmasıyla; ortada gerçekten bir ölünceye kadar bakma akdinin var olup 

olmadığı hususlarının mahkemelerce değerlendirilmesi gerekmektedir. Bakıp 

besleme ve gözetme amacıyla değil de, mirasçılardan mal kaçırma amaçlı sözleşme 

yapıldığının Yargıtay’ca tespit edildiği örnekler mevcuttur.39  Hukuk mahkemelerince 

ve yüksek mahkemece bu muvazaalı durumun tespitinin İdari Yargı mercilerince de 

dikkate alınması ve ortada bir ivazsız intikal bulunduğundan, vergilendirme 

bakımından bu doğrultuda değerlendirme yapılması gerekmektedir.40  

Ölünceye kadar bakma akitlerinin ivazlı olup olmadığı noktasında dikkat 

edilmesi gereken en önemli husus, işlemden vergisel avantaj elde etme amacı 

                                                 
38  Peçeleme, vergisel avantajlar sağlamak amacıyla özel hukukun düzenleme olanaklarını kullanarak, 

somut maddi olayın, hedeflenen iktisadi özden vazgeçmeksizin, kanunda yer olan soyut maddi 
olay tanımına uygun olarak sergilenmesidir. Peçeleme kanuna karşı hilenin vergi hukukundaki özel 
bir şeklidir. Peçeleme sözleşmeleri ile( ki en tipik örneği aile bireyleri arasında yapılan ölünceye 
kadar bakma akitleridir) vergi kanunlarındaki vergiyi doğuran olaya ilişkin hükümlerin ve 
çalışmamızın bakımından ivazsız intikal kavramının dolanılması sözkonusudur. Ayrıntılı bilgi için 
bknz; M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan, s. 2 

39  Yarg. 1. Hukuk D. 2005/3983 E. 2005/4836 K. ve 20.04.2005 tarihli kararı 
40   F. Karagözoğlu, a.g.e., s. 30 



 

 37

çıkarıldığında, geride hala anlamlı bir bütün kalıp kalmadığıdır. Diğer bir değişle, 

bakıp besleme ve gözetmenin gerçekten esaslı bir unsur, bir gereklilik olması 

gerekmektedir. Örneğin yetmiş yaşında bir adamla otuz yaşındaki karısının arasında 

yapılan ölünceye kadar bakma akdinde; vergisel avantaj elde etme kastı 

çıkarıldığında bakıp besleme edimi bakımından halen anlamlı bir bütünden söz 

edilebilir. Özellikle bakılacak kocanın yaşlı ve bakıma muhtaç olması durumunda 

gerçekten de bakıp gözetme ediminin intikal ettirilecek malın karşılığını oluşturması 

hayatın olağan akışına uygundur. Sakatlık, sürekli hastalık, felçlilik gibi özel ve ağır 

bir bakım sorumluluğu gerektiren durumlarda ölünceye kadar bakma karşılığı 

yapılan tasarrufların ivazlı olduğu kabul edilebilir. Medeni Kanun’da belirtilen altsoy 

üstsoy ve kardeşler açısından bakıp gözetmek de yasal ve ahlaki bir yükümlülük 

olmakla beraber; ölünceye kadar bakma koşuluyla mal bağışlanması ancak, 

ekonomik koşulların uygunluğu durumunda mümkün olabilir. Yardımda bulunacak 

olan kişinin gerek fiziksel gerekse ekonomik durumu yardımda bulunmaya uygunsa 

karşılıksız bir bakma, gözetme gerçekleşebileceği gibi; yardım edilen fiziksel yönden 

bakıma muhtaçsa ve yardım eden de ekonomik açıdan yetersizse ya da tasarrufta 

bulunulacak mal bakımı kolaylaştıracaksa, intikalin karşılıksız olduğu söylenemez.41 

Medeni kanun bakımından eşler evlilik birliği sebebiyle aynı çatı altında 

ekonomik bir dayanışma içinde olmak ve ekonomik güçleri ne olursa olsun 

birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak, maddi ve manevi destekte bulunmakla 

yükümlüdürler. Bu nedenle eşler arasında yapılan ölünceye kadar bakma akitlerinin 

MK 2. maddesi anlamında iyiniyetli olmadığı açıktır. Bununla birlikte, medeni 

kanunun öngördüğü yükümlülükleri aşan felçlilik ve sair gibi olağanüstü bakım 

                                                 
41  Recep Yılmaz, Veraset ve İntikal Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Vergi Sorunları Dergisi, S. 

102, s. 6. 
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gerektiren durumlarda eşler arasında yapılan ölünceye kadar bakma akdinin ivazlı 

olduğundan söz edilebilir.  Ancak, usul ve füru ile kardeşler arasında yapılan 

ölünceye kadar bakma akitleri eşler arasında yapılana göre biraz farklılık 

göstermektedir. Medeni kanunun eski 315. maddesi, yeni 364. maddesi hükmüne 

göre: “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu 

ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, 

refah içinde bulunmalarına bağlıdır. Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin 

hükümler saklıdır.” 

Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, yükümlünün gerekli ekonomik 

koşullara sahip olması şartı aranacaktır. Böyle bir koşulun bulunmaması durumunda 

yükümlülüğün yerine getirilmesi beklenmeyecektir. Kanunda kardeşler için özel bir 

koşul olan refah içinde bulunma şartı getirilmiş, üstsoy ve altsoya karşı bakım 

yükümlülüğü için herhangi bir koşul düzenlenmemiştir. Böyle bir durumda; kardeşin 

Medeni Kanun’dan kaynaklanan bakım yükümlülüğü olsa da; ekonomik durumu 

itibariyle refah içinde bulunmadığı bir halde, ölünceye kadar bakma ediminin 

karşılığı olarak bir mal iktisap ettirilmesi durumunda, sözleşme ivazlı sayılabilir ve 

dolayısıyla da veraset ve intikal vergisinin konusuna girmeyebilir.42 Altsoy ve 

üstsoya karşı getirilen bakma yükümlülüğünde refah içinde bulunma şartı 

aranmamasına rağmen; yine de ekonomik durumu bakıp gözetme yükümlülüğünü 

yerine getirmeye elverişli olmayan kişiye ölünceye kadar bakma karşılığı bir 

malvarlığı değeri intikal ettirilmesi durumunda sözleşmenin ivazlı olabileceği 

düşünülmeli ve değerlendirilmelidir. Ancak eşler arasındaki ve ana babanın çocuğa 

karşı bakıp, gözetme ve besleme yükümlülüğünün aile hukukuna ilişkin diğer genel 

                                                 
42  Mehmet Nadir Arıca, Karşı Edimi “Ölünceye Kadar Bakıp Gözetmek” Olan Tasarrufların Veraset 

Ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumu, Vergi Sorunları Dergisi, S. 121, s. 9 
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hükümlere tabi olduğu anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinin eşlerin arasında ortak 

hayatın sürdürülmesi şeklinde algılanması gerektiği düşünüldüğünde, bakıp besleme 

ve gözetme yükümlülüğünün, ölünceye kadar bakma akdinin ivazı olarak kabul 

edilmesi olağanüstü ve istisnai bir durum haline gelmektedir.  

c) Diğer Özel Durumlar 

 ca) Yarışma Ve Çekilişlerde Kazanılan İkramiyeler 

Bankalar, sigorta şirketleri, ticari işletmeler, gazeteler gibi kuruluşlar 

tarafından düzenlenen çekilişlerde kazanılan ikramiyeler ivazsız intikal niteliği taşır. 

Bu gibi çekilişlerde, kazanım bakımından şans olgusu en önemli faktör olduğundan 

herhangi bir ivazdan söz edilmez. Futbol müsabakaları ve at yarışları için43 oynanan 

müşterek bahisler sonucu elde edilen kazanımların vergiye tabi olduğu, hem Veraset 

ve İntikal Vergisi Kanunu’ndaki düzenlemeler hem de Danıştay kararları ile sabittir. 

Kısaca Spor Toto olarak anılan bu bahislerde Danıştay da, doldurulan kolon karşılığı 

ödenen cüzi bedellerin kazanılan ikramiyenin ivazı sayılamayacağına, spor bilgisinin 

de ikramiyenin kazanılmasında etkili olmayıp oyunun daha çok şans ve ihtimal 

esasına dayalı olduğuna, bu nedenle de ikramiyenin ivazsız olduğuna 

hükmedilmiştir.44 Diğer taraftan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinin 

e bendi, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan 

ikramiyeler için belli bir istisna haddi getirerek, bunların vergiyi doğuran olayı 

oluşturduğunu açıkça belirlemiştir. 45 

                                                 
43  VİV Kanununun beyanname başlıklı 7. maddesinde kazanılan ikramiyeden tevkifat yapacak 

kuruluşlar arasında futbol müsabakaları ile at yarışları üzerine müşterek bahis düzenleyenler 
sayılmıştır.   

44  Dnş 11. D 1965/355 E. 1965/302 K. 25.10.1965 tarihli karar, F. Karagözoğlu, a.g.e., s. 89 
45  Milli Piyango Teşkilatınca dağıtılan ikramiyeler için kurumun kuruluş kanunundaki bir özel 

hüküm ile veraset ve intikal vergisinden istisna düzenlenmiştir.  
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Günümüzde televizyonun hayatımızdaki etkisinin artmasıyla beraber çok 

çeşitli yarışmalar ortaya çıkmıştır ve bu yarışmalarda kazanılan ikramiyelerin ivazsız 

olup olmadığı hususu belirsizleşebilmektedir. Örneğin televizyonlarda yayınlanan 

bilgi yarışmalarında kazanılan ikramiyeler bakımından vergiyi doğuran olayın 

bulunup bulunmadığı tartışmalıdır. Kanımızca burada sanki bir ivazsız intikal varmış 

gibi gözükse de; ikramiye belli bir bilgi birikimi ve akıl yürütmeden oluşan emek 

sonucu kazanıldığından, ivazsız bir kazanım olduğunu söylemek doğru değildir.46 

Bilgi bikrimi olmaksızın sadece şans unsuru vs ile kazanılması mümkün bir yarışma 

sözkonusu değildir. YILMAZ’a göre burada kazanılan ikramiye değil, yarışmaya 

katılarak o programın gerçekleşmesine bilgiye dayalı katkı sağlamanın bedelidir.47 

Bununla birlikte, eğlence programlarında ya da belli bir program, film, dizi 

vesairenin izlenmesi amacıyla, seçilen bir izleyiciye sorulan basit bir soruyu bildiği 

için verilen hediye ve ya ikramiyenin ivazlı olduğu düşünülemez.  

Son zamanlarda çeşitlenen yarışmalardan bazıları ise bedeni güce 

dayanmaktadır. Örneğin bir dönem ülkemizde de yayınlanan “Surviver” adlı 

yarışmada, yarışmacıların öne geçmeleri için ciddi bir beden gücü gerekmektedir. 

Adeta daha dayanıklı, hızlı, becerikli olanın kazandığı bu yarışmada kazanılan 

ikramiyenin ivazsız olduğunu söylemek çok da kolay değildir. Halen devam etmekte 

olan yetenek, şarkı ve dans yarışmaları da keza aynı niteliktedir. Fotomodellik 

yarışmalarında yarışmanın kazanılması için kişinin bedeni üzerinde yaptığı bakım 

masrafları ile estetik masraflarının ivaz olarak kabul edilip edilmeyeceği de 

tartışılabilir. At yarışları üzerine oynanan müşterek bahisler karşılığı kazanılan 

ikramiyelerin vergiyi doğuran olay olarak ivazsız intikal olduğu kanunen 
                                                 
46  M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan, Vergi Hukuku, Vergi Hukuku, 13. Baskı, 2005, s. 377 
47  Recep Yılmaz, Veraset ve İntikal Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Vergi Sorunları, S. 102, s. 60 
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düzenlenmiş olmakla beraber; yarışan atların durumlarının takibi, önceki yarış 

performansları gibi ayrıntıların takip edilerek verilen emek ve harcanan zamanın ivaz 

olup olmadığı akla gelmektedir. Aynı durum örneğin “iddia” oyunu için de geçerlidir. 

Ancak bu gibi bahislerde şans unsuru, yukarıda bahsettiğimiz yarışmalara göre 

belirgindir.  

Olması gereken hukuk bakımından, veraset ve intikal vergisini doğuran 

yarışmalar için performansa bağlı-şansa bağlı yarışma ayrımı yapılmasında gerçek 

ivazsız intikallerin vergilendirilmesi bakımından fayda vardır. Ancak böyle bir 

ayrıma gidilmesi yarışmada kazanılan ikramiyenin ivazının ya da ivazsızlığının neye 

göre belirleneceği noktasında belirsizliğe yol açılabilecektir. Bu durum vergilerin 

kanuniliği ilkesini de zedeler nitelikte olabilir. Ancak vergiyi doğuran olayın doğru 

nitelendirilmesi ile gerçek mahiyetin ortaya çıkarılması gerekmektedir.  

cb) Gazetelerin Verdiği Promosyonlar 

Gazetelerin düzenlediği promosyonlarla verdiği ev, araba vs. malların gazete 

okurlarına kupon karşılığı intikalinde; bu promosyona katılarak gazetenin satışlarını 

ve gelirlerini artırmasına katkıda bulunmak ve toplanan kuponlar, iktisap edilen mal 

bakımından ivaz kabul edilebilir. Diğer taraftan Danıştay Spor Toto ile ilgili bir 

kararında oyuna katılmak için ödenen paranın kazanılan ikramiyenin ivazı kabul 

edilemeyeceğine hükmetmiştir. Buradan cüzi bir bedel karşılığında promosyondan 

elde edilen kazanımların aslında ivazsız olduğu sonucuna varılabilir, ancak yine de 

somut olayın özelliklerinin göz önüne alınması gerekir.   
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cc) Sigorta Şirketleri Tarafından Ödenen Tazminatlar  

Sigorta sözleşmeleri nitelikleri itibariyle çift taraflı ivazlı tasarruflardandır. 

Özellikle hayat sigortaları bakımından, sigorta sözleşmesinin sona ermesinde 

sigortacı tarafından hayatını bizzat sigorta ettirene ödenecek para ivazlı bir intikaldir. 

Sigortalının ölümü durumunda ise hayat sigortasından kaynaklı olarak sigorta 

şirketince ödenecek para terekeye dahil olacak ve bu haliyle ivazsız olarak 

mirasçılara intikali veraset ve intikal vergisinin doğumuna yol açacaktır. Hayat 

sigortası mahiyetindeki sözleşmenin üçüncü bir kişi lehine yapılması ya da 

sigortalının kendi adına akdettikten sonra ölüme bağlı bir tasarrufla üçüncü bir şahıs 

lehine devretmesi durumunda da ivazsız bir intikalin varlığından söz edilebilir. Bu 

halde sigorta primlerini ödeme külfetini sigorta ettiren, sigorta tazminatını ölüm 

halinde lehdara ödeme mükellefiyetini de sigortacı yüklenmiş bulunmaktadır. Bu 

halde lahdarın elde ettiği menfaatin ivazsız olduğuna şüphe yoktur. 48 

Bazı kuruluşlar ise kendi personellerini kazalara karşı sigorta ettirmekte ve 

sigorta primlerini de kendileri ödemektedirler. Meydana gelecek bir kaza sebebiyle 

ölen personelin ailesine sigorta şirketince ödenecek sigorta bedeli ise tazminat 

mahiyetindedir( VİVK 2/d)49.  Burada işveren kurumun, ölen kişinin ailesinin maddi 

manevi tazminat davası açarak kazanacağı tazminat bedelini, bu yola başvurulmadan 

baştan sigorta şirketine pirim olarak ödemesi ve risk gerçekleştiğinde de sigorta 

tazminatının ölen kişimin ailesine ödenmesi sözkonusudur. İlk bakışta sigorta 

sözleşmesi üçüncü kişi lehine yapılmış gibi gözükse de; işverenin iş kazasından 

                                                 
48  “Ölen kimse sebebiyle varislere verilen sigorta tazminatı ivazsız olup, vergiye tabidir.” Dnş. 11. D. 

1971/2818 E. 1972/650 K. ve 09.03.1972 tarihli karar, F. Karagözoğlu, a.g.e., s. 41 
49  C. Nuri Tan, N. Urul, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve Tatbikatı, s. 42 
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dolayı sorumluluğu ve tazmin yükümlülüğü ile ortada bir zararın var olduğu 

unutulmamalıdır. 

Yukarıda bahsedilen bu kaza sigortasının kişinin bizzat kendisi tarafından 

yaptırılması halinde durum değişecektir. Danıştay kararında da belirtildiği üzere; bir 

kimsenin kazada sağ kaldığı takdirde kendisinin, ölümü halinde ise lehdar olarak 

mirasçılarının yararlanması şartıyla yaptığı kaza sigortası sözleşmesi ve bu kişinin 

ölümü durumunda; ödenen meblağın maddi manevi zarar karşılığı ödendiği 

iddiasının kabulüne imkan bulunmadığı, sigorta sözleşmesinin hukuki mahiyetinin 

akit taraflar yönünde ivazlı tasarruf ancak lehdarlar yönünden ivazsız tasarruf olduğu 

belirtilmiş ve ivazsız intikal bulunduğuna hükmedilmiştir.50 

cd) Maddi ve Manevi Tazminatlar 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 2/d maddesinde ivazsız intikal tanımı 

yapıldıktan sonra fıkranın sonunda parantez içinde maddi ve manevi bir zarar 

karşılığı verilen tazminatlar ivazsız sayılmaz şeklinde bir hüküm getirilmiştir. 

Tazminat alınabilmesi için ortada bir zarar bulunmalıdır ve zararın derecesi 

tazminatın miktarına da etki etmektedir. Bu nedenle de tazminat zarara tekabül eden 

bir bedel olarak hesaplanır. Dolayısıyla tazminatın ivazsız bir kazanım sayılmasına 

imkan yoktur. Bir kişinin görevi başında geçirdiği kaza sebebiyle ölmesi olayında, 

çalıştığı şirketin ölen kişinin ailesine ölüm karşılığı ödediği tazminatı Danıştay 

maddi bir zarar karşılığı olduğunu belirterek ivazlı saymıştır.51 Ancak daha sonraları 

                                                 
50  Dnş 11. D. 1965/492 E. 1966/3307 K. ve 26.12.1966 tarihli karar, F. Karagözoğlu, a.g.e., s. 49 
51  Dnş 11. D. 1969/1020 E. 1969/1746 K. ve 18.12.1969 tarihli karar, F. Karagözoğlu, a.g.e., s. 88. 

Başka bir olayda, bir şirketin tasfiyesi ile şirket müdür ve muhasebecisine işlerine son verilmesi 
sebebiyle ödenen tazminatın, 7338 Sayılı VİV. Kanununun 1. ve 2. maddeleri gereği veraset ve 
intikal vergisine tabi tutulamayacağına karar verilmiştir. Bu olayda, ödenen tazminatın müdür ve 
muhasebecinin işsiz kalması sebebiyle oluşan ve oluşacak zararının karşılığı olarak nitelendirmek 
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Danıştay aksi yönde bir karar da vermiştir. 52 Bu konuda Danıştay kararları istikrarlı 

olmamakla beraber kanımızca, bir iş kazası sebebiyle işverence ölen kişinin ailesine 

ödenen tazminatlar ivazsız intikal sayılmamalıdır. Ölen kişinin ailesinin iş kazası 

sebebiyle dava açması sonucu elde edeceği tazminatı işveren baştan ödemektedir. 

Dolayısıyla bu tazminat herhangi bir karşılığı olmaksızın değil, başlı başına ölüm 

olayından kaynaklı zararın ve kaybın karşılığı olarak ödenmektedir.  

İşverence ödenen tazminatlardan kıdem tazminatına ilişkin bir Danıştay 

kararına göre; murisin ölümü ile işverence mirasçılarına ödenen kıdem tazminatının 

VİVK’nun 4. maddesi g fıkrasında sayılan emekli sandığı ve bu mahiyetteki 

kurumlarda tarafından ödenen emekli ikramiyelerine benzer nitelikte olduğu ve 

dolayısıyla, murisin emekli olmadan ölmesi sonucu çalıştığı yıl kadar hesaplanan 

kıdem tazminatının da bu mahiyette olması sebebiyle istisna kapsamında yer 

alacağına karar verilmiştir.53 Burada emeklilik ikramiyelerinin istisna kapsamında 

olmasından hareketle kıyasa başvurulmuştur. Kanunen düzenlenmiş özel bir tazminat 

türü olan kıdem tazminatı, eğer ölen kişi sağlığında herhangi bir sebeple işten 

çıkarılsaydı bizzat kendisine ödenecekti ve yine işten çıkarılmasının karşılığı olması 

sebebiyle herhangi bir vergiye tabi olmayacaktı. Tazminatın bizzat hak edene 

ödenmesi durumunda ivazlılık sabittir; ancak kıdem tazminatının kişiye 

ödenmesinden sonra eğer ölüm gerçekleşseydi; bu durumda tazminat terekeye dahil 

olacak ve mirasçılara intikalinde vergilendirilecekti. Emeklilik ikramiyesinin veraset 

ve intikal vergisinden istisna edilerek emekli olan kişiye ödenmesi halinde de yine 

aynı durum geçerlidir. Emeklilik ikramiyesi vergiye tabi değildir ancak bu değerin 

                                                                                                                                          
mümkündür. Dnş 11. D. 1971/3253 E. 1972/722 K. ve 14.03.1972 tarihli kararı, F. Karagözoğlu, 
a.g.e, s. 87 

52  Recep Yılmaz, a.g.m, sy 66 
53  Dnş. 9. D. 1991/2379 E. 1992/754 K. 10.03.1992 tarihli karar 
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veraset yoluyla mirasçılara intikali ivazsız intikal olduğundan vergiye tabidir. Bu 

sebeplerle, kanımızca, yukarıda bahsedilen olayda olduğu gibi, ölen kişinin ailesine 

ödenen kıdem tazminatının, sanki ölen kişinin kendisine ödeniyormuşçasına ivazsız 

intikal sayılması yerinde değildir.  

İşveren tarafından ödenen bu kıdem tazminatının, çalışanın iş kazası 

sebebiyle ölümü sonucu ailesine işverence ödenen tazminattan farklı olduğunu da 

belirtmek gerekir. İkinci durumda, kişinin iş kazası neticesinde ölmesi sebebiyle 

meydana gelen ve tazminat davasına konusu edilebilecek bir işveren sorumluluğu 

vardır. Bu sebeple VİVK’nun 2/d bendi hükmüne girmektedir.  

Bir kimsenin sağlığında istihkak ettiği bir tazminatı almadan ölmesi 

durumunda, bu şekilde alınacak para ve ya malın mirasçılara intikali veraset ve 

intikal vergisine tabi olacaktır. Maddi tazminatı ve ölen kişinin sağlığında dava 

açılmış olması kaydıyla manevi tazminatı talep hakkı mirasçılara bir hak olarak 

intikal etmektedir. Bu noktada zarar gören şahıs öldükten sonra örneğin maddi 

tazminat davası açılarak zararın karşılığının istenmesi ve kazanılması durumunda 

iktisap edilecek tazminat değeri ivazlı mıdır yoksa ivazsız bir tasarruf mudur? Aynı 

şekilde ölen kişinin sağlığında açılan manevi tazminat davasını devam ettiren 

mirasçıların bu davayı kazanması ile elde edecekleri tazminatın ivazsız olduğundan 

söz edilebilir mi?  

Böylesi bir durumda, eğer mirasbırakan ölmeseydi bu tazminatlar 

kazanıldığında o kişinin malvarlığına dolayısıyla da öldüğünde terekesine dahil 

olacak ve vergiye tabi olacaktı. Bu sebeple mirasbırakan üzerinden ve onun zararı 

sebebiyle gerçekleşen bir ivazsız intikal olduğundan söz edilebilir. Ancak burada 

mirasbırakanın ölümü anında malvarlığına dahil olmuş herhangi bir değer sözkonusu 
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olmadığından VİVK. anlamında veraset yoluyla bir intikalden de söz edilmez. 

Mirasçılara tazminat talep etme hakkı sadece bir hak olarak intikal etmektedir ancak 

bu hakkın henüz vergilendirilebilir iktisadi bir değeri yoktur. VİVK’na göre ivazsız 

intikal bir şahıstan diğer bir şahsa yapılmalıdır. Mirasçıların dava açılması yoluyla 

hükmen ya da rızaen elde ettikleri tazminat taleplerinin neticesi olan meblağlar; tam 

da kanunun belirttiği anlamda bir şahıstan diğerine geçmektedir ve artık 

mirasbırakanın herhangi bir rolü, aracılığı ve intikal ettiren vasfı bulunmamaktadır. 

Kanımızca, maddi manevi tazminatlar da yine kanunen ivazsız intikal 

sayılmadığından, mirasbırakanın ölümünden sonraki tazminat talepleri neticesinde 

mirasçıların iktisap ettikleri değerlerin ivazlı intikal kabul edilmesi gerekmektedir. 

Destekten yoksun kalma tazminatı gibi ölen kişinin desteğinden yoksun kalan 

ailesinin ve yakınlarının bizzat açma hakkına sahip olduğu tazminatların ivazsız 

olmadığında zaten kuşku yoktur. Ölen kişinin desteğinden yoksun kalma durumu da 

yoksun kalanlar için başlı başına bir zarardır.  

Anlaşmalı boşanmalarda, boşanma karşılığında tarafların tazminat olarak 

birbirlerine vermeği taahhüt ettikleri mal ve ya paralar da, VİVK’nun 2/d bendi 

uyarınca maddi manevi tazminat niteliğinde olup ivazsız intikale girmemektedir. 

Örneğin kocanın kadına boşanması karşılığında tazminat olarak bir gayrımenkul 

vermeyi kabul etmesi durumunda, bu tasarruf boşanmanın bir ivazıdır; çünkü kadın 

boşanma neticesinde evlilik birliği içinde bulunduğu döneme nazaran belli bir 

destekten ve dayanışmadan yoksun kalacak ve maddi durumu değişecektir. Bu 

sebeple oluşacak zararının karşılığı olarak tazminat almaktadır. Danıştay’ın bir 

kararında da bu husus şöyle belirtilmiştir: “Boşanma olayı bir ivaz ve ya edim 

unsurunu oluşturduğundan ve tarafların boşanmalarına karar verilip, boşanmanın 
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kesinleşmesiyle bu koşul gerçekleştiğinden, ortada ivazlı bir intikalin varlığı söz 

konusu olup, intikalin ivazlı olduğu kabul edilmelidir.”54 

Kamulaştırmasız el atma sonucu, muris tarafından el koyma bedelinin 

verilmesi için açılan davada el koyma bedelinin ödenmesine hükmedilmesi 

karşısında, Danıştay bu bedelin bir tazminat olmadığını, kaldı ki tazminat sayılsa 

bile, muris açısından tazminat olan ve istisnaya tabi olan bedelin, mirasçılar 

açısından tazminat sayılmasına imkan olmadığını belirterek intikalin ivazsız 

olduğuna hükmetmiştir.55 

 

                                                 
54  Dnş. 7. D. 1992/7693 E. 1995/136 K. 25.01.1995 tarihli karar 
55   Dnş. 9. D. 1996/1289 E. 1996/2298 K. 13.06.1996 tarihli karar 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK VERGİ MEVZUATINDA İVAZSIZ İNTİKAL 

I- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 

A- GENEL ÇERÇEVE VE VERGİNİN KONULUŞ AMACI 

1- Genel Çerçeve 

Türk vergi sistemi içerisinde, ödeme gücünün üç ana göstergesinin gelir, 

servet ve harcama olduğu dikkate alındığında; veraset ve intikal vergisi servetten 

alınan vergiler grubunda,56 servetin intikalinden alınan vergiler arasında yer 

almaktadır. Daha özel planda, veraset ve intikal vergisi servetin ivazsız olarak el 

değiştirmesi sebebiyle ortaya çıkan vergidir. Servetin varlığı öncelikle mülkiyet 

hakkı tanınmış bir hukuk sisteminin varlığına bağlıdır. Modern görüşe göre mülkiyet 

hakkına konu olan mal ve haklar üzerinde kişilerin dilediği gibi tasarruf hakları 

vardır; ancak bunun yanı sıra toplumsal çıkarların da göz önüne alınması sebebiyle 

mülkiyet hakkı sahibine bazı ödevler de yüklenmiştir. Dolayısıyla özel mülkiyet 

üzerinde bir anlamda toplumun da hakkı olduğu mantığı kabul edilmiştir.57 İşte 

servet üzerinden alınan ve kamu giderlerinin finansmanında kullanılan bu vergi, bir 

anlamda toplumun hakkı için mülkiyet hakkına kamu yararı sebebiyle el atılmasıdır.  

Vergiden söz edilebilmesi için bir mülkiyet hakkının yanı sıra bu mülkiyetin 

ivazsız olarak intikal etmesi gerekir. Bir önceki bölümdeki açıklamalarımız sırasında 

da bahsedildiği üzere, mülkiyetin ivazsız tarzda intikali veraset yoluyla ya da 

sağlararası ivazsız intikaller yoluyla gerçekleşmektedir. Doktrinde konuya ilişkin 

                                                 
56  Servetten alınan vergiler kendi içerisinde, servetin var olması sebebiyle alınan ve servetin el 

değiştirmesi sebebiyle alınan yani intikalinden alınan vergiler olarak ikiye ayrılmaktadır. 
57  S. Kükrer, Türk Vergi Sisteminde Servet İntikallerinin Vergilendirilmesi, Eskişehir, 1987, s. 14 
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çalışmalarda her ne kadar sanki ortada iki ayrı vergi(veraset vergisi ve intikal vergisi) 

varmış gibi sınıflandırma yapılmış olsa da,58 bu ayrım konunun didaktik açıdan daha 

iyi anlaşılmasının ötesinde bir anlam taşımamaktadır. Günümüzde hem yargı 

içtihatlarında hem de doktrinde çoklukça kabul edildiği üzere; veraset yoluyla ya da 

sağlararası ivazsız tarzda olsun tek bir veraset ve intikal vergisi, diğer bir deyişle 

ivazsız intikal vergisi59 bulunmaktadır.  

2- Verginin Konuluş Amacı 

a)  Servetin Mali Gücün Göstergesi Olması 

Servetin ivazsız intikalinin vergilendirilme sebeplerinden başlıcası, servetin 

Anayasanın 73. maddesi anlamında mali gücün göstergesi olmasıdır. Bu hükme göre: 

“Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle 

yükümlüdür”. Servetin ivazsız intikali halinde iktisap eden kişinin malvarlığında ve 

ödeme gücünde bir artış meydana gelmiş demektir. Vergilendirmede eşitliğin 

sağlanması bakımından da servet intikallerinin vergilendirilmesi gerekir. Örneğin 

gelir elde edilmesiyle ödeme gücünün arttığından bahisle vergi alınırken, hiçbir 

karşılık almadan ivazsız intikallerle servetin artması durumunun vergilendirilmesi, 

ödeme gücü artışı kıstası bakımından vatandaşlar arasında eşitliği bozmayacaktır. 

Diğer vergilerden farklı olarak servetin ivazsız intikallerinin vergilendirilmesinin 

gerekçesi daha güçlüdür; çünkü kişilerin hiçbir külfete katlanmadan ve bir karşılık 

                                                 
58  S. Kükrer, a.g.e., s. 36; Y. Karakoç, a.g.e., s. 7 
59  “Ülkemizde uygulanan şekli ile, veraset ve intikal vergisi, ivazsız intikalleri vergilendiren bir 

vergidir. Ancak bu vergiye konu ivazsız intikaller ya veraset yoluyla ya da sağlararası 
gerçekleşmektedir. Başka bir deyişle sağlararası ivazsız intikalleri vergilendiren ‘intikal vergisi’ ile 
veraset yoluyla intikalleri vergilendiren ayrı bir ‘veraset vergisi’ yoktur. Sadece bir vergi vardır ve 
o da veraset ve intikal vergisidir. Bu itibarla, iki ayrı vergi intibaını silmek için bu vergiye, ‘İvazsız 
İntikal Vergisi’ demek, kanunun adını da ‘İvazsız İntikal Vergisi Kanunu’ şeklinde değiştirmek 
isabetli olacaktır.” Y. Karakoç, a.g.e., s. 122 
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vermeden servetlerinde ve dolayısıyla da ödeme güçlerinde meydana gelen bir artış 

söz konusudur.  

b) Gelir ve Servet Dağılımında Denge Sağlamak 

Kapitalist ya da karma ekonomik sistemlerde, fırsat eşitsizlikleri sebebiyle 

gelir ve servet dağılımı da dengesizdir. Özellikle miras müessesesi eşit kabiliyetteki 

kişilerin hayata eşit başlamalarına engel olur niteliktedir. İşte servetin ivazsız 

intikalinden alınan vergiler bu olumsuz etkileri az da olsa giderici ve servetin 

vergilendirme yoluyla yeniden dağılımını sağlayıcı niteliktedir. Özellikle verginin 

artan oranlı olması bu sebeptendir.60 Servet intikal vergilerinin sosyal politika aracı 

olarak sosyal sınıflar arasındaki gelir ve servet dağılımında dengeleyici bir özelliğe 

sahip olduğu genelde kabul görmektedir.  

Birinci bölümde de bahsedildiği üzere mali güce göre vergileme ile gelirin ve 

servetin vergilendirme yoluyla yeniden dağıtılması ve böylece gelir ve servet 

dağılımında dengenin sağlanması, aynı zamanda devletin vergilendirme yetkisinin 

sosyal devlet ilkesi açısından sınırlarını oluşturmaktadır.  

c) Kamu Geliri Elde Etmek 

Servet intikallerinin vergilendirilmesinin başka bir sebebi de devlete gelir 

sağalama amacıdır. Birçok ülkenin vergi sisteminde yer alan veraset ve intikal 

vergisinin tüm kamu gelirleri ve vergi gelirleri içindeki oranı oldukça düşük olmakla 

beraber, bu vergi geliri vazgeçilmez bir kamu geliridir. Diğer taraftan mükelleflerin 

biriktirerek servetlerini oluşturdukları gelirlerini tam ve doğru olarak beyan ettikleri 

                                                 
60  Bu verginin, gelir ve servetin belli ellerde toplanmasını engellediği ve nesilden nesile aktarılırken 

serveti törpülediği ve bu yolla da servet dağılımında dengeleyici etki yarattığı iddia edilse de, 
kanımızca verginin bu derece etkin olduğunu söylemek çok zordur. Bu konudaki analizler için 
bknz birinci bölüm, s. 24 
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söylenemez. Dolayısıyla gelir vergisinden kaçırılmış kısımlar servet vergileri ya da 

konumuz olan servetin ivazsız intikallerinin vergilendirilmesiyle yakalanacak ve 

kamu gelirleri içerisine girecektir.   

B- VERGİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ VE UNSURLARI 

Veraset ve intikal vergisi tüm servet unsurlarının ivazsız tarzda intikalini 

vergilendirdiğinden, genel bir servet vergisidir. Aynı zamanda süreklilik esasına 

dayanan olağan bir vergidir. Vergi yükünün ağırlığı itibariyle, üzerinden vergi alınan 

servetin bir kısmını almayı amaçlar nitelikte olmadığından, itibari bir servet 

vergisidir. İtibari servet vergilerinde yükümlülük, servetin bir kısmı elden 

çıkarılmadan ve servet parçalanmadan ödenebilecek miktardadır.  

Veraset ve intikal vergisinin unsurları şunlardır: 

1- Verginin Konusu: İvazsız İntikal Eden Değerler 

Veraset ve intikal vergisinin konusu, veraset yoluyla ya da her ne suretle 

olursa olsun bir kişiden başka bir kişiye ivazsız olarak intikal eden mallardır.61 Buna 

göre malvarlığına dahil olabilen tüm mallar ve haklar verginin kapsamına 

girmektedir. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1. maddesine göre:  

“Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile 

Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir surette olsun ivazsız 

bir tarzda bir şahıstan diğer bir şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabidir. 

Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı 

yollardan iktisap edecekleri mallara da şamildir. 

                                                 
61  Osman, Pehlivan, Vergi Hukuku, Trabzon 2006, Derya Kitabevi, sy 325 
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Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında 

bulunan malını veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda iktisap eden ve 

Türkiye’de ikametgahı olmayan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz.” 

Bu madde ile verginin konusuna hangi malların girdiği mülkilik ve şahsilik 

ilkelerine göre ve yabancılar bakımından da ikametgahı bulunma esasına göre 

belirlenmiştir.62 Uygulamada daha çok veraset ve intikal vergisinin konusu olan 

vergiyi doğuran olayın niteliği yani intikalin ivazsız olup olmadığı ile ilgili 

uyuşmazlıklar çıkmaktır. Konu bakımından verginin kapsamına girmeyen bazı 

malvarlığı değerleri daha sonra ivazsız bir muameleye konu olarak verginin 

doğumuna neden olabilir. Örneğin bir kimseye geçirdiği kaza sebebiyle zarar 

karşılığında ödenen tazminat kanunen vergiden istisna edilmiştir; ancak bu 

tazminatın veraset yoluyla mirasçılara geçmesi durumunda verginin konusunu 

oluşturacaktır. Mülkiyetin yanı sıra haklar da verginin konusunu oluşturabilir. 

Örneğin bir malın intifa hakkının ya da kuru mülkiyet hakkının bağışlanması 

durumunda bu hak vergiye konu olacaktır.  

2. Vergiyi Doğuran Olay: İvazsız İktisap 

Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu ya da 

hukuki durumun tekemmülü ile doğmaktadır. Veraset ve intikal vergisinde vergiyi 

doğuran olay ivazsız intikal ve iktisaptır. Ölüm maddi olayının vukuu ya da 

                                                 
62  “ Şahsilik ilkesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait Türkiye içi ve/veya dışında 

bulunan malların veraset veya herhangi bir suretle ivazsız intikalleri vergilendirilir. Ancak, T.C. 
vatandaşlarının Türkiye dışındaki mallarını ivazsız şekilde iktisap eden ve Türkiye’de ikametgahı 
bulunmayan yabancı şahısların elde ettikleri mallar için VİV uygulanmaz. Yabancı ülkelerde 
bulunan malların TC vatandaşlarınca veraset ve herhangi bir suretle ivazsız iktisap edilmesi de 
veraset ve intikal vergisine tabi olacaktır. Mülkilik ilkesi Türkiye’de bulunan malların Veraset 
ve/veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir biçimde bir kişiden başka bir kişiye geçmesini 
düzenler. Vergilendirilebilmek açısından Türkiye’de bulunan malların T.C. vatandaşına veya 
yabancıya ait olmasının vergilendirme açısından önemi yoktur.” Doğan Şenyüz, Türk Vergi 
Sistemi Dersleri, Ekin Kitabevi, 3. basım, 2006, s. 314-315 
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sağlararası hukuki işlemlerin yapılması ve işlemde belirtilen hukuki durumun 

tekemmülü ile vergi doğacaktır. Veraset yoluyla vaki intikallerde vergiyi doğuran 

olay ölümdür.63 Doktrinde genel olarak ölüm olayı vergiyi doğuran olay olarak kabul 

edilmekle beraber, KARAKOÇ’a göre, veraset yoluyla intikallerde vergiyi doğuran 

olayı, sağlararası ivazsız intikallerde olduğu gibi intikal konusu malların hukuken 

iktisabı olarak kabul edilmelidir. Bu görüşe göre, veraset yoluyla intikallerde, intikal 

konusu malların hukuken iktisabı, iştirak halindeki mülkiyetin, ferdi mülkiyete 

dönüşmesidir. Bu şekilde, sağlararası ivazsız intikaller ile veraset yoluyla ivazsız 

intikallerdeki vergiyi doğuran olayın farklılığının önüne geçilmiş olur.64 Ancak 

uygulamada, ölüm olayının gerçekleşmesinin ardından, mirasçıların beyanname 

verme yükümlülüğü başlamaktadır. Terekenin taksimi yapılmamış ve ferdi mülkiyete 

geçilmemiş olsa dahi, vergi dairesinin ölüm olayından haberdar olması durumunda, 

mükellef mirasçılara vergi tarh etmesi mümkündür. Aksi takdirde, vergi hukuku 

açısından, mirasın paylaşılması ile ferdi mülkiyete geçilinceye kadar ya da hiç 

geçilmemesi durumunda vergi kaybı ortaya çıkacaktır.65 Ayrıca diğer taraftan, ölüm 

olayı ile meydana gelen iştirak halinde mülkiyette, malların hukuken iktisap edilmiş 

sayılmayacağı kabul edilmek suretiyle, bir yandan bir mülkiyet türü olarak iştirak 

halinde mülkiyet reddedilirken, aynı zamanda Medeni Kanun’un eşya hukuku ve 

miras hukuku düzenlemeleri bütünüyle göz ardı edilmektedir. 

Gaiplik kararı verilmesi durumunda da ölüm gerçekleşmiş gibi ölüme bağlı 

bütün sonuçlar doğmaktadır. Burada bir hukuki durumun tekemmülünden söz 

                                                 
63  Fiilen ya da hükmen ölümün gerçekleşmesi neticesinde verginin doğduğu kabul edilmekle beraber; 

mükellefiyet ölüm olayı ile aynı anda doğmaz, çünkü mirasçıların ölüm olayından itibaren üç ay 
içerisinde mirası reddetme hakları vardır. Bu sürenin geçirilmesinden sonra vergilendirmeye ilişkin 
yükümlülükler hüküm ifade edecektir.  

64  Y. Karakoç, a.g.e., s. 121 
65  M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan, Vergi Hukuku,  13. Baskı, 2005, s. 376, 97 nolu dipnot 
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edilebilir. Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerin dışında herhangi bir tarzda 

gerçekleşen diğer ivazsız intikallerin tamamı hukuki bir durumun tekemmülü ile 

gerçekleşmektedir. Örneğin bir gayrımenkul bağışında vergi alacağı, tapuya tescil 

anında, taşınırlarda ise teslim ile zilyetliğin geçirilmesi anında doğar.  

Vergiyi doğuran olay, malın bir şahıstan diğer bir şahsa herhangi bir yolla 

ivazsız intikali şeklinde gerçekleşmektedir. Sahipsiz bir malın işgal, ihraz suretiyle 

asli kazanımı ya da kazandırıcı zamanaşımı ile iktisabı da ivazsız olmakla beraber; 

bir şahıstan diğer bir şahsa intikal bulunmadığından, vergiyi doğuran olay olarak 

değerlendirilemez.  

İvazsız intikallere ilişkin uygulamada ortaya çıkan özel durumlar ve örnekler 

bir önceki bölümde ayrıntılı olarak ele alınmış olduğundan bu başlık altında tekrar 

değinilmeyecektir.  

3. Verginin Mükellefi: İvazsız İktisapta Bulunacak Kişi 

Veraset yoluyla ya da diğer bir ivazsız intikal yoluyla iktisapta bulunan, 

muafiyet kapsamında olmayan gerçek ve tüzel kişiler mükellef kapsamına girer. 

Vergi hukuku bakımından gerçek kişiler her zaman vergi mükellefi olabilirler. Vergi 

mükellefiyeti için fiil ehliyeti şartı yoktur.  İvazsız iktisap eden mükellef gerçek 

kişinin küçük olması ya da tüzel kişi olması durumunda, bunların kanuni 

temsilcilerinin vergi mükellefiyetine ilişkin ödevleri yerine getirmesi söz konusu 

olacaktır. Adi ortaklıklarda tüzel kişilik bulunmadığından her bir ortak hissesi kadar 

vergi mükellefi olmaktadır. Bu durumda tarhiyatın da ayrı ayrı yapılması gerekir. 66  

                                                 
66  Devletin yasal mirasçılığı durumunda, devletin vergilendirilmesi noktasında tereddüt 

bulunmaktadır. VİVK’nun 3. maddesine göre kamu idareleri vergiden muaftır. Buradaki kamu 
idaresi kavramına bizzat devlet hazinesinin girip girmeyeceği tartışılabilir. Ancak devletin vergi 
yükümlüsü sayılarak kanundaki muafiyet kapsamına sokulup sokulamayacağının tartışılması 
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Veraset yoluyla intikallerde, mirası reddeden mirasçı bakımından mükellef 

sıfatı ve yükümlülük doğmayacaktır. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda 

düzenlenen beyanname süresi de üç aylık mirası ret süresine paralel olarak dört ay 

olarak belirlenmiştir. Üç ay sonunda mirası reddetmeyerek kabul eden mirasçı için 

bir aylık beyanname verme süresi tanınmıştır.  

Mükellefiyet bakımından başka bir özel durum da gaiplik kurumu ile ilgilidir. 

Gaiplik, bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya ölümünün pek 

muhtemel bulunduğunu gösterir emarelerin varlığı nedeniyle kendisinden uzun 

süreden beri haber alınamaması halidir. Gaiplik kararının verilebilmesi için ölüm 

tehlikesinin üzerinden 1 yıl, son haber alma tarihinin üzerinden de 5 yıl geçmiş 

olması ve ölümü hakkında kuvvetli olasılık bulunması gerekir. Ortada bir gaiplik 

kararının bulunması halinde, mükellefiyet bakımından özellik arz eden durumlar 

ortaya çıkabilir. Bilindiği üzere gaiplik kararı verilmesi durumunda ölüm olayına 

bağlı tüm hukuki sonuçlar doğmaktadır. Gaiplik kurumunun mirasçılar bakımından 

da değerlendirilmesi ve mükellefiyete etkilerinin belirlenmesi gerekir. Gaip bir 

mirasçı ortaya çıktığı zaman, diğer mirasçıların miras payları değişecek ve 

dolayısıyla da veraset ve intikal vergisi mükellefleri ile matrah da her biri için ayrı 

ayrı değişecek, mirasçılık sıfatını kaybedenlerin ödedikleri vergiler iade 

edilecektir(VİVK. 21/a). Bir kimsenin gaipliğine karar verilmesi halinde de ölüme 

bağlı verasete ve miras hukukuna dair tüm sonuçlar doğacaktır. Gaipliğine 

hükmedilen murisin ortaya çıkması durumunda veraset ve intikal vergisini doğuran 

ölüm olayı ortadan kalktığından vergi konusuz kalacak, mükellefiyet de sona 

                                                                                                                                          
yerine; devletin mirasçı sıfatının ve aynı zamanda da vergi alacaklısı olması sebebiyle, alacaklı ve 
borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesi sebebiyle vergi yükümlülüğünün doğmayacağı sonucuna 
ulaşmak, metodolojik açıdan daha doğru olacaktır. M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan, a.g.e., s. 380. 
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erecektir. Bu durumda kendilerine veraset yoluyla mal intikal etmesi sonucu ödenen 

vergiler de talep üzerine ilgiliye iade edilecektir(VİVK. 21/b). 

Vergilendirme yapıldıktan sonra mahkemelerce hükmen mirasçılığına karar 

verilmesi sebebiyle yeni bir mirasçının ortaya çıkması durumunda da(örneğin babalık 

davasının kazanılması ile) miras payları ve vergi yükümleri değişecektir. Bu 

durumda VİVK’nun 21/b bendi gereği verginin düzeltilmesi gerekir. Bunun yanı sıra 

gaip mirasçının ortaya çıkması durumunda da, gaiplik kararına bağlı olarak ortaya 

çıkan mirasçılık sıfatı ortadan kalkacağından, veraset ve intikal vergisi yükümlülüğü 

de ortadan kalkacaktır.  

Vergi hukuku bakımından genel olarak vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi 

ile vergi borcu ve vergi yükümlülüğü de doğar. Veraset ve intikal vergisine özel 

olarak, vergiyi doğuran olay ile vergi borcu doğar ancak aynı anda mükellefiyet 

doğmaz. Mükellefiyetin doğumu VİVK. ile özel olarak düzenlenmiş ve vergiyi 

doğuran olaydan ayrılmıştır. VİVK.’nun 20. maddesine göre yükümlülüğün, 

beyannamenin verildiği durumlarda beyannamede gösterilen mallar için beyanname 

tarihinde; verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyannamenin hiç 

verilmediği durumlarda, malların idarece tespit olunduğu tarihte; terekenin tahriri, 

defter tutma ve resmi tasfiye durumlarında ise mahkemece bu işlemlerin 

tamamlandığı tarihte başlayacağı öngörülmüştür. Vergiyi doğuran olay meydana 

gelmekle beraber, madde metninden de anlaşılacağı üzere mükellefiyetin doğuşu 

farklı hukuki olaylara bağlanmıştır. Mükellefiyetin başlaması verginin tarh 

zamanaşımının başlaması bakımından önem arz etmektedir. Diğer vergiler 

bakımından vergiyi doğuran olayın vukuu ile vergi borcu ve mükellefiyeti de 

doğmakta ve 5 yıllık zamanaşımı süresi de başlamaktadır. Ancak veraset ve intikal 
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vergisi bakımından mükellefiyetin başlangıcı, veraset ya da diğer herhangi bir yolla 

gerçekleşen ivazsız intikalin idarenin bilgisine girmesi ile olacak ve zamanaşımı 

süresi Vergi Usul Kanunu’na göre, idarenin intikal olayını tespit ettiği tarihi takip 

eden yılbaşından itibaren işlemeye başlayacaktır67 

4. Verginin Matrahı Ve Oranı 

Veraset ve intikal vergisinde matrah, verginin konusunun, miras yoluyla vakii 

intikallerde mirasın açıldığı, diğer ivazsız intikallerde ise iktisabın hukuken 

gerçekleştiği günkü rayiç değeridir(VİVK md. 10/2). Veraset ve intikal vergisine tabi 

mallarının değerlemesinde VUK’nun servetlerde değerleme ile ilgili hükümleri de 

esas tutulacaktır. Diğer vergilerde olduğu gibi veraset ve intikal vergisinden de bazı 

borçlar ve masraflar düşülebilecektir.  

Veraset ve intikal vergisine konu olan ivazsız intikalin değer olarak sınırının 

belirlenmesi önem taşımakla beraber, intikal eden malvarlığı değerinin kapsamı her 

zaman açık olmayabilir. Örneğin, tapuda arsa olarak gözüken bir gayrımenkulün68 

üzerinde devam eden bir inşaat bulunması durumunda rayiç değerinin inşaatın 

değerini de kapsayıp kapsamayacağı noktası tartışmaya sebep olmuştur. 69 Rayiç 

                                                 
67  “Dikkat edilirse bu düzenleme veraset ve intikal vergisinin zamanaşımına uğramasını büyük 

ölçüde önlemekle beraber, intikal olayı beyan veya idarece tespit edilinceye kadar verginin 
doğmamasına yol açmakta, bu süre içinde matrahlar ve ödenecek vergi tutarları enflasyon 
nedeniyle reel olarak küçülmekte, bu küçülmenin telafisi olmadığı gibi geç beyanın gecikme 
faizine veya gecikme zammına ya da usulsüzlük cezası dışında herhangi bir cezaya konu olmaması 
durumu doğmaktadır.”  M. Tahir Ufuk, Veraset ve İntikal Vergisinde Zamanaşımı, Yaklaşım 
Dergisi, Y.10, Aralık 2002, sayı 120, s. 114 

68  Gayrımenkul değerlemelerinde emlak vergisi değeri esas tutulmaktadır. Dnş. 7. D. 1988/4087 E. 
1988/2511 K. 09.11.1988 tarihli karar 

69  M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan ,a.g.e., s. 382 
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değer esas olduğuna göre, kanımızca inşaatın tamamlanan kısmı kadarının değerinin 

de arsa bedeline eklenerek matrah tespit edilmesi doğrudur.70 

Kuru mülkiyet ve intifa hakkının ayrı ayrı bağışlanması durumlarında da 

değerleme her bir hak için ayrı ayrı yapılacaktır. VİVK’nun 4/j bendindeki istisnaya 

göre veraset yoluyla kuru mülkiyet halinde intikal eden mallar, kuru mülkiyet halinde 

kaldığı sürece vergiden istisna edilmiştir. İntifa hakkı sahibinin ölmesi sonucu kuru 

mülkiyet tam mülkiyete döndüğü takdirde vergi doğacaktır. VİVK’nun verginin 

doğumunu bağladığı olay ölüm ve değerleme günü de mirasın açıldığı gün 

olduğundan dolayı, ikinci intikal tarihi vergi konusunun değerlemesinde dikkate 

alınmayacak ilk intikal tarihindeki malın bütün olarak rayiç değerine bakılacaktır.  

Veraset ve intikal vergisi için artan oranlı vergi tarifesi uygulanır. Ancak artan 

oranın uygulandığı gelir vergisinden farklı olarak çifte artan oranlı bir tarife esası 

geçerlidir. Çifte artan oranlı vergi tarifesinde, verginin oranı matrahın miktarının yanı 

sıra, başka bir unsura göre de değişkenlik göstermektedir. Veraset ve intikal 

vergisinde de vergi matrahının artmasına bağlı olarak vergi oranın artmasının yanı 

sıra, intikalin veraset yoluyla ya da veraset dışında herhangi bir ivazsız intikal 

yoluyla gerçekleşmesine göre de oranda değişiklik olmaktadır. Aynı matrah diliminde 

olup da veraset yoluyla mal iktisap edenler, diğer ivazsız intikallerle mal iktisap 

edenlere göre daha yüksek bir vergi ödemektedirler.71 Verginin bu değişen 

                                                 
70  Murisin vefat ettiği tarihte inşasına başlanan ve varis tarafından tamamlanan binanın veraset ve 

intikal vergisi beyannamesinde tamamlanan değerinin beyan edilmesi üzerine salınan verginin 
düzeltilmesi isteği ile açılan davada, olayda matrahın hesabında maddi hata bulunduğunun kabulü 
suretiyle, murisin ölüm tarihi itibariyle rayiç değerin ne olduğunun saptanması ve bunun sonucuna 
göre karar verilmesi gerektiği hakkındaki karar için bknz Dnş. 9. D. 1989/1837 E. 1989/3279 K. 
23.11.1989 tarihli karar 

71  VİVK’nun 16. Maddesinde vergi oranları  artan oranlı olarak belirlenmiştir ve her yıl yeniden 
değerleme oranına göre vergi dilimleri artırılmaktadır. Maliye Bakanlığı tarafından 2009 yılında 
çıkarılan ve 29.12.2009 tarihli ve 27447 Nolu Resmi Gazetede yayınlanan 41 Seri Nolu Veraset Ve 
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matrahlarda olması sebebiyle de, vergi yükümlüleri bazı muvazaalı işlemler 

yapabilmektedirler. 

C- VERGİNİN KONUSU OLARAK İVAZSIZ İNTİKAL  

1-  İvazsız İntikallerin Vergilendirilmesinin Tarihi Gelişimi 

İvazsız intikallerin vergilendirilmesinin Türkiye’deki tarihi gelişiminde, 

Cumhuriyet öncesi dönemde, Osmanlı toprak sistemine göre miri arazilerin dışında 

kalan halka ait gayrımenkuller de miras yoluyla ya da diğer yollarla intikale konu 

olmakta ve satış yoluyla intikallerde intikal harcı, veraset yoluyla intikallerde ise 

ferağ harcı alınmaktaydı. 72 Cumhuriyet sonrası dönemde ise vergilendirme yetkisi 

parlamentoya geçmiş ve ivazsız intikaller ilişkin vergilerin yeniden düzenlenmesi 

ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda ilk 1926 yılında 797 Sayılı Veraset ve İntikal 

Vergisi Hakkında Yasa ile ivazsız intikallerin vergilendirilmesi yeni bir şekle 

bağlanmıştır. Bu yasaya göre veraset yoluyla ya da hibe yahut da herhangi bir bedel 

alınmadan gerçek ve tüzel kişilere intikal eden mallar vergiye tabi tutulmuştur. Bu 

düzenlemede şarta bağlı bağışlar verginin konusunun dışındadır.73 

Medeni kanununda yapılan değişikliklerle paralel olarak 1931 yılında mevcut 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda da düzenlemeler yapılmış, eski durumda yer 

almayan karşılıksız olarak intikal eden intifa hakları ve tescile tabi diğer menfaatler 

verginin kapsamına alınmıştır. Daha sonraki değişikliklerle muafiyet ve istisnalar 

                                                                                                                                          
İntikal Kanunu Genel Tebliği’ne göre ilk 160.000 TL’lik vergi dilimi için Veraset yoluyla 
intikallerde vergi oranı % 1 olarak belirlenmişken, ivazsız intikallerde oran %10’dur 

72  Sadun Aren, Veraset Vergisi Üzerine Bir Deneme, Ankara 1952, s. 17 
73  Bu düzenlemede muafiyetler özellikle daraltılmıştır, amaç savaş sonrası haksız olarak servet 

edinenlerin intikallerini nispeten önlemek ve bunları daha ağır vergilendirerek haksız kazançları 
önlemektir. Sami Kükrer, Türk Vergi Sisteminde Servet İntikallerinin Vergilendirilmesi, Eskişehir 
1987, s. 123 



 

 60

genişletilmiştir, verginin oranı hafifletilmiş ve mirasçılık gibi konularda Medeni 

Kanun ile ahenk sağlanmıştır.  

Nihayet 1950 yılında yapılan vergi reformları kapsamında bazı boşlukları 

ortadan kaldırmak, bu verginin daha etkin olması ve önceki kanunun yetersiz kaldığı 

noktaları ortadan kaldırmak amacıyla, yeni bir yasa düzenlenerek yürürlüğe 

konmuştur. 7338 sayılı bu yasa zaman içinde değişikliklere uğramakla beraber, 

günümüzde halen uygulanmaktadır. Yeni kanun ile vergi tarifesi oranları düşürülmüş, 

diğer taraftan da muafiyetler ve istisnalar önemli ölçüde genişletilmiş ve bu sebeple 

de; verginin toplam vergi gelirleri içindeki zaten az olan payı iyice düşürülmüştür. 

Dolayısıyla veraset ve intikal vergisi ile ivazsız intikallerin vergilendirilmesi bütçede 

mali bir rol oynamamakla beraber, vergi mali bir vergi olmaktan uzaklaşmış, tarihsel 

geçmişi ve sosyo-ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçilemeyen adeta sembolik bir 

vergiye dönüşmüştür. Bu kanun üzerinde de zaman içinde modern vergi sistemine 

uyum sağlamak üzere çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 74 

2- Miras Kaynaklı Tasarruflar 

a) Miras Hukukunda Veraset Kavramı  

aa)  Veraset ve Tereke Kavramları 

Veraset bir şahsın ölümü ile terekesinin mirasçılara geçmesi durumudur. 

Miras kelimesi ile tereke kelimesi sık sık birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ancak 

miras kavramı terekeye göre daha geniş bir anlam içerir. Miras kişinin ölümü ile 

mirasçılara geçen tüm yetkileri ve sorumlulukları kapsamaktadır. Tereke ise kişinin 

                                                 
74  Gayrımenkul değerlemesinde rayiç değerin esas alınması, mükellef beyanı ilkesinin kabulü, 

istisnaların güncellemesi, çıplak mülkiyet intikallerinin düzenlenmesi gibi birçok konuda 
değişişlik yapılmıştır. Detaylı bilgi için, Y. Karakoç, a.g.e., s. 29 
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özel hukuk ilişkilerinin sadece para ile ölçülebilen hak ve borçlarından oluşur. 

Bununla beraber veraset ve intikal vergisi bakımından asıl olarak ivazsız intikal eden 

terekedir. Öte yandan murisin malvarlığı ile terekesi de birbirinden farklıdır. 

Mirasbırakanın malvarlığında yer aldığı halde terekesine dahil olmayan hukuki 

ilişkiler bulunabilir. Şahıs hukukuna giren üyelik, velayet hakkı gibi haklar; mamelek 

içinde yer almakla beraber adi şirket ortaklık hakkı, intifa ve sükna hakkı veraset ile 

intikal etmez ve terekeye dahil değildir. Zilyetlik intikale elverişli bir durumdur. 

Mirasçılar ölüm olayı ile terekeye dahil tüm malların aynı zamanda zilyedi olurlar ve 

dolayısıyla kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği hükümlerine tabi bir mal üzerindeki 

zilyetlik de mirasçılara intikal eder. Kısacası veraset ve intikal vergisi açısından 

önemli olan ölüm olayı mirasçılara intikale elverişli ve para ile ölçülebilen mameleki 

değerler, hak ve alacaklardır. 75 

ab)  Mirasçılık Sıfatı 

Kişinin ölümü ile mirasta hak sahibi olma, yani mirasçılık durumu veraseti 

ifade eder. Mirasçılık için ise Medeni Kanun’a göre mirasın açıldığı anda mirasçılığa 

ehil olmak ve sağ olmak gerekir. Hatta sağ doğmak koşuluyla ana rahmindeki cenin 

dahi mirasçı olabilir. Bu nedenle de miras bırakandan önce ölen şahsın mirasçılık 

sıfatından bahsedilemez. Örneğin böyle bir kişinin miras bırakanca mirasçı olarak 

tayini durumunda, miras bırakandan önce ölen bu kişiye yapılan tasarruf 

hükümsüzdür. 

Medeni Kanun’a göre bir kimse iki yoldan mirasçı olabilir. Bunlardan 

birincisi olan kanuni mirasçılıkta mirasçı sıfatı taşıyan kişinin bu durumu kanun 

tarafından tayin edilmiştir. Kanuni mirasçılar da saklı paylı mirasçılar(altsoy, ana 
                                                 
75  Y. Karakoç, a.g.e., s. 51 
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baba ve kardeş gibi) saklı payı olmayan mirasçılar(büyükanne, büyükbaba gibi) 

olarak ayrılır. Miras hukuku sistemimize göre mirasbırakan saklı paylı mirasçılarını 

kanunca korunan saklı hisseleri oranında mirastan mahrum bırakamaz, mirasçılık 

sıfatlarını değiştiremez. Saklı paya sahip olmayan kanuni mirasçılar ise murisin 

isteğine bağlı olarak terekeden herhangi bir mal ya da pay alamayabilir. Bunlara 

isabet edecek paylar, mirasbırakan tarafından dilediği kimselere bırakılabilir. 

Mirasbırakanın bu paylar üzerinde tasarrufta bulunması durumunda saklı payı 

olmayan mirasçıların yapabilecekleri bir şey yoktur. Saklı pay sahibi mirasçıların ise; 

saklı payları oranında mirasbırakanca başkalarına yapılan tasarrufun iptali için 

mirastan tenkis davası açmaya hakları vardır. 76 

İradi(mansup) mirasçılık kanuni mirasçılığın yanı sıra diğer bir mirasçılık 

yoludur. Mirasbırakan tasarruf özgürlüğünün sınırları içerisinde, malvarlığının 

tamamında ya da bir kısmında ölüme bağlı tasarruflar yoluyla dilediği gibi tasarrufta 

bulunabilir. İradi mirasçılık, kanuni mirasçıların dışında bir kimsenin, mirasbırakanın 

iradesi ile ve mirasın belli bir kısmını ya da tamamını bırakması sonucu mirasçı 

olarak belirlenmesidir.  İradi mirasçı bu sıfatını mirasbırakanın ölüme bağlı bir 

tasarrufu ile kazanır. Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarrufu ile diğer bir kişiyi 

mirasında hak sahibi kılması iki şekilde mümkün olmaktadır. Miras bırakan, 

mirasının tümü üzerinden belli bir payın ya da tamamının üzerinde bir kişiyi mirasçı 

                                                 
76  Medeni Kanun tarafından belirlenen dört zümrenin kanuni mirasçılığı kabul edilmiştir. Birinci 

zümre mirasçılar, murisin çocukları ve çocuklarının ölmüş olması halinde bunların altsoylarıdır. 
İkinci zümre mirasçılar, ana baba ve bunların ölmüş olması durumunda onların altsoyları, yani 
kardeşler ve yeğenlerdir. Üçüncü zümre mirasçılar, büyükana baba ve bunların ölmüş olması 
altsoyları olan, amca hala teyze dayı ve kuzenlerdir. Dördüncü zümre ise murisin büyükana büyük 
babasının ana babası ve bunların ölmüş olması durumunda altsoylarıdır. Sağ kalan eşin mirasçılığı 
tüm bun zümrelerin dışında, zümrelerle beraber mirasçılık şeklindedir ve her zümre ile beraber eş 
mirasçıdır, ancak her zümre ile farklı paylarda miras hakkı bulunur. Eski Medeni Kanunun 446. 
maddesinden kaynaklanan eşin miras üzerindeki kanuni intifa hakkı yapılan değişiklikle 
kaldırılmıştır. 
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sıfatı da vererek hakim kılabileceği gibi; malvarlığındaki muayyen bir mal üzerinde 

bir kişiyi mirasçı olarak atamadan da hakim kılabilir. Buradan anlaşılacağı üzere her 

ölüme bağlı tasarruf mirasçılık sıfatını da beraberinde getirmemektedir.  

Mirasçı atanması, kanunen mirasçı olmadığı halde bir kimsenin mirasçı 

olarak tayini ve terekenin bir kısmının ya da tamamının ölüme bağlı tasarrufla bu 

kişiye bırakılmasıdır. Bu mirasçı aynen kanuni mirasçılar gibi terekeyi ya da bir 

kısmını doğrudan doğruya iktisap eder ve kanuni mirasçılarla beraber külli halefiyet 

prensiplerine tabi olarak mirasbırakanın borçlarından da sorumludur. Külli halefiyet 

kavramı, bir kişiye ait intikale elverişli hak ve borçlarının, bir hukuki olay(miras 

hukuku bakımından ölüm olayı) üzerine bu hak ve borçların intikalinde kanunun 

aradığı özel şartların gerçekleşmesi aranmaksızın, tüm olarak başka bir kişiye ya da 

kişilere geçmesidir.  Külli halefler mirasbırakanın borçlarından müteselsilen 

sorumludurlar. Dolayısıyla iradi mirasçılar da külli halef olmalarından dolayı, tereke 

borçlarından da sorumludurlar ve miras şirketine dahildirler. İradi mirasçıların mirası 

reddetme hakları da bulunmaktadır.  

Mirasbırakanın, belli bir kimseye, mirasçı sıfatı vermeden ölüme bağlı bir 

tasarrufu yoluyla da muayyen mal vasiyetinde bulunması mümkündür. Muayyen mal 

vasiyetinde, mirasbırakan terekede mevcut belirli bir malını belli bir kimseye bırakır. 

Muayyen mal vasiyetinde mal iktisap eden kişinin o mal dışında tereke üzerinde bir 

hakkı yoktur. Külli halefiyet prensipleri dahilinde miras şirketinin bir üyesi değildir. 

Cüzi halefiyet ve cüzi intikal sözkonusudur. Lehine mal vasiyet edilen kişi, ölümün 

gerçekleşip terekenin açılması ile vasiyet edilen malın sahibi olamaz, sadece vasiyeti 

ifa ile mükellef olanlara karşı(vasiyet borçlularına) vasiyet konusu şeyin kendisine 

verilmesini talep etme hakkına sahiptir. Vasiyet edilen taşınır ise malın teslimini, 
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taşınmaz ise tapuda adına tescilini, alacaksa temlikini mirasçılardan talep edebilir. Bu 

hali ile muayyen mal vasiyetinin alacaklısı konumundadır. Belirli bir mal bırakma, 

bir kimseye terekedeki bir malın mülkiyetinin veya terekenin tamamı yada bir kısmı 

üzerindeki intifa hakkının kazandırılmasına yönelik olabileceği gibi; bir kimse lehine 

tereke değeri üzerinden bir edimin yerine getirilmesinin, bir iradın bağlanmasının 

veya bir kimsenin bir borçtan kurtarılmasının, kanuni mirasçılar veya belirli bir mal 

bırakanlara yükletilmesi suretiyle de olabilmektedir.77 

Mirasbırakan, atadığı iradi mirasçının ya da muayyen mal alacaklısının 

kendisinden önce ölmesi ya da mirası reddetmesi durumunda, onun yerine geçmek 

üzere bir ya da birden fazla kişiyi yedek mirasçı olarak atayabilir. Atanan  yedek 

mirasçıların sınırı yoktur. Örneğin A mirasçı olarak atanmıştır, A’nın mirasçı 

olamaması durumunda B, B’nin olamaması durumunca C mirasçı olacak şeklinde 

tasarrufta bulunulabilir. Buna alalede ikame denilmektedir. Fevkalade ikamede ise, 

mirasbırakan iki mirasçı belirler ve bunlardan biri diğerinden önce mirasçı olur ve 

önmirasçıdır. Bu önmirasçının ölmesi durumunda ya da belli bir olayın 

gerçekleşmesi, belli bir vadenin gelmesi ile( örneğin 10 yıl sonra) mirası artmirasçıya 

geçirme yükümlülüğü söz konusu olur.  

İradi ve kanuni mirasçılığı da kapsar şekilde, mirasçı olabilmenin iki temel 

koşulu vardır. Birincisi miras bırakanın ölümü anında mirasçının ya da muayyen mal 

alacaklısının sağ olması gerekir. Ölüm anında anne karnına düşmüş olması ve ilerde 

sağ ve tam olarak doğumun gerçekleşmesi koşuluyla cenin de mirasçıdır. Mirasçının 

miras bırakanın ölümü anında tıbbi ölümünün gerçekleşmiş olması durumunda 

mirasçılığı ortadan kalkacaktır. Ölüm durumunun saptanması hususunda Medeni 

                                                 
77  Nadir Arıca, Miras ve Mirasın İntikali-3, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, S. 495 
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Kanunda bir düzenleme olmamasından dolayı bu durum tıp biliminin verileri dikkate 

alınarak doktorlarca saptanacaktır.78 Eşin mirasçılığı bakımından ayrıca ölüm anında 

geçerli bir evliliğin bulunması gerekmektedir.79 

Mirasa hak edebilmek için ikinci temel koşul ise, mirastan mahrum 

olmamaktır. Medeni kanunun 578. maddesinde mirastan mahrum olma halleri 

düzenlenmiştir. Mirastan mahrum olma durumu kanundan kaynaklanmaktadır ve bu 

kimseler ölüme bağlı tasarruf bulunsa dahi mirasçı olamamaktadırlar. Mirastan 

mahrum olanlar kanuna göre, 

1- Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye 

teşebbüs edenler, 

2- Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı 

tasarruf yapamayacak duruma getirenler, 

3- Miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir 

tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve 

engelleyenler, 

4- Miras bırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda 

ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya 

bozanlardır. 

                                                 
78  Uygulamada, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkındaki 

Kanunun 11. ve 12. maddelerine göre “tıbbi ölüm(beyin ölümü) hali; bilimin ülkedeki ulaştığı 
düzeydeki tüm imkanları, kuralları uygulamak suretiyle bir kardiyalog, bir nörolog, bir 
nöroşirürjiyen ve bir de anestezi ve reanimasyon uzmanından oluşan 4 kişilik hekimler kurulunca 
oy birliği ile saptanır”  

79  Vatandaşlıktan çıkarılmanın mirasçılık sıfatının kazanılmasına etkisi yönünde farklı yaklaşımlar 
mevcuttur. Yargıtay eski tarihli bir kararında vatandaşlıktan çıkarılmanın mirastan mahrumiyeti 
gerektirmeyeceğini, bir başka kararında ise vatandaşlıktan çıkarılanların miras yoluyla mülk 
edinemeyeceğini benimsemiştir. M. Nadir Arıca, Mirasın Geçmesi(İntikali), Maliye ve Sigorta 
Yorumları Dergisi, S. 497 
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Miras bırakanın affetmesi durumunda mahrumiyet ortadan kalkar. Yukarıda 

sayılanların bulunması durumunda mirastan yoksunluk kuraldır ve bunun istisnası da 

miras bırakanın affıdır. Mirastan mahrum olma halinde kişi miras bırakandan önce 

ölmüş gibi işlem yapılır ve dolayısıyla mahrum kalanın altsoyu mirasçı olur. Buna 

karşılık mirastan çıkarma(ıskat), kanunda belirlenen koşulların var olması halinde 

ölüme bağlı tasarruf işlemi ile yapılır. Bu haliyle mirastan çıkarma öncelikle miras 

bırakanın iradesi ile ortaya çıkar (MK. 510).  

Terekenin saklı paylar mahfuz kalmak kaydıyla tasarrufu ya da mirasçı 

atanması, belirli bir malın terekeden bir kimseye özgülenmesi, mirasçılıktan çıkarma, 

mirastan feragat işlemlerinin tümü, Medeni Kanun’da belirlenen vasiyetname, miras 

muvakelesi gibi ölüme bağlı tasarruf işlemleri ile gerçekleştirilir.  

 VİVK.’nun 2/c maddesinde yapılan tanıma göre de veraset deyiminden 

miras, vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufların anlaşılması 

gerektiği belirtilmiştir. Vergiyi doğuran olayın zemininde miras hukuku kuralları ve 

miras hukukuna özgü işlemlerin bulunmasından dolayı, kanunda da bunlara paralel 

bir tanımlama yapılmıştır. Veraset yoluyla vaki intikallerde ölüme bağlı tasarruf 

işlemleri büyük önem arz eder. Çünkü mirastan kimin ne kadar mal iktisap edeceği 

ölüme bağlı tasarruflarla belirlenmesi ile vergiyi doğuran olay, verginin mükellefi, 

verginin matrahı ve buna bağlı oranı, muafiyet ya da istisnası da vergi kanunundaki 

soyut tanım ile birleştiği şekliyle somut olay olarak belirlenmektedir. Dolayısıyla 

ölüme bağlı tasarruflar ve bunların sonuçlarının vergisel boyutları ile incelenmesi 

gerekmektedir.  
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b) Ölüme Bağlı Tasarruflar 

Ölüme bağlı tasarruflar Medeni Kanunun 502. vd. maddelerinde 

düzenlenmiştir. Ölüme bağlı tasarruflar, bir kişinin terekesinin geleceğine yönelik 

olarak, sağlığında yaptığı ancak sonuçlarını kendisinin ölümünden sonra doğuracak 

hukuki işlemlerdir. Ölüme bağlı tasarrufları hukuki açıdan şekli anlamda ölüme bağlı 

tasarruflar ve maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar olarak inceleyebiliriz. Şekli 

anlamda ölüm bağlı tasarruflar, tasarrufun hangi biçimde yapılacağına ilişkin 

olmakla beraber, vasiyet ve miras sözleşmesi olarak ikiye ayrılır.  

ba)  Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 

baa) Vasiyetname 

Vasiyet ölüme bağlı tasarruflar arasında en çok kullanılan türdür ve miras 

bırakanın tek taraflı bir irade beyanı ile vücut bulduğundan tek taraflı hukuki işlemler 

kategorisindedir. Miras bırakan bu tek taraflı işlem ile sağlığında, malvarlığının 

kanuni mirasçıları ve atadığı iradi mirasçıları arasında nasıl taksim edileceğini 

belirlemekte ve dolayısıyla da ölümüne bağlı olarak malvarlığı üzerinde tasarrufta 

bulunmaktadır. Saklı payların ihlal edilmemesi ve şekil şartlarına uyulmuş olması 

koşulu ile kişinin ölümünde bu belirlemeye riayet edilecektir. Muris vasiyet yolu ile 

iradi mirasçı atayabilir, muayyen bir mal bırakabilir, vakıf tesis edebilir. Yani içerik 

olarak ölüme bağlı tasarrufların tamamını yapabileceği bir işlem şeklidir.  

Vasiyetnamenin yapılabilmesi için kişinin mümeyyiz olması ve 15 yaşını 

doldurmuş olması gerekir(MK 502). Resmi vasiyetname sulh hukuk hakimi, noter ya 

da bu işler için görevlendirilmiş memur eşliğinde resmi olarak yapılır. El yazısı ile 

vasiyetnamenin baştan sona vasiyet eden tarafından yazılması ve imzalanması şartı 
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bulunmaktadır. Sözlü vasiyetname ise olağanüstü durumlar için düzenlenmiştir ve 

diğer iki şeklin yapılmasına imkan bulunmayan haller için geçerlidir. Bu şekil 

şartlarının bulunmaması durumunda geçerli bir vasiyetnameden söz edilemez. 

Vasiyetnamenin geçersizliği sonradan da ileri sürülebilir. Geçersizliğin mirasın 

taksiminden sonra ortaya çıkması durumunda, iptal edilen tasarruf ya da tasarruflar 

sebebiyle terekeden ivazsız intikal eden malların oranı değiştiğinden; mükellefiyetler 

ve matrahlar da değişecektir.  

Vasiyetname ile miras bırakanın terekesinin ne oranda kime intikal edeceği ve 

dolayısıyla kimlerin ne matrahta vergi mükellefi olacağı da belirlenmiş olur. Miras 

hukukuna göre vasiyetname olmasa da kanunen intikal durumu belirlenmiştir. Ancak 

vasiyetname yapılması ile bu intikal miras bırakanın arzusuna göre belirlenecektir. 

Vasiyetnamede lehine tasarruf yapılan kişiye bir şart ya da mükellefiyet yüklenebilir.  

Bu şart ve mükellefiyetler vasiyet konusu malın vasiyet edilene verildiği andan 

itibaren yerine getirilmelidir. Aksi halde şart ve mükellefiyetten yararlanacak 

olanların ve bunların yerine getirilmemesi sebebiyle vasiyetin iptalinden 

faydalanacak olan mirasçıların, şart ve mükellefiyetin ifasını talep etme hakları 

vardır. Mükellefiyet ya da şart yerine getirilmediği takdirde vasiyet edilen mal 

terekeye geri dönecektir. Dolayısıyla da diğer mirasçıların miras paylarında değişim 

olabilecektir. Bu yüzden vasiyetin ifanın yapılmaması sebebiyle iptalinden olumlu 

yönde etkilenecek olanlar ilgili sıfatını taşımaktadırlar. Vasiyetin esasında karşılıksız 

olduğu ve dolayısıyla da şart veya mükellefiyetin kısmen ya da tamamen ivaz niteliği 

taşıması durumunda artık bir ivazsız intikalden söz edilemeyeceği unutulmamalıdır. 

Örneğin vasiyet edilen gayrımenkulun kira gelirlerinin üçüncü bir kişiye verilmesi 

şartı getirilmiş ise bunun mülkiyet hakkının bir kısmını kısıtlanması söz konusudur. 
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Diğer taraftan iktisabın bu sınır ile intikal edeceği baştan kabul edilmektedir. İktisap 

edenin vermek zorunda olduğu değer ise intikal ettiren miras bırakana değil bir 

başkasına intikal etmektedir. Dolayısıyla bir karşılık olarak kabule imkan yoktur. 

Kısmen karşılıklı bir intikalden değil de; tüm hakları ile bütün bir malın intikal 

etmesi yerine, üzerine başkası lehine getirilen sınırlama çerçevesinde intikal eden bir 

maldan söz edilebileceğinden, malın intikal eden haliyle değerlenmesi ve vergisinin 

de bu şekilde belirlenecek matrah üzerinden beyan edilmesi gerekir.  

bab) Miras Sözleşmesi 

Yukarıda belirtildiği gibi mirasçı atanması ve belirli mal vasiyetini içeren 

ölüme bağlı tasarruflar, vasiyetname şekli ile yapılabileceği gibi, miras sözleşmesi 

şeklinde de yapılabilir. Miras sözleşmesi, miras bırakanın bir kimse ile karşılıklı 

iradelerinin birleşmesi ile ortaya çıkan iki taraflı hukuki bir işlem, ölüme bağlı bir 

sözleşmedir. Vasiyetnameden farklı olarak vasiyet edilenlerinin henüz haberdar 

olmadığı, tek taraflı bir irade açıklaması değildir. Miras sözleşmesi bir akit 

olmasından dolayı, miras bırakan bu sözleşmeyi tek taraflı iradesi ile değiştiremez ve 

sözleşmeden dönemez. Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarının doğumu ölüm olayına 

kadar ertelenmiştir.80 Ölüm gerçekleşinceye kadar miras sözleşmesinin alacaklısının 

kendisine vasiyet edilen mal üzerinde herhangi bir hakkı yoktur.  

Miras sözleşmesi yapabilme ehliyeti bakımından, vasiyetnameye göre daha 

fazla şart gerekir. Ortada bir sözleşme bulunmasından dolayı doğaldır ki, 18 yaşını 

doldurmuş ergin, ayırt etme gücüne sahip olmak ve kısıtlı olmamak gerekir.(MK 

                                                 
80 Ortada şarta bağlı bir bağış varmış gibi düşünülebilirse de; şart gerçekleşmesi şüpheli olan bir 

olaydır, oysaki ölüm olayının gerçekleşeceği kesindir, sadece ne zaman gerçekleşeceği 
bilinmemektedir. Ölüm olayı miras hukuku bakımından başlı başına hüküm ifade eden ve sonuçlar 
bağlanmış bir olaydır. Bu sebeplerle miras sözleşmesini şarta bağlı bir işlem, bir bağış saymaya 
imkan yoktur.  
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503) Bu koşullar miras bırakan için aranacaktır. Miras sözleşmesinin iki taraflı bir 

hukuki işlem olması sebebiyle karşı tarafın da sözleşme ehliyetine sahip olması 

gerektiği düşünülebilirse de; küçüğün ya da kısıtlının sözleşmeden yararlanan taraf 

olması ve herhangi bir borç altına girmemesi sebebiyle geçersizlikten söz edilemez. 

Ancak mirasçı olarak atanması durumunda terekenin borçlarından da sorumlu 

olacaktır. Bu durumda dahi miras reddetme hakkına sahiptir. Diğer taraftan kanunun 

lafız dikkate alındığında, her iki taraf da miras sözleşmesi yapan konumundadır. 

Dolayısıyla her iki tarafın da kanunda yazılı koşulları sağlaması gerektiği ileri 

sürülebilir.  

Miras sözleşmesi ile bir kimse iradi mirasçı olarak atabileceği gibi, miras 

bırakan bir kimseye malvarlığından belirli bir malı da vasiyet edebilir, mükellefiyetli, 

şartlı ya da ikameli ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. Miras sözleşmesi ya da 

vasiyetname ile yapılabilecek çeşitli işlemler vardır.  

bb) Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 

Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruftan, tasarrufun muhteviyatının hangi 

sonuçları içerdiği anlaşılmalıdır. Mirasbırakan şekli olarak seçtiği vasiyet ya da miras 

sözleşmesi yolu ile ölümünden sonra arzu ettiği malvarlığı tasarrufunun içeriğini 

belirleyecektir. Bu husus ivazsız tarzda gerçekleşecek servet intikalinin ne kadarının 

kime olacağının da belirlenmesi bakımından konumuzu ilgilendirmekle beraber; 

mirasbırakanın malvarlığını ilgilendirmeyen evlilik dışı çocuğun tanınması, kitabının 

ölümünden sonra basılması talimatı ya da cenazesine ilişkin talimatları içermesi de 

mümkündür.  
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bba) Muayyen Mal Vasiyeti 

Miras sözleşmesi ile yapılan muayyen mal vasiyeti, mirasbırakanın bir 

kimseyi mirasçı olarak atamaksızın, o kişiye malvarlığına dahil belli bir mal hak ya 

da alacağı bırakmasıdır(MK. 517). Medeni Kanuna göre, “belirli mal bırakma, ölüme 

bağlı tasarrufla bir kimseye terekedeki bir malın mülkiyetinin veya terekenin tamamı 

ya da bir kısmı üzerinde intifa hakkının kazandırılmasına yönelik olabileceği gibi; 

bir kimse lehine tereke değeri üzerinden bir edimin yerine getirilmesinin, bir iradın 

bağlanmasının veya bir kimsenin bir borçtan kurtarılmasının, mirasçılar veya belirli 

mal bırakılanlara yükletilmesi suretiyle de olabilir. Tasarruf edilen belirli bir mal 

örneğin nitelikleri belli ayırt edilebilir taşınır taşınmaz bir mal, bu malın intifa hakkı 

ya da belli bir miktar irat verilmesi olabilir. Murisin tasarrufta bulunduğu bu kimse 

miras hukukunda “muayyen mal musalehi” diye adlandırılmaktadır. Her ne kadar 

ölüme bağlı bir tasarruf da olsa; ölüm ile mal kendiliğinden muayyen mal 

alacaklısına intikal etmez. Ölüm olayının gerçekleşmesi ile kişi kendisine vasiyet 

edilen bu değerin kendisine intikal ettirilmesini, mülkiyetinin devrini talep etmek 

hakkına sahiptir. Mirasçıların da bu sözleşmedeki edimi ifa etme; terekeden bu mal, 

hak ya da alacağı alacaklıya intikal ettirmesi yükümlülüğü vardır(MK. 518) Buna 

paralel olarak veraset ve intikal vergisi de ölüm olayı ile değil, mirasçılar tarafından 

intikal işleminin tamamlanması ile doğacaktır. Bu durum aynı zamanda musalehin 

cüzi halef olmasından ve tereke üzerinde iştirak halinde malik olmamasından 

kaynaklanır. Bu nedenle ölüm ile doğrudan intikal muayyen mal vasiyetinde geçerli 

değildir, bu nedenle alacaklının beyanname verme zorunluluğu da bulunmamaktadır.  

Muayyen mal vasiyeti yoluyla intikal eden mal, yine intikal tarihi itibariyle 

değerlendirilir. Miras sözleşmenin yapıldığı tarihe göre, vasiyet edilen muayyen 
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malın değerinde artış ya da azalma olmuş olabilir. Örneğin muayyen mal vasiyetinin 

konusu bir taşınmaz mirasbırakanın ölümüne kadar çeşitli sebeplerle değerlenmiş ya 

da zaman içinde olağan bir şekilde eskiyip yıpranarak değer kaybetmiş, miras 

sözleşmesinin yapıldığı anda mevcut olmayan ayni haklar ile takyit edilmiş olabilir. 

Bunlara rağmen miras sözleşmesinde nitelikleri belli olan bu taşınmaz o haliyle 

musalehe intikal ettirilecektir. Ne musalehin ne de mirasçıların bu duruma bir 

itirazları olamaz. Örneğin vasiyet edilen bir ev sözleşme tarihinde iki katlı iken 

mirasın açıldığı tarihte üç katlı hale gelmişse, mirasçıların bu üçüncü katın değerini 

istemeleri söz konusu olamaz.81 Ayrıca belirli bir mal bırakılmasında lehine tasarrufta 

bulunulan kişiye belli yükümlülükler de getirilebilir.  

Muayyen mal vasiyetinin alacaklısı kimse olan musaleh, aynı zamanda 

kanuni mirasçı olabilir ya da sözleşmede özellikle belirtilmek kaydıyla iradi mirasçı 

tayin edilmiş olabilir. Bu durumda sözleşme alacaklısı aynı zamanda külli halef 

olduğundan mirası reddetme hakkı vardır. Bu kişi mirası reddetse bile muayyen mal 

vasiyetini reddetmiş sayılmaz. Mirasçılık sıfatını kaybetmesi, muayyen mal vasiyeti 

lehdarı olarak terekeye karşı alacaklılık sıfatını etkilemez.82 Dolayısıyla kendisine 

intikal eden muayyen mal kadar veraset ve intikal vergisi mükellefi olur.   

bbb) Mirastan Iskat 

MK. 510. maddesine göre, mirasçının mirasbırakana ya da yakınlarında ağır 

bir  suç işlemiş, mirasbırakana ve aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan 

sorumluluklarını önemli ölçüde ihmal etmiş olması durumunda; mirasbırakan, saklı 
                                                 
81 Ölüm anında vasiyet edilen belirli malın mirasbırakanın terekesinde bulunmaması durumunda, 

mirasçılar borçtan kurtulur. Muayyen mal vasiyetinde parça borcu söz konusudur. Ancak 
mirasbırakanın nevi türünden bir vasiyeti varsa, mirasçıların bunu tedarik ederek vasiyet borcunu 
yerine getirmeleri gerekir.  

82  Şakir Berki, Türk Medeni Kanununda Miras Hukukunun Esasları, AÜHFD., 1971, C. 28, S. 1-4, s. 
320 
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pay mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir. Bu işlem ölüme bağlı tasarruf yoluyla( bu 

halde vasiyetname) yapılır. Mirastan ıskat sebebi işlemde gösterilmelidir. Aksi halde 

tasarruf geçersizdir, sebep gösterilmesi geçerlilik şartıdır.  Mirastan çıkarılan, daha 

sonra bu durumun aksini ispat ederek, ölüme bağlı tasarrufu iptal ettirebilir. Mirastan 

çıkarılma durumunda, mirastan çıkarılan sanki mirasbırakandan önce ölmüş gibi 

altsoyu mirasçı olur.  

Böyle bir tasarrufun varlığı halinde mirastan çıkarılan kimse ölüm olayının 

vukuu ile mirasçı ve veraset ve intikal vergisi mükellefi olamayacaktır. Ancak ölüm 

olayından sonra, hatta miras paylaşıldıktan sonra dahi, bu kişi ölüme bağlı tasarrufa 

itiraz edebilir. Bu durumda mirastan çıkarma işlemi lehine olan mirasçılar çıkarma 

sebebinin gerçekliğini ispatla yükümlüdürler. Tasarrufta sebep gösterilmemişse ya da 

sebebin varlığı ispat edilemezse, mirasçı saklı payını hak eder. Bu durumun hükmen 

sabit olması ile kişi mirasçılık sıfatını yeniden kazanır. Mirastan çıkarılanın saklı 

payını alması ile mirasın taksimi de değişecek ve bu vergi mükellefiyetine de 

yansıyacaktır.83 Ölüme bağlı tasarrufların ortadan kalkması halinde ödenen vergilerin 

durumunun ne olacağından, ilerleyen bölümlerde tümünü kapsar şekilde 

bahsedilecektir.  

bbc) Şartlı ve Mükellefiyetli Ölüme Bağlı Tasarruflar 

Mirasbırakan kanuni ya da iradi mirasçılarına ve yahut da muayyen mal 

alacaklısına yaptığı ölüme bağlı tasarrufu bazı şart ve mükellefiyetlere bağlayabilir. 

Bu durumda ölüm olayının gerçekleşmesinden sonra kendisine bir mal vasiyet edilen 

kişinin bunu iktisap edebilmesi için, gelecekte gerçekleşmesi şüpheli bir şartı ya da 

                                                 
83  Mirastan çıkarma mirasbırakanın iradesi ile ölüme bağlı bir tasarruf sonucu gerçekleştiği halde, 

mirastan yoksunluk kanunda yer alan şartların bulunması durumunda kendiliğinden 
gerçekleşmekte ve varlığı ile ortadan kalkması benzer sonuçlara yol açmaktadır.  
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belirli bir şeyin yapılması ya da yapılmamasından ibaret bir mükellefiyeti yerine 

getirmesi gerekmektedir. Mükellefiyetin ifası mirasbırakanın sağlığından itibaren de 

başlayabilir. Örneğin mirasbırakan bir kimseye kedilerine ölünceye kadar bakması 

mükellefiyeti yükleyerek terekesinin bir kısmını ya da belirli bir malını bırakabilir. 

Ancak bu mükellefiyetin yerine getirilmemesi durumunda mirasbırakan miras 

sözleşmesini feshedebilir, vasiyetini geri alabilir(MK 547) 

Şart mükellefiyet ayrımı ölüme bağlı tasarrufun geçerliliği ve iptali 

noktasında önem taşımaktadır. Şart gerçekleşmediğinde ölüme bağlı tasarruf hüküm 

ve sonuçlarını doğurmayacaktır. Örneğin okulunu bitirmesi karşılığında bir kimseye 

yapılan tasarruf gibi. Ancak mükellefiyet tasarruftan bağımsız bir nitelik taşıyabilir. 

Mirasbırakan tasarrufta bulunma iradesini açıklamış ve bunun yanı sıra da bir arzuda 

bulunmuş olabilir. Örneğin mirasbırakan bir araziyi belediyeye vasiyet etmiş, 

yanında da buraya hastane yapılması arzusunu dile getirmiş ise, hastanenin 

yapılmaması tasarrufu etkilemeyecektir. Ancak Yargıtay’ın eğer yüklenen 

mükellefiyetin yerine getirilmeyeceğini mirasbırakan bilseydi bu tasarrufu 

yapmayacak idiyse ortada bir şart olduğu şeklinde yorum yaparak, tasarrufu 

hükümsüz saydığı durumlar mevcuttur.  

Ölüme bağlı tasarrufun hüküm ve sonuçlarını doğurması gelecekte 

gerçekleşmesi şüpheli bir olaya bağlanmışsa geciktirici şart vardır. Bozucu şart 

bulunması durumunda ise tasarruf yapılmasıyla şart gerçekleşinceye kadar hüküm 

ifade eder. Ancak bozucu şartın gerçekleşmesi durumunda hükümsüz kalır. Hukuka 

ve ahlaka aykırı şart ve mükellefiyet bulunması durumunda ölüme bağlı tasarruf iptal 
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edilebilir(MK. 515)84 Ölüme bağlı tasarruflarda belirtilen şart ve mükellefiyetlerin 

bir ivaz oluşturduğundan bahsedilemez. Bu tarz şart ve mükellefiyetlerin genellikle 

ekonomik değeri yoktur. Üçüncü bir kimse lehine mükellefiyet yüklenmesi 

de(örneğin hukuk fakültesi öğrencilerini de yararlandırması koşuluyla bir avukatın 

kütüphanesini mirasçısına bırakması, ya da kira gelirlerini kızına vermek koşuluyla 

mirasbırakanın evini bir kimseye vasiyet etmesi  durumunda olduğu gibi) ivaz 

sayılmaz. Ancak mülkiyet hakkının bir takyidi bulunması durumunda ivazsız intikal 

eden değerin o haliyle değerlenmesi talep edilebilir. Diğer taraftan ivaz kabul 

edilecek şeyin intikal ettirene verilmesi gerekmektedir. Üçüncü kişi lehine 

mükellefiyet yüklenmesi durumunda bu koşul da oluşmamaktadır. Bu durumlarda 

mükellefiyete dayanılarak intikalin ivazlı olduğu dolayısıyla da veraset ve intikal 

vergisinin konusunun dışında kaldığı iddiası yersizdir. Ancak; mirasbırakanın, 

kendisine vasiyet ettiği şeyin karşılığını oluşturabilecek bir ekonomik değerin 

verilmesi koşulu getirmesi durumunda, artık bir şart ya da mükellefiyet değil bir 

ivazın varlığından bahsedilebilir. Bu halde ise bir ölüme bağlı tasarrufun varlığından 

bahsetmek zordur. Daha çok bir tarafın ediminin ifasının, gerçekleşmesi mutlak ölüm 

olayından ibaret bir vadeye kadar ertelendiği bir sağlararası ivazlı işlemin 

varlığından söz edilebilir.  

bbd) Mirastan Feragat 

Mirasbırakan ile mirasçısı arasında akdedilen ve mirasçının ilerde kendisine 

kalacak mirasçılık hakkından85 vazgeçmesini içeren sözleşmedir. İki tarafın da 

                                                 
84  Geciktirici bir şartın gerçekleşmesi imkansız olması durumunda, ölüme bağlı tasarruf baştan 

itibaren hiçbir sonuç doğurmayacaktır. Bozucu şartın imkansızlığı durumunda ise, tasarruf hüküm 
ve sonuçlarını doğuracak ve şart da imkansız olduğundan o haliyle kalacaktır. 

85  Mirasçının henüz bir miras hakkı olmadığından, miras payından feragat söz konusu olamaz. Bu 
ölüme bağlı tasarrufta ilerde doğması muhtemel bir miras payı mevcuttur ve henüz doğmayan bir 
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iradelerinin birleşmesi ile oluştuğundan miras sözleşmesi şeklinde yapılır. Mirasçının 

tek taraflı irade beyanı ile ya da lehine feragat edilen mirasçı ile mirastan feragat 

işlemi yapılması mümkün değildir. Mirasçının katılımı şarttır. Mirastan feragat 

sözleşmesinin yapılması, ilerde mirasbırakanın ölümü ile miras açıldığında mirasçılık 

sıfatının doğumuna engel teşkil eder. Mirastan feragat halinde artık mirası 

reddetmeye gerek yoktur.   

Mirastan feragat sözleşmesi ivazlı ya da ivazsız yapılabilir. İvazsız feragat 

halinde mirasçı hiçbir karşılık almadan ilerde doğacak mirasçılık sıfatından vazgeçer. 

İvazsız feragatte, feragat edenin altsoyu feragatten etkilenmez ve altsoy mirasçı olur. 

Feragat eden mirasbırakandan önce öldüğü takdirde, feragat edenin altsoyu sonra 

ölen mirasbırakanın mirasçıları olur. Mirastan ivazsız feragat, sözleşmede açıkça 

belirtilmiş olsun ya da olmasın mutlaka başka bir mirasçı lehine sonuç doğurur. Bu 

nedenle de feragat eden tarafından lehine feragat edilene önceden bir miras payı 

devrine benzemektedir. Bu devir ivazsız bir tarzda gerçekleşse bile, asıl intikal ölüm 

olayının vukuu ile feragat eden yok sayılarak veraset yoluyla gerçekleşeceğinden, 

vergilendirme de bu aşamada sağlıklı olarak yapılacaktır. Dolayısıyla mirastan 

ivazsız feragatte vergi hukukunu ilgilendiren bir durum yoktur, çünkü bir mirasçının 

lehine feragat de olsa; intikal ilerde normal yollardan vergilendirilecektir.  

Ancak ivazlı feragat yapılmış ise aynı durum söz konusu olamaz. İvazlı 

feragatte, feragat sözleşmesi, müstakbel mirasçıya, mirasçılıktan vazgeçmesi 

karşılığında bir ivaz intikal ettirilerek yapılır. İvazlı feragat sözleşmesi aksi 

öngörülmediği sürece feragat edenin altsoyuna da etkilidir. Çünkü feragat eden 

                                                                                                                                          
haktan feragat edilemez. Hatta feragat edenin mirasçılık sıfatını kazanacağı dahi şüphelidir; çünkü 
mirasçının mirasbırakandan önce ölmesi de söz konusu olabilir. Henüz bir miras payı da belirli 
olmadığından mirasçılık hakkından feragat edildiğinin belirtilmesi daha doğrudur.  
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kendisine düşecek miras payını şimdiden almış bulunduğundan, bunu da kendi 

altsoyuna aktaracaktır ve dolayısıyla altsoyun mirasçı olmasına gerek yoktur. Bu 

durumda normal şartlarda ilerde ölüm olayının vukuu ve miras hakkının doğması ile 

veraset yoluyla gerçekleşecek ivazsız intikal, önceden ölüme bağlı bir tasarruf ile 

sağlanmaktadır. Mirasçı, ilerde doğması muhtemel miras hakkını mirastan ivazlı 

feragat sözleşmesi ile almakta, bunun karşılığında da mirasçılık sıfatından 

vazgeçmektedir. Bu hukuki ilişki sonuçları bakımından, aslında,  ölüme bağlı tasarruf 

sözleşmesi ile gerçekleşen tipik bir sağlararası tasarruftur. Normal şartlarda ölüme 

bağlı tasarrufların hukuki ve vergisel sonuçları ölüm olayının vukuu ile ortaya çıkar; 

ancak mirastan ivazlı feragat sözleşmesinde, tıpkı sağlararası ivazsız tasarruflarda 

olduğu gibi, sözleşme ölüm olayı beklenmeksizin hüküm ve sonuç doğurur. Veraset 

ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 2. maddesi anlamında, bağışlamalar dışında diğer her 

türlü yolla gerçekleşen ivazsız intikallerin de verginin konusunu oluşturduğuna 

dayanılarak, mirastan ivazlı feragat sözleşmelerinin vergi kapsamına alınması ve 

feragat karşılığı verilen ivaz matrah alınarak vergi tarh edilmesi mümkündür.86 

Feragat sözleşmesinin belli bir kişi lehine yapılması durumunda, lehine 

feragat edilen şahsın, mirastan yoksunluk sebepleri bulunması ya da mirastan 

çıkarılması sebebiyle mirasçılık sıfatını kazanamaması halinde feragat ivazlı bile olsa 

hükümsüz kalacaktır.87 Bu durumda feragat eden mirasçı sıfatını kazanacaktır. 

Feragati içerir miras sözleşmesinin hükümsüz kalması, feragat etmiş bulunan 

mirasçının iktisap ettiği ivaza da tesir etmelidir. Feragat karşılığı verilen ivazın, yani 

önceden alınan miras payının terekeye dönmesi ve kanuni ya da iradi taksimin 

                                                 
86  Y. Karakoç, a.g.e., s. 57 
87  Şakir Berki, Türk Medeni Kanununda Miras Hukukunun Esasları II, AÜHFD, 1972, C. 29, S. 1-2, 

s. 123 
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yeniden yapılması gerekir; aksi durum feragat edenin haksız yere mükerrer miras 

payı almasına yol açacaktır. Bu durum vergilendirme aşamasında karışıklığa yol 

açabilir. Ancak kanımızca eğer ivazlı feragat aşamasında vergi ödenmişse; artık 

veraset yoluyla vergilendirme aşamasında, önceden ivazsız iktisap sebebiyle ödenen 

verginin mahsup edilmesi yerinde olacaktır. Aksi hal aynı intikal sebebiyle mükerrer 

vergilendirmeye sebep olacaktır ki; bu durum vergileme ilkelerine uygun ve vergi 

idaresinin amaçladığı bir durum değildir.  

bbe) Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Halinde Veraset ve İntikal Vergisi 

Hukuk düzeninin, hukuki işlemlerin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkması için 

öngördüğü bazı geçerlilik koşulları vardır. Ölüme bağlı tasarruflara ilişkin olarak bu 

geçerlilik koşullarından önceki bölümlerde yeri geldikçe bahsedilmişti. Hukuk 

düzeninin öngördüğü geçerlilik koşullarına uyulmamasından dolayı işlemin 

hükümlerini göstermemesine hükümsüzlük denmektedir. Hükümsüzlük yaptırımının 

değişik türleri vardır. Bunlar; yokluk, mutlak butlan ve nisbi butlandır. Ölüme bağlı 

tasarrufların geçerliliği için de belli koşullar bulunmakla beraber; bunların 

geçersizliğinin ileri sürülmesi ve bir iptal davası açılarak, geçersizlik halleri ve 

geçersizlik durumunun tespit edilmesi gerekmektedir.  

Ölüme bağlı tasarruflar, şekil şartlarına uyulmaması, hata hile tehdit 

sonucunda yapılması, ehliyetsizlik ve hukuka ve ahlaka aykırı şart ve mükellefiyetler 

içermesi gibi sebeplerle iptal edilebilir, ya da saklı payı ihlal etmesi durumunda 

tenkise tabi olabilir.(MK 557)88  

                                                 
88  İptal davası ölüme bağlı tasarrufun lehine yapıldığı kimselere karşı,  tasarrufun iptalinde menfaati 

olan mirasçı ya da vasiyet alacaklısı tarafından iptal sebebini öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl 
içerisinde açılır. Borçlar Hukukunun aksine, miras hukuku bakımından kendiliğinden geçersizlik 
olmaz, iptal davası açarak tasarrufun iptali gerekir. MK. 558-559 md. mirastan yoksunluk 
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Bunların dışında, boşanma durumunda da eşler birbirlerine karşı yasal 

mirasçılık sıfatlarını kaybedeceklerinden, ölüme bağlı tasarruf da sona erecektir. 

Mirastan yoksunluğun oluşması, mirasbırakandan önce ölme, bozucu şartın 

gerçekleşmesi ya da erteleyici şartın imkansızlığı durumlarında ölüme bağlı tasarruf 

kendiliğinden sonlanmaktadır. Ölüme bağlı tasarrufların iptalinde, iptal sebeplerinin 

bulunması halinde mutlaka bir iptal davası açılarak, tasarrufun hükümsüzlüğü ileri 

sürülmelidir.  

Genel olarak tüm özel hukuk işlemleri ve ölüme bağlı tasarruflar geçersizlik 

hallerini taşısalar bile; eğer taraflar edimlerini ifa etmişler ve işlem hüküm ve 

sonuçlarını doğurmuşsa, vergi hukuku açısından maddi sonuçlar ortaya çıktığından 

vergilendirme yapılır. Örneğin 14 yaşında bir kişinin yaptığı vasiyetname geçerlilik 

koşullarını taşımamakla beraber, geçersizliği ileri sürülüp iptal ettirilmediği sürece 

vergisel sonuçlarını doğuracaktır. Bu durumda geçerlilik koşullarını taşımayan bir 

ölüme bağlı tasarruf işleminin askıda geçerliliği söz konusudur. Tasarruf işlemi 

yapıldıktan sonra mirasbırakanın sağlığında, örneğin aldatılması sonucu işlemin 

yapıldığını öğrenmişse, işlemi kendisi de iptal ettirebilir. Mirasbırakan 1 yıllık süre 

içinde dava açmazsa, ölümünün ardından artık mirasçılar iptal davası açamazlar. 

Mirasbırakan tasarruf işlemini o haliyle kabul etmiş sayılır.  

Ölüme bağlı tasarrufların iptali yönünde verilen kararlar, geçmişe etkilidir ve 

tasarrufu yapıldığı andan itibaren ortadan kaldırır.89 Bu durumda ölüme bağlı tasarruf 

                                                                                                                                          
sebeplerinin bulunması ya da sonradan ortaya çıkması durumunda da ölüme bağlı tasarrufun iptali 
gerekecektir. Bu halde ise, lehine tasarruf yapılan kişinin mirasçılık sıfatına hiç sahip olamamasını 
gerektiren sebepler söz konusudur. Mirastan yoksunluk hallerinde, mirasbırakanın ölümünden 
sonra affetme durumu da söz konusu olamayacaktır. 

89  Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin karar yalnız taraflar bakımından sonuç doğurur. İptal davası 
açmayan mirasçılar bakımından da iptal sebepleri bulunsa bile, hakim talep olmadan bunu resen 
dikkate alamaz. Dolayısıyla dava açmayan mirasçılar bakımından durum değişmeyecek, tasarruf 
geçerliliğini devam ettirecektir. Ayrıca ölüme bağlı tasarrufa karşı kısmen iptal istenmişse, yine 
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hiç yapılmamış gibi, tasarruftan önceki durumun yeniden inşası gerekir. Ölüme bağlı 

tasarrufa dayanılarak intikal eden değerler terekeye geri dönecek ve yasal miras 

payları ya da saklı paylar göz önüne alınarak taksim edilecektir. Bu durumda 

mirasbırakanın sağlığında ölümüne bağlı olarak yaptığı tasarruflarının ölümünden 

sonra hak sahiplerine hiç intikal etmemesi ya da intikal ettikten sonra iptal sebebiyle 

terekeye geri dönmesi söz konusu olacaktır. Ölüme bağlı tasarruf ifa edildikten ve 

ivazsız iktisap gerçekleştikten sonra işlemin iptali durumunda, intikal anında ödenen 

veraset ve intikal vergisinin ne olacağı noktasında belirsizlik bulunduğu gibi Veraset 

ve İntikal Vergisi Kanunu’nda da bir düzenleme mevcut değildir. Özellikle iptal 

davasının iyiniyetli mirasçılara karşı 10 yıl, kötü niyetli mirasçılara karşı 20 yıl 

olduğu düşünüldüğünde; uzun bir zaman geçtikten sonra iptal edilen tasarruf 

sebebiyle ödenen vergi de iptal edilebilecek midir?  

Öncelikle belirtmek gerekir ki; ölüme bağlı tasarrufların iptal edilebilmesi ve 

iptal sebepleri Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Bu iptal sebeplerine dayanılarak 

açılacak davalarda hukuk mahkemelerinin ve Yargıtay’ın vereceği kararlar vergi 

idaresi için; yeni ivazsız intikaller sonucu oluşacak vergi tarhiyatı, iptal edilen 

ivazsız iktisaplar sebebiyle geri verilip verilmeyeceği tartışmalı ödenen vergiler, yeni 

vergiyi doğuran olayların vukuu ve önceden vergilendirilmiş vergiyi doğuran 

olayların ortadan kalkması bakımından, yapılan işlemlerin özel hukuk temeli olarak 

yol gösterici ve bağlayıcı olacaktır.  

Ölüme bağlı tasarruflar, tasarruf aleyhine olan mirasçılar ve vasiyet 

alacaklıları bakımından, iptal sebebini öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 
                                                                                                                                          

iptal istenmeyen kısım bakımından geçerliliğini sürdürecektir. Ancak ehliyetsizlik, şekil noksanlığı 
durumunda tasarrufun bütünüyle geçersizliği tespit edilmiş olur. Ahlaka aykırı bir şarta bağlanmış 
olması durumunda, tasarrufun sadece şarta bağlanmış kısmının iptali ve geçersizliği sonucu 
doğacaktır. Ömer Uğur Gençcan, Miras Hukuku, Ankara 2008, s. 337 
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açılır. Ölüm olayı ile mirasın açılmasını takiben henüz veraset ve intikal vergisi 

ödenmemişse; tasarruf iptal edildiğinden sorun çıkmayacaktır; ancak vergilendirme 

işlemleri tamamlanmışsa ve daha sonrasında bu vergilendirmeye esas olan ölüme 

bağlı tasarruf iptal edildiğinde, aleyhine olarak iptal kararı verilen kişinin ödediği 

verginin kendisine iade edilip edilmeyeceği hususu tartışmalıdır. Ölüme bağlı 

tasarrufun ilk haliyle, mirasçının veraset yoluyla elde ettiği miras payının ivazsız bir 

intikal olduğunda kuşku yoktur. İntikal ve iktisabının hukuken gerçekleşmesi ile mal, 

alacak ya da hak iktisap edenin malvarlığına kesin olarak dahil olmaktadır. Ancak 

sonradan verilen bir mahkeme kararı ile ölüme bağlı tasarrufun iptali sonucu edinilen 

bu malın, edinenin malvarlığından çıkarak, eski haline dönmesi söz konusudur. 

Burada tasarruf işleminde geçersizlik halleri baştan beri bulunmuş olsa da; hükmen 

tesis edilen bir geri dönüş vardır. Zaten ivazsız tarzda edinilen mal yine ivazsız 

olarak servet kaynağına geri dönmektedir.  

Hele ki iptalin 10 yıl ya da 20 yıl sonra gerçekleştiği düşünülürse, iktisap 

edenin malvarlığında uzun yıllar kalmış ve vergilendirme ölçütü olan mali gücün 

artışına sebep olmuş ivazsız bir intikal söz konusu olduğundan; artık 

vergilendirmenin amacına ulaştığından bahisle, yıllar önce ödenen verginin, 

tasarrufun iptali sebebiyle mükellefe iadesini gerektirir bir durum olmadığı açıktır. 

Ancak tasarruf gerçekleştikten kısa bir süre sonra(örneğin 1 yıl sonra) ölüme bağlı 

tasarruf işleminin iptalinde, iktisap edilen malın kısa bir süre iktisap edenin 

malvarlığında kalmış ve dolayısıyla kısa süreli bir ivazsız servet artışı yaşanmış 

olması sebebiyle, ödenen verginin iade edilmemesi hakkaniyete aykırı bir uygulama 

haline gelmektedir. Böylesi bir analizde ise, sürenin kaç yılla sınırlı olacağı 

noktasında belirsizlik ortaya çıkmaktadır. Örneğin 4 yıl sonra iptal edilen bir 
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tasarrufta, bu süre uzun mu yoksa kısa olarak mı algılanacaktır? Bu noktada 

uygulayıcının yaptığı işlemlerin yargıya taşınması ile içtihat yollu daha belirgin bir 

görüş ortaya çıkarılabilir. Aksi halde, tartışmalı olan bu husus belirsizliğini 

koruyacaktır. Böylesi bir belirsizlik ise hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik ilkesi 

açısından sakıncalıdır.  

Diğer taraftan, ivazsız iktisap edilen malın, ölüme bağlı tasarrufun iptali ile 

terekeye geri dönmesi bir mahkeme kararına dayandığından, bunun VİVK. 2. 

maddesi anlamında sıradan bir ivazsız intikal olmadığı, mahkeme kararının varlığı 

sebebiyle hükmen gerçekleştiği de düşünülebilir. Bu yorumun yanı sıra ayrıca, 

mahkeme kararının tasarrufu tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırdığı da düşünülerek 

ödenen verginin iade edilmesi gerektiği kanısına ulaşılabilir. Çünkü artık ortada 

ölüme bağlı olsun ya da sağlararası olsun intikal ettirenin ve iktisap edenin ivazsız 

intikal yapma iradesine bağlı işlem kalmamıştır. Dolayısıyla vergisel sonuçlarının 

devam ettirilmesine de gerek yoktur. VİVK’daki somut olay tanımı ile örtüşen somut 

vergiyi doğuran olay ortadan kalkmıştır. Ayrıca ölüme bağlı tasarrufun iptali kararları 

da etki bakımından geriye yürümektedir.  

Ancak diğer taraftan vergiyi doğuran olay, VUK. 19. maddesi anlamında 

maddi olayın vukuu ya da hukuki durumun tekemmülü ile gerçekleşmektedir. Hem 

ölüm olayı hem de bazen hukuki durumun tekemmül etmesiyle (örneğin muayyen 

mal vasiyetinde ölüme bağlı tasarruf işleminin ifası ile) ivazsız intikal 

gerçekleşmektedir. Vergi kanunları sadece bu kısmı düzenlemiş; ancak vergiyi 

doğuran olayın ortadan kalkması halinde ne olacağından bahsetmemiştir. Oysa ki; 

VİVK. 21. maddesinde sadece gaip mirasçının ya da gaip mirasbırakanın ortaya 

çıkması durumunda verginin düzeltileceği ve evvelce ödenen vergilerin talep üzerine 
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mükellefe geri verileceği düzenlenmiştir. Bu halde kanunkoyucu ya kasıtlı bir 

suskunluk içerisindedir ve dolayısıyla vergiyi doğuran olay ortadan kalksa bile 

ödenen vergiye dokunulmaması gerektiği düşünmüştür; ya da bu hallerin 

öngörülememiş olması sebebiyle düzenleme unutulmuştur. Kanunun lafzından ve 

vergi hukukunun hakim ilkesi olan kanunilik ilkesinden kıyas yapıldığında birinci 

durum ağır basmaktadır.90 

Diğer taraftan, ölüme bağlı tasarrufun iptali sebebiyle, tasarruf edilen kısmın 

iktisap edenin malvarlığından çıkarak terekeye geri dönmesi de yeni bir ivazsız 

intikal sayılabilecek midir? Kanımızca bu durumda terekeye dönen miras payı, ya da 

tenfiz sonucu saklı pay, kanuni mirasçılara miras hukuku esasları dahilinde intikal 

ettirileceğinden, veraset yollu bu ivazsız intikal de vergilendirilecektir. Ayrıca ivazsız 

intikalin bir kimseden diğer bir kimseye yapılması gerekmektedir. Ölüme bağlı 

tasarrufun iptal edilmesi ile tasarrufu iptal edilen kişiden, gerçek hak sahiplerine 

doğrudan doğruya, VİVK. 2. maddesi anlamında veraset dışında sağlararası ivazsız 

bir intikal söz konusu olmayacaktır. Gerçek sahiplerine intikal edecek miras 

paylarının iktisabının temelinde de veraset ilişkileri ve miras hukuku esasları 

bulunmaktadır. Veraset yoluyla gerçek hak sahiplerine ivazsız intikal 

vergilendirileceğinden ve bu durum da mahkeme kararı ile tesis edildiğinden, veraset 

dışında bir yolla gerçekleşen bir ivazsız intikal mevcut değildir.  

Vergi hukuku açısından özel hukuk işlemlerinin geçersizlik hallerini 

taşımaları ya da mutlak butlan ile başından itibaren hükümsüz olmaları; 

                                                 
90 Vergiyi doğuran olayın geçmişe etkili iptali halinde ödenen vergilerin akıbetinin ne olacağına 

ilişkin, Türk Vergi Sisteminde istisnai iki yasal düzenleme olan Katma Değer Vergisi Kanunu md. 
35 ve Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu md. 21 dışında hüküm bulunmamaktadır. Bu özel 
düzenlemelerin bulunması bu konuda yasa koyucunun kasıtlı bir suskunluk içinde olduğunu 
düşündürmektedir. M. Akkaya, a.g.e.,  sy 86, dn. 11  
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hükümsüzlüğe rağmen işlemin iktisadi sonuçlarını doğurarak verginin konusunu 

oluşturduğu noktada anlam ifade etmez. Hatta hukuka ve ahlaka aykırı faaliyetler 

sonucu vergiyi doğuran olayın gerçekleşmişse dahi, vergilendirme yapılır.(VUK 9. 

md.) Vergiyi doğuran olayın temelindeki özel hukuk işleminin geçersizliğine rağmen 

edimler ifa edilmiş ancak sonradan geçersizliği ileri sürülmüşse, işlem tüm iktisadi 

sonuçları ile ortadan kalkmadığı sürece, ödenen vergilerin de iadesi söz konusu 

olamaz. Geçersiz sözleşme hükümleri ve uygulama sonuçları itibariyle vergiyi 

doğuran olayla ilişkisinin kurulması halinde, bu sözleşme hükümleri aynen geçerli 

bir sözleşmeymiş gibi değerlendirilecektir.91 Ölüme bağlı tasarruflar bakımından da 

aynı kural geçerli olacaktır. Tasarrufun geçmişe etkili olarak iptal edilebilirliği ve 

ivazsız intikal sonuçlarının ortadan kalkması doğrultusunda, veraset ve intikal 

vergisinin de ortadan kalkıp kalkmamasından söz edilebilecektir. Ancak daha önce de 

bahsedildiği gibi, geçmişe etkili iptal hallerinde kanunilik ilkesi ağır basmakta ve 

yasal düzenleme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çünkü; VUK. 19. Maddesindeki 

düzenleme açıktır ve vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın 

vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.  Vergiyi doğuran olayın ortaya 

çıkmasına ilişkin yapılan bu tanımın ardından herhangi bir genel istisna 

düzenlenmemiştir. Madde hükmü açık ve net gözükmektedir. Bu nedenle genel 

olarak özel hukuk işlemlerinin ve özel olarak da ölüme bağlı tasarrufların geçmişe 

etkili iptal hallerinde iktisadi sonuçlarıyla ortadan kalkan işlemde verginin de ortadan 

kalkacağını söylemek yasal düzenlemelerle bağdaşmamakta ve bu durum vergi 

yargısının da işini zorlaştırmaktadır. Diğer taraftan vergi yargısı önüne gelen bazı 

                                                 
91  D. Şenyüz, Vergi Hukuku Açısından Özel Hukuk Sözleşmeleri, Ankara 2002, s. 57 



 

 85

uyuşmazlıklarda hata düzeltme hükümleri ya da başka gerekçelerle sorunu aşmaya 

ve hakkaniyete uygun bir çözüm bulmaya çalışmaktadır.92 

Yasal bir düzenleme olmamakla birlikte, kanımızca vergi hukukunda özel 

hukuk işlemlerinin tüm geçersizlik hallerinde kullanılan iktisadi sonuçların doğması 

ya da ortadan kalkması kriterinin, ölüme bağlı tasarruf işlemlerinin iptali ile iktisadi 

sonuçların ortadan kalkması durumunda da işletilmesi ve veraset ve intikal vergisinin 

de ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu durum vergi hukukunda ekonomik 

yaklaşım ilkesinin de bir gereğidir. Ancak yine de kötüniyetli mirasçıya karşı 20 yıl 

sonra açılarak iptal ettirilen ölüme bağlı tasarruf sebebiyle ortadan kalkan iktisadi 

sonuçların, 20 yıl önce ödenen vergiyi de ortadan kaldırması vergileme ilkeleri 

bakımından uygun değildir. VUK. 19. maddesi ve VİVK. 21. maddesi ile vergileme 

ilkeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; ölüme bağlı tasarrufun geçmişe etkili 

olarak iptali halinde, evvelce ödenen vergilerin iadesi yasallık ilkesini aşar bir nitelik 

taşıdığından pek mümkün görünmemektedir. Bu hususlarla ilgili genel olarak Türk 

Vergi Sisteminde, özel olarak  da VİVK’da düzenleme yapılması uygun olacaktır.  

3- Sağlararası Tasarruflarda 

Ölüm olayının vukuu ile sonuç doğurmak üzere yapılan ölüme bağlı 

tasarruflardan miras sözleşmesi gibi iki tarafın iradesinin bir araya gelmesi ile 

yapılan hukuki işlemler de aslında sağlar arasında yapılmaktadır. Ancak ölüme bağlı 

tasarrufların sağlararası tasarruflardan ayrıldığı en önemli nokta, ölüme bağlı 

tasarrufların sonuçlarının işlemin yapılmasıyla birlikte hemen ortaya çıkmaması, 

tasarrufta bulunanın ölümü ile birlikte tasarrufun sonuçlarını doğurmasıdır. 

                                                 
92  M. Akkaya, a.g.e, sy 86, dn. 11 Ayrıca vergiyi doğuran olayın iptali ile verginin de iptal edilip 

edilemeyeceğine ilişkin tartışma farklı açılardan ve kapsamlı olarak sy 81 vd. da ele alınmaktadır.  
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Sağlararası tasarruflarda ise hukuki işlem yapıldığı andan itibaren ifa edilebilir 

durumdadır. Ölüme bağlı tasarrufların ifası için ise, gerçekleşme zamanı önceden 

bilinemeyen bir nevi vade olan ölüm olayının meydana gelmesi gerekir. Sağlararası 

tasarruflar arasında, ivazsız intikal niteliği taşıyan özel hukuk işlemi olarak ilk akla 

gelen bağış işlemidir.  

a) Bağışlamalar 

aa) Genel Olarak Vergilendirme 

Veraset ve intikal vergisinin doğumuna neden olan en tipik sağlararası 

tasarruf bağış işlemidir. Bağışlamalar, ivazsız tarzda bir şahıstan başka bir şahsa mal, 

hak ya da alacak intikalinin en yaygın biçimidir. Ancak bunun dışında, VİVK’nun da 

işaret ettiği gibi, ivazsız intikaller başka yollarla da gerçekleşebilmektedir. 

Kanundaki bu düzenlemeyle, kanunkoyucunun kanunun yapıldığı dönemde 

öngöremediği ancak; değişen ve gelişen ekonomik, sosyal ve toplumsal yaşamda 

farklı biçimlerde ortaya çıkabilecek ve tüm unsurları ile ivazsız intikal sayılabilecek 

işlemlerin vergilendirme kapsamına alınması sağlanmıştır. Bahis oyunları, çekilişler, 

at yarışları ve benzeri olaylarda bağış işleminden söz edilememekle beraber, diğer 

yollardan gerçekleşen ivazsız intikal mevcuttur.  

Önceki bölümde de bahsedildiği üzere bağış işlemi bağışlanan tarafın da 

iradesi ile meydana gelen iki taraflı bir sözleşmedir. Bağışlanan tarafın kabulü 

olmadan, bağış işlemi hüküm ifade etmez.93 Bağış işleminin bu esaslı unsuru 

bulunmadan gerçek bir bağıştan söz edilemez. Konuya ilişkin Danıştay eski tarihli 

                                                 
93 Kaldı ki zaten tek taraflı irade beyanı ile yapılan ölüme bağlı tasarruf işleminde, yani 

vasiyetnamelerde de, aslında vasiyet edilenin kabulü gerekir. Mirasçının 3 ay içerisinde mirası 
reddetme hakkı bulunmaktadır. Tek taraflı irade beyanı ve ölüm olayının gerçekleşmesi ile anında 
tasarruf tamamlanmamaktadır. 3 aylık mirası reddetme süresinin itirazsız geçmesinin ardından 
artık mülkiyetin intikalinde söz edilebilir.  
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bir kararında, “Tarhiyat, mükellefin böyle bir bağışı kabul  ettiğini ifade eden 

beyanına veya bağışlandığı iddia olunan paranın mükellefe teslim edildiğini gösteren 

bir delile dayandırılmayıp, sadece bu parayı eşime verdim şeklindeki beyanı ve 

işletmenin kasa hesabında mükellef hesabına alacak olarak kaydedilmiş bulunmasına 

dayanmaktadır.....Olayda hibe için gerekli unsurların oluşmadığı anlaşılmaktadır.” 

denilmiştir. 94 

Bağışlamanın kabulü iradesi bağışlanan tarafından açık olarak belirtilmeyip 

zımnen de kabul edilebilir. Bir kimsenin, eşi ve çocuğunun şirkete ortak olmaları 

için, koymayı taahhüt ettiği sermaye hissesini kendisinin ödediğinin saptanması 

üzerine, veraset ve intikal vergisi salınması durumunda, sermaye taahhüt eden 

kimsenin bu taahhüdü yerine getirdiği esnada eş ve çocuğunun bağışlamayı 

reddetmemesi zımnen kabul ettikleri anlamına gelmektedir. Bu sebeple 

bağışlananların açık kabullerinin olmadığından bahisle verginin doğmadığının iddia 

edilmesi yerinde değildir.95 

Bağış işlemlerinde bağışlananın kabulünün yanı sıra temel bir unsur da 

intikalin ivazsız yani karşılıksız olmasıdır. İntikalin ivazsızlığı vergilendirme 

bakımından da hayati önem taşımaktadır. Bağışlama iradesi ile kurulan intikalin 

ivazsızlığı her zaman çok net olmayabilmekte, işlem görünürde bağış olsa bile içerik 

olarak kısmı ya da tam bir karşılık barındırabilmektedir. Örneğin Danıştay bir 

kararında, intikal eden hisse senetlerinin üzerinde rehin, haciz ve ipotek vs. gibi 

                                                 
94  Dnş. 11. D. E. 1965/416, K. 1966/1018, 03.05.1966 tarihli kararı, C. Nuri Tan, N. Urul, Veraset ve 

İntikal Vergisi Kanunu ve Tatbikatı, Ankara 1967, s.133. Benzer bir kararda; babası ile arasında 
ortaklık ilişkisi bulunan oğula, baba tarafından dükkandaki hissesinin bağışlanması sebebiyle 
salınan vergisi, lahdar oğlun defterlerinde borç olarak gözükmesi ve bağış iki taraflı bir akit 
olduğundan oğlun da rızasının bulunması gerektiği , ortada bir bağışın bulunmadığı gerekçesiyle 
kaldırılmasına hükmedilmiştir. Dnş 11. D. E. 1966/1425, K. 1966/ 2729, 01.12.1966 tarihli karar, 
F. Karagözoğlu, a.g.e, Ankara 1977, s. 50 

95  Dnş 7. D. E. 1981/1610, K. 1982/3011, 12.11.1982 tarihli karar, Dnş Der., S. 50-51 
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hakların bulunması durumunda artık intikalin ivazsız olduğundan 

bahsedilemeyeceğini kabul etmiştir. Böyle bir olayda, ancak intikal ettiren kimse 

lehine bir rehin ve sair irtifak hakkının bulunması durumunda ivazlılıktan söz 

edilebileceği açıktır. Üçüncü kişiler lehine takyitler bulunması durumunda, 

ivazlılıktan değil; olsa olsa intikal konusu malın, irtifak haklarıyla sınırlandırılmış 

haliyle hesaplanacak değerinin ivazsız tarzda intikal edeceğinden bahsedilebilir. 

Bir malın bağışlayan lehine intifa hakkı tesis edilerek bağışlanması 

durumunda aslında malın kuru mülkiyeti bağışlanmış olur. Bu halde de vergiyi 

doğuran olay mevcuttur, ancak vergilendirmede kuru mülkiyetin değeri esas 

alınacaktır. Sağlararası intikaller hariç olmak üzere, veraset yoluyla intikal eden kuru 

mülkiyetler VİVK’nun 4. maddesinin j bendi ile vergiden istisna edilmiştir. Bu 

istisna hükmü veraset yoluyla intikallerde MK.’da 1990 dan96 önceki uygulama 

sebebiyle sağ kalan eşin intifa hakkını seçmesi ihtimali göz önünde bulundurularak 

getirilmiştir. Sağ kalan eşin intifa hakkını seçmesi durumunda diğer mirasçılara kuru 

mülkiyet halinde yapılan veraset yollu intikal, verginin kapsamı dışında 

bırakılmıştır.97 Ancak bu durum geçicidir, çünkü intifa hakkı sahibinin ölmesi ile 

kuru mülkiyet tam mülkiyete dönüşecek ve tam mülkiyet üzerinden veraset ve intikal 

vergisi doğacaktır. Bu durumda ilk başta tanınan istisna hükmü ile aslında veraset 

sebebiyle ortaya çıkan verginin ödenmemesi değil, bir süreliğine ertelenmesi söz 

konusudur. VİVK’na göre kuru mülkiyet halinde intikaller, kuru mülkiyet halinde 

kaldığı sürece vergiden müstesnadır. Medeni kanunda sağ kalan eşe ve bazı zümre 
                                                 
96 1990 yılında çıkarılan 3678 Sayılı Kanun ile Medeni kanunda değişiklik yapılması sonucu sağ kalan 

eşin ve bazı mirasçı zümrelerine seçimlik hak olarak tanınan kanuni intifa hakları kaldırılmıştır. Bu 
uygulamaya göre mirası reddetme süresi olan 3 aylık zamanda, sağ kalan eş tereke üzerinde intifa 
hakkını seçtiğini bildirebiliyordu.  

97 “Kuru mülkiyet halinde intikal eden malların, kuru mülkiyet halinde kaldığı sürece, intifa hakkı ile 
birleşmek suretiyle tam mülkiyete dönüşünceye kadar veraset ve intikal vergisinden müstesna 
olduğu” hakkındaki karar; Dnş. 7. D. E. 1992/7847, K. 1994/6308, 19.12.1994 tarihli karar 
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mirasçılarına tanınan kanuni intifa hakkı kaldırılmış olsa da, mirasbırakanın 

iradesiyle yaptığı ölüme bağlı tasarruflarıyla malları üzerindeki mülkiyet hakkını 

ayırarak malın intifa hakkını birine, kuru mülkiyet hakkını ise bir başka birine 

vasiyet etmesi mümkündür.98 Bu durumda da kuru mülkiyet hakkı veraset yoluyla 

intikal ettiğinden tam mülkiyete dönüşünceye kadar vergiden müstesna olacak, diğer 

taraftan veraset yoluyla intikal eden intifa hakkı ivazsız intikal söz konusu 

olduğundan vergiye tabi olacaktır. İntifa hakkı sahibinin ölümü ile hak sona 

erdiğinde ve kuru mülkiyet tam mülkiyete dönüştüğünde, kuru mülkiyeti tam 

mülkiyete dönüşen kimse de vergilendirilecektir.  

Veraset yoluyla intikal eden kuru mülkiyet hakkının vergilendirilmemesinin 

bir sebebi de, bu hakkın intifa hakkı olmadan tek başına hak sahibine bir yarar 

sağlayamayacak olmasıdır. Çünkü malın kullanma, yararlanma ve semerelerinden 

faydalanma hakkı intifa hakkı sahibindedir. Dolayısıyla çıplak mülkiyet halinde 

intikal eden mal ancak intifa hakkı geri döndüğü zaman gerçekten ekonomik bir 

değer kazanacaktır. Ancak buna rağmen kuru mülkiyet hakkının da elden çıkarılması 

mümkün olabilir. Her ne kadar malı kullanma, yararlanma ve semerelerinden 

faydalanma hakkı henüz bulunmasa da intifa hakkı elbet bir gün sona erecek ve kuru 

mülkiyet sahibine dönecektir. Veraset yoluyla intikal eden kuru mülkiyet hakkının 

elden çıkarılması ve ekonomik bir yarar sağlanması durumunda artık kişinin 

vergiden bağışık hali sona erecektir.99 Kuru mülkiyetin satılması, intifa hakkına bir 

etkide bulunmaz, intifa hakkı sahibi bu hakkını bütün maliklere karşı ileri sürebilir. 

                                                 
98 “Olayda intifa hakkı daha önceden satış yoluyla intikal etmiş olan taşınmazın kuru mülkiyeti veraset 

yoluyla davalıya geçmiş ve davalı uhdesinde intifa hakkı tam mülkiyete dönüşmüş bulunmaktadır. 
Bu durumda tam mülkiyete dönüşen malın vergilendirilmesi uygun bulunduğundan…..” Dnş 11. 
D. E. 1970/2012, K. 1970/2448, 11.11.1970 tarihli karar, F. Karagözoğlu, a.g.e., sy.130 

99 Dnş. 11. D. E. 1965/420, K. 1965/326, 27.10.1965 tarihli karar, Karagözoğlu, a.g.e., s. 138  
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Malın izaleyi şuyuu davası yoluyla verilen mahkeme kararı sonucu satılmasında 

dahi, intifa hakkı satış bedeli üzerinde devam eder.100 

Sağlararası kuru mülkiyet intikallerinde ise istisnai bir durum olmadığından, 

kuru mülkiyet intikalleri değerinin tespiti ile vergiye tabi tutulacaktır.101 Bir malın 

intifa hakkının ayrı, kuru mülkiyet hakkının ayrı şekilde ayrı kimselere bağışlanması 

da, tıpkı miras bırakılmasında olduğu gibi mümkündür ve vergilendirilebilir. Hem 

intifa hakkının bağışlanması hem de kuru mülkiyet hakkının bağışlanması ivazsız bir 

intikal niteliği taşıdığından ve istisnaya girmediğinden102 veraset ve intikal vergisinin 

konusuna girer. Bu halde de intifa hakkı sahibinin ölmesi ile kuru mülkiyet sahibinin 

tam mülkiyet kazanması söz konusu olacaktır. İntifa hakkının sona ermesi ile kuru 

mülkiyete eklenmesi, kuru mülkiyet sahibi bakımından yeni bir ivazsız iktisaptır ve 

eklenen intifa hakkının değeri kadar verginin konusunu oluşturacaktır. Veraset 

yoluyla gerçekleşen kuru mülkiyet intikallerinde vergi, kuru mülkiyet ortadan 

kalkıncaya kadar istisna edilmektedir. Sağlararasında ise buna gerek kalmadan kuru 

mülkiyetin ivazsız intikali de olsa vergilendirilmeli, sonradan intifa hakkının 

eklenmesi ile de intifa hakkı değeri kadar yeniden vergilendirilmelidir. Bu konuda 

                                                 
100 Dnş. 7. D. E. 1986/315, K. 1988/512, 24.02.1988 tarihli karar, Selami Demirkol, M. Önder Tekin, 

Nihat Toktaş, Danıştay Vergi Dava Daireleri Karar Özetleri 2. baskı, 2006, sy 1047 
101 Kuru mülkiyet intikallerinin veraset ve intikal vergisinden muaf olduğuna ilişkin düzenleme, 1980 

yılında VİVK. 4/j bendinde 2353 S.K. ile değişiklikten önce, sağlararası intikalleri de 
kapsamaktaydı. Dolayısıyla da Danıştay kararları da bu yönde verilmiştir. Babası tarafından 
mükellefe 4 adet taşınmazın kuru mülkiyetinin bağışlanması ve daha sonra babanın ölmesi 
şeklindeki bir olayda, babanın sağlığında kuru mülkiyet halinde bağış yoluyla yapılan ivazsız 
intikallerin VİVK. 4. maddesi gereği vergiden muaf olduğuna, ancak ölüm olayı ile kuru 
mülkiyetin tam mülkiyete dönüşmesi sebebiyle vergilendirilmesi gerektiğine hükmedilmiştir. Dnş 
11. D. E. 1971/1490, K. 1971/1658, 22.6.1971 tarihli kararı, F. Karagözoğlu, a.g.e., s. 128. Aynı 
yönde başka bir karar; Dnş. 11.D. E. 1973/1403, K. 1974/2482, 18.12.1974 tarihli karar 

102 1973 yılında 2 adet taşınmazın kuru mülkiyetlerinin bağışlanmasının ardından, 1983 yılında intifa 
hakkının devredilmesi, kuru mülkiyetlerin bağışlandığı dönemde sağlararası kuru mülkiyet 
intikallerinin de istisna kapsamında olmasından dolayı vergilendirilmemiş, ancak intifa haklarının 
birleşmesi ile esasen doğmuş ancak ertelenmiş olan vergi alacağı üzerindeki istisnai durum ortadan 
kalkmıştır. Bu nedenle 1973 yılında mevcut vergi oranları dikkate alınarak vergilendirilmesi 
gerekir. Dnş. 9. D. E. 1989/1887, K. 1989/3106, 09.11.1989 tarihli karar, Dnş. Der., S. 78-79 s. 
460-462 
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Maliye Bakanlığı da aynı görüştedir.103 Ancak burada var olduğu kabul edilen ivazsız 

intikal, VİVK’nun 1. maddesinde belirtildiği gibi, bir şahıstan başka bir şahsa 

olmakla beraber, intikal ettirenin intikal iradesi bulunmamaktadır. İntifa hakkının, 

hak sahibinin hayatı ile sınırlı olması ve bu kişinin ölümü ile asıl mülkiyete geri 

dönmesinin kanunen düzenlenen bir husus olmasından kaynaklanmaktadır.104 Bir 

malın çıplak mülkiyeti elde tutularak satılması ya da bağışlanması suretiyle intifa 

hakkı tesisi mümkündür. İntifa hakkı her durumda kanundan kaynaklı olarak, ya hak 

sahibinin ölümü ile sona erecek ya da terkin sebeplerinin ortaya çıkması ile terkin 

edilecektir. İntifa hakkının terkini ya da sona ermesi sonucu, bağışlayan çıplak 

mülkiyet sahibine geri dönmesi durumunda, hakkın ilk sahibinin vergilendirilmesi 

hakkaniyete aykırı gibi gözükebilir; ancak yine de ortada ivazsız bir servet artışı ve 

ivazsız intikal vardır. Bu noktada ivazsız intikal, veraset yoluyla ya da hibe yoluyla 

değil, sair bir yolla gerçekleşmektedir ve VİVK. bunların dışında her türlü yolla 

gerçekleşen ivazsız intikali verginin konusu kapsamına aldığından, kuru mülkiyete 

eklenen intifa hakkının bir ivazsız iktisap sayılarak vergilendirilmesi yerindedir. 

Bir malın intifa hakkı ile kuru mülkiyet hakkının ayrılarak ayrı ayrı satışa 

konu edilmesi de mümkündür. Bu durumda satış işlemi ivazlı olduğundan tapu 

işlemleri için ödenen harçlar haricinde bir vergi söz konusu olmamakla beraber; 

intifa hakkını satın alanın ölmesi ile yine kuru mülkiyetin tam mülkiyete dönüşmesi 

                                                 
103 M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan, Vergi Hukuku, 13. Baskı, 2005, s. 375. 
104 Konuya ilişkin bir Danıştay kararında, tesis edilen intifa hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi 

ivazsız intikal niteliğinde olmadığından vergilendirilmesinde isabet olmadığına hükmedilmiştir. 
Kararda şöyle denilmektedir: “ ….kaydın terkini ile intifa hakkı sukut edeceğinden, taşınmaz mal 
sahibi davacının, MK 618 maddesi uyarınca ondan yararlanması ivazsız bir iktisaba değil, kanuni 
zorunluluk nedenine dayandığı, bu sebeple tesis edilen intifa hakkı hibe ve intifa hakkının 
sukutundan sonra bu hakkın asil zilyede dönmesi ivazsız iktisap niteliğinde görülerek verginin 
onanmasına karar verilmesinde isabet bulunmadığı gerekçesiyle…”  
Dnş. 11.D. E. 1968/648, K. 1968/1890, 18.11.1968 tarihli karar, F. Karagözoğlu, a.g.e., s. 88 
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söz konusu olacaktır105. Çıplak mülkiyete intifa hakkının eklenmesi ve tam mülkiyete 

dönüşmesi, malikin servetinde bir artışa sebep olacaktır ve malikin bunun 

karşılığında ödediği bir bedel de bulunmamaktadır. Dolayısıyla intifa hakkı sahibinin 

ölmesi ile sona ermesi sonucu, kanundan kaynaklı zorunluluk sebebiyle hak intikal 

etmiş olsa dahi; ivazsız bir iktisap söz konusudur ve vergilendirilmesi gerekir.  

Bağış işleminin tüm unsurları ile tamam olarak hukuk aleminde doğmasının 

ardından, sıra bu sözleşmenin hüküm ve sonuçlarının yerine getirilmesindedir. Vergi 

hukukunu daha çok ilgilendiren aşama da bu aşamadır. Ancak işlem tamamlansa da 

edimler ifa edilmediğinden henüz vergilendirilebilir bir husus olmayabilir. Belki de 

sözleşme ifa edilmeyecek ve ifa edilmesi için yasal yollara başvurulması 

gerekecektir. VUK’un 19. maddesi gereği vergi alacağı verginin bağlandığı olayın 

vukuu ya da hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Bu durumda vergi alacağının 

doğması için işlemin yapılmış olması yeterli değildir. Hukuki işlemin öngördüğü 

hukuki durumun da kurulması yani mülkiyetin geçirilmesi gerekir. Vergiyi doğuran 

olay böylece gerçekleşecektir. İşlem yapılmış olmakla beraber, henüz sonuçlarını 

doğurmamışsa, vergilendirilebilir iktisadi bir unsur ve veraset ve intikal vergisi 

bakımından ivazsız intikal oluşmamış demektir.  Bu halde özel hukuk işleminin 

henüz sonuçlarını doğurmadığının ya da sözleşmeden dönüldüğünün, geçersizliğinin 

ispatı işlemin tarafı olan ve ivazsız iktisapta bulunan mükellefe ait olacaktır. 

İşlemden bir şekilde haberdar olan vergi idaresinin vergi salması normaldir. 

Geçersizlik hallerinde vergilendirmenin nasıl yapılacağına ileride değinilecektir.  
                                                 
105 Murisin sağlığında sahibi olduğu gayrımenkulleri, intifa hakkı kendisinde kalmak üzere, 

çocuklarına satış göstererek tapuda tescil ettirmiş bulunması ve ölüm olayı ile muris bakımından 
sona eren intifa hakkının kuru mülkiyet sahibi çocuklara intikal etmesi olayında Danıştay, kuru 
mülkiyeti satış olarak yapılan tescilin aslında gerçek bir satış akdi olmadığı, veraset ve intikal 
vergisinden kaçınmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle, tam mülkiyet intikal etmiş gibi 
vergilendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Dnş 7. D. E. 1984/2539, K. 1985/1354, 07.06.1985 
tarihli karar, Dnş. Der.,S. 60-61 s. 335-336 
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Genel olarak vergi hukuku bakımından özel hukuk işlemlerinin iktisadi 

mahiyetlerinin önemsenerek esas alınması gerekliliği ivazsız intikale yol açan 

sözleşmeler bakımından da geçerlidir. İleride daha ayrıntılı olarak incelenecek 

olmakla beraber, bağış işleminin iktisadi içeriğinin de zaman zaman verginin 

doğumunda ya da ortadan kalkmasında önemli rol oynadığını, şimdiden belirtmekte 

fayda vardır. Danıştay’ın ilginç bir kararında da, pozitif hukuktan tamamiyle 

ayrılarak, iktisadi içeriğin esas alındığını görmekteyiz. Aynı gün peş peşe yapılan iki 

bağış işleminin söz konusu olduğu olayda, kendisine taşınmaz bağışlanan kişi, aynı 

gün bağışlanan taşınmazı bağışlayanın oğluna bağışlamıştır ve ilk bağışlamaya 

dayanılarak kendisine veraset ve intikal vergisi salınmıştır. Bu olayda Danıştay 

ortada sebebi belli olmayan bir muvazaa olduğuna kanaat getirerek, ilk bağışlama 

sebebiyle, sonradan malı oğula bağışlayan kişiye salınan vergiyi kaldırmıştır. Olayda 

gerçekten de aslında taşınmazı baba oğluna bağışlamak istemiştir. Ancak 

muhtemelen bu durumu gizlemek amacıyla araya başka bir bağışlama sokulmuştur. 

Bu örnekte aslında pozitif hukuk bakımından, kanundaki vergiyi doğuran olay 

tanımına da uymakla, iki ayrı ivazsız intikal vardır. Ancak tarafların iktisadi olarak 

gerçekleşmesini istedikleri intikal tektir ve Danıştay da bunu esas alarak ilk 

bağışlamadan dolayı vergi alınmaması gerektiğine hükmetmiştir.106 

Ana babanın çocuklarına gayrımenkul almaları, işyeri açmaları, sermaye 

sağlamaları gibi durumların bağış sayılıp sayılamayacağı tartışmalı konulardandır. 

Ana babanın çocuğuna gayrımenkul alma işyeri açma sermaye koyma ve şirkete 

                                                 
106 Dnş 11. D. E. 1967/2032, K. 1968/450, 29.02.1968 tarihli karar, F. Karagözoğlu, a.g.e., s. 46. 

Benzer mahiyette bir karar: “Tapuda yapılan yanlışlığın düzeltilmesi için hibe muamelesinin 
yapılması ve ortada hibe muamelesinin bulunmadığının saptanması halinde verginin terkini 
yerindedir”. Burada ise işlemin iktisadi içeriğinin bulunmadığı, başka bir amaçla işlemin yapıldığı 
dolayısıyla asıl olarak bir ivazsız intikalin de olmadığı düşünülerek, vergiyi doğuran olayın 
gerçekleşmediği düşünülmüştür. F. Karagözoğlu, s. 39 
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ortak etme gibi işlemleri söz konusu olduğunda, eğer tüm bunların çocuğun bir 

katkısı olmadan yapıldığı ve borç ödünç vs olarak alınmadığı hususu sabit ise, ortada 

bir bağış işlemi ve vergilendirilebilir bir ivazsız intikal var demektir. Özellikle ana 

babanın reşit olmayan küçük çocukları için aldığı taşınmazlar tipik bir bağıştır. 

Örneğin reşit olmayan mükellef adına taşınmaz satın alıp tescil ettiren ve bu iktisap 

karşılığında satıcıya vekil ya da müteselsil kefil sıfatıyla borç senedi düzenleyen ve 

ödemede bulunan baba ile adına gayrımenkul tescil ettirilen çocuk arasında, söz 

konusu arazinin bedelinin, yükümlünün hiçbir ödemesi olmadan tamamen babasının 

çalışması ve gayretiyle ödeneceğinin açık olduğu, yükümlünün araziyi işleyebilecek 

maddi ve fiziki güce sahip olmadığı, yapı itibariyle araziyi işleme ve kiraya verme 

gibi işlem yapabilecek maddi ve hukuksal itibara sahip olmadığı durumda, vergiyi 

doğuran olayın gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerekir.107 Ancak; ana babanın, 

küçüğe ait olduğu konusunda çekişme olmayan, kendisine daha önceden intikal etmiş 

parası ile taşınmaz satın almaları ve bu taşınmazı tapuda çocukları adına tescil 

ettirmeleri durumunda, sanki küçüğe yapılan bir bağış varmış gibi 

vergilendirilmeyeceği açıktır.   

Ana baba tarafından çocuğa bedeli taksitler halinde ödenmek üzere alınan 

taşınmazın taksit ödemelerinin her birinin ayrı bir ivazsız intikal olarak kabul 

edilmesi gerekir. Baba tarafından oğula taksitler halinde alınan işyerine ait senetlerin 

baba adına düzenlenmesi durumunda da bu senet ödemelerinin bağış niteliğinde 

olduğuna şüphe yoktur. Babanın, çocuğun tapuda kayıtlı arsası üzerine apartman 

yaptırması durumunda, MK. 718. maddesine göre bir arsaya sahip olan üzerindeki 

yapılara da sahip olacağından, bu sebeple de binanın arsa sahibine yapılmış bir hibe 

                                                 
107 Dnş. 7. D. E. 1984/3975, K. 1985/ 153, 02.07.1985 tarihli karar, Recep Yılmaz, Veraset ve İntikal 

Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Vergi Sorunları Dergisi, 1997, S. 102, s. 65 
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niteliğinde olmasından dolayı, Danıştay vergi salınması gerektiğine hükmetmiştir. 108 

Ancak babanın inşaat masraflarını kendisinin yaptığını ancak evladının bu masrafları 

kendisine borçlandığını iddia etmesi durumunda, ana baba ile çocukları arasındaki 

borçlanmaların yazılı şekilde dahi yapılması gerekliliği olmadığından, veraset ve 

intikal vergisi kapsamına giren bir ivazsız intikalden söz edilemez.109  

18 yaşın altındaki çocukların hukuki işlem ehliyeti olmamakla beraber, 

küçüğün yaptığı işlemler ana babanın icazet vermesiyle geçerli hale gelir. Küçüğün 

örneğin bir gayrımenkul satın alması ve ana baba tarafından buna icazet verilmesi 

durumunda, küçüğün bu malın karşılığını ödeyebilecek maddi gücü yoksa, ana baba 

tarafından ödendiği ya da ödeneceği akla gelmelidir. Böylesi bir durumda da ana 

babanın çocuğa hibesinden dolayı vergi salınabilir, ancak olayın özellikleri ve 

koşulları iyice araştırılmalı, kanunilik ilkesi ihlal edilmemelidir.  

Bağışlama yoluyla gerçekleşen ivazsız intikallerin vergilendirilmesinde 

istisna haddi bulunmaktadır. Bu istisna haddi dışında kalan miktar vergi matrahına 

esas alınarak vergi tarh edilmektedir. Aylık ya da yıllık irat verilmesi şeklinde iktisap 

edilen ya da bağışlanan ivazsız kazanımların istisna haddine göre nasıl 

vergilendirileceği önem kazanmaktadır. Bu halde, irat verilmesinin bütün olarak bir 

ivazsız intikal kabul edilmesiyle; iratların toplanması suretiyle istisna haddi 

aşıldıktan sonraki kısmın vergiye tabi tutulması söz konusu olabilir. Diğer taraftan 

her bir irat ayrı bir bağış işlemi ya da ivazsız kazanım kabul edilerek ayrı ayrı 

istisnalara tabi tutulması da düşünülebilir. Konuya ilişkin eski bir Danıştay kararında, 

banka ikramiyesi olarak ömür boyu aylık gelir bağlanması şeklindeki intikalin, ölüm 

                                                 
108 Dnş 11. D. E. 1965/543, K. 1966/1137,  21.05.1966 tarihli karar, F. Karagözoğlu,, a.g.e., s. 52 
109 Dnş. 11. D. E. 1965/ 262, K. 1966/679, 26.03.1966 tarihli karar, F. Karagözoğlu, a.g.e., s. 52 
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olayının gerçekleşmesi şüpheli bir olay olduğu da gözetilerek, VİVK’nun 4. 

maddesindeki istisna haddi dolduktan sonra yıllık miktarları üzerinden 

vergilendirilmesine hükmedilmiştir.110 Daha eski bir kararda ise, bankaca düzenlenen 

çekilişten ömür boyu kazanılan aylık 500 liralık ikramiyenin her bir aylığının 

müstakil bir intikal niteliğinde olduğu gerekçesiyle, 5000 liralık istisna haddi içinde 

kalacağından, 10 aylık tutarının istisna edildikten sonra devam eden intikaller için 

salınan veraset ve intikal vergisinin kaldırılması gerektiğine hükmedilmiştir.111 

Danıştay 1989 tarihli bir kararında ise 112, bedeli taksitler halinde ödenmek 

üzere 12 yaşındaki çocuk için satın alınan taşınmaz için baba tarafından yapılan her 

bir taksit ödemesinin ayrı birer ivazsız intikal olarak kabulü gerektiğine 

hükmetmiştir. Kanımızca bu intikallerin ayrı ayrı mı yoksa bütün olarak mı vergiye 

tabi tutulacağı noktasında, ivazsız iktisap edenin servetinde meydana gelen artışa ve 

bu artışın parça parça mı yoksa bütün olarak mı gerçekleştiğine bakılmalıdır. Taksitle 

çocuğa taşınmaz satın alınması örneğinde, ivazsız iktisapta bulunan çocuk taşınmazı 

bütün olarak satış sözleşmesinin yapılmasıyla kazanmakta ve servetinde bir artış 

meydana gelmektedir. Baba da ödemeleri doğrudan satıcıya yapmakta, çocuğun 

aracılığı söz konusu olmamaktadır. Bu halde VUK. 3. ve 19. maddeleri çerçevesinde; 

işlemin gerçek mahiyetinin babanın çocuğa bir taşınmaz bağışlamış olduğu ve 

vergiyi doğuran olayın bu şekilde gerçekleştiği düşünülebilir. Dolayısıyla 

vergilendirilmesi gereken unsur taksitler değil, taşınmazın ivazsız iktisabıdır.  

                                                 
110  Dnş 11. D. E. 1968/102, K. 1968/1710, 17.10.1968 tarihli karar, F. Karagözoğlu, a.g.e., s. 131 
111 Dnş 7. D. E. 1962/1378, K. 1963/1367, 20.03.1963, C. Nuri Tan, N. Urul, Veraset ve İntikal Vergisi 

Kanunu ve Tatbikatı, Ankara 1967, s. 118. Benzer bir kararda her ay Londra’dan düzenli olarak 
gönderilen paraların her birinin müstakil bir intikal olduğuna ve istisna haddi içinde kaldığına 
hükmedilmiştir. Dnş 11. D. E. 1965/2835, K. 1967/620, 14.03.1967 tarihli karar, F. Karagözoğlu, s. 
134. Bu dönemde(60 lı yıllarda) 11. dairenin çelişkili kararlar verdiği görülmektedir.  

112  Dnş 9. D. E. 1989/1909, K. 1989/3038, 06.11.1989 tarihli kararı, Recep Yılmaz, Veraset ve İntikal 
Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Vergi Sorunları, 1997, S. 102, s. 61 
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Diğer taraftan bankalarca düzenlenen çekilişlerde kazanılan ömür boyu aylık 

iratların bir bütün olarak değerlendirilmesine imkan yoktur. İktisap edenin servetinde 

ve ödeme gücünde aylık artışlar meydana gelmekte ve vergiyi doğuran olay her ay 

yeniden gerçekleşmektedir. Aylık iratların toplanarak istisna haddini aşan kısmının 

vergilendirilmesi yerinde değildir; çünkü ivazsız iktisap eden bu meblağı toplu 

olarak elde etmemektedir. İktisadi açıdan yatırım imkanı da göz önüne alındığında, 

bir paranın parça parça iktisabıyla, toplu olarak malvarlığına girmesi arasında fark 

vardır. Bu sebeplerle somut olayın kanunilik ilkesini aşacak şekilde 

yorumlanmasıyla, elde edilen iratların toplanarak veraset ve intikal vergisine tabi 

tutulması yerinde değildir. Bununla birlikte istisna haddinden yararlanmak amaçlı, 

bir anda yapılmak istenen bağışın, parçalara bölünerek ayrı ayrı işlemlerle yapılmış 

gibi gösterilmesiyle muvazaalı işlemler yapılması durumu saklıdır ve ileride 

değinilecektir. 

ab) Bağışlamaların Türleri ve Vergilendirilmesi 

Bağış işleminin BK.’da düzenlenen, mükellefiyetli ve şartlı bağışlama, karma 

bağışlama, rücu şartıyla bağışlama, bağışlananın ölümüne bağlı bağışlama gibi 

çeşitleri bulunmaktadır. Karma bağışlamada, karşılıklı bağışlanan şeylerin değeri 

takdir edilerek, aradaki fark lehine oluşan kimse bakımından ivazsız kalan kısım 

vergilendirilir. Karşılıklı bağışlanan bu şeylerin değerlerinin denk olması durumunda 

artık bağışlamadan değil takas işleminden bahsedilebileceğinden, verginin konusuna 

girmeyecektir.113 Ancak karşılıklı bağışlama işlemlerinin ayrı sözleşmelerle ayrı 

zamanlarda yapılması durumunda takastan söz edilemez. İradelerin aynı anda değiş 

                                                 
113 “Kardeşlerin karşılıklı olarak bağışladıkları gayrımenkuller trampa niteliğindedir.” Dnş 11. D. E. 

1968/664, K. 1968/ 1907, 19.11.1968 tarihli karar, F. Karagözoğlu, a.g.e., s. 45 



 

 98

tokuş amacıyla birleşmesi ve karşılıklı bağışlanan şeylerin birbirinin ivazı olduğu 

noktasında şüphe olmaması gerekir.  

Bağışlamalar içerisinde rücu şartıyla bağışlamanın veraset ve intikal vergisi 

bakımından özel bir yeri vardır. Bilindiği üzere, rücu şartıyla bağışlamalarda, 

kendisine bir mal bağışlanan kişi, bağışlayandan önce öldüğü takdirde, bağışlanan 

mal bağışlayanın malvarlığına geri dönmektedir. Rücu şartıyla bir bağış işlemi 

yapılması durumunda, bağışlanan bu mal bağışlananın ölümü ile miras hukuku 

hükümlerine tabi olmadan ilk sahibine intikal eder. Bu bağış işleminde, ilk aşamada 

bağışlanan kişinin malı ivazsız bir tarzda iktisap etmesinden dolayı veraset ve intikal 

vergisinin doğacağı açıktır.114 Ancak iktisap eden bağışlanan kimsenin ölmesi 

durumunda, malın ilk sahibine karşılıksız olarak intikal etmesi, VİVK.’nun 4. 

maddesinde sayılan istisnalar kapsamında olmasından dolayı vergiye tabi 

olmayacaktır. Bağışlanan kimsenin ölümü ile malın bağışlayana geri dönmesi yeni 

bağışlama değildir; olsa olsa VİVK’nın 2. maddesinde düzenlenen diğer bir yolla 

gerçekleşen ivazsız intikal olabilir. Daha derine inildiğinde, rücu şartıyla 

bağışlamanın, bağışlanan kimsenin bağışlayandan önce ölmesi durumunda bağışa 

konu malın ilk sahibi olan bağışlayana geri döneceğine ilişkin kısmının ölüme bağlı 

tasarruf hükmünde olduğu düşünmek çok da yersiz olmayacaktır. Bağışlanan kimse 

sözleşmede, kendisine hibe edilen şeyi, gerçekleşmesi şüpheli bir olayın 

gerçekleşmesi şartıyla, bağışlayan kişiye vasiyet etmektedir. Bağışlanan kimsenin 

bağışlayandan önce ölmesi olayı önceden bilinemeyen gerçekleşmesi şüpheli bir 

özellik taşımasından dolayı BK ve MK anlamında şart olarak kabul edilebilir.  

                                                 
114 Dnş 7. D. E. 1960/1654, K. 1962/1705, 17.03.1965 tarihli kararında; Veraset ve İntikal Vergisi 

Kanununda şartlı hibenin vergiden istisna edildiğine dair bir hüküm olmadığından rücu şartlı 
bağışlamanın da ileride bağışlayan kimseye dönme ihtimali de olsa, vergiye tabi olduğuna 
hükmedilmiştir. C. Nuri Tan, N. Urul, a.g.e., s. 116 
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Nitekim, ölüme bağlı tasarruf olduğu teorisi bir yana bırakılırsa, rücu şartıyla yapılan 

bağışlama, bozucu bir şarta bağlanmış bulunmaktadır. Bozucu şart, bağışlananın 

bağışlayandan önce ölmesidir. Bu bağış işlemi yapılmakla beraber hüküm sonuçlarını 

doğurur ve bağışlanan mal bağışlayana intikal ettirilir. Ancak bu geçerliliğini bozucu 

şarta kadar koruyabilecektir.  Bağışlanan kişinin bağışlayandan önce ölmesi 

durumunda bozucu şart gerçekleşmiş olacak ve hukuki işlem tüm sonuçlarıyla 

ortadan kalkacaktır. 115 

Aslında bağışlanan malın bağışlayana geri intikal etmesi durumu 

kanunkoyucu tarafından da tipik bir ivazsız intikal olarak düşünülmüş, ancak malın 

ilk sahibinin vergilendirilmesinin hakkaniyete uygun olmayacağı düşünülerek vergi 

kapsamı dışında bırakılmıştır. Esasen vergi kanunlarında yer alan istisna hükümleri, 

verginin konusunu oluşturmakla, yani vergiyi doğuran olayın doğumuna sebep 

olmakla beraber, sosyal ve ekonomik nedenlerle, vergilendirilmemesi yönünde tercih 

yapılmış olaylara ilişkindir.  

Rücu şartıyla yapılan iki bağışlamanın karşılıklı olarak yapılması intikallerin 

ivazsız olma özelliğini değiştirmez. BK’da düzenlenen özel bir bağışlama türüdür ve 

ivazsızlık temel unsurudur. İki adet rücu şartlı bağışlamanın aynı anda karşılıklı 

yapılması kanuna karşı hile oluşturmaktadır. Burada rücu şartıyla bağışlamanın artık 

ivazsız olmaktan çıktığından bahisle verginin peçelenmesi söz konusu olacaktır. 

Nitekim; Danıştay konuya ilişkin bir kararında karı koca arasında yapılan karşılıklı 

rücu şartıyla yapılan bağışlamada; öncelikle rücu şartlı bağışlamaların veraset ve 

intikal vergisinin konusu oluşturduğu belirtilmiş ve “Dava konusu olayda karı ve 

                                                 
115  Kuru mülkiyetin rücu şartıyla bağışlanması durumunda da, bozucu şartın gerçekleşmesiyle kuru 

mülkiyetin geri dönmesi, yeni bir ivazsız intikal gibi vergiye tabi değildir. Dnş. 11. D. E. 
1967/726, K. 1967/2176, 20.06.1967 karar tarihli karar, F. Karagözoğlu, a.g.e., s. 133 
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kocanın karşılıklı olarak rücu şartı ile birbirlerine yaptıkları hibelerin her birisi 

müstakil birer tasarruf olması sebebiyle bunlardan birinin, diğerinin ivazı olduğunun 

kabulü mümkün değildir” denilerek yapılan işlemlerin vergilendirme kapsamında 

olduğuna hükmedilmiştir.116 Ayrı ayrı yapılan normal bağışlama işlemlerinin dahi, 

sonradan birbirinin karşılığını oluşturduğunun ileri sürülmesi, her iki ivazsız intikalin 

ayrı vergilendirilmesi sonucunu değiştirmez. 

Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamalar şarta bağlı 

bağışlama olarak kabul edilemez çünkü ölüm gerçekleşmesi şüpheli bir olay değildir. 

BK.’na göre bu bağışlamada vasiyet hükmü cereyan eder ve miras sözleşmesi 

şeklinde yapılmalıdır. Burada ölüme bağlı bir tasarruf sözkonusudur. Dolayısıyla 

veraset yoluyla ivazsız intikalden söz edilebilir.  

Bağışlamalar, Borçlar Kanunu’nda da belirtildiği üzere, şart ya da 

mükellefiyetlere bağlanabilir. Şart, yapılan işlemin hüküm ve sonuçlarını 

doğurmasının ya da doğmuş bulunan hüküm ve sonuçlarını sona ermesine neden 

olan, işlemin yapıldığı anda gerçekleşmesi şüpheli olaydır. Şarttan farklı olarak 

vadenin gelecekte gerçekleşmesi kesindir. Geciktirici şarta bağlı işlemlerde, işlem 

taraf iradelerinin bir araya gelmesi ile hukuk aleminde doğmuş olmakla birlikte; 

hüküm ve sonuçları şart gerçekleşinceye kadar ortaya çıkmaz. Hukuki işlemin 

yapılmış ve hukuk aleminde doğmuş olmasına bağlı vergiler(örneğin damga vergisi) 

alınabilmekle beraber, henüz veraset ve intikal vergisinin tarh edileceği aşamaya 

gelinmemiştir. Vergisel sonuçlar da şartın gerçekleşmesi ve dolayısıyla da bağışlayan 

tarafından ivazsız intikalin gerçekleştirilmesi ile doğacaktır. Bu durum VUK. 19. 

maddesi hükmünde belirtilen, vergi alacağının, vergi kanunlarının vergiyi 

                                                 
116 Dnş, 11. D. 1967/2027 E., 1967/3080 K., 23.11.1967 tarihli kararı, F. Karagözoğlu, a.g.e, sy, 47 
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bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı, kuralının 

bir gereğidir. Örneğin bir alacağın bağışlanması ivazsız intikaldir ve vergilendirilir. 

Ancak geciktirici şarta bağlı bir alacak sağlararası tasarrufla ivazsız olarak 

devredildiğinde, mamelekin aktifinde bir artış meydana gelmeyecektir; çünkü henüz 

şart gerçekleşmediğinden ve gerçekleşeceği de belirsiz olduğundan, alacak talep 

edilebilir aşamaya gelmemiştir. Bu nedenle veraset ve intikal vergisinden de söz 

edilemez. Şart gerçekleşip, alacak doğduğu anda ivazsız intikalden ve vergiyi 

doğuran olaydan söz edilebilecektir.  

Bozucu şarta bağlı işlemler bakımından ise, bağış işlemi yapıldığı anda 

hüküm ve sonuçlarını doğurur, ifa edilebilir haldedir. Dolayısıyla bozucu şartla 

yapılan bağış işlemi sebebiyle gerçekleşen ivazsız intikal vergisel sonuçlarını da 

doğuracaktır. Ancak işlemin geçerliliği ve sonuçlarını devam ettirmesi bozucu bir 

şarta bağlanmıştır. Şartın gerçekleşmesiyle işlem ve dolayısıyla ortaya çıkan hukuki 

sonuçlar ortadan kalacaktır. Bozucu şartın gerçekleşmesi durumunda ödenmiş olan 

vergilerin iade edilip edilmeyeceği hususunda, kanunda bir düzenleme 

bulunmamakla birlikte; bağışlanan kişinin bozucu şartın gerçekleşebilme ihtimalini 

önceden göz önüne almış olmasından dolayı; şartın gerçekleşmesi ile malın ilk 

sahibine dönmesi sebebiyle, ödenmiş olan vergilerin bağışlanan kişiye iadesi söz 

konusu olmaz. Bozucu şarta bağlı bağış işleminin yapılması ile vergiyi doğuran olay 

gerçekleşmiştir, şartın gerçekleşmesi bunu ortadan kaldırmaz.  

Bozucu şartın gerçekleşmesi ve bağışlamanın hükümlerinin ortadan kalkması 

ile malın ilk sahibine geri dönmesi durumunda da bir ivazsız intikal söz konusu 

olacaktır. Şarta bağlı işlemler konusunda genel olarak vergi kanunlarında ve Veraset 

Ve İntikal Vergisi kanununda yer alan tek düzenleme rücu şartıyla bağışlamalara 
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ilişkin istisna hükmüdür. Bu hükmün mefhumu muhalifinden şarta bağlı 

bağışlamanın, şartsız bağışlamalar gibi değerlendirilip veraset ve intikal vergisine 

tabi tutulduğu anlaşılmaktadır.117 Kanun koyucu eğer isteseydi rücu şartıyla 

bağışlamalarda olduğu gibi, genel olarak bozucu şartın gerçekleşmesi durumunda 

verginin iadesine ve bağışlayana geri dönmesi durumunda ikinci intikalden vergi 

alınmayacağına ilişkin düzenleme yapabilirdi. Bu nedenle kanun koyucunun rücu 

şartlı bağışlamalar dışında bir düzenleme yapmayarak, alınan verginin iade 

edilmemesini ve malın geri dönmesi halinde yeninden vergi alınmasını hedeflediği 

düşünülebilir. Anılan hüküm bağışlananın ödediği veraset ve intikal vergisinin iadesi 

yolunu kapatmış olmaktadır.118 Olması gereken hukuk bakımından şartın 

gerçekleşmesinin vergisel sonuçlarına ilişkin yasal düzenleme yapılması 

gerekmektedir.  

Önceki bölümlerde bahsedildiği üzere miras hukukunda, mirasbırakanın 

dilediği şekilde mirasçılarını belirleyebilme hakkı bulunmaktadır. Buna karşılık 

mirasçıların da mirası kabul etme ya da reddetme hakları vardır. BK. 234/2’ de 

mirasın reddi durumunun bağışlama sayılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Mirasın 

reddi beyanı tek taraflı bir hukuki işlem olmakla; ret, diğer mirasçıların miras 

paylarını artırmak ve kendi miras payını bu mirasçılara devretmek amacıyla yapılmış 

olsa dahi bağışlama işlemi niteliği kazanmaz. Mirasın açılmasıyla mirasçılar terekeyi 

kül halinde iktisap ederler ve elbirliği mülkiyeti söz konusu olur. Bu durumda henüz 

her bir mirasçı mirasın taksimi gerçekleşmemiş olduğundan kendi payı üzerinde tek 

                                                 
117 M. Akkaya, a.g.e, s. 93 
118 Vergi Usul Kanunumuz Alman Vergi Usul kanunundan iktibas edilirken, ödenen vergilerin iadesine 

ilişkin hükümler alınmamıştır. Alman Vergi Usul kanununda iade ile ilgili makul süreler 
öngörülmüştür. Örneğin 30 yıl sonra bozucu şart gerçekleştiğinde ödenmiş verginin iadesi söz 
konusu olmaz. Çünkü mal uzun bir süre mamelekte kalmış ve bundan servet unsuru olarak 
yararlanılmıştır.  
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başına tasarruf etme hakkına sahip değildir. Bu nedenle mirasçının miras payı 

üzerinde sağlararası bir tasarrufta bulunması da mümkün değildir. Bağışlamanın 

aksine tek taraflı irade beyanı ile yapılan mirasın reddi işlemi, diğer bir mirasçının 

miras payını artırma düşüncesiyle yapılsa dahi( mirasın reddi durumunda, diğer 

mirasçıların payının artması işlemin doğal sonucudur) sağlararası bir tasarruf olarak 

kabul edilemez. Kaldı ki; mirasın reddiyle, miras payı artan mirasçı ya da mirasçılara 

yapılacak ivazsız intikal veraset yoluyla gerçekleştiğinden, veraset ve intikal vergisi 

bakımından bir kayıp söz konusu değildir. Burada her halükarda ivazsız intikal 

edecek mallar bulunmakla beraber; mirasın reddi beyanı ile, intikalin kime ya da 

kimlere yapılacağı noktasında değişiklik meydana gelecektir. 

ac) Bağışlamaların Geçmişe Etkili İptali Halinde Vergilendirilmesi 

Vergi hukuku perspektifinden, bağış işlemine dayanan vergilendirilebilir bir 

ivazsız intikalin bulunması durumunda vergi yükümlülüğünün doğacağında kuşku 

yoktur. Ancak bağış işleminin özel hukuk açısından sakat ya da geçersiz sayılması 

durumunda doğmuş bulunan vergi yükümlülüğünün hukuki akıbeti ne olacaktır? 

Konuyla ilgili olarak VUK’nun 19. maddesinin 1. fıkrasındaki, “Vergi alacağı, vergi 

kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu ve ya hukuki durumun tekemmülü ile 

doğar” hükmü ile 3. maddesinin ispat başlıklı fıkrasındaki “Vergilendirmede vergiyi 

doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır” hükmü önem 

taşımaktadır. 

Öncelikle vergilendirme bakımından, her durumu kendi koşullarında 

değerlendirmek ve işlemin iktisadi sonuçlarını doğurup doğurmadığı hususuna 

bakmak gerekmektedir. Kural olarak verginin temelini oluşturan hukuki işlemin 

geçerli olması ve hukuki sonuçlarını doğurması ile vergi borcu da doğacaktır. Ancak 
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işlemin geçersizliği sebebiyle iktisadi sonuçların da ortaya çıkmaması halinde, 

vergiyi doğuran olay gerçekleşmemiş, hukuki durum da tekemmül etmemiş 

olduğundan, vergilendirilebilir iktisadi bir unsur da yok demektir. Örneğin 15 

yaşında bir kişinin yaptığı taşınmaz bağışı ehliyetsizlik sebebiyle geçersizdir. Bu 

geçersizlik sebebiyle, bağışlayan taşınmazı tapuda bağışlanana intikal 

ettiremeyeceğinden, ivazsız intikal dolayısıyla da vergi yükümlülüğü ortaya 

çıkmayacaktır. Bu durumda vergi idaresinin vergi tarh ettirmemesi gerekir. Geçersiz 

işleme dayanılarak vergi tarh ettirilse dahi, bu işlem iptal edilmelidir.  

İşlem geçersiz olarak yapılmış olmakla beraber, edimin ifa edilmiş olması 

durumunda, vergiyi doğuran olayın temelindeki özel hukuk işlemi geçersiz olsa dahi; 

işlemden beklenen iktisadi sonuçlar doğmuş, ivazsız intikal gerçekleşmiş olduğundan 

veraset ve intikal vergisi alacağı da doğmuştur. Geçersiz bir işleme dayanılarak 

yapılmış olsa dahi, hukuki durum olan intikal tamamlanmıştır. Asıl tartışmalı husus, 

özel hukuk işleminin, konumuz bakımından bağışlamanın, hukuki sonuçlarıyla ifa 

edildikten sonra, işlemde bir sakatlık bulunması sebebiyle iptal edilmesi ve tüm 

iktisadi sonuçlarının ortadan kalkması, bağışlanan malın bağışlayana dönmesi 

durumunda, ödenmiş bulunan veraset ve intikal vergisinin de ortadan kalkıp 

kalkmayacağına ilişkindir. Bu tartışmaya ilişkin iki temel görüş bulunmaktadır. 

Birinci görüşe göre; nasıl ki temel ilişki olan bağışlama geçerli olduğunda vergi 

borcu doğuyor ise, tersi durumda işlem iptal edildiğinde vergi borcunun geriye 

dönük olarak hiç doğmamış gibi kabul edilmesi gerekir.119 Örneğin, bağışlayan 

kişinin, bağışlanan kişinin bağışlayana karşı ağır bir suç işlemesi, bağışlayana karşı 

kanunen mükellef olduğu yükümlülüklerini yerine getirmemesi, bağışlamayı takyit 

                                                 
119  M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan, Vergi Hukuku, 13. Baskı, 2005, s. 378 
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eden mükellefiyeti haklı sebep olmaksızın yerine getirmemesi sebebiyle sözleşmeden 

dönmesi ve iptal ettirmesi halinde, bağışlanan malın bağışlayan geri dönmesi 

sebebiyle ivazsız intikal ortadan kalktığından, vergi de ortadan kalkacak ve 

ödenmişse iadesi gerekecektir.120 Bu görüş Danıştay 3. Dairenin bir kararında da 

belirtilmiştir. Olayda mükellefin bir ihalede teminat olarak göstermek üzere tapuda 

hibe yoluyla arkadaşından taşınmaz edinmesi üzerine veraset ve intikal vergisi tarh 

ettirilmiştir. Tarh işlemini iptali istemi üzerine verilen kararda VUK. 19. 

maddesinden bahsedildikten sonra: “Yukarıda sözü edilen kanun hükümleri 

karşısında veraset ve intikal vergisinde, vergiyi doğuran olay, ivazsız intikal eden 

varlığa hukuken sahip olunması olduğuna ve dava dosyasının incelenmesinden de 

hibe suretiyle iktisap olunan gayrımenkule ilişkin tapu kaydının Asliye Hukuk 

Mahkemesi kararı ile iptal edilerek eski malik(hibe eden) adına tesciline karar 

verildiği anlaşıldığına ve böylece uyuşmazlık konusu olayda vergiyi doğuran olay, 

yani ivazsız intikal de ortadan kalkmış bulunduğuna göre, mükellef adına yapılan 

tarhiyatta isabet görülmemiştir.” denilmiştir. 121 İkinci görüş ise VUK 19. Maddesi 

ve kanunilik ilkesi gereğince bir defa somut olayın meydana gelmesi ve soyut normla 

örtüşerek vergiyi doğuran olayı meydana getirmesi ile ortaya çıkan verginin, yasada 

açık hüküm olmadığı sürece iptal edilemeyeceği yönündedir. Bu husus daha önce 

ölüme bağlı tasarrufların iptali başlığı altında da tartışılmıştı.122 

                                                 
120 Akkaya’ya göre bu halde, VİVK.’nun 4. maddesi ile sadece rücu şartlı bağışlamalar için istisna 

hükmü getirdiği düşünüldüğünde; pek fena muamele, cana kast gibi sebeplerle BK. 244. maddesi 
gereği kanundan kaynaklı olarak bağışlama ortadan kalktığında; bağışlanan malın kendisine geri 
döndüğü bağışlayanın yeni bir ivazsız intikal sebebiyle, veraset ve intikal vergisi ödemesi mümkün 
olabilir. Bu sorunların çözümü kanunkoyucunun düzenleme yapmasına bağlıdır. M. Akkaya a.g.e. 
s. 86 

121 Dnş. 3. D. E. 1983/4102, K. 1985/2217, 25.06.1985 tarihli karar  
122 Bkz. sy 62 vd. 
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MK. 16/2 hükmü gereği sınırlı ehliyetsizlerin yaptıkları bağış işlemleri 

kanuni temsilci onay verse dahi geçersizdir, kanuni temsilcinin sonradan onay 

vermesi işlemi geçerli hale getirmeyecektir.123 Ancak vergi hukukunda medeni 

hukuktan ayrı bir ehliyet anlayışı vardır. Bu anlayışın sınırı gerçekleştirilen işlemin 

vergiyi doğuran olayla örtüşmesi niteliği ile ilgilidir. Yani geçersiz sözleşmede 

edimler ifa edilmiş ve maddi sonuçlar ortaya çıkmışsa vergilendirme yapılmalıdır. 

Hukuki işlem geçersiz olmasına rağmen sonuçları itibariyle ortaya çıkan maddi 

olguların vergiyi doğuran olayla ilişkilendirilmesi halinde vergi mükellefiyeti 

doğacaktır. İşlemin geçersizliğine ilaveten iktisadi sonuçları doğmamış ya da ortadan 

kaldırılmışsa vergilendirme söz konusu olmayacaktır.124 15 yaşındaki bir çocuğun 

bağışta bulunmasına ilişkin örneğe dönersek; bağış gerçekleşmiş ve edim ifa edilmiş 

ise, vergi de doğacaktır. İşlemin geçersizliği sebebiyle daha sonradan bağışlanan 

malın bağışlayana geri dönmesi durumunda ise, ödenen veraset ve intikal vergisinin 

de iadesi gündeme gelecektir.125  

Bilindiği üzere BK. 237. maddesi gereği taşınmazlara ilişkin bağışlar resmi 

şekilde yapılmalıdır. Bağışlama taahhüdü ise yazılı şekilde yapılır. Şeklin geçerlilik 

koşulu olarak öngörüldüğü işlemlerde, şekle uyulmaksızın yapılması işlemi geçersiz 

hale getirir. Vergi hukukundaki gerçeklik ilkesi(VUK. 3. md) özel hukuk biçimlerinin 
                                                 
123 Medeni kanuna göre, sınırlı ehliyetsizler, kendilerini tek taraflı olarak borç altına sokan işlemleri 

yapamazlar ve kanuni temsilcilerinin onay vermesi dahi işlemi geçerli hale getirmeyecektir. Ancak 
sınırlı ehliyetsizler, kendilerine karşılıksız olarak yapılan kazandırmaları iktisap edebilirler. 
Dolayısıyla, bağış kabul edebilirler ve sözleşmenin geçersizliğinden söz edilemez. Sınırlı 
ehliyetsiz bu ivazsız iktisap nedeniyle ortaya çıkan vergiyi ödemek zorundadır.  

124 Doğan Şenyüz, Türk Vergi Sistemi Dersleri, Ekin Kitabevi, 3. Basım, 2006, s. 53-54 
125 Şenyüz’e göre, verginin düzeltme hükümleri çerçevesinde iade edilmesi gerekmektedir. Doğan 

Şenyüz, a.g.e. s. 98. Danıştay kararlarında da sorun hata düzeltme hükümlerinin işletilmesiyle 
çözülmeye çalışılmaktadır. Bu durum, yargı kararlarıyla adil ancak yasaya aykırı uygulamalara yol 
açmaktadır. M. Akkaya, a.g.e., s. 86, d.n. 11. Ayrıca, ivazsız intikallerin vergilendirilmesinin 
dışında, örneğin tam ehliyetsiz kişinin bir araba satın almasında, satış işleminin geçersizliğinden 
dolayı, aracın satıcıya iade edilerek iktisadi sonucun ortadan kaldırılması durumunda ödenen harç 
ve taşıt alım vergisinin de iade edilmesi gerekir. Ayrıca tescil yolsuz olduğundan, motorlu taşıtlar 
vergisinin aynı şekilde ortaya çıkmaması gerekir.  
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ötesinde, vergilendirmede gerçek iktisadi durumun esas alınmasına olanak 

verdiğinden dolayı; ehliyetsizlik sebebiyle geçersizlikte olduğu gibi, şekle 

uyulmamış olması sebebiyle batıl olan işlemler de, tarafların edimlerini ifa etmeleri 

durumunda verginin konusunu oluştururlar.  

Bir diğer geçersizlik sebebi ise, BK. 19 ve 20. maddeleri gereği özel hukuk 

işlemlerinin yasaya ahlaka aykırı olması, konusunun imkansız olması halidir. BK.’un 

amir hükümleri gereği baştan itibaren geçersizlik söz konusudur ve genel olarak 

geçersizliğin vergiyi doğuran olaya ve vergi alacağına olan etkisi ile ilgili 

analizlerimiz geçerlidir.  

Özel hukuktaki geçersizlik yaptırımının vergi hukuku açısından ne gibi 

sonuçlar doğuracağı, işlemin geçersizliğinin dikkate alınıp alınmayacağı, alınacaksa 

bile hangi kapsamda alınması gerektiği vergi hukukunun temel sorunlarından biridir. 

Bu sorun, işlem geçersizliği ve bunun vergiyi doğuran olaya etkilerinin vergi 

yasalarında düzenlenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Türk vergi sisteminde 

bu sorun sadece hukuka aykırılık sebebiyle ortaya çıkan geçersizlik açısından 

çözümlenmiştir. VUK. 9/2 maddesine göre, vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak 

edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz. Hem özel hukuk 

hem de ceza hukuku bakımından yasaklanan davranışlar sonucu vergiyi doğuran olay 

gerçekleşmiş ise vergi borcu da doğacaktır. İvazsız intikallerin de içeriğinde hukuka 

aykırı yasaklanmış bir davranışın bulunması, iktisadi sonuçlar vergiyi doğuran olay 

ile örtüştüğü sürece, veraset ve intikal vergisinin doğumuna engel olmayacaktır.  

Hukuka aykırı ivazsız intikallerin vergilendirilebilmesi ile ilgili tipik örnek 

kumar kazancının vergilendirilmesidir. Danıştay’a göre kumar tarafların kar etmek 

ve ya hoş vakit geçirmek gayesiyle birbirlerine zıt şartlar altında bir edanın yerine 
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getirilmesini taahhüt ettikleri ivazsız bir hukuki muameledir. Danıştay kumardan 

kazanç elde edilmesini ivazsız intikal saymaktadır. Kumar oyununa katılmanın 

karşılığı olarak ortaya bir para konması, kumarın belli bir maharet ve teknik bilgi 

gerektirmesi, belli bir risk alınması ve zaman zaman para kaybedilmesi gibi 

özellikler ivazsız intikal niteliğini değiştirmemektedir. Nitekim spor toto, mili 

piyango, at yarışları gibi devletçe düzenlenen ve vergilendirilen çekiliş ve müşterek 

bahislerde de aynı özellikler bulunmaktadır.126 

Gelinen noktada kanundan kaynaklı geçersizlik sebebiyle iktisadi sonuçların 

ortadan kaldırılmasına paralel olarak vergiyi doğuran olayın da ortadan kalkması ile 

sözleşmeden dönme, sözleşmenin taraf iradeleri ile feshi sebebiyle iktisadi 

sonuçların ortadan kalkmasının vergiyi doğuran olaya etkisini ayırmak 

gerekmektedir. İşlemin mutlak butlanla batıl olması ve kesin olarak hükümsüz olması 

kanundan kaynaklanmaktadır. Bu halde tamamiyle geçersiz olarak doğmuş bir işleme 

dayanılarak ifa edilmiş ancak iktisadi sonuçlarının daha sonradan ortadan kaldırılmış 

olması sebebiyle, vergiyi doğuran olayın da ortadan kalkacağı ve ödenmiş olan 

vergilerin iade edilmesi gerekeceğinin kabulü yerindedir. Sözleşmenin fesih ya da 

dönme sebebiyle hüküm ve sonuçlarının ortadan kaldırılması durumunda ise, 

başlangıçta geçerli olarak doğmuş bir işlem ve vergiyi doğuran olay bulunmaktadır. 

Bu işlemin daha sonra taraf iradeleri ile ortadan kaldırılması, vergiyi doğuran olayı 

da ortadan kaldırmamalıdır. VUK. 19. maddesi gereği işlem bir defa yapılmış ve 

hukuki durum tekemmül etmiştir. Örneğin bir bağış sözleşmesi ifa edildikten sonra, 

bağışlayanın sonradan bu bağışı kabul etmediğinden bahisle bağışlanan şeyin ilk 

malikine geri dönmesi durumunda, ödenen veraset ve intikal vergisinin iadesi söz 

                                                 
126 Dnş. 7. D., E. 1998/96, K. 1999/1502, 15.04.1999 tarihli karar, Selami Demirkol, M. Önder Tekin, 

Nihat Toktaş, Danıştay Vergi Dava Daireleri Karar Özetleri 2. baskı, 2006, s. 1054 
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konusu olmamalıdır. Fesih ve dönme halinde işlem başlangıçtan itibaren değil, fesih 

ve dönme anından itibaren ortadan kalkmaktadır. Bunun dışında, ehliyetsizlik, şekil 

noksanlığı, temsil yetkisi eksikliği sebebiyle işlemin baştan itibaren geçersiz 

olarak(mutlak butlan) doğmuş bulunması ve daha sonra iktisadi sonuçlarıyla da 

ortadan kaldırılması durumunda, vergisel sonuçlar da ortadan kalkmalıdır. Ancak her 

durumda iktisadi sonuçlar ortadan kalkmamış ise, vergilendirme yapılacak ve ödenen 

vergilerin iadesi söz konusu olmayacaktır.  

Yukarıda belirtilen Danıştay 3. Dairenin kararında bahsedilen olayda ise 

bağışlama işlemi bağışlanan kişinin malı teminat olarak gösterebilmesi için yapılmış 

olup, asıl amaç ivazsız intikal değildir. Nitekim mal bağışlanan kişide malik sıfatıyla 

kısa bir süreliğine göstermelik olarak kalmıştır. Bu durumda kanımızca, her ne kadar 

taraf iradeleri ile bağışlamanın iptali söz konu olsa da; işlemle hedeflenen amaç 

bakımından, vergilendirilebilir iktisadi bir içerik bulunmamaktadır. Bu nedenle 

ivazsız intikal de ortadan kalktığından, kararda hükmedilen vergi tarhiyatının iptali 

yerindedir.  

Başlangıçta kayıtsız şartsız olarak yapılan hibenin tapuya tescilinden sonra 

vergi tarh ettirilmesi üzerine, hibe edilenin hibeyi rücu şartıyla kabul edebileceğini 

beyan etmesi ve kendisine karşı Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davayı kabul 

etmesi ile malın tekrar bağışlayan adına tescil edildiği olayda, Danıştay 7. dairesi 

kararında, bu durumun vergiyi doğuran olayı ortadan kaldırmayacağına; devletin 

vergi alacağının hibe işleminin gerçekleşmesi ile VUK. 19. maddesi gereği doğmuş 

bulunduğuna oyçokluğu ile hükmetmiştir.127 Olayda, eşler arasında yapılan bu 

hibeden, veraset ve intikal vergisi tarh ettirilmesi üzerine vazgeçilmiştir. İşlemi 

                                                 
127 Dnş. 7. D. E. 1985/3183, K. 1987/2444, 05.11.1987 tarihli karar, Dnş. Der., S. 70-71 
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sakatlayan herhangi bir geçersizlik sebebi(nisbi ya da mutlak butlan) olmaksızın, sırf 

tarafların iradeleri ile hibe ortadan kaldırılmıştır. Bu durumda, baştan itibaren sağlıklı 

olarak doğan ve devam etmesi sebebiyle vergi tarh ettirilen ivazsız intikalin 

taraflarca keyfi olarak ortadan kaldırılması, kararda da vurgulandığı üzere, VUK. 19. 

maddesi hükmü karşısında vergiyi doğuran olayın ortadan kalkmasına sebebiyet 

vermeyecektir. Danıştay kararlarında, özel hukuk işleminin ortadan kalkmasına 

ilişkin iradi sebepler- kanuni sebepler ayrımı yapılmamış olmakla beraber, vergiyi 

doğuran olayın ortadan kalkmasına ilişkin tutarlı bir görüşten söz edilmez, çelişkili 

kararlar bulunmaktadır.  

Özel hukuk işlemlerinin hata, hile, ikrah ve gabin etkisiyle yapılmış olması 

durumunda da sağlıklı bir sözleşmeden söz edilemez. İşlemi yapan kişinin iradesi 

sakatlanmıştır ve bu nedenle de işlem nispi butlanla batıldır. Nispi butlan öyle bir 

müeyyidedir ki; başta geçerli olarak meydana gelen hukuki işlem, hataya düşen, hile, 

ikrah ve gabine maruz kalan tarafından iptalinin istenmesiyle baştan itibaren geçersiz 

hale gelir. İşlemin askıda geçerliliği söz konusudur ve 1 yıl içinde iptal hakkının 

kullanılmamış olması, sakat irade ile yapılan sözleşmeye icazet verildiği anlamına 

gelir ve böylece sözleşme de geçerli hale gelir. 1 yıl içinde iptal hakkının 

kullanılması ile işlemin iptal edilmesi durumunda, bu iptal geçmişe etkili olarak 

gerçekleşir ve işlem baştan itibaren hükümsüz hale gelir. Hibe işleminin örneğin 

tehdit sonucu yapılmış olması durumunda, bağışlayanın 1 yıl içinde işlemi iptal 

ettirmesi ile hibe başlangıçtan itibaren geçersiz hale gelecek ve eğer bağışlama edimi 

henüz ifa edilmemişse, vergilendirme söz konusu olmayacaktır. Edim ifa edildikten, 

vergiyi doğuran olay meydana geldikten sonra sözleşme iptal edilmiş ise; iktisadi 

sonuçların ortadan kaldırılarak sözleşme öncesi duruma dönüşün mümkün olması 
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durumunda, vergiyi doğuran olay da ortadan kalkacak ve ödenmiş olan verginin de 

iadesi gerekecektir. Sözleşme öncesi duruma dönmenin mümkün olması halinde, 

verginin ödenmemesi ya da ödenmiş verginin vergi dairesinden geri alınabilmesi 

doktrinde ağırlıklı bir görüştür.128 

Buna karşılık, özel hukuk işleminin ortadan kalkmasının, vergiyi doğuran 

olayı ve dolayısıyla da vergi borcunu da ortadan kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin 

ikinci görüş, Danıştay 7. Dairesinin bazı kararlarında da benimsediği gibi;  vergi 

alacağının bu durumdan etkilenmeyeceğine ilişkindir. BK. 244. maddeye göre Asliye 

Hukuk Mahkemesi kararıyla, hibe edilen taşınmazın tescilinin iptali ve hibe eden 

adına kayıt ve tesciline karar verilmesiyle, verginin iptali talebine ilişkin bir kararda; 

VUK. 19. maddesine göre vergi doğuran olayın hibe edilen taşınmazların tapuya 

tescilleri ile meydana geldiği belirtilerek, hibeden vazgeçilmesi üzerine tescilin 

sonradan iptal edilmesinin, vergiyi doğuran olayın ve verginin kaldırılması sonucunu 

yaratmayacağına hükmedilmiştir. 129  

Daha önce de değinildiği üzere, özel hukuk işlemlerinin geçersizliğinin ve 

işlemin iktisadi sonuçları ile geçmişe dönük olarak ortadan kaldırılmasının; vergi 

hukukunda vergiyi doğuran olayı ve vergi alacağını nasıl etkileyeceğine dair genel 

olarak vergi yasalarında ve Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu’nda bir düzenleme 

                                                 
128 Doğan Şenyüz, Türk Vergi Sitemi Dersleri, Ekin Kitabevi, 3. Basım, 2006, s. 98-99 
129 Dnş. 7. D. E. 1985/3360, K. 1987/2390 K. ve 02.11.1987 tarihli kararı, Danıştay Dergisi, sayı 70-

71, sy 347-349, M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan, Vergi Hukuku, 13. Basım, 2005, s. 379, 104 
nolu d.n.  7. Daire başka bir kararında ise, murisin sağlığında sahibi bulunduğu gayrımenkulleri, 
intifa hakkı kendisinde kalmak koşulu ile çocuklarına satış olarak tapuda tescil ettirmesinin 
gerçekte bir satış akdi olmadığı, sırf veraset ve intikal vergisinden kaçınmak amacına yönelik 
bulunduğu gerekçesiyle satış akdini geçersiz saymış ve gayrımenkullerin tam mülkiyetinin veraset 
yoluyla intikal ettiğine hükmederek, geçersiz sayılan satış sebebiyle ödenen vergilerin, ödenecek 
veraset ve intikal vergisinden mahsup edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu durumda aynı zamanda 
geçersiz sayılan satış sözleşmesi ile daha önce ödenmiş bulunan vergilerin ortadan kalktığına 
hükmedilmiştir. Dnş. 7. D. E. 1984/2539, K. 1985/1354, 07.06.1985 tarihli kararı. Görüldüğü 
üzere Danıştay’ın konuya ilişkin farklı kararları bulunmaktadır. 
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bulunmamaktadır. VİVK.’daki bazı spesifik düzenlemeler( 4/j bendindeki istisna, 21 

ve 22. maddelerdeki gaiplik ve hükmen mirasçılık hali ilgili düzenlemeler gibi), yasa 

koyucunun özel hukuk işlemlerinin geçersizliğine ilişkin olarak kasıtlı bir suskunluk 

içinde olduğunu akla getirmekte; düzenlenen hususların mefhumu muhalifinden, 

geçersizlik hallerinin vergiyi doğuran olaya etkili olmayacağının amaçlandığını 

düşündürmektedir.  

Bu tartışmalarla ilgili doktrinde ağırlıklı görüş geçersiz işlemlerin iktisadi 

sonuçları ile birlikte ortadan kalkmış olması durumunda, vergiyi doğuran olayın da 

ortadan kalkması sebebiyle, vergi alacağının doğmayacağı; eğer daha önce doğmuş 

bulunan iktisadi sonuçlar sebebiyle ödenmiş bir vergi var ise; sonuçların ortadan 

kalkması sebebiyle, verginin de iade edilmesi gerektiği yönündedir. Kanımızca 

yukarıda da açıklandığı üzere; işlemin kanuni ya da iradi sebeplerle ortadan kalkması 

halleri ayrı değerlendirilmeli, geçerli özel hukuk işlemine dayanan vergiyi doğuran 

olayın, taraflarca irade özgürlüğü çerçevesinde keyfi olarak ortadan kaldırıldığı 

durumlarda, vergi alacağının iadesi söz konusu olmamalıdır. Bu doğrultuda vergi 

yasalarında düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

b) Veraset ve İntikal Vergisini Ödememeye Yönelik Sağlararası 

Tasarruflar 

Şimdiye kadar Veraset ve intikal vergisinin konusunu oluşturan ve verginin 

doğumuna yol açan sağlararası tasarrufları çeşitli boyutları ile ele aldık. Bazı 

sağlararası tasarruflar ise işlemin iktisadi içeriği ve taraf iradelerinin gerçek mahiyeti 

gereği ortaya çıkması gereken vergi borcunun ve konumuz bakımından veraset ve 

intikal vergisinin ortaya çıkmaması için yapılmaktadır. İşte muvazaalı işlemler ve 

peçeleme işlemleri bu tarz işlemleridir.  
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ba) Muvazaalı Sağlararası Tasarruflar 

Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, olmayan bir hukuki 

ilişkiyi varmış gibi göstermek(mutlak muvazaa) ya da gerçek iradelerini yansıtan 

işlemi gizlemek için(nisbi muvazaa), görünüşte bir işlem yapmalarıdır.130 Her iki 

durumda da görünüşte yapılan işlem, tarafların gerçek iradelerini yansıtmadığı 

noktasında anlaşmış bulunmalarından dolayı BK. 18. maddesi gereği geçersizdir. 

Vergi hukuku bakımından muvazaalı işlemler, vergi borcunun doğumunun 

gizlenmesi amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Bu noktada görünüşteki işlemle 

aldatılmak istenen üçüncü kişi vergi idaresidir. Taraflar akdetmeyi arzuladıkları 

ancak veraset ve intikal vergisi doğuracak işlemi vergi idaresinden gizlemek 

amacıyla, tamamen geçersiz bir işlemi dış dünyaya yapılmış gibi gösterirler. 

Gizlenen gerçek işlem ise tarafların üzerinde gerçekten anlaştığı işlemdir. Tarafların 

arzu ettikleri başka bir işlem olmaksızın, sırf vergi borcunun doğumuna engel olması 

için, tek bir muvazaalı işlem yapmaları da mümkündür. Vergi kanunlarımız 

içerisinde, Alman Vergi Sisteminin aksine, muvazaalı geçersiz işlemlerin vergileme 

açısından ne gibi sonuçlar doğuracağından bahsedilmemiştir. Bunun sonucu olarak 

da vergilemeyle ilgili uygulamadaki sorunlar, özel hukuk ilkelerinin yardımı ve vergi 

hukukunun genel ilkeleri ile çözümlenecektir. VUK. 3. maddesinin b bendi ve buna 

bağlı olarak Ekonomik Yaklaşım(ekonomik irdeleme ilkesi) bu işlemlerin nasıl ele 

alınacağı konusunda yol göstericidir ve hukuki biçimlerin ötesine geçilerek somut 

maddi olayın gerçek mahiyeti ile vergilendirmede esas alınması gerekir131. 

                                                 
130 Çeşitli muvazaa tanımları için bkz. D. Şenyüz, Vergi Hukuku Açısından Özel Hukuk Sözleşmeleri, 

Yaklaşım yayınları, Ankara, 2002, sy 64 
131 M. Akkaya, a.g.e, s. 91  
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Mutlak muvazaada görünüşte varmış gibi gösterilmek istenen bir sözleşme 

olmakla beraber, taraflar arasında bu işlemin gerçek iradeleri yansıtmadığı yönünde 

anlaşma bulunmaktadır. Örneğin veraset yoluyla ortaya çıkacak verginin bertaraf 

edilmesi amacıyla, miras bırakan ile mirasçısı arasında mirasbırakanı mirasçısına 

karşı borçlu gösteren muvazaalı bir işlem yapılmasında, veraset yoluyla 

gerçekleşecek intikal sırasında bu muvaazalı borcun indirim kalemi olarak vergi 

matrahından düşülmesi ve böylelikle de ortaya çıkacak verginin engellenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu durumda muvazaanın saptanması ile bu borç işlemi geçersiz 

kabul edilerek, bu sözleşme yapılmasaydı hangi sonuçlar doğacaktıysa ona göre 

vergilendirme yapılacaktır, verginin matrahı tespit edilirken muvazaalı borç tutarı 

indirim olarak dikkate alınmayacaktır.132 

Miras bırakanın sağlığında sahip olduğu taşınmazların kuru mülkiyetlerini, 

intifa hakkı kendisinde kalmak koşuluyla, çocuklarına satış göstererek tapuda tescil 

ettirdiği olayda,133 Danıştay bu satış işleminin, salt ölüm sonucu ortaya çıkacak 

veraset ve intikal vergisini bertaraf etmek amaçlı muvazaalı bir işlem olduğuna 

hükmetmiş ve işlemi geçersiz sayarak miras bırakanının ölümü ile veraset ve intikal 

vergisinin doğacağına karar vermiştir.134 Bu örnekte de mutlak muvazaa söz 

konusudur.  

Nispi muvazaada ise, tarafların aralarında yaptıkları sözleşmeyi gizlemek 

amacıyla, üçüncü kişileri aldatan ve gerçek iradelerine uymayan görünüşte bir 

                                                 
132 D. Şenyüz, a.g.e., s.  69 
133 Ölüm sonucu ortaya çıkacak veraset ve intikal vergisini engellemek amacıyla ana baba ve çocuklar 

134ile eşler arasında muvazaalı olarak satış gibi gösterilen bağış işlemleri sıkça yapılmaktadır. Bu 
halde VİVK.’nun 16. Maddesine göre matrahın örneğin birinci dilime girmesi durumunda % 1 
oranında vergi ödenmesi sözkonusu olacakken; işlemin satış gibi gösterilmesiyle taraflar 2010 yılı 
için binde 16,5 oranında tapu harcı ödeyeceklerdir. 
�  Dnş. 7. D. E. 1984/2539, K. 1985/1354, 07.06.1985 tarihli karar, Dnş. Dergisi, S. 60-61 
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sözleşme yapmalarıdır. Görünüşteki sözleşme geçersiz, gizlenmek istenen sözleşme 

geçerlidir ve vergisel sonuçlar gerçekte taraflarca iktisadi olarak amaçlanan ama 

gizlenen sözleşmeye göre meydana gelecektir. Nispi muvazaanın uygulamada 

karşılaşılan en tipik örneklerinden biri, aslında bağış olduğu halde mirasçılardan mal 

kaçırma kastıyla yapılan satış sözleşmeleridir. Örneğin, miras bırakanın 

gayrımenkulünü diğer mirasçıları mirastan mahrum bırakmak amacıyla çocuğuna 

satması durumunda, bu satış işlemi hukuk mahkemesince de muvazaalı olması 

sebebiyle başlangıçtan itibaren geçersiz sayılmış ise; artık vergi dairesince de 

görünürdeki işlem değil gerçekte hedeflenen bağış işlemi dikkate alınarak veraset ve 

intikal vergisi tarh ettirilecektir. Muvazaalı satış sözleşmesinin baştan itibaren 

geçersiz sayılmış olması sebebiyle, satışta ödenen harçlar ise mükellefe iade 

edilmelidir.  

bb) Peçeleme Sözleşmeleri  

Vergi yükümlüleri doğal olarak, irade özgürlüğünün sunduğu olanaklar 

doğrultusunda, vergisel açıdan kendilerine en az yük getirecek ya da vergiyi doğuran 

olay ile ilişkiye girmemelerini sağlayacak hukuki formları tercih etmekte ya da bu 

hukuki formları kendileri bizzat özel hukukun olanaklarını da kullanarak 

düzenlemektedirler. Ancak özel hukukun düzenleme olanaklarının vergisel avantajlar 

elde etmek amacıyla kullanılması durumunda vergi kanunlarının dolanımı söz 

konusu olur. Vergi hukukunda peçeleme olarak adlandırılan bu husus, özel hukuktaki 

kanuna karşı hilenin vergi hukukundaki özel biçimidir. Peçelemede amaçlanan 

iktisadi içerik bakımından doğması muhtemel vergi yükümlülüğünün önlenmesi için, 

somut maddi olayın, iktisadi içerikten vazgeçilmeksizin, soyut olay tanımından farklı 

gösterilmesi söz konusudur. Peçeleme ile hedeflenen iktisadi sonucu sağlayan basit 
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işlem tiplerinin yerine daha karmaşık, rasyonel olmayan, karmaşık ve ölçüsüz 

işlemler kullanılır ve vergisel sonuçların ortaya çıkması engellenir.135 Muvaazadan 

farklı olarak peçeleme sözleşmesi özel hukuk bakımından geçerli, vergi hukuku 

bakımından ise geçersiz bir sözleşmedir. Muvazaada ise, muvazaalı işlem hem özel 

hukuk hem de vergi hukuku bakımından geçersizdir. Peçelemede, gerçekleşen olay 

yerine vergiyi dolanma kastı olmasaydı nasıl bir sözleşme yapılacaktıysa, onun 

varsayılan olay olarak kabulü ile ortaya çıkan vergisel sonuçlar dikkate alınacaktır.   

Kişinin servetini aile bireylerine veraset ve intikal vergisi ödemeksizin intikal 

ettirmesi için bu kişilerle arasında ölünceye kadar bakma akdi yapması peçelemenin 

tipik örneklerindendir.136 Bu örnekte, bağışlama ya da ölüme bağlı tasarruf yerine, 

özünde ivazlı bir sözleşme olan ölünceye kadar bakma akdi yapılması ile muhtemel 

verginin doğumu engellenmekte, ancak aynı zamanda arzulanan iktisadi sonuçlar da 

gerçekleştirilmektedir.137 

VİVK. 4/d bendine göre ivazsız surette vaki intikallerin 2.535 TL’si vergiden 

müstesnadır.138 Oğluna 10.000 YTL bağışlamak isteyen bir babanın, bu bedeli 

bölerek, dört ayrı hibe işlemi ile yapmasıyla, her işlem için istisna hükmünden 

yararlanması ve böylece vergi kanunu hükümlerini dolanması peçelemedir.139 Burada 

                                                 
135 Detaylı bilgi için bkz. M. Akkaya, a.g.e., s. 94 vd.  
136  Detaylı bilgi için bkz. 1. Bölüm s. 30 vd.  
137 Bu yolla da yine ölüm olayı sonucu ortaya çıkacak örneğin gayrımenkulün değeri olan matrahın 

VİVK. 16. Maddesinde düzenlenen ilk vergi dilimine girmesi durumunda % 1 oranında vergi 
tahakkuk edecek vergi bertaraf edilerek; ölünceye kadar bakma akdi ile mülkiyetin tescili 
durumunda 60 Sayılı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerlenen 492 Sayılı Harçlar 
Kanunu 4. Sayılı tarife ile 2010 yılı için belirlenen binde 16,5 oranındaki harcın ödenmesi 
sözkonusu olacaktır. 

138 29.12.2009 tarihli ve 27447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığının 41 Seri No'lu  
Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1.1.2010 tarihinden geçerli olmak üzere tespit 
edilen miktardır. 

139 Bu örneğe ilişkin analizlerde, Öncel, Kumrulu, Çağan( sy 26) ve Şenyüz(sy 22), işlemi peçeleme 
örneği olarak işlemektedir. Akkaya ise beş ayrı işlemin geçersiz olup tek bir işlem varmış gibi 
kabul edilerek vergilendirmenin bu tek işleme göre yapılmasına dayanarak işlemde muvazaa 
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dikkat edilmesi gereken husus, işlemlerin peş peşe mi yoksa geniş bir zamana 

yayılarak mı yapıldığıdır. Bağışlar on beş gün içerisinde yapılmışsa, kesin olarak 

peçelemenin varlığından söz edilebilecek; dört ayrı işlem yerine, tek bir bağışlama 

işlemi varmışçasına vergilendirilecektir. Burada özel hukukun olanaklarının 

kullanılmasıyla birden fazla işlem yapılarak muhtemel vergi borcu bertaraf 

edilmektedir. 

Küçüğü temsilen babası tarafından yapılan işlemle anonim şirket hissesi 

alması olayında, alım sırasında baba tarafından yapılan nakit ödemelerin ivazsız 

değil küçüğü babaya borçlandırmak ve ilerde on sekiz yaşına geldiğinde ödenmek 

suretiyle yapıldığı iddia edilmesi de peçelemeye örnek teşkil etmektedir. İşlem 

sırasında dokuz aylık bebek olan çocuğun babaya karşı borç altına girmiş 

gösterilmesi şeklinde yapılan işlem, veraset ve intikal vergisinden kaçınmaya ve 

vergisel sonuçların doğumunu engellemeye yönelik olup, işlem gerçek mahiyeti 

itibariyle ivazsız bir intikal niteliğindedir. Burada her ne kadar, küçüğü babaya karşı 

borç altına sokan işleminin geçerliliği bir kayyımın iştirakine ve hakimin onayına 

tabi olduğundan yapılan işlem geçersiz olmakla beraber; borç işleminin yapılmasının 

asıl amacı, hedeflenen iktisadi sonuç olan hibenin ve vergisel sonuçlarının 

peçelenmesidir.140  

c)Vergiden İstisna Edilmiş Sağlararası Tasarruflar 

İvazsız intikalin tanımına girmekle ve vergiyi doğuran olay niteliği taşımakla 

beraber, bazı sağlararası ivazsız tasarruflar vergiden istisna edilmiştir. İstisna edilen 

                                                                                                                                          
olduğunu belirtmiş; ancak yasayı dolanma kastı sebebiyle peçeleme olduğunun da ileri 
sürülebileceğini söylemiştir( sy 104). Bu parçalara bölünmüş bağışlama, muvaazalı olsa da, 
peçeleme sözleşmesi olsa da; gerçekleşen iktisadi sonucun gerçek mahiyeti esas alınarak vergi tarh 
edileceğinden, sonucu değiştirmemektedir.  

140 Dnş. 7. D. E. 1992/8205, K. 1994/4596, 06.10.1994 tarihli karar, Dnş. Der. S. 90. 



 

 118

tasarruflardan bir kısmına yeri geldikçe değinildi. VİVK.’nun 4. maddesinde sayılan 

istisnalardan, veraset yoluyla gerçekleşen intikallere ayrı, sağlarları ivazsız 

intikallere ayrı ve çekiliş ve yarışmalarda kazanılan ikramiyelere ayrı olmak üzere 

miktar itibariyle getirilen istisna haddi bulunmaktadır. Bunun haricinde kuru 

mülkiyetin ve rücu şartlı bağışlamaların özel durumu sebebiyle getirilen istisna 

hükmü de ayrıntılı olarak incelenmiştir.  Bunlardan başka, 4. maddenin a bendi 

gereği, veraset yoluyla intikal eden ev eşyası, mirasbırakanın kişisel eşyası ve aile 

hatırası olarak muhafaza edilen tablo, madalya vs eşyalar; emekli sandığı vs.den 

intikal eden emekli ikramiyeleri, dul ve yetim aylıkları ile bunlara yapılan bazı 

ödemeler( 4/g bendi); vergi muafiyeti tanınan bazı vakıflara tahsis olunan mallar( 4/k 

bendi); ticari plaka satışından elde edilen paralardan ticari plaka sahiplerine dağıtılan 

miktarlar( 4/l)da istisnaya tabidir.  

Önceki başlıklarda değinilmemiş önemli bir istisna, 4/c bendi gereği örf adete 

göre verilmesi mutat bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalara ilişkindir. 

Gayrımenkul hediyesi ve sair, yasadaki istisna hükmünün istisnasını oluşturmakla 

vergilendirilebilir ivazsız intikallerdendir. Kanun koyucu, gayrımenkul hediye 

edilmesini yüzgörümlüğü vs. olarak verilmesini örf adete göre olağan saymamıştır. 

Takı, ziynet gibi değerli taşınır mallar istisna hükmüne girebilir. Nitekim Danıştay bir 

kararında, murisin bankadaki kiralık kasasından çıkan değerli takıların, eşe 

yüzgörümlüğü olarak verildiği iddiasını yerinde bulmuştur.141 Örf adete göre 

belirlenmesi esas tutulmuş olmakla beraber, bir ivazsız intikalin hediye olarak 

nitelendirilmesi her zaman kolay olmayabilir.  

                                                 
141  Dnş. 7. D. E. 2000/5137, K. 2001/3601, 26.22.2001 tarihli karar 
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Drohoma, gelinin ailesi tarafından damada iş kurması ve evlilik hayatında 

sıkıntı çekilmemesi amacıyla verilen sermayedir. 7338 sayılı Veraset Ve İntikal 

Vergisi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği ilk şeklinden beri bu istisna hükmü 

bulunmaktadır. Drahoma asıl olarak Rum ve Ermenilerden kaynaklı bir örf adettir ve 

damada verilen bir çeşit başlık parasıdır. Gelinin ailesinin damada iş kurması için 

ivazsız olarak verdiği bu mameleki değer vergiden istisna edilmiştir; ancak aynı 

intikalin yine iş kurmak amacıyla babadan oğula yapılması hediye olarak istisna 

içinde değerlendirilmemektedir. Örneğin Danıştay bir kararında, oğulun iş kurması 

amacıyla alınan işyerine ait senetlerin, baba ile oğlu tarafından müştereken ödendiği 

bir olayda, babanın ödemelerini hibe olarak değerlendirmiştir.142 Bu karara karşı 

verilen karşıoy yazısında, “Türk örf ve adetlerine göre oğluna geçimini temin edecek 

işi kurmakla yükümlü babanın iş kurma sırasında oğluna verdiği paranın veya işin 

kurulması ile ilgili sarfiyatın yasada yazılı hediye kabulü suretiyle vergiden istisna 

edilmesi zorunludur. Aksi görüş, örf adet gereği bazı kişiler tarafından drahoma adı 

altında verilen paranın vergiye tabi olmaması; Türk örf ve adetlerine göre iş kurma 

amacıyla oğula verilen ve niteliği itibariyle drahomadan farkı olmayan paranın ise 

vergiye tabi tutulması sonucunu doğurur ki; böyle bir durum yasa hükümlerine, 

yasanın amacına, hukukun temel prensiplerine ve eşitlik ilkesine aykırı olur.” 

denilmiştir. Bu görüşe göre drahomadan kıyas yapılması gerektiği sonucu çıkabilir. 

Ancak asıl dayanak Türk örf adetlerine göre, babanın oğluna iş kurmakla yükümlü 

olması ve dolayısıyla, yapılan ödemelerin hediye olarak kabulü gerektiğidir. Burada 

örf adetlerin yöreden yöreye değişiklik göstermesi sebebiyle muhtemel bir 

                                                 
142 Dnş. 9. D. E. 1989/3583, K. 1989/3190, 21.11.1989 tarihli karar, S. Demirkol, M. Önder Tekin, N. 

Toktaş, Danıştay Vergi Dava Daireleri Karar Özetleri,  Beta Yay., 2006, s. 1048  



 

 120

muğlaklık, dolayısıyla da vergide hukuki belirlilik ve yasallık ilkesinden uzaklaşma 

tehlikesi ortaya çıkmaktadır. 

Hediye vs. ile ilgili yapılacak nitelendirmelerde mümkün olduğunca kıyastan 

kaçınılmalıdır. Örneğin başlık parası hususunda, drahomanın da erkeğe verilen bir 

çeşit başlık parası olmasından dolayı, kıyas yoluyla istisna edilmesi gerektiği ileri 

sürülebilir. Gelinin evlenmesine razı olma karşılığı olarak aileye ödenen başlık parası 

hukuka aykırıdır. Drahoma ise kanun tarafından tanınmış özel bir örf adettir. Bu 

nedenlerle kıyas yapılamaz. Hukuka aykırı da olsa başlık parası alınmışsa 

vergilendirilmelidir. 

 Mehir İslam hukukunda kocanın evlenmenin akdi anında veya davamı 

sırasında bazen de sona ermesi halinde, kadına muayyen bir mal veya para gibi ticari 

bir değer vermesidir. Mehr-i Müecccel ise erkeğin ilerde evlilik sebebiyle kadına 

ödenmesini baştan taahhüt ettiği değerdir.143  Mehri müeccel esas olarak bir boşanma 

şartı olmamakla beraber, genellikle boşanmasının vuku bulmasının ardından 

istenmesi sebebiyle, kocanın kadını boşayabilmesi için vermesi gerekli bir bedel 

olarak algılanmaktadır.  

Medeni Kanun’dan önce akdedilmiş evliliklerde kararlaştırılmış mehri 

müeccellerin ödenip ödenemeyeceği hususu Yargıtay kararlarına da konu olmuştur. 

Yargıtay, MK’dan sonra boşanma ile sona eren evliliklerde MK’dan önce 

kararlaştırılmış mehirlerin, borç olarak ifa edileceğine karar vermiştir. Aynı daire 

                                                 
143  Mehir evlenme şartı olmamakla beraber, boşanma anı için mehr kararlaştırılabilir. Tespit edilen 

mehir peşin ödenecekse mehri muaccel, mehir ilerde evlilik devamınca ya da boşanma anında 
ödenecekse mehri müeccel söz konusu olur. Seneden bağlanan bu borç boşanmanın gerçekleşmesi 
geciktirici şartına bağlıdır. İslam hukuku bakımından, kadına ve kocaya prestij sağlayan, 
evlenmenin ispatına yarayan bir müessese olarak kullanılan mehir, zamanla erkeğin kadını 
boşaması ihtimaline karşılık kadının geleceğini güvence altına alan bir silah vasfı kazanmıştır. 
Mehrin örf ve adete göre belirlenen miktarı kocayı zorlayacak nitelikte olabilmektedir. Halil Cin, 
İslam Hukukunda Mehir, AÜHFD, 1972, C. 29, S. 1-2, s. 199 
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daha sonraki bir kararında ise, Medeni Kanunun, evliliğin son ermesi durumunda 

taahhüt edilen edaları yasaklayan hükümleri sebebiyle mehrin, Medeni kanunun 

yürürlüğünden sonraki boşanmalarda geçerli olamayacağına hükmetmiştir. Daha 

sonra 02.12.1959 tarih ve 14/30 sayılı Yargıtay İçtihadi Birleştirme Kurulu kararında, 

MK.dan önceki evlenmelerde tespit edilen mehri müeccel koca aleyhine bir borç ve 

kadın lehine kararlaştırılan bir alacak olarak tespit edilmiştir. Karara göre mehir 

borcu ilerde evlenmenin boşanma ile sona ermesi durumunda taahhüt edilmiş şarta 

bağlı bir eda değildir. Evlenmenin boşanma ile sona ermesi, önceden tahakkuk etmiş 

olan borcun en son ödeneceği tarihi belli eder. Dolayısıyla mehir bir boşanma 

tazminatı değildir.144 Yüksek mahkeme için boşanma ilerde gerçekleşmiş olsa bile, 

alınan bu bedel ne evlenmenin ne de boşanmanın mameleki ivazı olarak kabul 

edilebilir. 

 Her ne kadar Yargıtay içtihadında alacak borç ilişkisinden bahsediyor olsa 

da; mehir aslında ivazsız tarzda bir intikaldir. Kocanın kadına taahhüt ettiği bu 

değerin evlenme esnasında ya da boşanmanın gerçekleşmesinde talep sebebiyle 

ödenmesi durumunda, kadın hiçbir ekonomik karşılık vermeksizin bunu iktisap 

edecektir; ivazsız intikal olması sebebiyle başlık parası gibi vergilendirilmelidir. 

Mehir İslam hukukundan ve İslam örf ve adetlerinden kaynaklı olsa da; miktarının 

nispeten yüksek ve örf adetteki konuluş amacının kadının bir nevi güvenceye 

alınması olmasından kaynaklı, hediye olarak kabulüne imkan yoktur. Ancak 

belirtmek gerekir ki, bu gibi ivazsız intikallerin vergi idaresince tespiti çok zordur.  

 

                                                 
144 Halil Cin, a.g.m., s. 199 
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D- İVAZSIZ İNTİKALİN GELİR VERGİSİ KAPSAMINDA 

VERGİLENDİRİLMESİ VE TARTIŞMALAR 

1- Gelir- İvazsız İktisap Bağlantısı 

Taşınır taşınmaz mal, hak ya da alacak intikallerinin ivazsız tarzda olması 

durumunda, bu iktisadi olayın bağlandığı vergisel sonuç yürürlükte bulunan mevzuat 

gereği veraset ve intikal vergisidir ve bu vergi bakımından ivazsız intikallerin 

konumu yukarıda ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

İvazsız intikalin servette bir artış meydana getirdiği malumdur. Bunun 

yanında servet, gelirin biriktirilmiş, elde tutulan statik halidir. Gelir ise belli bir 

zaman dilimi içerisinde alım gücünde artış şeklinde ortaya çıkan bir akımdır.145 

Anlaşılacağı üzere, gelirin servete göre dinamik bir yapısı vardır. Ancak gelirin elde 

edilip biriktirilmesi ve hatta harcanmasının ayrı ayrı vergilendirmeye konu olması 

sebebiyle aralarında bağ bulunmaktadır. Ayrıca hem servet hem de gelir, ödeme 

gücünde bir artış meydana getirmesi ve bunun bir nevi verginin temeli olması 

sebebiyle vergilendirilmektedir. Bu noktada bazı ödeme gücü artışlarının gelir mi 

yoksa servet artışı mı olduğu ya da gelir vergisinden istisna edilen tutarların ivazsız 

intikal sayılarak veraset ve intikal vergisine tabi tutulup tutulamayacağı noktasında 

belirsizlik ortaya çıkabilir.  

GVK’ya göre gelir, geçek bir kişinin, bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç 

ve iratların safi tutarıdır. Gelir kural olarak üretim faaliyetlerine katılma ve yapılan 

yatırımlar sebebiyle elde edilen kazançlardır. Ancak aynı dönemde kişi üretim 

faaliyetlerin katılmaksızın da bazı kazançlar elde edebilir. Veraset ve intikal 

                                                 
145 M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan, a.g.e., s. 238 
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vergisinde incelenen piyango, miras gibi kazançlar böyledir. Kişinin servet 

unsurlarının belli bir dönemde değerlenmesi sonucunda da ödeme gücünde artış 

olabilecektir. Bu nedenlerle gelir kavramının boyutlarının doğru saptanmasında fayda 

vardır. Böylece gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisi arasındaki sınır daha iyi 

çizilebilecektir.  

Gelir kavramının boyutlarını açıklamak üzere geliştirilmiş iki kuram 

bulunmaktadır. Birinci kuram olan kaynak kuramına göre; belirli üretim 

faaliyetlerine katılma sonucunda elde edilen ekonomik değerler gelir olarak kabul 

edilir.146 Örneğin kişinin emeğini ortaya koyarak üretime katılması, toprağın 

kiralanması, sermayenin yatırıma tahsis edilmesi sonucu elde edilen faiz, kar, rant ve 

ücret gelir olarak elde edilir.  

Gelirin daha iyi kavranması için geliştirilmiş ikinci kuram ise safi artış 

kuramıdır. Bu kurama göre hangi kaynaktan doğarsa doğsun, satın alma gücünde 

belli bir dönemde ortaya çıkan artış gelir kapsamındadır. Kaynak kuramı bakımından 

gelir sayılan unsurların yanı sıra, kişinin malvarlığında belli bir dönemde ortaya 

çıkan değer artışları da gelire yol açmış sayılır. Safi artış kuramı kaynak kuramına 

göre, daha geniş kapsamlı bir çerçeve çizmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

ise 1. maddesinde, gelirin gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve 

iratların safi tutarı olduğunu belirtmiş; 2. maddesinde ise gelir kapsamına giren 

kazanç ve iratları tahdidi olarak saymıştır. Bu kazanç ve iratlar, zirai kazançlar, ticari 

kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrımenkul sermaye iratları, menkul 

sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlarıdır. Bu düzenlemelerle GVK. kaynak 

kuramından da etkilenmiş olmakla beraber, sınırlı bir safi artış kuramını kabul ettiği 

                                                 
146  M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan, a.g.e, s. 238 
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söylenebilir. Çünkü bir kazancın GVK. 1. maddesi anlamında kuramsal olarak gelir 

sayılması vergilendirme için yeterli olmamaktadır, bu kazanç ve iradın 2. maddede 

belirlenen yedi kalemden birine girmesi gerekmektedir. Bu haliyle kanunilik ilkesine 

uygun olarak kazuistik bir yöntemle, her kazanç ve irat türüne nelerin girdiği ayrıntılı 

olarak düzenlenmiştir. Safi artış kuramına göre ivazız bir intikal sebebiyle, satın alma 

gücünde ortaya çıkan artış gelir kapsamında düşünülebilir, ancak GVK.’da sayılan 

yedi kalem kazanç ve irat arasına sokulamadığı takdirde gelir vergisine konu 

olmasına imkan yoktur. Örneğin kumardan elde elden kazanç bu yaklaşıma göre gelir 

kabul edilebilir; ancak tahdidi olarak sayılan kazanç ve irat türlerine sokulamadığı 

sürece gelir olarak vergilendirilemez. Nitekim daha önce de incelenen kumardan elde 

edilen değerlerin, ivazsız intikal olması sebebiyle veraset ve intikal vergisine konu 

olabileceğine yargı kararlarıyla da desteklenmek suretiyle kanaat getirilmiştir. Bilgi 

yarışmalarına ilişkin örneğe dönersek, burada da intikali belli bir emek ve çaba 

sonucu elde edildiğinden ivazlı saymamız sebebiyle veraset ve intikal vergisi 

kapsamında vergilendirilemeyeceğine kanaat getirmiştik. Bu durumda acaba bu 

intikaller gelir vergisi kapsamında düşünülebilir mi sorusu akla gelebilir. Bu hususta 

da, yukarıda açıklandığı üzere, GVK.’da bulunan yedi kalem vergi konusunun içine 

sokulamamasından dolayı gelir vergisinin konusunu oluşturması da mümkün 

değildir. 

Bu halde, ivazsız intikal niteliğinde olan bir kazanç ve iradın gelir olarak 

kabul edilerek vergilendirilmesi de mümkündür; ancak bunun yedi kalem gelir türü 

içinde tek tek sayılması gerekmektedir. Örneğin öğrencilere verilen burslar niteliği 

itibariyle, öğrenciye belli bir külfet yüklenmeksizin karşılıksız olarak intikal 

ettirilmesinden dolayı ivazsız tarzda bir intikaldir. GVK’nın 28. maddesinde tahsil 
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karşılığı yapılan bu ödemeler gelir vergisinden istisna edilmemiş olsaydı, veraset ve 

intikal vergisi kapsamında düzenli irat şeklinde yapılan bağış olması sebebiyle, 

VİVK. 2. maddesi kapsamında hibe olarak nitelendirilip veraset ve intikal vergisinin 

konusunu oluşturabilirdi.147 Ancak burs niteliğindeki ödemeler, GVK. anlamında 

gelir kabul edilmekle beraber, vergiden istisna edilmiştir. Özünde burslar ivazsız 

intikal niteliği taşıyan gelirlerdir. Türk Vergi Hukuku sistemi içerisinde gelir 

sayılarak istisna edildikten sonra, genel kavram olarak ivazsız intikale sokularak 

veraset ve intikal vergisine konu edilmesine imkan yoktur. Burslara benzer 

mahiyette, bankalardan aylık irat şeklinde kazanılan ikramiyelerin ise gelir niteliği 

taşıdığı rahatlıkla söylenebilir; ancak GVK. 2. maddesi açısından gelir sayılmamıştır. 

Bu nedenle tipik ivazsız bir intikal olarak veraset ve intikal vergisi konusuna 

girecektir.  

GVK. 25. maddesinde sayılan tazminatlar da vergiden istisna edilmiştir. 

Bunlardan örneğin doğum ve evlenme sebebiyle çalışana yapılan yardımlar, 

nafakalar, sosyal sigortalar kanunu gereği sigorta sandıklarınca ödenen emekli dul ve 

yetim ikramiyeleri, ivazsız intikal eden birer gelir olmakla, vergiden müstesnadır.  

2- İvazsız İntikallerin Gelir Vergisi Kapsamına Alınmasına İlişkin Yasa 

Tasarısının Değerlendirilmesi 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, ivazsız intikal ve gelir 

kavramları; veraset ve intikal vergisi ile gelir vergisi arasında yakın bir bağ 

bulunmaktadır. Veraset ve intikal vergisi ile servetin ivazsız intikallerinin 

vergilendirilmesi ise yıllardır eleştiri konusu yapılmış, toplanan veraset ve intikal 

                                                 
147 VİVK kapsamına girmesi varsayımında; geri ödemeli olarak verilen burslarla, ilerde bursu veren 

resmi ya da özel müessesede belli bir süre çalışmayı taahhüt edenlere ödenen bursların bir ivaz 
mukabilinde verildiği düşünülebilirdi.  
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vergisinin toplanan tüm vergi gelirleri içerisindeki oranının çok düşük olmasına 

karşılık, verginin toplanması maliyetinin yüksek olduğu, mükelleflerin vergiye 

uyumunun sağlanamadığı, sermaye birikimi ve ekonomi üzerinde olumsuz etkileri 

olduğu dahi iddia edilmiştir. Eleştiriler verginin kaldırılması gerektiği noktasına 

kadar varmaktadır. Çok eski zamanlardan beri uygulanan ve sosyal ve toplumsal 

açıdan yer yer simgesel önemi de bulunan bu kamu gelirinden, miktarı düşük olsa 

dahi vazgeçilmesi mümkün değildir; ancak başka bir verginin içine sokularak isim 

değiştirmesi düşünülebilir. Günümüzde de veraset ve intikal vergisinin kaldırılarak, 

gelir vergisi sistemine dahil edilmesi gündemdedir ve bir de kanun tasarısı 

bulunmaktadır.  

Mevcut hükümet tarafından hazırlanarak 14.02.2008 tarihinde meclise 

sunulan Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 13. maddesinde VİVK.’nun 

uygulamalarının kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler öngörülmüştür. Bu 

düzenleme ile Maliye Bakanlığı uygulamaya yönelik usul ve esasları belirlemeye 

yetkili bulunmakta ayrıca; 1983 tarihinden önce veraset yoluyla veya ivazsız olarak 

intikal eden taşınmazlar için veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmeyeceği ve 

bu taşınmazlar üzerindeki haklara dair tapuda tescil işlemlerinin vergiden ilişik 

kesme belgesi olmaksızın yapılacağı öngörülmekteydi. Daha sonra veraset ve intikal 

vergisine ilişkin köklü değişiklikler getiren başka bir tasarı hazırlanmış ve önceki 

tasarıdaki madde tasarıdan çıkarılmıştır.  

Vergiye ilişkin son tasarı “Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun Yürürlükten 

Kaldırılması ve Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” 

tasarısıdır.  
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Bu tasarıyla,  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu tamamen vergi sistemimizden 

kaldırılmakta, ivazsız intikallerin bir kısmı ise gelir vergisi ve GVK kapsamında 

düzenlenmektedir. Öncelikle veraset yoluyla gerçekleşen ivazsız intikallerin 

vergilendirilmesine tamamen son verilmekte, diğer ivazsız intikaller ise Gelir Vergisi 

Kanununda sayılan yedi kalem gelir türünden diğer kazanç ve iratlar kapsamında 

vergilendirilmektedir.148 Ayrıca tasarının 3. maddesi ile sadece Türkiye’de bulunan 

malların karşılıksız olarak intikalinden söz edilmekle şahsilik ilkesinden vazgeçilerek 

sadece mülkilik ilkesi benimsenmekte, böylelikle yurtdışından Türk vatandaşlarına 

intikal eden mallar kapsam dışında kalmaktadır. Böylelikle vergilendirilebilir 

unsurların kapsamı bir hayli daraltılmış olmaktadır. Tasarıya göre ivazsız intikallerin 

bir kısmı gelir sayılacaktır. Böylece, kaldırılan VİVK.’ na göre hesaplanan oran ve 

vergi yükü ile gelir vergisi tarifesine göre hesaplanan vergi yükünün dengelenmesi 

amaçlanmaktadır. Örneğin bir milyon TL’ye kadar olan kısmın % 50’si gelir 

sayılacaktır. Ayrıca para ve mal üzerinden düzenlenen yarışma ve çekilişler ile spor 

müsabakaları ve at yarışlarına dayalı müşterek bahislerle ilgili olarak da düzenleyen 

kişiye ya da kuruma GVK 193. maddesi gereği stopaj sorumluluğu getirilmektedir.  

Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerin dışındaki ivazsız intikallere ilişkin 

istisna hükümleri, kısmen GVK’ya aktarılarak muhafaza edilmiştir. Buna göre 

ivazsız intikallerin 2500 TL’ye kadar olan kısmı, kamu kurumları ve kamuya yararlı 

dernekler, yargı kararına dayanılarak alınan her türlü tazminatlar, sadaka, örf adete 

                                                 
148 Tasarını 2. maddesi ile bir geçiş süreci öngörülmüş ve 1.1.1998 tarihinden önce gerçekleşen ivazsız 

intikaller için beyanname verilmeyeceği, 1.1.1998 tarihi ile kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
arasında karşılıksız olarak intikal eden ancak daha önce beyannamesi verilmemiş mallar için, 7338 
sayılı kanuna göre beyanname verileceği ve ödeneceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca bu tasarının 
yürürlük tarihinden önce tahakkuk ettirilmiş olan vergilerin de aynı kanuna göre takip ve tahsiline 
devam olunacaktır. Ayrıca kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar gerçekleşen ivazsız intikaller 
için 213 sayılı VUK’da düzenlenen zamanaşımı süreleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip 
eden yılbaşından itibaren üç yıl olarak uygulanacaktır.  
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göre verilmesi mutat bulunan hediye, çeyiz, yüzgörümlüğü ve 

drohomalar(gayrımenkuller hariç), rücu şartıyla yapılan hibelerde bağışlananın 

bağışlayandan önce ölmesi ile bağışlayana rücu eden mallar istisna kapsamındadır.  

Getirilen düzenlemeler bunlarla sınırlı olmakla beraber, kanun tasarısının 

genel gerekçesine bakıldığında, öncelikle Veraset ve İntikal Vergisinin uyum 

maliyetlerinin yüksek olmasına karşılık, elde edilen kamu gelirinin düşük olması 

vurgulanmış, bu nedenle de veraset yoluyla vaki intikallerin vergiye tabi tutulmaması 

ile istisnaların da artırılarak beyanname verme yükümlülüğünün daraltılması, eş ve 

çocuklara yapılan karşılıksız kazandırmaların vergi dışı bırakılması yönünde bir 

eğilim oluştuğu belirtilmiştir. Mükelleflerin vergiye uyumlarında güçlüklerle 

karşılaşılması uyuşmazlıklara neden olmakta, hem mükellefler hem de idare 

bakımından masraf ve zaman kaybı oluşmaktadır. Ayrıca mükelleflerin vergiye 

uyumlarında sorun yaşanması sebebiyle, ivazsız intikal eden mallar fiilen intikal 

ettikleri halde, hukuken tescilleri gerçekleşmemekte, hukuki durum ile fiili durum 

arasında farklılık oluşmakta, resmi kayıtların güncellenmesindeki gecikmeler 

ekonomik faaliyetlerin de kayıt altına alınmasına engel teşkil etmektedir. Veraset 

yoluyla vaki intikallerin vergilendirilmeyip, ivazsız intikallerin de gelir sayılarak 

vergilendirilmesinin hem vergi sistemini basitleştireceği, hem de vergiye gönüllü 

uyumu sağlayarak, kayıtlı ekonomiye geçişte katkı sağlayacağı ileri sürülmektedir.  

Öncelikle, tarih boyunca uygulanmış eski ve köklü bir vergi olan veraset ve 

intikal vergisi ile kanunu,  03.04.1926 tarihinden beri(797 sayılı kanun ve en son 

yürürlükte bulunan 7338 sayılı kanun) vergi sistemimizde yer almış ve çeşitli 

değişiklerle bugüne kadar uygulanmıştır. Tasarı ile verginin işler ve verimli bir hale 

getirilmesi için değişen koşullara ve gelişen imkanlara uygun önlemler almak ve 
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verginin yakalanması için yeni yöntemler getirmek yerine vergiden büyük bir 

kısmıyla vazgeçilmektedir. Veraset yoluyla vaki intikallerde alınan verginin tamamen 

kaldırılması, verginin tabana yayılması, verginin gelir dağılımındaki adaletsizliğin 

giderilmesindeki sosyal ve ekonomik rolü bakımından yerinde değildir. Serbest 

piyasa koşullarında, çoğu zaman başarıya ya da emeğe paralel olarak gelir ve servet 

dağılımı gerçekleşmemekte ve kişiler arasında fırsat eşitsizlikleri meydana 

gelmektedir. Veraset ve intikal vergisi kişiler ve sosyal sınıflar arasındaki bu 

gerginliği azaltmakta ve eşitsizliği gidermekte önem taşımaktadır. Ayrıca oran ve 

istisnalar da düşünüldüğünde, veraset ve intikal vergisi asıl olarak büyük servet 

sahiplerini ve zenginleri vergilendirmektedir.149 Servet sahiplerinden alınan bu vergi 

kamu geliri olarak tabana yayılmakta ve sosyal devlet ilkesine hizmet etmektedir. 

Ayrıca servet sahibi zenginlerin bu servetlerini altsoylarına aktarması ile bu kişiler 

ekonomik olarak servet sahibi olmayan kesime göre önemli avantaj sağlamaktadırlar. 

Karşılıksız olarak meydana gelen bu intikal ve sağladığı avantaj sebebiyle 

vergilendirilmelerinden doğal bir durum olamaz. Verasetle yoluyla vaki intikallerin 

tamamen vergi dışı bırakılması yerine, bu vergiye mükelleflerin uyum sağlamasını, 

intikallerin takibini ve verginin tahsil edilebilmesini sağlayacak yenilikler getirilmeli, 

gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılmalıdır. Verginin sistematiğine uygun 

yöntemlerle takibini yapmadan, tüm vergi gelirleri içerisindeki oranının 

düşüklüğünden bahisle tamamen ortadan kaldırılması hem gerçekçi değildir hem de 

vergi hukukunun temel vergileme ilkeleri bağdaşmamaktadır.  

Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerin kaldırılmasının yanı sıra; gelir vergisi 

içinde değerlendirilen ivazsız intikallerin vergilendirilmesinde de değişiklikler 

                                                 
149  Önceki bölümde veraset vergisinin etkileri ile ilgili açıklamalar için bkz, s. 23 vd.  
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gerçekleşmekte; ancak kapsamla ilgili bahsettiğimiz uygulamada karşılaşılan 

sorunların ve ivazsız intikalin ortadan kalkması ile vergisel sonuçların da ortadan 

kalkıp kalkmayacağının çözümüne yönelik düzenlemeler bulunmamaktadır. Örneğin 

tasarı ile rücu şartıyla yapılan bağışlamalar ilişkin istisna VİVK’dan aynen alınmış 

ancak diğer şarta bağlı ivazsız intikallerle ilgili düzenlemeden yine kaçınılmıştır. 

Bunun yanı sıra, VİVK 2. maddesinde “hibe yoluyla ya da herhangi bir tarzda olan 

ivazsız iktisaplar” şeklindeki ivazsız intikal tanımı, Tasarı ile GVK’da yapılan 

düzenlemelerde yer almamıştır. Aynı şekilde bir şahıstan başka bir şahsa intikalden 

de söz edilmemektedir. Bu durumda ivazsız intikalin kapsamı sanki genişlemiş gibi 

gözükmekle birlikte; kanunda bir tanım yapılmamış olması uygulamada yeni 

sorunlara yol açabilir. Ayrıca tazminatlara ilişkin istisnada göze çarpan bir husus da, 

sadece mahkeme kararına dayanılarak alınan tazminatların istisnaya tabi olduğudur. 

Bu düzenlemeden uyuşmazlık konusu yapılmadan ödenen ve maddi manevi zarar 

karşılığı olan tazminatların vergilendirilmesi sonucu çıkmaktadır ki; bu durum 

eşitsizliğe yol açacaktır.  

II- DAMGA VERGİSİ 

Vergi hukukunda vergiyi doğuran olayın temelini oluşturan özek hukuk 

işlemleri taraflarca amaçlanan iktisadi bir sonucun ortaya çıkarılmasına yönelik 

olarak yapılmaktadır. Bu hukuki işlemlerin yapılmasıyla ortaya konulan iradeler, 

ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde yol gösterici olacaktır. 

Kısacası hukuki işlemler aslında tarafların sözleşme ile amaçladıkları iktisadi 

sonuçların ve edimlerin açıkça ortaya konulmasına ve ispatına yarayan işlemlerdir. 

Bu işlemlerin iktisadi içeriğinde taraf iradelerin birleşmesinin yanı sıra, geçerli 

olmasını sağlayan bazı şekil şartları, kanuni ya da iradi olarak belirlenmiş olabilir. 
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İşte bu şekil şartlarından birisi yazılı şekil şartıdır. Yazılı şekil şartında hukuki 

işlemin kağıt üzerinde yapılıp iradelerin ortaya konulmasıyla imzalanması gerekir. 

İşte damga vergisinin konusu da bu şekilde bir hukuki işlemin geçerli olarak 

yapılmasıdır. Veraset ve intikal vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi gibi vergiler 

de bir hukuki işleme dayanmakla beraber; bu vergiler hukuki işlemlerin ekonomik 

boyutlarını vergilendirdikleri halde; damga vergisi, kişilerin kendi aralarında ya da 

devletle yaptıkları hukuki işlemlerde düzenledikleri belgeler yada kağıtlar üzerinden 

ödedikleri mali yükümlülüklerdir.150 

Damga Vergisi Kanununun 1. maddesine göre kanunun 1 sayılı tablosunda 

belirtilen kağıtlar verginin konusunu oluşturur. Kanuna göre kağıt terimi, yazılıp 

imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve 

herhangi bir hususu ispat yada belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade 

eder. Damga vergisinin mükellefi bu kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle 

kişiler arasındaki işlemlerde vergi, işlem yaptıranlar tarafından ödenir. Damga 

vergisinde kağıt önemli olmakla beraber, aslında kağıtta yazılı olan işlem (ekonomik 

olarak değil) şekil olarak vergilendirilir; bu nedenle de eğer kağıt birden fazla işlemi 

ihtiva ediyorsa her işlemin ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulması gerekir.  

Anlaşılacağı üzere bir hukuki işlemin yazılı ya da resmi şekilde yapılması 

durumunda; işlemdeki iktisadi sonuçlar, iktisadi muamele vergilerinin doğumuna yol 

açacak; işlemin salt yazılı şekilde bir kağıtta yapılmış olması ve kanunda sayılı 

kağıtlardan olması ise bir hukuki muamele vergisi olan damga vergisinin doğumuna 

yol açacaktır. Örneğin bir taşınmaz bağışı, resmi şekilde yapılmış geçerli bir 

bağışlama vaadinin tapuya tescili üzerine gerçekleşir. Bu durumda ekonomik olan 

                                                 
150 M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan, a.g.e, s. 433 
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ivazsız intikale yol açan hibenin veraset ve intikal vergisine yol açacağı malumdur. 

Resmi şekilde yapılan bağışlama vaadi işlemi ise, kağıt üzerinde bir işlem yapılmış 

olması sebebiyle damga vergisinin doğumuna yol açacaktır.  

Damga vergisinin doğumu için öncelikle geçerli olarak yapılmış sağlıklı bir 

hukuki muamelenin varlığı şarttır. Sözleşmenin geçerli olması için aranan şekle 

uyulmamış olması durumunda hükümsüzlük(mutlak butlan) söz konusudur. İşlemin 

mutlak olarak geçersizliği sebebiyle damga vergisinin yasal dayanağı da ortadan 

kalkmaktadır.151 Muvazaalı hukuki işlemlerde, üçüncü kişileri aldatma için yapılan 

ve tarafların gerçek iradelerini yansıtmayan görünüşteki işlemlerin mutlak butlanla 

batıl olması sebebiyle; bu işlemlerin geçersizliğinin tespiti durumunda damga vergisi 

de doğmayacaktır. Bu işlemler başlangıcından itibaren geçersiz olduklarından, 

işlemin iktisadi içeriğini ispat eden ve işlemi belgeleyen geçerli bir kağıt niteliği 

taşımazlar. Konu ile ilgili olarak AKKAYA da, mutlak butlanla batıl olduğu için 

başlangıcından itibaren geçersiz işlemlerde damga vergisi yükümlülüğünün doğacağı 

yönünde bir saptama yapmanın güç olacağını belirtmekte ve en azından belgeleme 

konusu yapılan kağıttan yasaya ve ahlaka aykırılığın açık biçimde anlaşılması 

durumunda vergi yükümlülüğünün doğmayacağının kabulünün, DVK’nın bütününe 

hakim olan mantığa uygun olduğunu söylemektedir.152  

Örneğin temyiz gücüne sahip olmayan birinin ya da 15 yaşında bir küçüğün 

hibe işlemi yapması durumunda, işlem baştan itibaren geçersizdir ve kanuni 

temsilcilerin icazeti ile de geçerli hale getirilemez. Hukuki işlemin meydana 

gelememiş olmasının doğal sonucu olarak düzenlenen kağıt da belli bir hususu ispat 

                                                 
151  D. Şenyüz, Türk Vergi Sistemi Dersleri, Ekin Kitabevi, 3. Basm, 2006, s. 62 
152  M. Akkaya, a.g.e.,  s. 88 
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etme özelliğine sahip değildir ve buna bağlı olarak ibraz edilebilirliği de yoktur. 

Hukuken yok sayılan bir kağıdın damga vergisi açısından vergilendirilebilir bir kağıt 

olarak kabulüne imkan yoktur. 

Muvazaalı işlemlerde, görünüşteki işlemin geçersiz olması sebebiyle damga 

vergisinin konusuna girmeyeceğini belirtmiştik. Özellikle nispi muvazaalı işlemlerde 

görünüşteki işlem yerine taraflarca istenen gerçek iktisadi sonucu içeren işlemin esas 

alınması durumunda acaba bu işlem damga vergisine tabi tutulabilecek midir? 

Tarafların gerçek iradelerini yansıtan işlem hukuk alemine geçerli olarak doğmuştur. 

DVK’daki koşulları sağlaması ve kağıt olarak verginin konusuna girmesi durumunda 

bu işlem vergilendirilmelidir. Çünkü gerçek işlem, belli bir hukuki ilişkiyi ve iktisadi 

sonucu belgeleyen ve ispat gücüne haiz bir hukuki muameledir.  

İvazsız intikali içeren geçerli bir hukuki muamelenin( miras sözleşmesi, 

resmi vasiyetname, bağışlama vaadi gibi) tüm iktisadi ve vergisel sonuçlarının ortaya 

çıkmasının ardından, bu işlemin ortadan kaldırılması sebebiyle iktisadi sonuçlarının 

da geriye iade edilmesi durumunda, en başta ödenmiş bulunan damga verginin iadesi 

söz konusu olmaz; çünkü işlem başlangıçta geçerli olarak doğmuştur, ispat ve 

belgeleme işlevini yerine getirmiş olduğundan da vergilendirilmiştir. İşlemin iktisadi 

sonuçlarının kaldırılması ve dolayısıyla işlemin de ortadan kalkması bu sonucu 

değiştirmemektedir. Diğer taraftan işlem geçersiz olarak doğmuş olmasına rağmen, 

taraflar bu geçersizliği ileri sürmeyerek iktisadi sonuçlarını yerine getirmişler ancak; 

işlem daha sonra geçersizliğe dayanılarak iptal edilmiş ve tüm iktisadi sonuçları ile 

ortadan kaldırılmışsa; bu halde ödenmiş bulunan damga vergisinin iadesinden söz 

edilebilecektir. Bu iade konusuyla ilgili olarak da herhangi bir düzenleme DVK’da 

bulunmamakla beraber; iktisadi sonucun ortadan kalkması kural olarak geçerli olarak 
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meydana gelmiş hukuki işlem sebebiyle ödenen damga vergisinin iadesini 

gerektirmez. İşlemin baştan itibaren geçersizliği durumunda ise; yine iktisadi 

sonuçtan bağımsız olarak değerlendirme yapılacak, DVK’nın aradığı belli bir hususu 

ispat edebilmek için ibraz edilebilme niteliğinin bulunup bulunmadığına bakılacaktır.  

Damga vergisinin ortaya çıkması işlemin iktisadi sonuçlarının ortaya 

çıkmasına bağlı değildir. İktisadi muamele vergileri bakımından, işlem şeklen ve 

esasen geçerli olsun yada olmasın, iktisadi sonuçların ortaya çıkması durumunda, 

vergi hukukundaki gerçeklik ilkesi sebebiyle işlem verginin konusunu oluşturacaktır. 

Ancak vergileme konusunun işlemin iktisadi sonucundan bağımsız olarak, işlemin 

belgelenmesi veya tescilinin oluşturduğu hukuki muamele vergilerinde geçersiz 

işlem sebebiyle vergilendirme mümkün değildir. Örneğin geciktirici şarta bağlı bir 

hibede, işlemin yazılı şekil şartına uygun geçerli olarak yapılmasıyla 

vergilendirilebilir bir kağıt ortaya çıktığından, damga vergisi alacağı doğacaktır. 

Şartın gerçekleşmemesi ile iktisadi sonuçların yani ivazsız intikalin fiilen ve hukuken 

gerçekleşmemesi damga vergisi bakımından etkili değildir. Şart hiç gerçekleşmese de 

damga vergisi alacağı varlığını sürdürecektir ve şart gerçekleşmediği için iadesi söz 

konusu olmayacaktır. Kanımızca bozucu şarta bağlı bağışlarda da, iktisadi sonuçların 

ortadan kalkması bozucu şarta bağlı bağış işleminin ortadan kalktığı anlamına 

gelmez, başlangıçta geçerli olarak ortaya çıkan işlem sebebiyle alınan damga 

vergisinin iadesi yine söz konusu olmamalıdır. 153 

 

                                                 
153 Sözleşmenin yürürlüğünün şarta bağlanmış olması ve şartın gerçekleşmeyeceğinin ortaya çıkması 

durumu ile ilgili Danıştay bir  kararında,  şartın gerçekleşmesinin yürürlük sebebi olması sebebiyle 
sözleşmenin de oluşmadığını ve damga vergisinin de doğmadığını belirtmiştir. Karar için bkz D. 
Şenyüz, a.g.e., sy 108. Burada sözleşmenin yürürlüğünün şartın gerçekleşmiş olmasına 
bağlanmasına dikkat edilmelidir.  
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III- HARÇLAR 

İvazsız intikalleri içeren işlemler bakımından salt işlemin belgelenmesi 

sebebiyle ortaya çıkan damga vergisinin yanı sıra, işlemdeki edimlerin ifası yani 

ivazsız intikalin hukuken ve fiilen gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan bir harç 

söz konusu olabilir. Harçlar, bazı kamu hizmetlerinden yararlanan kimselerin belli bir 

ölçüde bu hizmetlerin maliyetlerine katılmaları amacıyla ya da kişilerin bazı 

işlemleri yapmaları sırasında konulan ve zor unsuruna dayanan mali 

yükümlülüktür.154  

İvazsız intikaller bakımından gayrımenkullerin intikalleri tapuda tescil 

işleminin yapılmasına bağlı olduğundan, bu aşamada bir harç ödenmesinden 

bahsedilebilecektir. Tescil resmi şekilde yapılan bir sözleşmeye dayanılarak 

yapılabilir. Sözleşmenin geçerli olması tescilin de geçerli olması demektir. Herhangi 

bir geçersizlik sebebi olsa dahi, işlemdeki edimler taraflar tarafından ifa ediliyorsa, 

yani hibeye ya da vasiyetnameye, mirası taksim sözleşmesine göre taşınmaz 

mülkiyeti ya da bir ayni hak tapuda tescil ettiriliyorsa, bu tescil sebebiyle harç ödenir. 

Ancak tescilin geçersiz bir sözleşmeye dayanması durumunda, yapılan tescil de 

yolsuz tescildir. Bu sebeple yolsuz tescil sebebiyle ödenen harçların da, tescilin 

ortadan kaldırılması ile iadesi gerekir.  

 

 

 

                                                 
154  M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan, a.g.e., s.437 
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SONUÇ 
Hukuki işlemler, bir yandan özel hukuk bakımından tarafların arzuladıkları 

münferit iktisadi sonuçların veya devam eden ilişkilerin oluşmasına yol açarken 

diğer yandan da vergi hukuku bakımından vergiyi doğuran olayın temelini 

oluşturmakta ve gerçekleşen sonucun niteliğine göre çeşitli vergilerin doğumuna yol 

açmaktadır. İşte karşılıksız olarak bir mal, hak ya da alacak iktisabını içeren ivazsız 

intikaller de bir özel hukuk terimi olmakla beraber; başta veraset ve intikal vergisi 

olmak üzere, vergiyi doğuran olayı oluşturmaktadır. Vergi kanunlarında soyut olayı 

oluşturan vergi normunun doğru uygulanabilmesi için vergiyi doğuran olayı 

meydana getiren somut olayın yani ivazsız intikalin niteliklerinin tespiti ve böylece 

de soyut olay ile özdeşleştiğinin saptanması gerekmektedir. Ancak ivazsız intikalin 

bir özel hukuk terimi olması ve özel hukukta irade özgürlüğü ve devamla sözleşme 

özgürlüğü ilkesinin geçerli olması sebebiyle; bir iktisadi sonuç olan ivazsız intikal 

farklı farklı işlemler ile hukuk aleminde gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra, ivazsız 

intikallere sebep olan yeni olaylar, iktisadi ilişkiler ve işlemler, gelişen ve değişen 

dünyada yerini almaktadır. Bu nedenle ivazsız intikallerin özel hukuk ve vergi 

hukuku bakımından anlamının belirlenmesinde, vergi normunun uygulama alanının 

saptanması bakımından fayda vardır.  

İvazsız intikal ya da ivazsız iktisap, kavram olarak karşı bir edimde 

bulunmaksızın ya da karşılık olabilecek bir değer verilmeksizin yapılan her türlü 

iktisaptır. Bu haliyle geniş bir anlamı içermekle beraber, ivazsız intikaller Veraset Ve 

İntikal Vergisi Kanunu’nun 1. maddende yazılı şartlar dahilinde verginin konusunu 

oluşturabilecektir. Bunun yanı sıra ivazsız intikal kabul edilen bazı iktisaplar 
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kanunda istisna olarak değerlendirilmiştir. Bu istisnaların kapsamının belirlenmesi 

durumunda da özel hukuktaki anlamının ve uygulamasının saptanması gerekir.  

İvazsız intikaller Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu’nun temel konusunu 

oluşturmakla beraber; veraset vergisi ve intikal vergisi olarak iki ayrı vergi değil 

aslında tek bir ivazsız intikal vergisi bulunmaktadır. Çünkü verginin özünde, kişilerin 

karşılık vermeksizin, emek harcamaksızın elde ettikleri kazanımların 

vergilendirilmesi yatmaktadır. Bunun en doğal yollarından birisi miras hukukundan 

kaynaklı veraset yoluyla vaki intikallerdir. Bu intikaller doğal haliyle ivazsızdırlar; 

ancak mükellefler ya da mirasbırakan kimseler bu doğal ivazsızlığa ivazlı bir 

görünüm verme çabası içinde bulunmaktadırlar. Bu ve buna benzer noktalarda 

devreye VUK’un 3. maddesinde bulunan vergiyi doğuran olaya ilişkin muamelelerin 

gerçek mahiyetinin esas olduğu hükmü girmektedir. Bu düzenleme sayesinde kişiler 

arasındaki ilişkilerin görünen boyutlarının ihmal edilerek, gerçek boyutlarının ortaya 

çıkarılıp, bunun üzerinden doğru bir şekilde vergilendirilmesi mümkün olmaktadır. 

Bu husus ivazsız intikaller bakımından da geçerlidir.  

Bir intikalin ivazsız intikal olup olmadığı hususunda öncelikle irdelenmesi 

gereken, iktisap edilen şey karşılığında mameleki değer taşıyabilecek bir ivaz 

sağlanıp sağlanmadığıdır. Buradan hareketle ivaz kavramının kapsamına nelerin 

gireceği de önem kazanmaktadır. Örneğin günümüzde son zamanlarda ortaya çıkan 

ve belli bir emek ve bilgi gerektiren yarışma ve bahislerde ivaz bulunmadığı hususu 

tartışmalı bulunmakla; kanımızca belli bir bedensel ya da zihinsel emeğin söz konusu 

olması durumunda ivazdan söz edilebilecektir. Ancak belli bir emek söz konusu 

değilse( örneğin ihbar tazminatları ya da sadece çekilişe katılım gibi) ivazlılıktan söz 

edilemeyeceği gibi; katılım için ödenen düşük meblağların da ivaz olarak kabulüne 
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imkan yoktur. Bu ve buna benzer durumlarda ivaz kavramının niteliğinin ve 

kapsamının tespiti büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan veraset yolunun dışında, 

sağlararası işlemlerle ortaya çıkan ve kanunda hibe veya herhangi bir suretle olursa 

olsun ivazsız tarzda gerçekleşen ivazsız intikaller de vergiye konu olmaktadır. Kanun 

koyucu ivazsız intikalleri sadece bağışlamalarla sınırlandırmamış, bağışlamaların 

yanında diğer bir yolla gerçekleşebilecek ivazsız intikalleri de önceden öngörerek, 

kapsamı genişletmiştir. 

Veraset ve intikal vergisini ilgilendiren ivazsız intikallerde çoğunlukla ivazsız 

iktisabın gerçekleşip iktisadi sonuçların ortaya çıkması ile vergisel sonuçlar da 

meydana gelecektir. Hukuki işlem şekli itibariyle, olağan şeklin dışında bir işlem ile 

yapılmış olsa dahi, ivazsız iktisabın iktisadi bir sonuç olarak ortaya çıkıp çıkmadığı 

esastır. Ayrıca, vergiyi doğuran olay olan ivazsız intikalin meydana gelip gelmediği, 

ya da işlemin ortadan kaldırılması veya geçersiz olması durumunda vergiyi doğuran 

olayın da ortadan kalkıp kalkmadığı hususunda, iktisadi sonuçların oluşup 

oluşmadığına ya da bu sonuçların ortadan kaldırılarak eski hale dönülüp 

dönülmediğine bakılacaktır. Bunun yanı sıra ivazsız iktisaba yol açan özel 

işlemlerinin geçerlilik ve geçersizlik hallerine ilişkin düzenlemeler, ekonomik 

yaklaşım ve ekonomik irdeleme yorum yöntemleriyle sınırlı olarak, vergi hukuku 

bakımından da geçerlidir. Dolayısıyla vergi yükümlülüğünün doğumu işlemden 

beklenen ekonomik sonuçların doğumuna bağlıdır.  

Vergiyi doğuran olayın yani ivazsız intikalin temelinde yatan hukuki işlemin 

ortadan kalkması ya da geçersiz sayılması durumunda VUK 3. ve 19. maddelerinde 

yer alan düzenlemeler önem kazanmaktadır. Gaip bir mirasçı ya da mirasbırakanın 

ortaya çıkması durumu hariç olmak üzere ivazsız intikalin ortadan kalkması ya da 
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değişmesi durumlarına ilişkin VİVK’da bir düzenleme bulunmamakta, genel 

düzenlemeler bakımından da buna ilişkin sorunların çözümüne dair vergi 

mevzuatımız suskunluk içerisindedir. Bu suskunluk halinin kanun koyucu tarafından 

kasıtlı olarak meydana getirildiği, dolayısıyla ivazsız intikalin ortadan kalkmasının 

vergiye etkisi olmayacağının öngörüldüğü ileri sürülmektedir. Ancak kanımızca, 

işlemlerle oluşan iktisadi sonuçların geri alınmasına bağlı olarak somut olayın 

özellikleri de dikkate alınarak, vergi alacağının da ortadan kalkması gerekmektedir.  

İvazsız intikalleri vergileme konusu yapan ve özellikle veraset yoluyla 

gerçekleşen ivazsız intikallerin vergilendirilmesi bakımından köklü bir geçmişe sahip 

bulunan veraset ve intikal vergisine karşı çeşitli eleştiriler yaygın olarak 

yapılmaktadır. Eleştiriler bu verginin servet birikiminde olumsuz etkilerinin 

bulunduğu, ülkede sermaye birikiminin önünde bir engel olduğu, tüm vergi 

gelirlerinin içerisindeki oranının çok düşük olduğu(yüzde 1 civarlarında), buna 

karşılık uyum maliyetinin toplanan vergiye oranla yüksek olduğu ve bu sebeplerle de 

kaldırılması gerektiği yönündedir. Daha önce de açıklandığı üzere bu eleştiriler 

yersizdir ve verginin daha çok zengin kesimi vergilendirmesinden duyulan 

rahatsızlıktan kaynaklanmaktadır. Vergiye getirilen diğer bir eleştiri ise, vergiye 

mükelleflerin uyumunun sağlanamamış olması ve buna bağlı olarak verginin 

getirisine göre tahsilatına ilişkin maliyetlerin daha yüksek olduğu yönündedir. Bu 

sebeplerle de günümüzde Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun tamamen 

kaldırılarak, veraset yoluyla intikale ilişkin vergilemenin tamamen sistemden 

çıkarılması, diğer ivazsız intikallere ilişkin vergilemenin ise gelir vergisi kanununa 

kaydırılması tartışılmaktadır.  Getirilecek bir düzenleme ile veraset yoluyla vaki 

intikaller dışında kalan ivazsız iktisapların gelir sayılarak, GVK’da sayılan diğer 
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gelir ve iratlar sınıfında vergilendirilmesi amaçlanmaktadır.  Verasete ilişkin kısmın 

tamamen vergi dışı bırakılmasıyla, vergilendirme sebebiyle resmi merciler önünde 

yapmaktan kaçınılan intikallerin tapu sicilinde ve sairde hukuken yapılmasının önü 

açılarak, kayıtlı ekonomide önemli bir adım atılacağı öne sürülmektedir. Ancak 

kanımızca köklü bir geçmişi bulunan bu verginin ortadan kaldırılması yerinde 

değildir. İvazsız intikallerin vergilendirilmesi sosyal ve ekonomik dengelerin 

korunmasına az da olsa katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bir vergi kaynağı ve aynı 

zamanda ödeme gücü göstergesi olan veraset yollu iktisapların vergilendirilmemesi, 

diğer ivazsız iktisaplar bakımından eşitsizliğe yol açacaktır. Bu durumda bütün servet 

intikallerinin vergi dışında bırakılması ya da bütünüyle GVK’ya aktarılması tutarlılık 

adına yerinde olurdu. Ancak diğer ivazsız intikallerin vergilendirilirken, zaten refah 

seviyesi nispeten yüksek servet sahiplerinin bu servetlerini nesillerine aktarmasının 

vergilendirilmemesi isabetsizdir. Çünkü tıpkı diğer ivazsız intikaller gibi, veraset 

yoluyla vaki intikallerde de herhangi bir emek ya da maddi edim verilmeksizin 

ortaya çıkan bir kazanım söz konusudur. Hatta; veraset yoluyla vaki intikallerin 

vergilendirilmemesi gelir vergisi mükellefleri bakımından da sakıncalı ve 

adaletsizdir. Çünkü; gelir vergisi mükellefleri kazanımlarını çoğu zaman belli bir 

emek, ticari başarı ve risk karşılığında elde etmektedirler. Karşılığı olan bu 

kazanımlar ve hibe ve diğer yollardan gerçekleşen ivazsız iktisaplar sistemde 

vergilendirilirken, veraset yoluyla vaki intikallerin haydi haydi vergilendirilmesi 

gerekir ve aksi durum hukukun temel ilkelerine açıkça aykırıdır.  

Belirtmek gerekir ki; sistemin kökten değiştirilmesine ilişkin bu tür girişimler 

kanımızca sorunlara çözüm getirmekten uzaktır. Çalışmamızda da sık sık 

bahsettiğimiz gibi, ivazsız intikallere bağlı olarak doğacak vergilerden biri ve en 
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önemlisi olan veraset ve intikal vergisinin, vergiyi doğuran olayın ortadan 

kalkmasına bağlı olarak geri ödenip ödenmeyeceği, hangi sürelerde ödenebileceği 

gibi uygulamadaki sorunlar çözüme kavuşturulmamıştır. Tasarıda veraset yollu 

intikallerin vergi kapsamı dışında kaldığını düşünürsek, diğer ivazsız intikallerin 

gelir sayılarak vergilendirilmesi hususunda ise kanımızca kapsam aynı kalmaktadır 

ve eski uygulamada ivazsız intikal olup olmadığı, ivazın bulunup bulunmadığı 

hususunda tereddüt bulunan haller için yaptığımız analizlerimiz geçerlidir. Çünkü 

kanunkoyucu ivazsız intikal kavramını aynen korumaktadır.  

 



 

 142

KAYNAKÇA 
 
 

I- KİTAPLAR 

Akkaya, Mustafa, Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Ankara 2002. 

Aral, Fahrettin, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 5. Baskı, Ankara 2003. 

Bilici, Nurettin, Vergi Hukuku (Genel hükümler ve Türk Vergi Sistemi), 15. 

Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2007. 

Ergülen, Güneri, Vergi Kanunlarındaki Vergi Avantajları, Yaklaşım Yayıncılık, 

2000. 

Demiralp, Tunç/ Şimşek, Mustafa, Uygulamada Miras Davaları ve Veraset 

Vergisi, Yetkin Yayıncılık, 1998. 

Demirkol, Selami/ Tekin, M Önder./ Toktaş, Nihat, Danıştay Vergi Dava Daireleri 

Karar Özetleri, Beta Yayınları, 2006.  

Gençcan, Ömer Uğur, Miras Hukuku, Ankara 2008. 

Güçlü, Faruk, Ülkemizde Vergi Kaçakçılığı ve Uygulamaları, Detay Yayıncılık, 

2001. 

Erdağ, Nevzat, Türk Vergi Sistemi, Beta Basım, 2002. 

Işık, Kadir/ Karayılmazlar, Ekrem/ Organ, İbrahim/ Işık, Hayriye, Vergi Hukuku ve 

Türk Vergi Sistemi, 2005. 

Karagözoğlu, Fevzi, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve Uygulaması, Ankara 

1977. 



 

 143

Karakoç, Yusuf, Türk Miras Hukuku Açısından Veraset ve İntikal Vergisi, 

Ankara 1990. 

Kaynak Vergi Kanunları, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2002. 

Kızılot Şükrü/ Kızılot, Zuhal, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım 

Yayıncılık, 2007. 

Kükrer, Sami, Türk Vergi Sisteminde Servet İntikallerinin Vergilendirilmesi, 

Doktora Tezi, Eskişehir 1987. 

Öncel, Mualla /  Kumrulu, Ahmet/ Çağan, Nami, Vergi Hukuku, 13. Baskı, Ankara, 

2005. 

Pehlivan, Osman, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon 2006. 

Sayın, Mustafa/ Atay, Tezcan, Vergi Rehberi, Yaklaşım Yayıncılık, 2007. 

Şenyüz, Doğan, Vergi Hukuku Açısından Özel Hukuk Sözleşmeleri, Ankara, 

Yaklaşım Yayıncılık, 2002. 

Şenyüz, Doğan, Türk Vergi Sistemi Dersleri, Ekin Kitabevi, 3. Basım, 2006. 

Tan, Cemal Nuri/ Urul, Niyazi, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve Tatbikatı, 

Ankara 1967. 

Tuncer, Selahattin, Vergi Hukuku ve Uygulaması, Yaklaşım Yayıncılık, 2003. 

Taş, Metin, Vergi Uyuşmazlıklarının İdari ve Yargısal Çözüm Yolları, Ekin 

Kitabevi, 1997. 

II- MAKALELER 

Akıntürk, Turgut, Şart ve Mükellefiyet Kavramları Üzerinde Bir İnceleme, AÜHFD, 

1970, C.27, S.3-4, s. 219. 



 

 144

Alantar, Doğan, At Yarışlarından Kazanılan İkramiyelerin Veraset Ve İntikal Vergisi 

Açısından Değerlendirilmesinde Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Yaklaşım, 

Yıl 9, S.98, Şubat 2001, s 173. 

Aren, Sadun, Veraset Vergisinin Tesirleri, AÜHFD, 1950, C.7, S.1-2, s, 407. 

Arıca, Mehmet Nadir, Veraset ve İntikal Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay ve 

Verginin Mükellefi, Vergi Sorunları, 1998, S.119, s. 7. 

Arıca, Mehmet Nadir, karşı edimi Ölünceye Kadar Bakıp Gözetmek Olan 

Tasarrufların Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumu, Vergi 

Sorunları, S.121, s. 9. 

Berki, Şakir, Türk Medeni Kanununda Miras Hukukunun Esasları, AÜHFD, 1971, 

C.28, S.1-4, s. 309. 

Berki, Şakir, Türk Medeni Kanununda Miras Hukukunun Esasları II, AÜHFD, 1972, 

C.29, S.1-2, s. 123. 

Berki, Şakir, Türk Medeni Kanununda Miras Hukukunun Esasları III, AÜHFD, 1974, 

C.31, S.1-4, s 199. 

Cin, Halil, İslam Hukukunda Mehr, AÜHFD, 1972, C.29, S.1-2, s. 199. 

Ufuk, M. Tahir, Veraset ve İntikal Vergisinde Zamanaşımı, Yaklaşım, 2002, S.120, s. 

115. 

Yılmaz, Recep, Veraset ve İntikal Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Vergi Sorunları, 

1997, S.102, s. 61. 

 

 
 



 

 145

EK 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASI VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1- (1) 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi 

Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

 MADDE 2- (1) 1/1/1998 tarihinden önce veraset yoluyla veya ivazsız olarak 

intikal eden mallar için veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmez. 1/1/1998 

tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında veraset yoluyla veya ivazsız 

olarak intikal eden ancak, daha önce beyan edilmemiş olan mallar için veraset ve 

intikal vergisi beyannamesi bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 7338 sayılı Kanun 

hükümlerine göre verilir ve ödenir.  

 (2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahakkuk ettirilmiş olan 

veraset ve intikal vergilerinin de aynı Kanuna göre takip ve tahsiline devam olunur. 

 (3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vaki intikaller için 4/1/1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen zamanaşımı süreleri, bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden yıl başından itibaren üç yıl olarak 

uygulanır. 

MADDE 3- (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 

a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin sonuna aşağıdaki 

ibare eklenmiştir. 
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“veraset yoluyla vaki olanlar hariç olmak üzere, karşılıksız olarak intikal eden 

malların Türkiye’de bulunması;” 

b) 80 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“3. Karşılıksız intikallerin gelir sayılan tutarı.” 

c) 82 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“Karşılıksız intikallerin gelir sayılan tutarı 

MÜKERRER MADDE 82- Veraset yoluyla vaki olanlar hariç olmak üzere, 

herhangi bir suretle karşılıksız olarak intikal eden iktisadi kıymetlerin 213 sayılı 

Kanuna göre bulunan değerinin;  

1.000.000 YTL’ye kadar olan kısmının %50’si, 

1.000.001 YTL ile 5.000.000 YTL arasındaki kısmın %60’ı, 

5.000.001 YTL ve üzerindeki kısmın %70’i, 

intikalin gerçekleştiği takvim yılında hak sahibinin geliri sayılır. 

Aynî intikallerde, intikal eden iktisadi kıymetlerin değeri 213 sayılı Kanunun 

değerleme hükümlerine göre tespit edilir. 

Aşağıda gösterilen intikaller vergiden müstesnadır:  

a) Bu madde kapsamında elde edilen gelirlerin 2.500 YTL’yi aşmayan kısmı. 

b) Kamu kurum ve kuruluşları, sosyal güvenlik kurumları, mahallî idareler, 

siyasi partiler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına 

çalışan dernekler ile kamunun istifadesi için ilim, araştırma, eğitim, kültür, sanat, 

sağlık, hayır, imar ve spor gibi maksatlarla kurulan tüzel kişiliği haiz kuruluşlarca 

gerçekleştirilen intikaller. 
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c) Yargı kararına istinaden alınan her türlü tazminatlar. 

d) Bilumum sadakalar ile örf ve adete göre verilmesi mutat bulunan hediye, 

çeyiz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (gayrimenkuller hariç). 

e) Borçlar Kanununun 242 nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde 

bağışlananın bağışlayandan önce vefatı halinde bağışlayana rücü eden hibe edilmiş 

mallar. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.” 

ç) 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendinin 

sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

 “ile mükerrer 82 nci maddede belirtilen gelirlerden tevkif suretiyle 

vergilendirilenler,” 

d) 94 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 “16. Para ve mal üzerine yarışma ve çekiliş düzenleyenler ile spor 

müsabakaları ve at yarışlarına dayalı müşterek bahis düzenleyen gerçek ve tüzel 

kişiler, ödedikleri ikramiyelerin mükerrer 82 nci maddede belirtilen istisna haddini 

aşan kısmı üzerinden 103 üncü ve 104 üncü maddelere göre,”  

e) Mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “82,” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “mükerrer 82,” ibaresi eklenmiştir.  

MADDE 4- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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GENEL GEREKÇE 

Vergi sistemlerinde ekonomideki gelişmeler, karşılaşılan ihtiyaçlar ve 

zorunluluklar dolayısıyla zaman zaman birtakım iyileştirmelerin yapılması 

zorunluluğu bulunmaktadır. 

Veraset vergileri uygulamalarına ilişkin olarak ortaya çıkan son eğilimlerin, 

uyum maliyeti son derece yüksek ve verimliliği çok düşük olan veraset yoluyla 

intikallerin vergiye tabi tutulmaması, istisna tutarlarının artırılarak beyanname verme 

yükümlülüğünün daraltılması, eşe ve çocuklara transferlerin vergi dışı bırakılması 

yönünde olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde, veraset yoluyla intikal eden malların vergiye esas alınacak 

değerinin tespitinde yaşanan güçlükler nedeniyle, mükellefle idare arasında sıklıkla 

uyuşmazlıklar ortaya çıkmakta, bu durum hem mükellefler hem de idare için önemli 

zorluklar, maliyetler ve zaman kaybına neden olmaktadır. Yine, mükelleflerin bu 

vergiye uyumda karşılaştıkları güçlükler nedeniyle, fiilen intikal eden malların 

hukuki tescil işlemleri uzun yıllar boyunca yapılmamaktadır. Bu durum, veraset 

yoluyla intikal eden malların fiili sahipliği (zilyetliği) ile hukuki sahiplerinin farklı 

kişiler olması sonucunu doğurmakta, resmi kayıtların güncellenmesindeki 

gecikmeler ekonomik faaliyetlerin kayıtlılık düzeyinin artırılmasının önünde engel 

teşkil etmektedir.  

Tasarıyla, uyum maliyetinin yüksekliğine, kayıt ve tescil süreçlerinde 

doğurduğu çarpıklıklara rağmen mali açıdan getirisi son derece az olan veraset 

yoluyla intikallerden alınan verginin kaldırılması, ivazsız suretle vaki intikallerin ise 

gelir vergisi içinde değerlendirilerek gelir vergisine tabi tutulması amaçlanmaktadır. 
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Böylece, başta kayıtlı ekonomiye geçiş süreci olmak üzere, vergi sisteminin 

basitleştirilerek uygulamasının kolaylaştırılması, mükellefler tarafından kolaylıkla 

anlaşılması, genel olarak vergiye gönüllü uyumun artırılması yolunda atılacak önemli 

bir adım olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Madde ile; 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal 

Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.  

MADDE 2- Madde ile; yürürlükten kaldırılan Veraset ve İntikal Vergisine 

ilişkin olarak Kanunun yürürlük tarihine kadar gerçekleşen intikallerin 

vergilendirilmesine dair geçiş düzenlemesi yapılmaktadır. 

MADDE 3- Maddeyle, karşılıksız intikallerin 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanunu kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Buna 

göre, “karşılıksız intikallerin gelir sayılan tutarı” gelir vergisine tabi yedi gelir 

unsurundan “sair kazanç ve iratlar” altında vergiye tabi tutulmaktadır.  

193 sayılı Kanuna eklenen madde ile bu gelir unsuru tanımlanmaktadır. 

Kaldırılan 7338 sayılı Kanuna göre hesaplanan vergi yükü ile bu gelirlerin gelir 

vergisi tarifesine göre hesaplanan vergi yükünün dengelenmesi amacıyla ivazsız 

intikal eden iktisadi kıymetlerin değerinin bir kısmı gelir sayılmaktadır. Gelir vergisi 

tarifesinin artan oranlı yapısına paralellik sağlanabilmesi amacıyla karşılıksız 

gerçekleşen intikallerin vergiye tabi gelir sayılmasına ilişkin olarak intikal eden 

iktisadi kıymetlerin değerine göre kademelendirme yapılmaktadır.  
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Veraset yoluyla intikallerin vergi dışına çıkarıldığı hususu dikkate alınarak 

7338 sayılı Kanunda yer verilen istisnalar da güncellenerek gelir vergisinde 

düzenlenmektedir. 

Para ve mal üzerine yarışma ve çekiliş düzenleyenler ile spor müsabakaları ve 

at yarışlarına dayalı müşterek bahis düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin, ödedikleri 

ikramiyelerin 193 sayılı Kanunun 103 üncü ve 104 üncü maddelerine göre stopaj 

suretiyle vergilendirilmesine ve bu gelirler için beyanname verilmemesine ilişkin 

düzenleme yapılmaktadır.  

MADDE 3-Yürürlük maddesidir. 

MADDE 4-Yürütme maddesidir. 
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ÖZET 

Servetin hukuki anlamda yer değiştirmesi ve bunun da bir karşılık olmaksızın 

gerçekleşmesi ivazsız intikalleri oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde 

hukuki ve mali açıdan ivazsız intikal kavramının kapsamı ve sınırları açıklanmıştır. 

İvazsız intikaller veraset yoluyla ve veraset dışında herhangi bir yol ile, yani 

sağlararası özel hukuk işlemleri ile gerçekleşebilmektedir. Bu sağlararası özel hukuk 

işlemlerinin içinde gerçekleşmesi muhtemel bir durum olan ölüm olayı öngörülerek 

yapılan ölüme bağlı tasarruflar olduğu gibi; bağış gibi sağlararası tasarruflar da 

bulunmaktadır.  

Hukuki perspektiften bakıldığında ivazsız intikal öncelikle veraset ve intikal 

vergisini doğurmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ivazsız intikalin sınırlarının 

belirlenmesi verginin konusunun belirlenmesi açısından önemlidir. Özel hukuk 

perspektifinden bakıldığında ivazsız intikal sonucunu doğuran işlemlerin tamamının 

özel hukuk alanında gerçekleşmesi, bu işlemlerin aynı zamanda mali hukuk 

perspektifinden de incelenmesini gerektirmektedir. Bu noktada vergi hukukunda bir 

yorum yöntemi olan ekonomik yaklaşım ile ivazsız intikallerin kapsamı 

incelenmiştir.  

Çalışmamızın ikinci bölümünde ivazsız intikal kavramı Türk Vergi Mevzuatı 

bakımından irdelenmiş, öncelikle veraset ve intikal vergisinin unsurları, verginin 

konusu olarak ivazsız intikaller ile ivazsız intikal sonucunu doğuran ya da ivazsız 

intikallerin gizlenmesine yönelik hukuki işlemler ayrıntılı olarak incelenmiş, ivazsız 

intikal içeren işlemlerin geçmişe etkili iptali halinde ortaya çıkan sorunlara dikkat 

çekilmiş, çözüm önerilerinde bulunulmuştur.  Ayrıca veraset ve intikal vergisinin 
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kaldırılarak ivazsız intikallerin Gelir Vergisi Kanunu kapsamına alınmasına ilişkin 

yasa tasarısı incelenmiştir.  

Son olarak ise, ivazsız intikalin bir özel hukuk işleminin konusu olması ve bu 

işlemin yazılı ya da resmi şekilde yapılması sebebiyle ortaya çıkan hukuki muamele 

vergisi olan damga vergisine ve harçlara değinilmiştir. 
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ABSTRACT 

Movement of fortune gratuitously in legal perspective comprises gratuitous 

legal transitions. In the first part of this study, the scope and limitations of gratuitous 

legal transition are explained in legal and financial perspective. Gratuitous legal 

transitions can be in descendible way or any other form such as inter vivos private 

legal transactions.  While there are savings dependent on death that are performed 

foreseeing an incident of death, which is very probable to occur within inter vivos 

private legal transactions, there are also inter vivo savings such as donation.    

When examined from the legal perspective, gratuitous transition causes 

inheritance and transition tax. From this perspective, determination of the limits of 

gratuitous transition is very important for determining the subject of the tax. When 

examined from the private legal perspective, occurrence of all of the transactions that 

cause gratuitous transition in the private law domain requires examining these 

transactions from financial law perspective too.   At this point, the economic 

approach, which is a method of interpretation in taxation law, and the scope of 

gratuitous transitions are examined.  

In the second part of this study, gratuitous transition scope is discussed in 

respect of Turkish Taxation Legislation and firstly the elements of inheritance and 

transition tax, gratuitous transitions as the subject of tax as well as the legal 

transactions that cause gratuitous transitions or that hide gratuitous transitions are 

examined in detail and attention is brought to the problems that occur when 

transactions including a gratuitous transition are retrospectively cancelled and finally 

solution offers are presented.  Furthermore, the draft law for bringing gratuitous 
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transitions under the scope of Income Tax Law by annulling inheritance and 

transition tax is examined.  

Finally, it was discussed why gratuitous transition is the subject of a private 

law transaction and also stamp duty and charges that are legal transaction taxes that 

occur as a result of the formal or written conduct of this transaction are discussed. 
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