
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MALİYE ANABİLİM DALI
MALİ HUKUK BİLİM DALI

VERGİ HUKUKUNUN  ÖZEL HUKUK İLE İLİŞKİSİ

Yüksek Lisans Tezi

ERDEM AZMAN

İstanbul, 2010





T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MALİYE ANABİLİM DALI
MALİ HUKUK BİLİM DALI

VERGİ HUKUKUNUN ÖZEL HUKUK İLE İLİŞKİSİ

Yüksek Lisans Tezi

ERDEM AZMAN

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ezhan Doğrusöz

İstanbul, 2010





GENEL BİLGİLER

Ad ve Soyadı                              : Erdem Azman
Anabilim Dalı                             : Maliye
Programı                                     : Mali Hukuk
Tez Danışmanı                            : Yrd. Doç. Dr. M. Ezhan Doğrusöz
Tez Türü ve Tarihi                      : Yüksek Lisans – Şubat 2010
Anahtar Kelimeler                      : Vergi Hukuku, Özel Hukuk, 
                                                      Vergiyi Doğuran Olay,
                                                      Özel Hukuk Sözleşmeleri

ÖZET

VERGİ HUKUKUNUN ÖZEL HUKUK İLE İLİŞKİSİ

Vergi hukuku; verginin tanımı, verginin doğması ve sona ermesi gibi kavramları 
incelerken ister istemez özel hukuk dallarıyla münasebette bulunacaktır. Verginin 
ortaya çıkması ve sona ermesi aşamasında, vergi hukukunun özel hukuk ile ilişkisi 
doğrultusunda muvazaa ve peçeleme önemlidir. Muvazaa ve Peçeleme vergiden 
kaçınma yolları olarak kullanılmaktadır. Bu hususta “vergiyi doğuran olay” ve 
“ekonomik yaklaşım ilkesi” önemlidir. Ekonomik yaklaşım ilkesi sözleşmenin 
ötesine geçerek gerçek iktisadi boyutu bize verir. Ticaret şirketlerinde “bölünme” 
ve “devir” konusunda verginin ortaya çıkıp çıkmaması da bu ilişki çerçevesinde 
değerlendirilmelidir. Bölünme ve devir müessesesinin Türk Ticaret Kanunu’nda 
değilde Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiş olması dikkat edilmesi 
gereken bir durumdur. Vergi hukuku özel hukuk ilişkisinde bizce önemli olan 
nokta kamu hukuku geleneğinden gelen vergi hukukunun, vergi hukuku açısından 
sonuç doğurması hususunda kendi ilkelerinin daha baskın olduğudur. Özel hukuka 
ait kavramları elbette kullanmaktadır. Özel hukuka ait düzenlemeleri elbette göz 
önüne almaktadır. Ancak her seferinde durum vergi hukukunun temel yapı taşı 
olan vergi, dolayısıyla vergiyi doğuran olay açısından göz önüne alınmaktadır ve 
bu da vergi hukukunun düzenlemeleri doğrultusunda sonuçlanmaktadır.

İstanbul, 2010                                                                                      Erdem Azman
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ABSTRACT

THE RELATION BETWEEN PRIVATE LAW TO TAX LAW

While analyzing concepts like the definition of tax, the birth and ending of tax, the 
Tax law, necessarily, will be connected with branches of the private law. In the 
phase of the birth and ending of the tax, collusion and tax-veiling are important 
within the relationship of the tax law with the private law. Collusion and tax-
veiling are used as ways to escape tax. In this respect, the principles of “taxable 
event” and “economic approach” are important. The economic approach principle 
gives us the economic dimension by passing beyond the contract. The taxability 
of “the transfer” and “the split” in trade companies should be analyzed within the 
frame of this relationship. It is a noteworthy situation that the agency of transfer 
and split is organized not in Turkish Trade Law but in Corporate Tax Law. The 
important point for us in the relationship between the Tax law and the Private Law 
is that the principles of tax law, coming from the tradition of the public law, are 
more dominant in respect of producing results concerning tax law. Of course, 
concepts of the private law are also used. Arrangements of private law are also 
considered. However, the case is always considered with respect to tax, the basic 
unit of the tax law, consequently as taxable event and, then, this results in the 
direction of tax law regulations.         



ÖNSÖZ

“Vergi hukukunun özel hukuk ile ilişkisi” vergiler var olduğu müddetçe devam 
edecek olan ve güncelliğini yitirmeyecek bir konudur. Daha önce üzerinde tez 
bazında çalışılmamış olan bu konuyu bana inanıp ve güvenip veren, daha sonrada 
tezin her aşamasında desteğini benden esirgemeyen değerli hocam Yrd. Doç. Dr. 
M. Ezhan Doğrusöz’e; değerli jüri üyelerim Yrd. Doç. Dr. A. Bumin Doğrusöz ve 
Yrd. Doç. Dr. Murat Koraltürk’e; çalışmam sırasında benden hiçbir yardımı 
esirgemeyen sevgili arkadaşım Cem Aldoğan’a; kuzenim Hande Çelik Şahin ve 
değerli eşi Murat Şahin’e; amcam Recep Azman’a; bugünlere gelmemde en 
büyük pay sahibi olan ve her zaman desteğini arkamda hissettiğim en değerli 
varlıklarım, anneme, babama ve kardeşime sonsuz teşekkürler.

Rahmetli Babaannem Melek Şenel’in anısına…

İstanbul, 2010                                                                                      Erdem Azman
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1.GİRİŞ

Vergi hukuku için; verginin tanımı, ortaya çıkması ve ortadan kalkması 

aşamalarını ayrıntılı bir şekilde ele alan kamu hukuku dalıdır diyebiliriz. Bu doğrultuda 

vergi hukukunun şüphesiz ki diğer hukuk dallarıyla münasebetleri olmaktadır. 

Çalışmanın konusunu işte bu ilişkilerden biri olan vergi hukukunun özel hukuk ile

ilişkisi oluşturmaktadır.

Vergi hukukunun özel hukuk ile ilişkisini incelemeden önce; vergi hukukunun, 

hukuk normu içindeki yeri ile özel hukuk dallarının neler olduğunu bilmek gerekir. 

Daha sonra bu çerçevede vergi hukukunun özel hukuk ile ne gibi bir ilişkide olduğu 

saptanmıştır. 

Mükellefler kimi zaman, özel hukuk sözleşmelerindeki serbestiden 

yararlanarak üçüncü kişileri veya devleti, yasayı dolanma dediğimiz, tamamen yasal 

yollarla aldatabilmektedirler. İşte bu noktada ortaya çıkan muvazaa ve peçeleme 

kavramları vergi hukukunun özel hukuk ile ilişkisi çerçevesinde incelenmesi gereken 

bir konudur.

Muvazaa ve peçelemeyi ayrı ayrı ele alıp daha sonrasında karşılaştırmasını 

yapmak suretiyle farklı başlıklar altında bu konu incelenmiştir. Ayrıca, muvazaa ve 

peçeleme ile yasadan dolanma konusuna bir cevap aranıp, gerekli noktalarda mahkeme 

kararlarına da başvurularak konu incelenmeye çalışılmıştır.

Günümüzde birçok sözleşme yapılmaktadır. Aslında bu sözleşmelerin birçoğu 

vergiyi doğuran olay ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilidir. İşte bu noktada özel 

hukuk sözleşmelerinin vergiyi doğuran olayı meydana getirmesi, vergi hukukunun özel 

hukuk ile olan ilişkisinin temel direklerinden biridir.

Vergiyi doğuran olayın nasıl meydana geldiğini ayrıntılı bir şekilde ele aldıktan 

sonra özel hukuk sözleşmelerinin geçerli olup olmamasına göre vergi hukukuyla olan 

ilişkisi incelenmiştir.
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Özel hukuk sözleşmeleriyle vergi mükellefiyeti ve sorumluluğu devredilebilir 

mi? Ve bu sözleşmeler vergi idaresini bağlar mı? Sorularının cevabını aradık ve bu 

konu hakkındaki çeşitli görüşler olduğunu gördük. Bu görüşleri tek tek inceleyerek bir 

sonuca vardık.

Vergi hukukunun, özel hukukun bir alt dalı olan ticaret hukukuyla birlikte 

düzenlemesi gereken bir konu olan “şirketlerin bölünmesi ve devri” konusu hakkında 

mevcut olan düzenlemelerin ne gibi vergisel sonuçlar doğurduğu inceledik ve mevcut 

durumun ne gibi hukuksal durumlara sebep olduğunu tespit edip önerilerde bulunmaya 

çalıştık.  

Yukarıda belirtilen özel hukuk kamu hukuku ilişkisinin karşımıza çıkardığı iki 

durum söz konusudur. Bunlardan ilki; hukukta var olan boşlukların doldurulması, 

ikincisi ise ekonomik yaklaşım ilkesidir. Vergi hukukunun özel hukuk ile ilişkisi sonucu 

ortaya çıkan bir durumda hukukta var olan bir boşluk söz konusu ise, böyle bir durumda 

vergi hukuku kurallarının mı, yoksa özel hukuk kurallarının mı geçerli olacağı sorusuna 

verilecek cevabın ne olacağı konusu da incelenmeye çalışılmıştır. Ekonomik yaklaşım 

ilkesi ise, vergiyi doğuran olayın saptanmasında ve vergi kanunu hükümlerinin 

yorumlanmasında karşımıza çıkmaktadır. Özellikle peçeleme sonucu ortaya çıkan 

vergisel sonucun kabul edilmeyerek, eğer peçeleme söz konusu olmasaydı vergilemede 

vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti ne olacaktı sorusunun cevabı ekonomik 

yaklaşım ilkesidir.

Çalışmada vergi hukukunun özel hukuk ile ilişkisi incelenmiş, sonuçta da tezin 

konusu ile ilgili değerlendirilmelerde bulunulmuş ve saptanan sorunlara da öneriler 

getirilmeye çalışılmıştır.
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2. KAMU HUKUKU – ÖZEL HUKUK

2.1 Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımı

Hukuk; Roma Hukuku’nun ortaya çıkışından bu yana Kamu Hukuku ve Özel 

Hukuk olmak üzere ikiye ayrılır. Roma’nın ünlü hukukçusu Ulpianus’a göre, kamu 

hukuku (Jus Pablicum) Roma devletinin çıkarlarını, özel hukuk (Jus Privatum) ise 

bireylerin çıkarlarını düzenlemektedir1.

Hukukun, kamu hukuku-özel hukuk şeklinde bir ayrıma tabi tutulmasının 

pratik bakımdan faydalı olduğu hakkında tereddüt yok ise de, ayrımın hangi kritere

dayanması gerekeceği konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır2.

Bu çeşitli görüşler incelendiğinde doktrinde genel kabul görmüş iki kriterden 

bahsedilebilir. Menfaat Kriteri (Amaç Farkı, Çıkar Ölçütü, Menfaat Teorisi)3; kamu 

hukuku kamusal menfaatleri, özel hukuk ise özel kişi menfaatlerini korur. İrade 

Hürriyeti Kriteri (İrade Özgürlüğü Ölçütü, Kuralların Mahiyeti, Karakter Farkı)4; hukuk 

kuralı emredici nitelikte ise, kamu hukukunu; tamamlayıcı nitelikte ise, özel hukuku 

ilgilendirir.

Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının özel 

hukuka girmekte olduklarında herhangi bir tereddüt yoktur. Çünkü bu ilişkilerde taraflar 

eşit durumdadırlar ve özel hukuk kuralları geçerlidir. Ancak Devlet herhangi bir kişi ile 

olan ilişkisinde kamu gücünün sahibi olarak bulunmuyorsa bu ilişkiyi düzenlemekte 

olan hukuk kuralları kamu hukukuna değil özel hukuka aittir5.

                                               
1 Erhan Adal, Hukukun Temel İlkeleri El Kitabı, 1. Baskı, İstanbul: Legal, 1998, s. 43; Şeref Gözübüyük, Hukuka 
Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 4. Bası, Ankara: Sevinç, 1983, s. 21; Adnan Güriz, Hukuk Başlangıcı, 5. 
Basım, Ankara: Cem, 1996, s. 83.

2 Turgut Akıntürk, Hukuka Giriş, 37. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2007, s. 23. 
3 Güriz, s. 85; Gözübüyük, ss. 21-22; Kemal Gözler, Hukuka Giriş, 1. Baskı, Bursa: Ekin, 1998, ss. 73-80; Turhan 
Esener, Hukuk Başlangıcı Genel Hukuk Bilgisi, 7. Baskı, İstanbul: Alkım, 2004, s. 266; Bilge Öztan, Medeni 
Hukukun Temel Kavramları, 27. Bası, Ankara: Turhan, 2008, ss. 41-42.

4 Güriz, s. 85; Gözübüyük, s. 22;  Gözler, s.76; Esener, s. 266.
5 Akıntürk, s. 23.
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Kamu hukuku-özel hukuk ayrımını birer örnekle açıklamak gerekirse; ev sahibi 

(A) ile kiracı (B) arasındaki ilişki özel hukuk tarafından düzenlenirken, (A)’nın sahip 

olduğu evden dolayı vereceği emlak vergisi kamu hukuku tarafından düzenlenir. 

Taraflardan biri Devlettir ve egemenlik gücüne dayanmaktadır.

2.2 Vergi Hukukunun Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımı İçindeki Yeri

Vergi; yetkili kılınan kamu kurumları tarafından, devletin mali, ekonomik ve 

sosyal amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerçek ve tüzel kişilerden karşılıksız olarak ve 

cebren alınan parasal değerlerdir. Kişilerin vergi ödevleri anayasal düzenleme ile 

getirilmiş olup anayasa hükmü uyarınca vergisel yükümlülükler ancak kanunla 

düzenlenebilecektir6.

Vergi hukuku, vergi ilişkilerinden doğan hak ve ödevlerle bunların 

belirlenmesini, hukuken korunmasını ve gerçekleşmesini düzenleyen kuralların 

bütünüdür7.

Vergi hukukunun söz konusu ayrımda yerinin saptanmasında, bu hukuk dalının 

temelinde yer alan bir kavram olarak verginin gerek toplumsal niteliği gerekse de 

vergilendirme olayında idare-mükellef ilişkisinde, idarenin hukuken üstün durumda 

olması dikkate alınacak olursa, bu hukuk dalının esas olarak kamu hukuku alanı içinde 

yer aldığı belirtilebilir8.

Başka bir anlatımla; vergi hukuku ilişkisinde, kamu yararı ile bireysel yararlar 

arasındaki denge korunmaya özen gösterilmekle birlikte, kamu idaresiyle özel kişi

arasında üstlük-astlık ilişkisi vardır. Nitekim vergi hukukunda kamu idaresi kamu 

kudretine dayanarak ilişkiyi yönetmek ve yönlendirmek yetkisinden yararlanmaktadır. 

                                               
6 Fahrettin Özdemirci, “Vergi ve Benzeri Mali Yükümlülüklerdeki Düzenlemelerin Vergi Kanunlarıyla Değil Başka 
Kanunlarla da Yapılabiliyor Olmasının Değerlendirilmesi ve Bu Kapsamda Anayasa Değişikliği Önerisi”, Vergi 
Dünyası, Yıl: 27, Sayı: 311, Temmuz 2007, s. 42.

7 Taylan Acar, Hukuk 2, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 2008, s. 23.

8 M. Ezhan Doğrusöz, “Vergi Hukukunda Özel Hukukun Yeri ve Hukuk Uygulaması Açısından Önemi”, Legal Mali 
Hukuk Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 39, Mart 2008, s. 606.
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Bu nitelikleri ile vergi hukukunun kamu hukukunun içinde yer aldığı açıktır9. Vergi 

hukuku, vergi haklarını savunan ve bu haklara icra selâhiyetlerini kaidelere bağlayan bir 

kamu hukuku dalıdır10.

Vergi Hukuku kamu hukuku ile olan yoğun ilişkisi yanında bazı durumlarda 

özel hukukun (medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku gibi) kavram ve 

müesseselerinden de yararlanmaktadır. Örneğin özel hukukun inceleme alanına giren 

ikametgâh kavramı, evlilik, rüşt, mal rejimi gibi çeşitli konularda belirlenen ilkeler, 

vergi hukuku tarafından da esas alınmaktadır11.

2.3 Özel Hukuk Dalları

Özel hukuk alanında taraflar birbirine eşit konumdadır. Devletin egemenlik 

(hükümranlık) hakkından kaynaklanan üstünlük bu alanda yer alan hukuk dalları için 

geçerli değildir12. Özel hukuk dalları; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku 

ve Devletler Özel Hukukundan oluşmaktadır.

2.3.1 Medeni Hukuk

Medeni Hukuk, kişilerin toplum halinde yaşaması bakımından bir hüküm ve 

değer ifade eden bütün eylem ve davranışlarını, işlem ve ilişkilerini düzenleyen hukuk 

kurallarının tümüdür13.

Her insan sağ doğmak koşuluyla ana karnına düştüğü anda medeni hukuk ile 

temasa geçmektedir. Nitekim Türk Medeni Kanunu14 (TMK) bir kimseyi, sağ doğmak 

                                               
9 Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, Ankara: Yetkin, 2004, s. 45; Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami 
Çağan, Vergi Hukuku, 16. Bası, Ankara: Turhan, Ekim 2008, s. 3; Selim Kaneti, Vergi Hukuku, İstanbul: Filiz, 
1989, s. 10.
10 L. Trotabas, Précis de Science et Législation Financléres, Paris: Daloz, 1944, s. 257 Aktaran: Akif Erginay, 
Vergi Hukukunun Prensipleri, Ankara: İstiklâl, 1953, s. 21.
11 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, 19. Baskı, Ankara: Seçkin, 2008, ss. 33-34.

12 Ahmet Erol, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Ankara: Yaklaşım, 2008, s.26.
13 Akıntürk, ss. 59-61; Gözler, ss. 95-97.
14 22 Kasım 2001 Tarihli, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu.
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koşuluyla ana rahmine düştüğü andan itibaren hak sahibi olarak kabul etmektedir (TMK 

mad. 28/II)15.

TMK, medeni hukukun temel ilkelerini gösteren Başlangıç Hükümlerinden 

sonra Kişiler Hukuku ile ilgili bilgileri ihtiva etmektedir. Kişiler Hukuku, hak sahibi 

olan kişilerin türlerini, ehliyetlerini, kişisel durumlarını, yakınları ile olan ilişkilerini, 

kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi gibi konuları düzenleyen medeni hukuk koludur16.

TMK’nın kişi hukukundan sonra düzenlediği konu Aile Hukukudur. Aile 

Hukuku ile ilgili olarak nişanlanma, evlenme, boşanma, evlilikte mal rejimleri gibi 

hükümler kanunda yer almıştır17.

Aile hukukundan sonra Miras Hukuku üçüncü kitap olarak düzenlenmiştir. 

Kanuni mirasçılar ile ilgili hükümler, ölüme bağlı tasarruflar, vasiyet, miras sözleşmesi, 

mirasın reddi gibi hükümler vardır18.

TMK’nın Dördüncü Kitabı Eşya Hukukudur. Bu bölümde ilk önce genel 

hükümler daha sonra gayrimenkul ve menkul mülkiyeti düzenlenmiştir19.  

2.3.2 Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku iki veya daha çok kişi arasında edim yükümlülüğü meydana 

getiren hukuk dalı olarak nitelendirilir. “İki taraf arasında mevcut olup bir şeyin 

verilmesini, yapılmasını veya yapılmamasını öngören bağ” şeklinde 

tanımlayabileceğimiz borç ilişkisinin doğumu, hükümleri ve sona ermesi gibi hususlar 

borçlar hukukunun konusunu oluşturur. Borç ilişkileri Borçlar Kanunu20 (BK) denen 

                                               
15 Akıntürk, ss. 59-61.
16 Güriz, ss. 104-111; Savaş Taşkent, Hukuk Bilgisi Dersleri, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1984, s. 9; 
Akıntürk, ss. 59-61.

17 Reşat D. Tesal, Hukukun Temel Prensipleri I, İstanbul: Nihad Sayar Yayın ve Yardımlaşma Vakfı, 1980, s. 39; 
Taylan Acar, Hukuk 1, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 2008, s. 5; Güriz, ss. 104-111; Gözübüyük, ss. 23-24; 
Akıntürk, ss. 59-61.
18 Güriz, ss. 104-111; Gözübüyük, ss. 23-24; Akıntürk, ss. 59-61.

19 Güriz, ss. 104-111; Gözübüyük, ss. 23-24; Akıntürk, ss. 59-61.
20 22 Nisan 1926 Tarihli, 818 Sayılı Borçlar Kanunu.
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ayrı bir yasa ile düzenlenmiş olmasına rağmen, borçlar hukuku medeni hukukun bir 

dalıdır21.

2.3.3 Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının 

tümüdür. Ticaret hukuku, medeni hukuk ve borçlar hukukuyla çok yakından ilişkilidir. 

Medeni hukuk kişiler arasındaki normal ilişkileri düzenlerken, ticaret hukuku ise aynı 

kişilerin ticari ilişkilerini düzenler22.

Türk Ticaret Kanunu23’nda (TTK) ticaret hukuku beş bölüm halinde 

incelenmiştir: “ticari işletme”, “ticaret şirketleri”, “kıymetli evrak”, “deniz ticareti”, 

“sigorta hukuku”.

2.3.4 Devletler Özel Hukuku

Devletler özel hukuku, çeşitli devletlere bağlı bulunan, yani aynı uyrukta 

olmayan kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerine, hangi devletin kanununun 

uygulanacağı veya bu ilişkilerle ilgili davaların hangi devletin mahkemesinde 

görüleceğini gösteren hukuk kuralları ile kişilerin uyrukluğunu düzenleyen hukuk 

kurallarından oluşur24.

Devletler özel hukuku, vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku ve kanunlar 

ihtilafı olmak üzere başlıca üç alt dala ayrılır.

                                               
21 Akıntürk, s. 62; Gözler, s. 98; Gözübüyük, s. 25; Güriz, s. 111; Tesal, s. 39.
22 Adal, s. 57; Akıntürk, ss. 62-65; Gözler, ss. 99-101; Gözübüyük, s. 25; Taşkent, s. 9

23 29 Haziran 1956 Tarihli, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu.
24 Akıntürk, ss. 67-68; Gözler, ss. 101-103; Gözübüyük, ss. 25-26; Güriz, ss. 116-117.
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3. VERGİ HUKUKUNUN ÖZEL HUKUK İLE İLİŞKİSİ

3.1 Genel Olarak

“Vergi Hukuku” terimi geniş kapsamıyla, devletin kamu gücüne dayanarak 

elde ettiği tüm kamu gelirlerini içermek üzere kullanılır. Böylece vergilerin yanı sıra, 

resim, harç ve şerefiye gibi kamu gücüne, cebre dayanan diğer kamu gelirleri de geniş 

anlamıyla vergi hukuku içinde yer alır. Dar anlamıyla vergi hukuku ise yalnız vergilere 

ilişkin kurallarla ilgilenir. Kapsamı böylece belirlenen vergi hukuku için verilen 

tanımlar, genellikle vergi kavramından hareketle, verginin özellikleri esas tutularak 

yapılmaktadır. Bunun yerine daha soyut bir tanım gerekirse; “Vergi Hukuku, vergi 

ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve 

şekli hukuk kuralları bütünüdür”. Bu tanım soyut ve genel içeriği ile, vergi ilişkisinin 

çeşitli yönlerini ve aşamalarını olduğu kadar vergi hukukunun belli bölümlenmelerini 

de kapsamaktadır25.

Vergi hukuku, kişiler arası ilişkileri kuran, değiştiren veya düzenleyen bir 

hukuk dalı değildir. Vergi hukuku, özel hukuk alanında kişiler arasında oluşan işlem ve 

eylemlerin ekonomik sonuçlarından yola çıkarak ve onları gerektiğinde 

anlamlandırarak, onları veri olarak kabul ederek, bir başka deyişle vergiyi doğuran olay 

olarak görerek vergi ilişkisini kuran ve bu ilişkiyi tüm sonuçları ile düzenleyen bir 

hukuk dalıdır. Örneğin, vergi hukuku alım satım akdini düzenlemez. Ancak bu akit 

yazılı olarak yapılırsa Damga Vergisi (DV) ilişkisini düzenler. Satılan gayrimenkul ise, 

akdin ifası aşamasındaki harçları düzenler. Mülkiyetin kimde olduğuna göre Emlak 

Vergisi (EV) ilişkisini düzenler. Ancak vergi hukuku, maliki saptamaz. Maliki özel 

hukuk belirler26.

Vergi hukukunun en çok münasebet ve tedahül gösterdiği hukuk branşı özel 

hukuktur. Zira verginin esası nihayet devletle vatandaş arasında bir alacak-borç 

münasebetinden ibarettir. Gerçekten vergi kanunları dâhilinde hareket ettikleri takdirde, 

                                               
25 Öncel, Kumrulu ve Çağan, ss. 1-2.

26 A. Bumin Doğrusöz, “Finans Kurumları Aracılığıyla Ödememenin Yaptırımı”, Referans, 2 Nisan 2007, 
http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=63489. (15 Ağustos 2008).
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Devlet veya diğer kamu müesseseleri, borçlu mükellefe karşı bir alacak hakkına sahip 

olurlar. Bu manada Devlet vergi alacaklısı ve vatandaş veya devletin mükellefiyet altına 

aldığı kimse de vergi borçlusu veya mükellef ismini alır. Diğer taraftan vergi mevzuları, 

bilindiği gibi, esas itibariyle mülkiyet, iktisap, istimal, akit, alım ve satım ve bunlara 

benzer hukukî tasarruflar olduğu için, bünye itibariyle özel hukuka taalluk eden bu 

mefhumlar, vergi hukukunda ekser hallerde aynen nazara alınacaktır. Bu durum bu iki 

hukuk branşının nasıl daimi bir münasebette bulunduklarını göstermeğe yeterlidir27.

Vergi hukuku ile özel hukukun hukuki biçimler ve kavramlar yönünden 

ilişkileri daha karmaşıktır. Vergi hukukunun bağımsızlığı ve vergi kanunlarının yorum 

sorunları konularındaki tartışmaların sonuçlarına göre, bu karmaşık ilişkilerin 

nitelenmesi bakımından üç yaklaşım, üç görüş ortaya çıkmaktadır. Bu üç görüşü şöyle 

özetleyebiliriz28: 

1)Vergi hukuku özel hukuka bağlıdır; tamamen ona uymalıdır; 

2)Vergi hukuku bağımsızdır, kendi ilkelerine göre çözüm getirir;

3)Özel hukuk ilkeleri geçerli olmakla birlikte, vergi hukukunda bu dalın özel 

düzenlemeleri asıldır.

Herhangi bir hukuk dalının bağımsızlığı, o hukuk dalının kendine özgü olayları 

ve bu olayların çözümünde kullanılabilecek hukuk kurallarının bulunmasına bağlıdır. 

Vergi hukuku bu anlamda bağımsız mıdır? Bu soruya cevap veren hukukçuları genel 

olarak yukarıda saydığımız üç grupta toplamak mümkündür29.

ÖNCEL, ÇAĞAN ve KUMRULU bu yaklaşımlardan üçüncüsünü kabul 

eğilimindedir. Buna göre, vergi hukuku özel hukuk biçimlerini, kavramlarını ilke olarak 

                                               
27 Erginay, (Prensip), s. 24.
28 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 4.
29 Ersin Nazalı, “Vergi Hukuku Özel Hukuk İlişkisi ve VUK’un 3. Maddesinde Yer Alan Ekonomik Yaklaşım 
İlkesinin Uygulanması”, Yaklaşım, Yıl: 16, Sayı: 181, Ocak 2008. 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20080110580.htm, (15 Ağustos 2008).
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aynen kabul eder (ikametgâh, evlilik, hukuki ehliyet, akit, mal rejimi, rüşt gibi)30. 

Ancak belli durumlarda vergi hukuku kendi özel düzenlemelerini getirdiği takdirde 

bunlar esas tutulur. Örneğin, Gelir Vergisi Kanunu31 (GVK) ticari kazancı tanımlarken 

TTK’ya genel gönderide bulunmakla birlikte, ayrıca hangi faaliyetlerin de ticari faaliyet 

olarak vergilendirileceğini belirtmektedir; aynı özel düzenlemeler gayrimenkul 

niteliğinde sayılan haklar bakımından GVK’nın gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin 

hükümlerinde yer almaktadır. Öte yandan Vergi Usul Kanunu32 (VUK), yükümlülük ve 

sorumluluk kanunlarında vergi yasalarının tanıdığı istisnalar dışında, yapılan özel 

sözleşme hükümlerinin vergi dairesini bağlamayacağını açıkça belirtmektedir33.  

Biz de bu yaklaşımlardan üçüncüsünü kabul eğilimindeyiz. Özel hukuk ilkeleri 

geçerli olmakla birlikte, vergi hukukunda bu dalın özel düzenlemeleri asıldır. Özel 

hukuka göre fiil ehliyeti olmayan kişilerin işlemleri geçersizdir. Ancak vergi hukukuna 

göre, fiil ehliyeti olmayan bu kişi bir gelir elde etmiş ise o zaman vergilendirme yapılır. 

Bu vergilendirme ehliyetsizliği ortadan kaldırmaz. Böylece vergi hukuku, özel hukuk 

ilkelerini kabul etmekle birlikte kendine özel düzenlemeleri esas almaktadır.

Vergi hukuku ile özel hukuk arasındaki oldukça sıkı ilişkinin özel bir sebebi 

vardır. İlişkiyi fevkalade önemli hale getiren sebep, bir vergi borcunun ortaya çıkmasına 

neden olan “vergiyi doğuran olay”ın birçok durumda özel hukuk ilişkisine dayanması 

yani vergiyi doğuran olayı özünde özel hukuk ilişkisinin yatmasıdır. Vergiyi doğuran 

olayın temelindeki maddi olayın özel hukuk ilkelerine göre şekillenmesi nitelendirmenin 

öncelikle bu çerçeve içinde yapılması zaruretini ortaya çıkartır. Vergi hukuku ile özel 

hukuk dalları arasındaki vergiyi doğuran olay eksenindeki ilişki, vergi hukukunun

gıdasını özel hukuktan otoritesini kamu hukukundan aldığını göstermektedir34.

                                               
30 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 5; Hasan Hüseyin Bayraklı, Vergi Hukukunun Temel İlkeleri, Afyon: Afyon 
Kocatepe Üniversitesi, 1997, ss. 12-13; Şerafettin Aksoy, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 5. Baskı, İstanbul: 
Filiz, 1999, s. 8.
31 31 Aralık 1960 Tarihli, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu.
32 4 Ocak 1961 Tarihli, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.

33 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 5.
34 Şükrü Kızılot, Doğan Şenyüz, Metin Taş ve Recai Dönmez, Vergi Hukuku, Ankara: Yaklaşım, 2006, s. 31.   
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Vergiyi doğuran olayın özel hukuk işlemleri sonucu ortaya çıkması; bizi, özel 

hukuk sözleşmelerinin vergiyi doğuran olay ile olan ilişkisini incelemeye 

yöneltmektedir. Bu doğrultuda vergiyi doğuran olayı ayrıntılı bir şekilde inceledikten 

sonra özel hukuk sözleşmelerinin geçersizlik sebeplerini göz önüne alarak, vergiyi 

doğuran olayın özel hukuk sözleşmeleri ile olan ilişkisini açıklayabiliriz. Ki bu durum 

konumuz olan “Vergi Hukukunun Özel Hukuk İle İlişkisi”nin temel direğidir.

Vergisel çıkarlar peşinde koşan mükellefler özel hukukun sözleşme 

özgürlüğünün sağladığı serbestiden de yararlanarak vergiyi doğuran olayı kısmen veya 

tamamen gizleyen pozisyonları özel hukuk alanında üretebilirler. Bu pozisyonların 

nedeni vergisel çıkar sağlamaktır. Mükelleflerin bu amaçlarına karşılık vergi hukuku 

açısından maddi olayların gerçek boyutları saptanarak ele alınması zarureti vardır35.

İşte bu noktada muvazaa ve peçeleme kavramları konumuz açısından 

önemlidir. Muvazaa ve peçelemenin ortaya çıkış nedenleri ve birbirinden farklarını 

inceleyeceğiz. Ve böylece özel hukuk işlemleriyle, yasayı dolanmak suretiyle, vergi 

hukukunun dolayısıyla idarenin ya da üçüncü kişilerin nasıl aldatılmaya çalışıldığı 

sorusuna cevap aranacaktır. Bu noktada “maddi olayların gerçek boyutlarının ele 

alınması” aşamasında da ekonomik yaklaşım ilkesinin incelenmesi konumuzun 

tamamlanması açısından bize yardımcı olacaktır.

“Peçeli” denilen mukavelelerde ekonomik yorum, hukuksal biçim kötüye 

kullanılırsa önde gelecektir36. 

VUK’un 8. mad. göre, vergi mükellefiyetini veya vergi sorumluluğunu 

devredenler hariç olmak üzere sözleşmeler vergi idaresini bağlar. Vergi mükellefiyetini 

veya sorumluluğunu devredenler dışındaki sözleşmeler, muvazaalı veya peçeleme 

olduğu ve tarafların gerçek iradesini veya gerçek durumu yansıtmadığının vergi 

idaresince ispatlanması dışında, vergi dairesini bağlar ve vergilendirmeye esas alınmak 

zorundadır. Danıştay’ın muhtelif dava dairelerinin yerleşik içtihadı da bu 

                                               
35 Doğan Şenyüz, Vergi Hukuku Açısından Özel Hukuk Sözleşmeleri, Ankara: Yaklaşım, 2002, s. 5
36 Reha Poroy, “Ticaret Hukuku ve Vergi Hukuku”, İktisat ve Maliye, Cilt: 23, Sayı: 1, Nisan 1976, s. 27.
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doğrultudadır37. Bu konuyu ayrı bir başlık altında daha ayrıntılı şekilde inceleyip farklı 

görüşlere de yer vereceğiz.

Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi açısından özel hukuk ilkeleriyle vergi 

hukukunun kendi düzenlemeleri arasında bir çatışma meydana geldiğinde öncelikle 

vergi hukukunun ilke ve kuralları uygulanır. Önemle belirtmek gerekir ki, özel hukukun 

kavram ve müesseselerini sadece özel hukuktaki anlam ve fonksiyonları ile ele almak 

ve bu haliyle vergi hukukuna uygulayarak sonuçlara ulaşmak, her zaman doğru sonuçlar 

vermez38.

Alman kuramcılar, tereddüt anlarında, mutlaka vergi hukuku prensiplerine 

başvurulması gerektiğini beyan ederler. Fakat vergi hukukçularının çoğu bu fikirlere 

katılmamaktadırlar39.

TESORO’ya göre40, vergi hukuku şüphesiz özel hukuk kaidelerinden 

ayrılabilir; hatta bu ayrılış aynı müessese altında dahi olabilir. Fakat böyle hukukî bir 

müessese iki hukuk dalı bakımından tam bir sistem dâhilinde ayrılmış sayılmaz. 

Örneğin borç kavramı hem özel hukuk hem de vergi hukuku sahasında çeşitli karakter 

alabilir; fakat bu kavram veya müessese esas itibariyle aynı kalır. Çünkü bir tefsirci, 

özel hukukun prensiplerini bütün hukuk sisteminin genel prensipleriyle karıştırmamağa 

dikkat etmelidir. Netice olarak, bir vergi kaidesi özel hukuktaki kavram ve müesseselere 

örtülü bir atıf yaptığı zaman bunların vergi hukukunun genel prensip veya kaidelerine 

aykırı düşmemiş olması lâzımdır. Örneğin bir özel hukuk durumuyla, iktisadî durumlar 

arasında aykırılık olursa, vergi hukuku iktisadi esastan ayrılmayacaktır. 

Örneğin, özel hukukta borca ehil olabilmek için kanuni ehliyet denilen medeni 

hakları kullanma, yani fiil ehliyetine sahip olmak gerekmektedir. Verginin de bir borç 

olmasına rağmen, vergi yükümlüsü ve/ya da sorumlusu olabilmek için kanuni 

                                               
37 Özgür Biyan, “Gayrimenkul Sermaye İratların Emsal Kira Bedeli Uygulaması”, 01 Kasım 2006, 
http://www.alomaliye.com/kasim_06/ozgur_biyan_gmenkul.htm , (19 Kasım 2009).
38Şenyüz, (Özel Hukuk Sözleşmeleri), s. 2.

39 Erginay, (Prensip), s. 26.
40 G. Tesoro, Principi di Diritto Tributario, Bari, 1938, ss. 8-9 Aktaran: Erginay, (Prensip), s. 26.
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ehliyet/fiil ehliyeti aranmamaktadır. Bu itibarla, küçük ya da kısıtlı bir kişide vergi 

yükümlüsü/sorumlusu olabilmektedir41.

Diğer bir örnek de kanuna ve ahlaka aykırı hukuksal işlemler özel hukukta batıl 

işlemlerdir ve herhangi bir hukuksal sonuç doğurmazlar. Vergi hukukunda ise, gelir 

unsurlarıyla ilişkilendirmek koşuluyla vergi yükümlülüğü ya da sorumluluğu 

doğurabilirler42.

Özel hukuk kavram ve terimlerinin vergi hukuku açısından taşıdığı anlam 

farklılıklarının dikkate alınması gerekir. Bir başka deyişle, özel hukuktaki kimi 

kavramlar vergi hukukunda daha geniş veya dar anlamıyla olmak üzere farklılıklar arz 

edebilir. Nitekim, GVK’nın 70. mad. gayrimenkul kavramı TMK mad. 704’te ifadesini 

bulan taşınmaz kavramından farklı anlamda kullanılmaktadır43.

Vergi hukuku alanında başvurulan özel hukuka özgü kavram ve kurumların, bu 

alanda kabul edilen genel anlam ve kapsamlarıyla uygulanması hukuk düzeni birliğinin 

sonucudur. Vergi hukukuna özgü amaç, yöntem ve yaklaşım açıları zedelenmiş 

olmadıkça, özel hukuk kavramlarına ve kurumlarına vergi hukuku kurallarında yapılan 

yollamaların özel hukuktaki gibi anlaşılması, bağımsızlık ilkesine aykırı düşmez44. 

Vergi kanunlarında hüküm bulunmaması halinde veya başka bir hukuk dalının 

düzenlediği bir hukuk kurumu bütünü ile uygularken vergi hukukçusunun gerek o 

hükmün gerek kurumun, gerçek anlamının saptanmasında, başvurduğu hukukun kabul 

ettiği anlamı geçerli sayması gereği vardır. Bu gereklilik iki noktadan doğar. Birincisi 

vergi hukukunda kural bulunmaması, diğeri ise o kuralın başvurulan hukukta 

bulunmasıdır. Yabancı bir hukuka vergi hukukunun yorumu ve “kabulleri” 

götürülemez. Hele başka bir hukuktaki kural yorumlanırken vergi hukuku açısından 

                                               
41 Karakoç, s. 50; Akif Erginay, Vergi Hukuku: İlkeler-Vergi Tekniği, Türk Vergi Sistemi, Son Vergi Kanunları 
Değişikliklerine Göre Yeniden Düzenlenmiş ve Gözden Geçirilmiş 16. Baskı, Ankara: Savaş, 1998, s. 13.
42 Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 10. Baskı, Ankara: TESMER, Eylül 1998, s. 34.

43 Kızılot, Şenyüz, Taş ve Dönmez, s. 32.   
44 Kaneti, s. 14.
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kanun koyucunun iradesinin araştırılması yönüne hiç gidilemez. Nihayet bu tür bir 

uygulamaya “kanunda yazılı olmadan vergi alınmaz” kuralı da engeldir45. 

Özel hukuk işlemlerinde az da olsa vergi hukukuna özgü kavramlar 

kullanılmaktadır. Özel hukuktaki kavram ve kurumlar vergi hukukunda 

değerlendirilirken vergi hukukuna tanınan serbestinin vergi hukuku kavramlarının 

kullanıldığı özel hukuk ilişkileri değerlendirilirken özel hukuka da tanınması gerekir46.

3.2 Muvazaa

3.2.1 Genel Olarak

Muvazaa Arapça kökenli bir kelimedir. Türkçe karşılığı danışıklı dövüş, 

danışıklık, şike şeklinde ifade edilmektedir47.

Kanunlarda muvazaa ile ilgili yazılı bir tanım mevcut değildir. Sadece BK’nın

18. maddesinin 1. fıkrasında; (BK mad. 18/I) bir sözleşmenin şekil ve şartlarını 

belirlemede iki tarafın gerek yanlışlıkla gerek sözleşmedeki gerçek amaçlarını gizlemek 

için kullandıkları tabirlere ve isimlere bakılmayarak onların gerçek ve ortak amaçlarını 

aramak lazımdır.

Görüldüğü üzere BK muvazaayı tanımlamamış sadece muvazaalı durumlarda 

gerçek durumun geçerli olduğuna vurgu yapmıştır48. 

Muvazaa, hukuki bir işlem yapan tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla 

gerçek iradelerinden farklı görünürde bir hukuki işlem yapmaları ve bu hukuki işlemin 

aralarında hukuki bir sonuç doğurmayacağı konusunda anlaşmalarıdır49. 

                                               
45 Ünal Tekinalp, Ticaret Hukuku ile Vergi Hukuku Arasında Çelişki Sorunu”, İktisat ve Maliye, Cilt: 23, Sayı: 1, 
Nisan 1976, s. 31.
46 Kızılot, Şenyüz, Taş ve Dönmez, s. 33.   

47 Burhan Gündoğdu, “Muvazaa I Özel Hukukta Muvazaa”, Vergi Dünyası, Yıl: 25, Sayı: 287, Temmuz 2005, s. 98;
Selahattin Tuncer, “Vergi Hukukunda Muvazaa”, Yaklaşım, Yıl: 7, Sayı: 80, Ağustos 1999, s. 18; Salih Özel, “Vergi 
Hukukunda Muvazaa”, Yaklaşım, Yıl: 13, Sayı: 156, Aralık 2005, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005127416.htm, (24 Ocak 2009).

48 Burhan Gündoğdu, “Muvazaa ve Peçeleme”, Yaklaşım, Yıl:17, Sayı: 193, Ocak 2009, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090113541.htm , (24 Ocak 2009).



15

Muvazaalı işlemde; a)üçüncü kişileri aldatmak için yapılmış “görünürdeki”

işlem; b)görünürdeki bu işlemin taraflar arasında hüküm ifade etmeyeceğini belirleyen 

“muvazaa anlaşması”; c)tarafların gerçek iradelerine uyan “gizli işlem”50; d)üçüncü 

kişileri bilerek ve isteyerek aldatmak “kasıt”tır. Bu dört unsuru, “Muvazaanın 

Unsurları” başlığı altında daha detaylı ele alacağız.

3.2.2 Muvazaanın Çeşitleri

Muvazaa; mutlak muvazaa ve nisbi muvazaa olmak üzere ikiye ayrılır.

3.2.2.1 Mutlak Muvazaa

Tarafların, gerçekte herhangi bir işlem yapmayı düşünmedikleri halde, sırf 

üçüncü kişileri yanıltmak maksadıyla yapmış gibi gözükmelerine “mutlak muvazaa” adı 

verilir. Mutlak muvazaaya, “adi muvazaa” adı da verilmektedir. Mutlak muvazaa da 

kişiler herhangi bir işlem yapmayı düşünmezler, amaç aralarında herhangi bir işlem 

varmışçasına üçüncü kişileri yanıltmaktır51.

Örneğin alacaklısının icra takibinden kurtulmak için, mallarını (A)’ya 

devretmiş (satmış) gözüken (B)’nin bu durumu, bir mutlak muvazaa halidir. Keza (A)

mali durumu bozulan arkadaşı (B)’nin itibarını yükseltmek için bir borç senedi 

imzalamış ise, bu halde de mutlak muvazaa söz konusu olmaktadır52.

Ülkemizde, mutlak muvazaanın en yaygın olarak ortaya çıktığı durum; 

yukarıda da örnek olarak verdiğimiz icra örneğidir. Hacizden malını kurtarmak isteyen 

kişilerin kendi malvarlıklarını başkalarının üzerine geçirmeleridir. Aslında ortada

gerçek bir satış söz konusu değildir.  

                                                                                                                                         
49Erzan Erzurumluoğlu, Borçların Genel Kuralları, Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1978, ss. 
2-3; Ekrem Edgü, Borçlar Hukuku Umumi Hükümler, İstanbul: Nihad Sayar Yayın ve Yardımlaşma Vakfı, 1978, 
s. 30; Aydın Aybay, Borçlar Hukuku Dersleri, 10. Bası, İstanbul: Filiz, 1991, s. 53; Reşat Kaynar, Borçlar 
Hukuku Dersleri Genel Hükümler, İstanbul: Nihad Sayar Yayın ve Yardımlaşma Vakfı, 1978, s. 36; Oğuzhan 
Ardıç ve Emel Ersol, Borçlar Hukuku, Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Ankara: Agon, 2007, ss. 63-64.

50 Safa Reisoğlu, Borçlar Hukuku, 20. Bası, İstanbul: Beta, 2008, s. 87.
51 Aydın Zevkliler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara: Turhan, 2001, s. 86; Ardıç ve Ersol, s. 63; Fikret 
Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 9. Bası, İstanbul: Beta, 2006, s. 317; Gündoğdu, (Özel Hukukta 
Muvazaa), s. 100; Erzurumluoğlu, s. 30; Aybay, s. 54; Safa Reisoğlu, s. 70; Özel, (Muvazaa), 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005127416.htm, (24 Ocak 2009).
52 Eren, s. 318.
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Mutlak muvazaada, tarafların üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla yaptıkları 

görünürdeki muamele ile aralarında yaptıkları ve üçüncü şahısların bilmediği muvazaa 

anlaşması53nın yanı sıra kasıt unsuru ile beraber üç unsur bulunur.

3.2.2.2 Nisbi Muvazaa

Tarafların, aralarında yaptıkları bir işlemi, üçüncü kişileri yanıltmak amacıyla 

başka bir işlem gibi göstermeleri ya da yapılan asıl işlemin şartlarını ya da konusunu 

farklı şekilde göstermeleri halinde nisbi muvazaa söz konusu olur 54. Nisbi muvazaa da 

taraflar görünürdeki işlem arkasında gerçek iradelerine uygun bir işlem yaparlar. 

Görünürdeki işlem arkasında bulunan bu işleme “gizli işlem” adı verilir55. 

BK mad. 18’de “bir sözleşmenin şekil ve şartlarının tayininde iki tarafın gerek 

yanlışlıkla gerek sözleşmedeki gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları deyimlere 

ve isimlere bakılmayarak onların gerçek ve ortak amaçlarını aramak lazımdır.”

hükmüne yer vererek nisbi muvazaayı düzenlemiş bulunmaktadır56.

Nisbi muvazaada, mutlak muvazaadan farklı olarak görünürdeki işlem ve 

muvazaa anlaşmasının yanı sıra, tarafların gerçek iradelerini yansıtan ve üçüncü 

şahıslardan gizlenen bir asıl işlem (gizli işlem) söz konusu olur57. Nisbi muvazaa farklı 

şekillerde ortaya çıkabilir:

Sözleşmenin niteliğinde muvazaa; örneğin, bir şahıs sahip olduğu bir evi bir 

yakınına bağışlamak istemektedir. Fakat bu bağış sebebiyle diğer yakınlarını 

gücendirmemek veya ileride doğacak miras ilişkilerinde bazı davaların açılmasını 

önlemek amacıyla, bu sözleşmeyi tapuda yapılan senetle bir satış sözleşmesi olarak 

                                               
53 Ardıç ve Ersol, s. 64.
54 Zevkliler, s. 86; Erzurumluoğlu, s. 30; Ardıç ve Ersol, s. 64.
55 Gündoğdu, (Özel Hukukta Muvazaa), s. 100; Kaynar, s. 37.

56 Safa Reisoğlu, s. 88.
57 Ardıç ve Ersol, s. 65.



17

göstermektedir58. Burada taraflar gizli işlemi, görünürdeki işlemin niteliğini değiştirmek 

için yaparlar59. 

Sözleşmenin şartlarında muvazaa; örneğin gayrimenkulün satış bedeli 120 bin 

Türk Lirası (TL) olduğu halde taraflar tapu giderlerini azaltmak amacıyla yaptıkları 

sözleşmede 50 bin TL olarak gösterme yoluna gitmişlerdir60. Burada taraflar

görünürdeki işlemi ciddi olarak yapmak istemekle birlikte bunun bazı şartlarını gerçek 

iradelerinden farklı olarak tayin etmektedirler. Muvazaa, işlemin tamamında değil, 

sadece bir veya birkaç noktasındadır61.

Sözleşmenin taraflarında muvazaa; örneğin, (A)’ya satılan bir evin onun

hakkında başlatılan icra takibinden mal kaçırmak amacıyla, eşi (B)’ye satılmış gibi 

gösterilmesi sözleşmenin taraflarında ya da şartlarında muvazaa yapılması halinde, 

görünürdeki işlem ile gizli işlem arasında bir fark yoktur. Bu nedenle sözleşmenin 

taraflarında ya da şartlarında yaratılan muvazaa haline kısmi muvazaada denir62.

3.2.3 Muvazaanın Unsurları

Muvazaalı işlemlerde; a)görünürdeki işlem b)muvazaa anlaşması c)gizli işlem 

d)kasıt olmak üzere dört unsur vardır.

3.2.3.1 Görünürdeki İşlem

Tarafların, üçüncü kişileri aldatmak için yapmış oldukları işleme, görünürdeki 

işlem denir. Taraflar burada hukuki işlemi sırf görünüşte yapmakta ve yaptıkları hukuki 

                                               
58 Aybay, s. 54.
59Türkben Pedük, “Kanuna Karşı Hile, Muvazaa, Peçeleme ve Vergi Planlaması Kavramları”, Yaklaşım, Yıl: 13, 
Sayı: 155, Kasım 2005, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005117344.htm, (24 Ocak 2009).
60 Safa Reisoğlu, s. 88.

61 Pedük, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005117344.htm, (24 Ocak 
2009).
62 Ardıç ve Ersol, s. 65
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işlemi kendileri hakkında hiçbir hüküm ve sonuç doğurmayacağı hususunda anlaşmış 

bulunmaktadırlar63.

Örneğin borçlu (B)’nin alacaklarının takibinden kurtulmak için mallarını 

(A)’ya devretmesi halinde bu devri sağlayan işlem, görünürdeki işlemdir. Burada devri 

sağlayan görünürdeki işlem, aynı zamanda hukuki niteliği itibariyle muvazaalı işlemi de

oluşturmaktadır64. 

Görüldüğü üzere tarafların asıl irade ve amaçlarına uymayan, onları örtme 

aracı olarak kullanılan görünüşteki sözleşme aynı zamanda başkalarını yanıltmak, 

gerçeğe uymayan (zahiri) bir görünüş yaratmak için düzenlenmektedir. Başka bir 

anlatımla bu sözleşme ile muvazaanın başkalarını kandırma unsuru 

gerçekleştirmektedir65.

3.2.3.2 Muvazaa Anlaşması

Tarafların, görünürdeki işlemi sırf üçüncü kişileri aldatmak için yaptıklarına ve 

kendi aralarında hüküm ifade etmeyeceğine dair bir anlaşma yapmaları gerekir. İşte bu 

anlaşmaya muvazaa anlaşması denir66.

Örneğin (A) ile (B) arasında yapılan satım sözleşmesi sırf alacaklıların icra 

takibinden kurtulmak için yapılmıştır. Bu kişilerin kendi aralarında yaptıkları 

görünürdeki işlemin hüküm ifade etmeyeceğine dair anlaşma muvazaa anlaşmasıdır. 

Muvazaa anlaşması, muvazaanın varlığı için gerekli bir şarttır. Bu anlaşma tarafların 

görünürdeki işlemi istemediklerini ifade eder. Muvazaa anlaşmasının tarafları, 

muvazaalı işlemin taraflarıdır67.

Muvazaa anlaşması niteliği itibariyle bir sözleşmedir. Bununla taraflar 

muvazaa konusunda birbiriyle anlaşmaktadırlar. Muvazaa anlaşması sözleşme niteliği 
                                               
63 Eren, s. 317.

64 Turgut Önen, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara: Siyasal, 1999, s. 48 vd.
65 Eraslan  Özkaya, İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları, 2. Baskı, Ankara: Seçkin, 2003, s. 107.
66 Eren, ss. 316-317; Turhan Esener, Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, Ankara: Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1956, s. 12; Ali Naim İnan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Kitabı, Ankara: 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1979, s. 249; Önen, s. 48.
67 Eren, s. 316.
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sebebiyle tek taraflı hukuki işlemlerde (vasiyetname, vakıf kurma gibi) muvazaa söz 

konusu olamaz68.

3.2.3.3 Gizli İşlem

Taraflar muvazaalı bir işlem yaptıklarında dilerlerse kendi aralarında kendi 

gerçek iradelerine dayanan ve gerçek durumu yansıtan bir işlem yapabilirler. Ancak bu 

işlem taraflar arasında gizli kalır ve üçüncü kişilere duyurulmaz. İşte tarafların kendi 

aralarında yaparak başkalarına duyurmadıkları bu işleme gizli işlem denir. Gizli işlem, 

sadece nisbi muvazaada vardır69.

3.2.3.4 Aldatma Kastı

BK mad. 18/I’de, tarafların, sözleşmelerin şekil ve şartlarında, iki tarafın

gerçek niteliklerini gizleyebilme durumundan bahsetmektedir. Gizleme niyeti, ancak 

üçüncü kişilerin aldatılması yoluyla gerçekleşebileceğinden aldatma kastı muvazaanın 

içeriğine dâhil zorunlu şarttır. Aldatma kastındaki amaç, tarafların harice karşı aldatıcı 

durum yaratmak hususundaki niyetidir70.

Ortada kasıtlı bir aldatma söz konusu değilse, o zaman zaten ortada bir 

muvazaa yoktur. Zaten muvazaanın ortaya çıkma sebebi üçüncü kişileri yanıltma ve bu 

yolla yasayı dolanarak, vergi hukuku açısından konuşursak, vergiden kaçınmaktır. 

Apaçık bir kasıtlı aldatma söz konusudur.

3.2.4 Muvazaanın İspatı

3.2.4.1 Genel Olarak

Bir işlemin, sözleşmenin muvazaalı olduğunu taraflar kadar muvazaanın 

ispatında yararı olan üçüncü kişilerde ileri sürebilirler71. Muvazaanın varlığı her zaman 

                                               
68Meryem Günay, “Yargıtay Kararları Işığında Muvazaa Kavramı”, (t.y.), 
http://www.yayin.adalet.gov.tr/32_sayi%20i%C3%A7erik/MERYEM%20G%C3%9CNAY.htm, (27 Ocak 2009).
69 Gündoğdu, (Özel Hukukta Muvazaa), s. 100.
70 Esener, (Hukuk Başlangıcı), s. 12.

71 Seza Reisoğlu, Bankacılık Yönünden Borçlar Hukuku Kuralları, 2. Baskı, Ankara: Türkiye Bankalar Birliği, 
1973, s. 27.
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iddia ile ispat edilebilir. Zamanaşımı veya hak düşürücü süreye bağlı değildir. Bu 

muvazaa iddiasının bir def’i değil itiraz olmasının sonucudur72.

Belirli bir zaman geçmesi, muvazaa sebebinin ortadan kalkması veya tarafların 

olur vermesi ile muvazaalı işlem geçerli hale gelmez73.

3.2.4.2 Muvazaaya Taraf Olanlar Yönünden

Hukuki işlemin muvazaalı olduğunu, gerçek iradelerine uymadığını ileri süren 

taraf iddiasını ispat ile yükümlüdür. Muvazaalı olduğu iddia olunan hukuki işlem bir adi 

senede veya bir resmi senede bağlanmışsa tarafların muvazaa iddiası (Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu74 mad. 290 uyarınca) tanık ile ispat olunamaz. Hukuki işleme 

taraf olup işlemin muvazaa sebebi ile geçersizliğini ileri süren kimse bu takdirde 

iddiasını adi veya resmi bir senetle ispat etmek zorundadır. Hukuki işlem resmi şekilde 

yapılmış olsa dahi, taraflar muvazaa iddialarını adi senetle ispat edebilirler75. 

Kurulması ya da ispat edilmesi herhangi bir şekle bağlı olmayan bir hukuki 

işlemde muvazaa olduğu iddia her türlü delille ispat olunabilir76.

3.2.4.3 Muvazaaya Taraf Olmayanlar Yönünden

Muvazaayı ileri sürenlerin hukuki işleme veya muvazaalı sözleşmeye taraf 

olmayan üçüncü kişiler olması durumunda; bu kişiler muvazaayı şahit ifadesi ile de, 

ispat edebilirler. Şahit ifadesinin kabul edilmesinin nedeni, üçüncü kişilerin taraflar 

arasında yapılan bir sözleşmenin muvazaalı olduğunu ispat etmelerinin çok zor hatta 

neredeyse imkânsız olmasıdır77.

                                               
72 E. Özdemir, “Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi 
SBE, 2002), s. 39 Aktaran: Pedük, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005117344.htm, (24 Ocak 2009).
73 Özdemir, s. 42 Aktaran: Pedük, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005117344.htm, (24 Ocak 2009).
74 18 Haziran 1927 Tarihli, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu.
75 Safa Reisoğlu, ss. 93-94.
76 Günay, http://www.yayin.adalet.gov.tr/32_sayi%20i%C3%A7erik/MERYEM%20G%C3%9CNAY.htm, (27 Ocak 
2009).
77 Seza Reisoğlu, s. 27; Gündoğdu, (Özel Hukukta Muvazaa), s. 103.
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3.2.5 Muvazaalı İşlemlerin Hükmü

3.2.5.1 Genel Olarak

Pozitif hukukumuzda muvazaanın hüküm ve sonuçlarını düzenleyen bir kanun 

hükmü yoktur. Bu husustaki ilkeler ilmi ve kazai içtihatlarla belirlenmiştir. Gerek 

mutlak gerekse nisbi muvazaadaki görünüşteki sözleşme tarafların gerçek iradelerine 

uygun olmadığından geçersizdir. Gizli sözleşme ise kanunun öngördüğü resmi şekilde 

yapılmış, geçersizlik sonucunu doğuran başka bir nedende yoksa geçerli olur. Başka bir 

anlatımla gizli sözleşme hiçbir geçerlilik koşuluna bağlanmamış ise, geçersiz kılan 

başka bir sebepte yoksa geçerlidir78.

Muvazaalı işlemler yapıldıkları andan itibaren hiçbir hüküm ve sonuç 

doğurmazlar. Taraflar arasında alacak ve borç ilişkisi yaratmazlar. Muvazaalı 

sözleşmeye bağlı cezai şart, kefalet gibi fer’i sözleşmelerde geçersizdir. Muvazaanın 

varlığı her zaman iddia ve ispat edilebilir. Muvazaa hâkim tarafından kendiliğinden göz 

önünde tutulur. Belirli zamanın geçmesi, muvazaa sebebinin ortadan kalkması, 

tarafların daha sonra sözleşmeye izin, olur vermesi ile geçerli hale gelmez. Ancak 

taşınmazı alan kişi yararına kadastro kanunlarındaki hak düşürücü sürenin geçmesi, 

ikinci el durumundaki kişinin iyi niyetli olması, tarafların muvazaanın yokluğu 

hususunda kabul, feragat, sulh gibi kesin hükmün sonuçlarını doğuracak işlemlere 

başvurmaları, kesin hükmün varlığı, nisbi muvazaada gizli sözleşmenin şekle bağlı 

olmayıp geçerli bulunması gibi nedenlerle muvazaalı sözleşme geçerlilik kazanamazsa 

da ileri sürülme olanağını ortadan kaldırır79. 

                                               
78 Eraslan Özkaya, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Birinci Baskı, Ankara: Seçkin, 2007, s. 229.
79 Eraslan Özkaya, (İnançlı İşlem), s. 167.
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3.2.5.2 Görünürdeki İşlemin Geçersizliği

Muvazaa ile ilgili hususlar doktrindeki çalışmalar ve mahkeme içtihatlarıyla 

ortaya çıkmıştır. Doktrin ve mahkeme içtihatları muvazaa ile ilgili olarak “irade 

prensibi” benimsemişlerdir. İrade prensibi sözleşmeler yapılırken, tarafların 

gösterdikleri iradelerinin değil gerçek iradelerinin uygulanmasının kabul edilmesidir80. 

Muvazaalı sözleşmelerde görünürde yapılmış olan muvazaalı işlem, mutlak 

butlan yaptırımı ile baştan itibaren ve kendiliğinden geçersiz kalır. Muvazaa nedeniyle 

geçersiz kalan görünürdeki muameleye bağlı olan fer’i akit ve haklar (rehin, kefalet, 

cezai şart, faiz vb.) da geçersiz kalırlar81.

Muvazaalı işlemin resmi memur (örneğin tapu memuru) önünde yapılmış 

olması sözleşmenin butlanını ileri sürmeye kural olarak mani olmaz. Böylece, tapu 

memuru önünde yapılan bir gayrimenkul alım satım sözleşmesi muvazaalı ise 

hükümsüzdür, tescile dayanak olamaz. Böyle bir sözleşmeye dayanılarak yapılan tescil 

mülkiyeti nakletmez, ayni hak durumunda bir değişiklik meydana getirmez82.

Konuyla ilgili Yargıtay’ın vermiş olduğu içtihatı birleştirme kararında83;

“…Bir kimsenin; mirasçısını miras hakkından yoksun etmek amacıyla, gerçekte 

bağışlamak istediği, tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz malı hakkında tapu sicil memuru 

önünde iradesini satış doğrultusunda açıklamış olduğunu gerçekleşmiş bulunması 

halinde, saklı pay sahibi olsun ya da olmasın miras hakkı çiğnenen mirasçılarının, 

görünürdeki satış sözleşmesinin Borçlar Kanunu’nun 18. maddesine dayanarak 

muvazaalı olduğunu ve gizli bağış sözleşmesinin de şekil koşulundan yoksun 

bulunduğunu ileri sürdürerek dava açabileceklerine ve bu dava hakkının geçerli 

sözleşmeler için söz konusu olan Medeni Kanun’un 507. ve 603. maddelerinin sağladığı 

haklara etkili olmayacağına, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel kurulunun 

01/04/1974 günlü 2. toplantısında oyçokluğuyla karar verildi.” şeklinde hüküm 

                                               
80 Gündoğdu, (Özel Hukukta Muvazaa),  s. 101.
81 Ardıç ve Ersol, s. 66.
82 Safa Reisoğlu, s. 89.

83 Nihat Yavuz, Uygulamada ve İçtihatta Muvazaa, İnançlı İşlem, Nam-ı Müstear ve Kanuna Karşı Hile 
Davaları, En Son İçtihatlarla Birlikte Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara: Adalet, 2008, s. 463.
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vermiştir. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere muvazaalı işlemin tapu sicil memuru önünde 

yapılması işlemin muvazaalı sonuç doğurmasını etkilememektedir. 

Bazen iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin korunduğu haller vardır. Bu hallerden 

bahsetmek gerekirse:

Aslında görünürdeki işlemin geçersizliği, kural olarak, iyi niyetli olsalar bile 

üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. Ancak, muvazaalı işlem batıl olmasına rağmen 

bazı iyi niyetli kişiler istisnai bazı durumlarla korunmuşlardır. Örneğin; yazılı borç 

ikrarına dayanarak iyi niyetle alacağı devralan üçüncü kişiye karşı muvazaa iddiası ileri 

sürülemez (BK mad. 18/II)84. Bir diğer örnek ise; TMK’nın 1023. mad. “Tapu 

kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan 

üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.” Bu hükme göre tapu sicilindeki kayda iyi niyetle 

dayanarak bir gayrimenkul üzerinde mülkiyet veya sınırlı bir ayni hak kazanan kimse, 

devreden tasarrufa yetkili olmasa dahi kazanımında korunmuştur85.

3.2.5.3 Gizli İşlemin Geçersizliği

Görünürdeki işlemin arkasına gizlenmiş, tarafların gerçek iradesine uyan bir 

sözleşme varsa, bu sözleşme (başta şekil şartı olmak üzere, bir sözleşmenin gerektirdiği 

diğer geçerlilik şartlarına sahip olmak, örneğin; ahlaka, şahsiyet haklarına vs. bir nitelik 

taşımamak kaydıyla) geçerlidir. Böylece, örneğin, (A) radyosunu (B)’ye sattığı halde 

herhangi bir sebeple satış “bağış” olarak gösterilmişse, bağışlamaya ilişkin sözleşme 

muvazaalı olduğu için hükümsüzdür; fakat tarafların gerçek iradesine uyan satış 

sözleşmesi geçerlidir86.

                                               
84 Gündoğdu, (Özel Hukukta Muvazaa), s. 101.
85 Günay, http://www.yayin.adalet.gov.tr/32_sayi%20i%C3%A7erik/MERYEM%20G%C3%9CNAY.htm, (27 Ocak 
2009).
86 Safa Reisoğlu, s. 89.
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3.2.6 Vergi Hukukunda Muvazaa

Vergi hukukunda özel hukuktaki muvazaa kavramından ayrı bir muvazaa 

kavramı mevcut değildir. Dolayısıyla vergi hukukunu ilgilendiren muvazaalı işlemlerde 

de özel hukuktaki muvazaa kavramından yararlanılmalıdır87. Ancak, özel hukukun 

temel ilkeleri ile kamu hukukunun bir alt dalı olan vergi hukukunun temel ilkeleri 

çatıştığı için, dikkatli olmak gerekecektir. Bu itibarla özel hukuk alanındaki muvazaa 

kavramı, doğurduğu sonuçlar bir yana, rahatlıkla benimsenebilir88.

BK’nın 18’inci mad. I’inci fıkrası ile VUK’un 3’üncü mad. B bendini 

incelemek gerekirse;

“Bir sözleşmenin şekil ve şartlarını belirlemede iki tarafın gerek sehven, gerek 

sözleşmedeki gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları tabirlere ve isimlere 

bakılmayarak onların gerçek ve ortak amaçlarını aramak gerekir”(BK mad. 18/I).

“Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek 

mahiyeti esastır”(VUK mad. 3/b).

İki maddeye de dikkatle bakıldığında benzer unsurlar taşıdığı görülmektedir; 

her iki maddede gerçek durumun ne olduğu ile ilgilenmektedir. Her iki maddede 

görünürdeki işlem geçersiz sayılmaktadır. Her iki maddede kişilerin gerçek iradelerinin 

önemli olduğu belirtilmektedir89. 

Böylece özel hukuk açısından diğerlerini yanıltmak için yapılan görünürdeki 

işlem butlan nedeniyle geçersiz sayılacaktır. Vergi hukuku açısından da, görünürdeki 

işlem geçersiz sayılacak, buna karşılık gizli sözleşme, sonuçtan istenen işlem olduğu 

                                               
87 Burhan Gündoğdu, “Muvazaa II Vergi Hukukunda Muvazaa”, Vergi Dünyası, Yıl: 25, Sayı: 288, Ağustos 2005, s. 
93.
88 Selahattin Tuncer, “Vergi Hukukunda Muvazaa II”, Yaklaşım, Yıl: 7, Sayı: 81, Eylül 1999, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=1999091794.htm , (24 Ocak 2009).
89 Gündoğdu, (Vergi Hukukunda Muvazaa), s. 93.
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için geçerli sayılarak vergilendirilecektir. Böylece tarafların vergiden kurtulmak için 

yaptıkları işlem etkisiz kalacaktır90.

Danıştay’ın benzer bir konuda verdiği kararda91; “…Varisler, murise ait hayali

borç senetleri ihdas ederek Veraset ve İntikal Vergisi matrahını düşürmek istemişlerdir. 

Vergi incelemesinde muris ve varis arasında vergilendirmeyi bertaraf etmek amacıyla 

(muvazaalı) bir alacak borç ilişkisinin yaratılmış olduğu sonucuna varıldığından bu 

ilişkinin yani alacağı veya borcu temsil eden senedin hükümsüz sayılmasına karar 

verilmiştir.” şeklinde hüküm vermiştir.

Örnek vermek gerekirse; (A) kendine ait olan gayrimenkulünü, oğlu (B)’ye 

bağışlayacaktır. Ancak diğer kanuni mirasçılarının ileride açacakları tenkis davasından 

kurtulmak için, bağış işlemine satış olarak göstermek istemişlerdir. Gizli anlaşma ortaya 

çıktığı takdirde BK mad. 18’e göre satış geçersiz sayılacak. VUK mad. 3’e göre de satış 

sözleşmesi geçersiz olup bağıştan kaynaklanan hibe nedeniyle Veraset ve İntikal 

Vergisi Kanunu92’na (VİVK) göre vergi ödeyecektir.

Vergi mükellefleri, bazen kendi aralarında yaptıkları iki veya çok taraflı bazen 

de tek taraflı işlemlerle vergiyi doğuran olayları gizlemektedir93. Mükelleflerin özel 

hukukun biçim ve kuruluş koşullarını kötüye kullanmak suretiyle vergi yükünü azaltma 

gayreti içerisine girmeleri, özel hukuk şekil ve yapılarını mahir kullanımlarla vergiden 

kaçınmaları, kayıt dışı sahaya çıkmaları, her zaman olasıdır94. Bu tür işler ve davranışlar 

uygulamada çok değişik şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu tür işlem ve olaylar, hukuk 

bilgisinin noksanlığı yüzünden, vergi idaresinin de dikkatinden kaçmakta bazen de 

doğan uyuşmazlıklar nedeniyle yargıya intikal etmekte ve bu yolla içtihatların 

                                               
90 Tuncer, (Muvazaa II), http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=1999091794.htm , (24 
Ocak 2009).

91 Danıştay Yedinci Daire, 04.02.1986, E. 1985/2894, K. 1986/286, http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, 
(24 Ocak 2009).
92 8 Haziran 1959 Tarihli, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu.
93 Tuncer, (Muvazaa II), http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=1999091794.htm , (24 
Ocak 2009).
94 Ahmet Bumin Doğrusöz, “Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadele Açısından Vergi Hukuku Özel Hukuk İlişkilerine 
Bakış”, E-Yaklaşım, Sayı: 11, Haziran 2004,  
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004064564.htm, (15 Ağustos 2008); Ahmet 
Bumin Doğrusöz, “Kayıtdışı İle Mücadele Açısından Vergi Hukuku Özel Hukuk İlişkilerine Bakış”, Vergi Dünyası, 
Yıl: 24, Sayı: 274, Haziran 2004, ss. 52-53.
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doğmasına yol açmaktadır. Muvazaalı işlemlerle ilgili yargı kararları, vergi hukuku 

açısından büyük önem taşımakta ve uygulamaya ışık tutmaktadır95.

Danıştay bir kararında96: “…Murisin sağlığında sahibi bulunduğu 

gayrimenkulleri intifa hakkı kendisinde kalma koşulu ile çocuklarına satış olarak 

tapuda tescil ettirmesinin gerçekte bir satış akdi olmadığı, sırf Veraset ve İntikal 

Vergisi’nden kaçınmak amacına yönelik bulunduğunu kabul etmiştir.” şeklinde hüküm 

vermiştir. Amaç yine Veraset ve İntikal Vergisi’nden (VİV) kaçınmadır. Ancak yapılan 

işlem geçersizdir. Bu tip durumlarda vergilendirme doğrudan doğruya iktisadi sonuç 

dikkate alınarak yapılmalıdır.

Vergiyi doğuran olay bir verginin ortaya çıkması için olmazsa olmaz bir 

koşuldur. Muvazaa ise, vergiyi doğuran olayı örtbas etmede kullanılan önemli bir 

enstrümandır. Böylece muvazaanın vergi hukuku açısından ne kadar önemli olduğu bir 

kez daha ortaya çıkmıştır. Lakin gerek özel hukuktan kaynaklanan sebeplerden gerekse 

de ülkemize özgü durumlardan kaynaklanan sebeplerden dolayı muvazaanın önüne 

geçilememektedir. İşte bu yüzden yapılması gereken, muvazaayı daha doğmadan 

önleyici önlemler alabilmektir.

                                               
95 Tuncer, (Muvazaa II), http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=1999091794.htm , (24 
Ocak 2009).
96 Danıştay Kararları, http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, (24 Ocak 2009).
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3.3 Peçeleme

Türk Vergi Hukukunda, muvazaaya benzemekle birlikte, farklı bir kavram da 

peçelemedir. Peçeleme ile muvazaayı ayıran önemli farklar mevcuttur. Peçelemenin 

tanımını yaptıktan sonra bu farkları, ilerleyen bölümlerde ayrı bir başlık altında ele 

alacağız.

3.3.1 Genel Olarak

Vergi yükümlüleri ve sorumluları özel hukuk biçimlerini ve kurumlarını olağan 

kullanımları dışında kötüye kullanarak vergiden kaçınma amacı güdüyorlarsa bu amaca 

yönelen sözleşmelere peçeleme sözleşmesi denir. Bu durumda idare ve vergi yargısı 

organları vergilendirmede görünüşteki sözleşmeyi değil, gerçek ekonomik durumu göz 

önüne alır97.

Peçeleme işlemiyle yapılmak istenen gerçek iktisadi ilişkinin üzerinin üstü 

örtülerek gizlenmeye çalışılmasıdır. İşlemde peçeleme yapılmasıyla esasen vergiyi 

doğuran olayın gizlenmesi amaçlanır. Peçeleme işlemlerini içeren sözleşmeler özel 

hukuk açısından geçerli olmasına rağmen vergilendirmede gizlenen iktisadi sonuçlar 

dikkate alınır. Bir başka ifadeyle peçeleme işleminin var olduğu ortamda gerçekleşen

olay yerine vergiyi dolanma amacı olmasaydı nasıl bir sözleşme yapılacak idi ise, onun 

yapıldığı varsayımıyla vergilendirme yoluna gidilir98.

3.3.2 Peçeleme Sözleşmesi

Peçeleme sözleşmeleriyle vergi yasasının amacına göre, vergilendirme konusu 

olan iktisadi sonucu vergi yasasının doğrudan doğruya kapsamadığı bir hukuksal 

biçimle ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bir diğer deyişle vergilendirilmesi amaçlanan 

iktisadi sonuç başka hukuksal kılıklandırma altında vergi dışı bırakılmak, yasa bu 

yoldan dolanılmak istenmektedir99.

                                               
97 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 26.
98 Doğan Şenyüz, “Peçeleme ve Muvazaanın Niteliği ve Arasındaki Farklar”, Yaklaşım, Yıl: 16, Sayı: 185, Mayıs 
2008, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20080512063.htm, (15 Ağustos 2008).
99 Kaneti, s. 45.
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Vergi yükümlüleri ve sorumluları özel hukuk biçimlerini ve kurumlarını olağan 

kullanımları dışında kötüye kullanarak vergiden kaçınma amacı güdüyorsa bu amaca 

yönelen sözleşmelere peçeleme sözleşmesi adı verilir100. Yapılan sözleşmenin mutlak

suretle yazılı olması gerekmez. Bununla beraber, peçeleme olayını değerlendirirken çok 

dikkatli olmak gerekir. Kişinin bağışı geniş bir zaman dilimine yayılmışsa peçelemenin 

varlığını ileri sürmek kolay değildir. Yapılan on ayrı bağış beş gün içine yayılmışsa 

peçelemeden söz edilebileceği halde bir, iki yıla yayılmışsa, somut olayın özellikleri 

içinde yasanın istisna hükmü uygulanabilecektir101.

Yargıtay’ın konuyla ilgili verdiği bir kararda102; “Davacılar, mirasbırakan 

babaları ... ile davalının kardeş olduklarını, kök miras bırakan dedeleri ... diğer 

mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla ve muvazaalı olarak henüz öğrenci iken davalı 

oğluna ... ilçesindeki 14 parça taşınmaz ile ... ilçesindeki 4 adet bağımsız bölümü 

ölünceye kadar bakım akdi ile devrettiğini ileri sürüp tapu kayıtlarının iptali ile kendi 

mirasbırakanları ... miras payı oranında adlarına tesciline karar verilmesini 

istemişlerdir. Miras bırakanın, ölünceye kadar bakıp gözetme karşılığı yaptığı temlikin 

muvazaa ile illetli olup olmadığının belirlenebilmesi için de, sözleşme tarihinde murisin 

yaşı, fiziki ve genel sağlık durumu, aile koşulları ve ilişkileri, elinde bulunan mal 

varlığının miktarı, temlik edilen malın, tüm mamelekine oranı, bunun makul 

karşılanabilecek bir sınırda kalıp kalmadığı gibi bilgi ve olguların göz önünde tutulması 

gerekir. Somut olay yukarıda açıklanan ilkelerle birlikte değerlendirildiğinde, miras 

bırakan tarafından davalıya yapılan … yılındaki değeri … TL olan taşınmaz 

temliklerinin gerçek bir bakım karşılığı olduğunu kabul olanağı yoktur. Miras bırakanın 

temlik dışı çok fazla taşınmazı bulunması da bu olguyu değiştirmez. Öyleyse, miras 

bırakanın temliki işlemlerdeki gerçek irade ve amacının kendisine bakılması olduğu 

şeklindeki kabule değer verilemez.” şeklinde hüküm vermiştir. Evlilik veya yakın 

akrabalık ilişkisi bulunanların gayrimenkul karşılığı birbirleriyle yapmış olduğu 

“ölünceye kadar bakma” sözleşmesi sonucu peçeleme meydana gelebilmektedir. Zaten 

                                               
100 Saygın Eyüpgiller, “Vergiden Kaçınma ve Vergi Peçelemesi”, Yaklaşım, Yıl: 10, Sayı: 113, Mayıs 2002, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2002053104.htm, (2 Mayıs 2009).
101Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 26. 

102 Danıştay Yedinci Daire, 13.01.1987, E. 1985/164, K. 1987/2, http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, 
(24 Ocak 2009).
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evlilik ilişkisinden dolayı karı ve koca, birbirlerine ölünceye kadar bakmakla yükümlü 

kılınmaktadır. Dolayısıyla bu sözleşmeler, salt vergi kaçırma amacına yönelik 

olduğunda, peçeleme sözleşmesi söz konusu olur. Bu yüzden bu sözleşme geçerli 

değildir. Bu sözleşme yapılmasaydı nasıl bir hukuki durum söz konusuydu ise o sonuç 

ortaya çıkacaktır. 

Buna karşılık aralarında evlilik veya yakın akrabalık ilişkisi bulunmayan kişiler 

arasında yapılan karşılıklı “ölünceye kadar bakma” sözleşmeleri vergi hukuku 

yönünden de geçerli sayılacaktır103.  

Sonuç olarak peçeleme sözleşmesi olarak seçilen hukuki biçim görünüşteki 

şekliyle geçerli bir nitelik taşımakta, ancak bu biçim, vergi yasasının doğrudan 

kapsamadığı bir hukuki biçimle yaratılmakla ortaya konmaktadır. Bu durumda idare ve 

vergi yargı organları vergilendirmede görünüşteki sözleşmeyi değil, olguların gerçek 

ekonomik durumunu göz önüne alacak ve buna göre işlem yapacaktır104.  

Örnek: VİVK mad. 1’e göre; “Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan 

şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir 

suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal 

vergisine tabidir”. VİVK mad. 4/d uyarınca her çeşit bağışın 2010 yılı105 için 2.535,00 

TL tutarındaki kısmı vergiden muaf tutulmaktadır.

(A), (B)’ye 20.000,00 TL bağışlamıştır. 2.535,00 TL’den arta kalan 17.465,00 

TL VİV’e tabidir. (A) böyle yapmayıp VİV’i ödememek için 2.000,00 TL tutarında on 

ayrı bağış yaparsa, bu durum yasanın emredici hükmünde ters düşeceğinden peçeleme 

olarak nitelendirilecektir.

                                               
103 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 27.
104 Nazalı, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20080110580.htm, (15 Ağustos 
2008).
105 http://www.alomaliye.com/2009_pratik_bilgiler.htm , (6 Şubat 2009).
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Danıştay’ın buna benzer bir örnekle ilgili verdiği kararında106; “…Bir babanın 

bir gayrimenkulü sembolik derecede küçük bir peşinat ve bakiyesi beş yılda ödenmek 

üzere reşit olmayan ve her hangi bir işte çalışmayan oğluna satın almasını bağış olarak 

kabul etmiş Veraset ve İntikal Vergisi’ne tabi tutulması gerektiğine hükmetmiştir.”

şeklinde hüküm vermiştir. Burada amaç gene yasayı dolanarak VİV’den kaçınma 

durumu söz konusu olduğundan dolayı peçeleme sözleşmesi ortaya çıkmıştır. Ortada bir

“bağış” vardır ve buna göre hukuki sonuç ortaya çıkmalıdır.

3.3.3 Peçelemenin Gerçekleşme Koşulları

Peçelemenin gerçekleşmesi için bazı koşullar vardır. Bu koşullar zorunludur. 

Aksi halde peçelemeden söz etmek mümkün değildir. Bu koşulları üç maddede 

toplayabiliriz107:

1. Mükellef veya vergi sorumlusu, önce vergiye tabi bir işlemde özel 

hukukun öngördüğü bir biçim veya kurumu yasaya uygun bir biçimde 

kullanacaktır.

2. Bu kullanış iyi niyetle değil vergiyi dolanma veya vergiyi kaçırma 

amacına yönelik olacaktır. Diğer bir deyişle mükellef veya vergi 

sorumlusu, vergi yasasını dolanmak için, hukuksal kalıp veya 

biçimlerden yararlanma olanağını kötüye kullanmış olacaktır.

3. Özel hukukun öngördüğü biçim veya kurum görünüşe göre değil, 

gerçek ekonomik duruma göre değerlendirilecek ve vergileme buna 

göre yapılacaktır.

                                               
106 Danıştay Yedinci Daire, 02.07.1985, E. 1984/3974, K. 1985/1531 Aktaran: Ahmet Bumin Doğrusöz, “Vergi 
Hukuku Açısından Özel Hukuk Sözleşmeleri – II”, Dünya, 17 Eylül 1992, s. 4.
107 Kaneti, s. 45.



31

3.3.4 Peçelemenin Sonuçları

VUK mad. 3/b’ye göre; vergilemede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin 

muamelelerin gerçek mahiyeti esastır”. Görüldüğü gibi kanun koyucu vergisel 

işlemlerin yorumlanmasında gerçek durumu esas almış ve ekonomik yaklaşım ilkesine 

yaklaşmıştır. VUK’un 3 mad. hükmünün tamamı ve ekonomik yaklaşım ilkesi bir arada 

ele alınacak olursa vergisel işlemlerde olaylar ekonomik durumlara göre ele alınacaktır. 

Diğer bir deyişle vergi hukukunda yorum şekle göre değil işlemin esasına göre 

yapılabilecektir108.

İdare ve yargı organları peçeleme sonucuna ekonomik yaklaşım ile varırlar. 

Bu konuda ispat yükü kural olarak idareye aittir. İdare salt vergi kaçırmaya yönelen 

iradenin varlığını yemin dışında her çeşit delille başvurarak kanıtlayabilir. Vergi yargısı 

oranı da re’sen araştırma ilkesi çerçevesinde delilleri araştıracaktır. Ayrıca peçelemenin, 

söz konusu olabilmesi için vergi yasasının emredici hükmünün, özel hukuk biçimleri 

kötüye kullanarak bertaraf edilmeye çalışılması koşulu da aranacaktır. Vergi yasaları 

bazen belli sözleşmelerin peçeleme sözleşmeleri olarak kullanılabileceğini, belli 

koşullar altında yapılan sözleşmelerin geçersiz sayılacağını ya da kısmen geçerli 

olacaklarını hükme bağlamıştır109.

                                               
108Gündoğdu, (Muvazaa ve Peçeleme), 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090113541.htm , (24 Ocak 2009).

109 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 27.
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3.4 Peçeleme ile Muvazaanın Farkları

Bir muvazaalı işlemde dört unsur mevcuttur. Bunlar, tarafların başkalarını 

aldatmak amacıyla yaptıkları görünürdeki işlem, yaptıkları görünürdeki işlemin kendi 

aralarında hüküm ifade etmeyeceğine dair muvazaa sözleşmesi, tarafların gerçek 

iradesini gösteren gizli sözleşme ve üçüncü kişileri aldatma kastıdır. Tarafların gerçek 

iradelerine uymayan muvazaalı işlemler, ister mutlak muvazaa, ister nisbi muvazaa söz 

konusu olsun geçersizdir. Muvazaalı işlem taraflar arasında hiçbir hukuki sonuç, alacak 

ve borç doğurmaz. Muvazaalı işlemler için “irade prensibi” uygulanır110.

Peçeleme işlemlerinde ise görünürdeki işlem, gizli işlem, muvazaa sözleşmesi 

gibi çok sayıda işlem bulunmaz. Peçeleme sözleşmesi tektir. Hatta peçeleme 

işlemlerinde çoğunlukla peçeleme sözleşmesine bile gerek kalmamaktadır111.

Muvazaa ve peçeleme kavramlarının her ikisinde de “aldatma kastı” mevcuttur. 

Burada vergisel açıdan yaklaşılacak olursa aldatılmaya çalışılan kişi veya kurum vergi 

idaresidir. Her iki müessesede mükellef ve vergi sorumlusunun amacı, idareyi aldatarak 

vergi matrahını hukuki olmayan yollardan küçültmek veya ortadan kaldırmaktır. 

Peçelemeden farklı olarak, muvazaa illa ki vergiyi bertaraf etmek amacıyla 

yapılmayabilir112.

Muvazaada görünürdeki işlem hem özel hukuk hem de vergiyi dolandığı 

biçimiyle vergi hukuku açısından başlangıçtan itibaren geçersizdir. Peçeleme 

sözleşmeleri ise özel hukuk açısından geçerli vergi hukuku itibariyle geçersizdir113.

Muvazaalı sözleşmeler mutlak butlanla batıl olduklarından her zaman 

muvazaalı oldukları iddia edilebilir. Peçeleme iddiası, ancak vergi hukukundaki 

zamanaşımı süreleri dikkate alınarak ileri sürülebilirse sonuç alınabilir114.

                                               
110 Burhan Gündoğdu, “Muvazaa III Peçeleme ve Hukuka Aykırı İşlemler”, Vergi Dünyası, Yıl: 25, Sayı: 289, Eylül 
2005, s. 108.
111 Selahattin Tuncer, “Vergi Hukukunda Muvazaa III”, Yaklaşım, Yıl: 7, Sayı: 82, Ekim 1999, s. 26.
112 Gündoğdu, (Muvazaa ve Peçeleme), s.108.

113 Şenyüz, (Peçeleme ve Muvazaanın Farkları), 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20080512063.htm, (15 Ağustos 2008).
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Peçeleme işlemlerinde vergilemenin üzerinden yapılacağı bir gizli işlem 

mevcut değildir. Peçeleme işlemlerinde yapılan işlemler vergi kanunlarını uygulamaz 

hale getirerek vergi matrahını azaltmak veya ortadan kaldırmak amacıyla yapılan 

hukuki işlemlerdir. Peçeleme işlemlerinin varlığının tespiti halinde vergilemeye konu 

edilecek işlem, peçeleme işlemi yok sayılarak yapılmaktadır. Burada vergileme olması 

gereken durum göz önüne alınarak yapılır. Oysa muvazaanın varlığının tespit edildiği 

işlemlerde, vergileme tarafların gerçek iradelerini gösteren gizli işlem üzerinden 

gerçekleştirilmektedir115.

3.5 Özel Hukuk Sözleşmelerinin Vergi Hukuku Açısından Durumu

3.5.1 Geçerli Özel Hukuk Sözleşmelerinin Vergi Hukuku Açısından 

Durumu

İrade ve hukuki sonuç itibariyle tam olan ve özel hukuk açısından geçerli 

sözleşmeler vergi hukuku açısından değerlendirilirken, vergiyi doğuran olayla ilgisinin 

bulunup bulunmadığına göre ele alınması gerekir116.

Hatta, geçerli olsun veya olmasın özel hukuk sözleşmelerinin doğrudan veya 

dolaylı sonuçlarıyla vergiyi doğuran olay ilişki içindeyse bu sözleşmelerin de vergi 

hukuku açısından sonuçlar ortaya çıkaracağı tabiidir117. 

Tanımlardan anladığımız üzere iki kriter ön plana çıkmaktadır. Birincisi 

vergiyi doğuran olay ve özel hukuk sözleşmesinin bununla bağlantılı olması, ikincisi ise 

sözleşmenin özel hukuk açısından geçerli olup olmadığıdır. Tüm bu kriterleri taşıyan 

özel hukuk sözleşmeleri vergi hukukuna göre geçerlidir. O halde öncelikle vergiyi 

doğuran olayın tanımıyla bu kriterleri incelemeye başlayalım.

                                                                                                                                         
114 Şenyüz, (Peçeleme ve Muvazaanın Farkları), 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20080512063.htm, (15 Ağustos 2008).
115 Gündoğdu, (Muvazaa ve Peçeleme), s.108.

116 Şenyüz, (Özel Hukuk Sözleşmeleri), s. 11.
117 Şenyüz, (Özel Hukuk Sözleşmeleri), s. 7.
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3.5.1.1 Vergiyi Doğuran Olay

Vergiyi doğuran olayın tanımına geçmeden önce konumuz açısından önemine 

değinmek gerekirse; vergiyi doğuran olayın önemi, özel hukuk sözleşmelerinin 

sonucunda vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi ve vergiyi doğuran olayın 

sonucunda da ödenmesi gereken bir veya birden çok “vergi”nin ortaya çıkmasıdır. 

Taraflar arasında gerçekleştirilen her sözleşme mutlaka vergiyi doğuran olay 

niteliği taşımamaktadır. Her sözleşmenin vergiyi doğuran olayla ilişkisinin varlığı veya 

yokluğunun tespiti de kolay değildir. Vergiyi doğuran olayla ilgili geçerli sözleşmeler 

yapıldıktan sonra sözleşme, vergiyi doğuran olay gerçekleşmeden tek taraflı veya iki 

taraflı (karşılıklı) olarak fesh edilebilir. Bu durumda, fesh edilen sözleşmenin kurulması 

sırasında ortaya çıkan vergiler (örn. DV) hariç, ödenen vergiler varsa bunların iadesi 

gerekecektir118. 

Bir diğer önemli nokta da özel hukuk sözleşmelerinin geçerliliği hususudur. 

Yukarıda da anlattığımız gibi bazı durumlarda, özel hukuk sözleşmesinin geçerliliği 

durumuna göre çeşitli vergiyi doğuran olaylar ortaya çıkabilmektedir. Veyahut 

sözleşmenin feshedilmesine göre bazı vergiler iade edilebilmektedir. 

Vergi hukuku açısından önem arz eden konu olan vergiyi doğuran olayı 

ayrıntılı bir şekilde inceledikten sonra, özel hukuk açısından ele almamız gereken kısmı 

da (özel hukuk sözleşmelerinin geçerliliği) başka bir başlık altında ayrıntılı bir şekilde 

inceleyeceğiz. 

Vergiyi doğuran olay VUK mad. 19’da düzenlenmiştir:

“Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya 

hukuki durumun tekemmülü ile doğar.

Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder.”

Vergileme olayında “vergiyi doğuran olay” son derece önemlidir. Zira vergi 

mükellefi ile vergi idaresi arasında bir ilişki kurulabilmesi, ancak vergiyi doğuran 
                                               
118 Şenyüz, (Özel Hukuk Sözleşmeleri), s. 11.
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olayın meydana gelmesi ve bu olayı yaşayan bir kişinin bulunması ile mümkündür. 

Vergiyi doğuran olay, vergi mükellefini belli ettiği gibi; mükellef açısından vergi 

borcunun vergi idaresi açısından da vergi alacağının doğabilmesi için, vergi konusu ile 

mükellefi arasında kanunun öngördüğü bazı şartların gerçekleşmesi haline “vergiyi 

doğuran olay” denir119.

Dar anlamda vergiyi doğuran olay terimi, yasa koyucunun gerçekleşmesi 

halinde vergilendirilmesini öngördüğü olay veya olgulara ilişkin tasavvurunu; geniş 

anlamda vergiyi doğuran olay terimi ise, vergi borcu ilişkisinin bir bütün olarak ortaya 

çıkmasını sağlayan soyut unsurların bütününü ifade etmektedir. Gerek yazında gerek 

yargı kararlarında vergiyi doğuran olay terimi dar anlamıyla kullanılmakta, vergi 

borcunun doğabilmesi için varlığı zorunlu diğer unsurlar vergiyi doğuran olay terimi 

kapsamı dışında değerlendirilmektedir. Oysa, vergi borcunun doğumu için öngörülen, 

dar anlamda vergiyi doğuran olay dışındaki diğer koşullar da kurucu niteliktedir. Hatta 

bu koşulların birbirinden bağımsız ya da ilişkisiz bir biçimde özel vergi yasalarında yer 

almadığı, belli bir mantıksal sıra içinde, bir koşulun diğerinin ön koşulunu oluşturduğu 

söylenebilir120.

Herhangi bir somut vergi ilişkisi vergiyi doğuran olayla başlar. Vergiyi 

doğuran olay vergilendirme işleminin sebep unsurunu oluşturur. Vergi işleminde hukuki 

sebep yürürlükteki yasa hükmüdür (soyut norm); maddi sebep ise vergiyi doğuran 

olaydır (somut tip). Somut olay norma uygun olarak gerçekleşmişse sebep unsuru 

tümüyle ortaya çıkmış demektir. Vergiyi doğuran olay kişiliğinde gerçekleşmiş olan 

kimse yükümlü statüsüne girer. Soyut yükümlü statüsündeki kişinin vergi borcunun 

somut olarak saptanması için vergi tarhı gerekmektedir121.

                                               
119Vergiyi Doğuran Olay,  www.ekodialog.com/kamu_maliyesi/vergi_orani_vergi_tarifesi.html, (13 Nisan 2009).

120 Hermann-Wilfried Bayer, Grundbegriffe des Steuerrechts, 4. Aufl., Berlin, 1992, s. 38 vd., Wolfgang Bilgery, 
Die steuerrechtliche Vergünstigungsnorm im Lichte der Theorie vom Stufenbau des Steuertatbestandes unter 
besonderer Berücksichtigung der Einkommensteuer, Diss. Tübingen, 1988, s. 40 vd. Aktaran: Mustafa Akkaya,
Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Ankara: Turhan, 2002, s. 19.
121 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 87.
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Günlük hayatta somut olarak meydana gelen bir olayın vergi kanununda 

belirtilen soyut olarak tarif edilen normla örtüşmesi vergisel sonucun ortaya çıkmasını 

kaçınılmaz kılar. Buna göre bir olayın vergi hukukuyla ilişkisinin kurulabilmesi için122;

- kanundaki tanımlanan soyut vergiyi doğuran olayın belirlenmesi,

- günlük hayattaki somut olayın gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi,

- soyut vergiyi doğuran norm ile somut olayın örtüşme halinin tespiti

gerekmektedir.

Vergi borcunun doğumuna vücut veren özel vergi yasası, hangi koşullarda 

hangi coğrafi alanda veya kimler için uygulama alanı bulacağına ilişkin kuralları 

içermek zorundadır. Yine verginin ne üzerinden alınacağı, kim tarafından ödeneceğine 

ilişkin kurallar, vergi borcu ilişkisinin temelini oluşturan, olmazsa olmaz kurallardır. 

Tüm özel vergi yasaları verginin borçlusunu ve verginin konusunu belirleyen kuralları 

içermek zorundadır123.

Türk vergi sisteminde mevcut olan vergiler, birbirlerinden farklı vergiyi 

doğuran olaya sahiptirler. Vergilere göre vergiyi doğuran olayın işlem ve durumları da 

farklı olabilmektedir. Türk vergi sisteminde mevcut olan vergiler birbirlerinden farklı 

vergiyi doğuran olaya sahip olduklarına göre her bir vergi türü için vergiyi doğuran 

olayı ayrı ayrı incelemek gerekecektir.  

- GVK’da Vergiyi Doğuran Olay; 

GVK 1. mad. gelir, “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bu 

gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır” olarak 

ifade edilmiştir.

                                               
122 Şenyüz, (Özel Hukuk Sözleşmeleri), s. 17.
123 Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), s. 18.
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Bu maddede belirtilen gelir kavramı, GVK 2. mad124. sayılan yedi adet gelir 

unsuruyla açıklanmıştır.

Kanunen yasaklanmış olan faaliyetlerden elde edilen gelirler de vergiye tabidir. 

Zira, VUK’un 9. mad. göre vergiyi doğuran olayın (örneğin, kaçakçılık, uyuşturucu 

satmak, kumar oynamak gibi) kanunlarla yasak edilmiş olması vergi mükellefiyetini ve 

sorumluluğunu kaldırmamaktadır125.

Gelirin elde edilme esası GVK’nın 2. mad. kaynaklara göre değişmektedir. 

Zira elde etme GVK’da sayılan kaynaklardan sağlanan kazançları oluşturan gelirin 

iktisaden ve hukuken tasarruf olanağının edinilmesi ile gerçekleşmiş olmaktadır. 

Tasarruf olanağı ise gelirin elde edilmesinde çeşitli esaslara göre tayin edilmektedir. Bu 

sebeplerle yasa koyucu tüm gelir unsurları için tek bir elde etme tanımı yapmamıştır. 

Dolayısıyla, kazanç türünün vasfına göre elde etme esası benimsenmiştir. Bu esasa göre 

gelir elde etme zamanı, o kazançla ilgili giderlerinde yazılma zamanı göstermektedir126.

Ticari kazanç ve zirai kazanç tahakkuk esasına127 bağlanmış, serbest meslek 

kazancı ve gayrimenkul sermaye iradı gibi kazanç unsurları ise tahsil esasına128

                                               
124 GVK mad. 2;

“Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır :

   1. Ticari kazançlar,
   2. Zirai kazançlar,
   3. Ücretler,
   4. Serbest meslek kazançları,
   5. Gayrimenkul sermaye iratları,
   6. Menkul sermaye iratları,
   7. Diğer kazanç ve iratlar.

   Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları 
ile nazara alınır.”
125 Cevdet Okan Bahar, “Gelirin Elde Edilmesi; Vergiyi Doğuran Olay”, Yaklaşım, Yıl: 10, Sayı: 114, Haziran 2002, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2002063138.htm, (2 Mayıs 2009).

126 Bahar, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2002063138.htm, (2 Mayıs 2009).
127 Danıştay bir kararında tahakkuk esasını; “…Türk vergi sisteminde ticari kazançta tahakkuk esası geçerlidir. 
Tahakkuk gelirin mahiyet ve tutarı itibariyle kesinleşmesidir. Bunun için geliri doğuran muamelenin eksiksiz olarak 
tekemmül etmiş olması gerekmektedir… şeklinde ifade etmiştir. Danıştay Dördüncü Daire, 23.06.2004, E. 2003/1774, 
K. 2004/1490, www.danistay.gov.tr Aktaran: Topsakal, s. 30; Danıştay, zirai kazancın tespitinde tahakkuk esasının 
dikkate alınacağı hususunda verdiği bir kararda; “…Gelir Vergisi Kanununun zirai kazançta ‘Kazancın zirai işletme 
hesabı esasına göre tespiti’ni düzenleyen 55. maddesiyle ‘Kazancın bilanço esasına göre tespiti’ ile ilgili esasları 
belirleyen 59. maddeleri hükümlerinin birlikte irdelenmesiyle, zirai kazancın tespitinde de ticari kazançta olduğu 
gibi tahakkuk esasının uygulanacağı, kanun koyucunun bu hususta kazancın tespitini münhasıran ödeme şartına 
bağlamadığı anlaşılmaktadır…” şeklinde değerlendirmiş ve ticari kazançta olduğu gibi zirai kazançta da tahakkuk  
esasının uygulanacağını ve vergiyi doğuran olayda ödeme şartının aranmayacağını ifade etmiştir. Danıştay Dördüncü 
Daire, 21.05.1993, E. 1991/1816, K. 1993/2439, www.danistay.gov.tr Aktaran: Topsakal, s. 40.      
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bağlanmış129, ücret ve menkul sermaye iradı hukuki ve ekonomik tasarruf esasına130

bağlanmış, diğer kazanç ve iratlarda ise kazanç ve iradın kaynağına ve oluş şekline 

göre yukarıda belirtilen esaslardan birisi çerçevesinde gelir elde edilmiş sayılacaktır131. 

Danıştay bir kararında gelir vergisinde vergiyi doğuran olay yöntemleri ile 

ilgili; “Gelir elde edilmesinde tahakkuk, hukuki tasarruf, ekonomik ve ticari tasarruf söz 

konusudur. Tahakkuk, gelirin mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmesi, yani geliri 

doğuran işlemin eksiksiz tekemmül etmesi olup, hukuki tasarruf ise tahakkuk etmiş gelir 

üzerinden talepte bulunma hakkının doğmasıdır. Bazı gelir unsurlarında elde etmenin 

tahakkuk, hukuki, ekonomik ve fiili tasarruf aşamalarından sonra gerçekleşeceği kabul 

edilmekle birlikte” şeklinde değerlendirme yaparak Gelir Vergisi’nde (GV) vergiyi 

doğuran olay yöntemlerini ortaya koymuştur132. 

- Kurumlar Vergisi Kanunu133’nda (KVK) Vergiyi Doğuran Olay;

KVK mad. 1/II’ye göre kurum kazancı, “gelir vergisinin konusuna giren gelir 

unsurlarından oluşur.”

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, Kurumlar Vergisi’nin (KV) konusu 

GVK’nın 2. mad. hüküm altına alınan gelirin unsurları olan ticari, zirai, serbest meslek, 

ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardır. İşte bu 

kazançlar kaynağına göre ayrıma tabi tutulmaksızın kurum kazancını 

oluşturmaktadır134.  

                                                                                                                                         
128 GVK mad. 67’deki “…tahsil edilen ayınlar ve paralar…” ifadesi  gereği, gelirin elde edilmesi tahsil esasına 
bağlanmıştır Aktaran: Topsakal, s. 49; GVK mad. 70’deki “…elde edilen iratlar…”, “…aynen tahsil…”, “…para 
yatırılması…”, “…takası…” ile mad. 72’deki “…nakden veya aynen tahsil…” ifadeler ile gayrimenkul sermaye 
iradında elde etme, tahsil usulüne bağlanmıştır Aktaran: Topsakal, s. 53. 

129 Aytaç Acardağ, “Vergiyi Doğuran Olay”, Lüleburgaz Hürfikir, 21 Temmuz 2008, 
http://www.muhasebenet.net/makale_aytac_acardag_vergiyi%20doguran%20olay.html. (13 Nisan 2009).
130 GVK’da ücretlilerde gelirin elde edilmesi hukuki tasarruf esasına bağlandığı genel kabul görmüştür Aktaran: 
Yılmaz Özbalcı, Gelir Vergisi Kanunu Açıklamalı ve Yorumlu, Ankara: Oluş-Özbalcı, Ocak 2006, s. 512.

131 Bahar, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2002063138.htm, (2 Mayıs 2009). 
132 Danıştay Dördüncü Daire, 08.06.2000, E. 2000/2938, K. 2000/ , www.danistay.com  Aktaran: Topsakal, s. 28. 
133 13 Haziran 2006 Tarihli, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu.
134 Musa Örmeci, “Gelir ve Kurumlar Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay”, Vergi Dünyası, Haziran 1994, Sayı: 154, 
s. 23; İsmail Işık, Karşılaştırmalı Kurumlar Vergisi, İzmir: İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 
2006, s. 18 Aktaran: Topsakal, s. 64. 
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KVK mad. 6/II’de “Safi kurum kazancının tespitinde, gelir vergisi kanununun 

ticari kazanç hakkındaki hükümler uygulanır. Zirai faaliyetle uğraşan kurumların bu 

faaliyetinden doğan kazançlarının tespitinde, gelir vergisi kanununun 59. maddesinin 

son fıkra hükmü de dikkate alınır.”

- Katma Değer Vergisi Kanunu135’nda (KDVK) Vergiyi Doğuran Olay; 

Katma Değer Vergisi’nin (KDV) konusu; ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest 

meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim136, hizmet ifalarıyla ithalattan 

oluşmaktadır. Vergiyi doğuran olay ise teslimin gerçekleşmiş olması ile hizmetin ifa 

edilmesi ve ithalatın gerçekleşmesine bağlanmıştır137.

Ayrıca KDVK’nın 1. mad. diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetleri 

düzenlenmiştir138.

                                               
135 25 Ekim 2005 Tarihli, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu.
136 “3065sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkına malik 
veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi şeklinde tanımlanmıştır. Aynı 
kanunun 10/a maddesinde ise mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olayın, malın teslimi veya 
hizmetin ifası anında meydana geleceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, kapıdan yapılan satışlarda mallar 
üzerindeki tasarruf hakkı tecrübe ve muayene sonucu devredileceğinde, bu kapsamdaki satışlara ait Katma Değer 
Vergisinin, tecrübe ve muayene sonucu tesliminin yapıldığı vergilendirme döneminde beyan edilip ödenmesi 
gerekmektedir.” Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 54, 24.04.1996, R.G. :22620 Aktaran: Yusuf Kıldiş, 
“Türk Vergi Hukukunda Vergiyi Doğuran Olay”, E-Yaklaşım, Sayı: 33, Nisan 2006, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2006047967.htm, (13 Nisan 2009).
137 Salih Özel, “Vergiyi Doğuran Olay Kavramı”, Yaklaşım, Yıl: 13, Sayı: 145, Ocak 2005, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005016100.htm , (13 Nisan 2009).

138 KDVK mad. 1:

“a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri, 

b)her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması,

c)profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, 
maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi, 

d)müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar, 

e)boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları, 

f)gelir vergisi kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri, 

g)genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, 
üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından 
kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin 
ticari, sınaî, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri,

h)rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve 
hizmetler.”
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KDVK 10. mad. vergiyi doğuran olayı düzenlemiştir. Buna göre KDVK’da 

vergiyi doğuran olay139; mal teslimi veya hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olay 

malın teslimi veya hizmetin yapılmasıdır. Bir binaya her ay yakıt verilmesi gibi kısım 

kısım mal teslimi veya hizmet yapılması halinde her bir kısmın teslimi veya bir kısım 

hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olay gerçekleşir. Fatura ve benzeri belgelerin 

malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce verilmesi halinde, bu belgelerde 

gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olay belgelerin düzenlenmesi ile 

meydana gelir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde 

nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii, komisyoncular vasıtasıyla 

veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi vergiyi doğuran 

olaydır. Komisyoncular, konsinye satış yapanlar sadece satışa aracılık ettiklerinden 

malın salt bu kişilere gönderilmiş olmasından, mal bu kişilerce satılıp alıcıya teslim 

edilmedikçe vergi yükümlülüğü doğmaz. Su, elektrik, gaz vb. enerji dağıtım ve 

kullanılmasında vergiyi doğuran olay bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi, 

ithalatta GV ödeme yükümlülüğünün başlaması, GV’ye tabi olmayan işlemlerde ise 

gümrük beyannamesinin tescilidir. İkametgâhı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi 

Türkiye’de olmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan 

taşımacılık ile transit taşımacılıkta vergiyi doğuran olay gümrük bölgesine girilmesi 

veya gümrük bölgesinden çıkılması anında meydana gelir.

Danıştay konuyla ilgili bir kararında140; “…Dosyanın incelenmesinden; vergisi 

uyuşmazlık konusu otobüsün, davacının vekili tarafından 19.07.2000 tarihli noter satış 

sözleşmesiyle satıldığı, satışa ilişkin faturanın 01.08.2000 tarihinde düzenlendiği ve 

aracın satış bedelinin, Ağustos dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinde 

beyan edildiği; vergi dairesince, malın teslim tarihi olarak, faturanın düzenlendiği 

01.08.2000 tarihinin değil, noter satış sözleşmesinin düzenlendiği 19.07.2000 tarihinin 

kabul edilmesi ve aracın bedelinin 2000/Temmuz dönemine ait katma değer vergisi 

                                               
139 Murat Uğurlu, “KDV Açısından Hizmet Kavramı ve Mükelleflerde Vergiyi Doğuran Olay”, Yaklaşım, Yıl: 8, 
Sayı: 90, Haziran 2000, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2000062135.htm, (2 
Mayıs 2009); Murat Uğurlu, “KDV Açısından Hizmet Kavramı ve Vergiyi Doğuran Olay – I”, Yaklaşım, Yıl: 8, 
Sayı: 89, Mayıs 2000, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2000052085.htm, (2 
Mayıs 2009); Topsakal, s. 75; Öncel, Kumrulu ve Çağan, ss. 407-408.
140 Danıştay Yedinci Daire, 13.04.2004, E. 2003/589, K. 2004/268 Aktaran: Mehmet Kayhan, “Danıştay’a Göre
Vergiyi Doğuran Olayda Malın Teslimi”, Yaklaşım, Yıl: 15, Sayı: 171, Mart 2007, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2007039010.htm, (2 Mayıs 2009).
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beyannamesine dâhil edilmesi gerektiğinden bahisle, takdir komisyonunca saptanan 

matrah üzerinden, davacı adına katma değer vergisi salındığı ve vergi ziyai cezası 

kesildiği anlaşılmıştır. Dosyada yer alan noter satış sözleşmesindeki, alıcı vekilinin 

vergisi uyuşmazlık konusu aracı teslim ettiği, alıcı Şirket yetkilisinin de aracı teslim 

aldığı yolundaki beyanları karşısında, aracın, sözleşmenin düzenlendiği 19.07.2000 

tarihinde alıcıya teslim edildiği sonucuna varılmıştır. Bu durumda, 3065 sayılı 

Kanun’un yukarıda sözü edilen maddesi uyarınca vergiyi doğuran olay, aracın teslim 

edildiği 19.07.2000 tarihinde meydana geldiğinden, faturanın düzenlendiği 01.08.2000 

tarihini aracın teslim tarihi olarak kabul etmek suretiyle, dava konusu işlemi, yazılı 

gerekçe ile iptal eden mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” şeklinde 

hüküm vererek malın teslim edildiği tarihte KDV’yi doğuran olayın meydana geleceğini 

daha sonra düzenlenen faturanın KDV konusunda hiçbir etkisinin bulunmayacağını 

belirtmektedir.  

KDV’de vergiyi doğuran olayda bazı özel durumlar mevcuttur. Bu özel 

durumlar:

Konaklama hizmetinde vergiyi doğuran olay; arada belge düzenlenmemesi 

halinde, hizmetin bittiği tarihte meydana gelmektedir. Ancak konaklama sırasında 

tesislerde para veya para yerine geçen başka bir madde karşılığı yapılan mal teslimi ve 

hizmetlerde vergiyi doğuran olay malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla meydana 

gelecektir141.   

Eğitim hizmetlerinde vergiyi doğuran olay; KDVK’nın 10. mad. (a), (b) ve (c) 

bendlerine142 göre meydana gelmektedir.

                                               
141 Şibli Güneş, “KDV’de Vergiyi Doğuran Olay Bakımından Özellikli Durumlar”, E-Yaklaşım, Sayı: 54, Ocak 
2008, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20080110611.htm, (2 Mayıs 2009).

142 KDVK mad. 10: 

(a) mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

(b) malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu 
belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

(c) kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde her bir 
kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması.
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Kiraya verme işlemlerinde vergiyi doğuran olay; Konu ile ilgili olarak 25 Seri 

No’lu KDV Genel Tebliği143’nde, kiraya verme işlemlerinde KDV’nin, hizmet ifalarına 

ait esaslar çerçevesinde kira bedelinin tahsil edildiği vergilendirme döneminde 

hesaplanarak beyan edilmesi gerektiği belirtilmiş ve GVK’daki gayrimenkul sermaye 

iratlarındaki tahsil esası ile paralellik sağlanmıştır. Ticari işletmeye dâhil mal ve 

hakların kiralanması işlemlerinde vergiyi doğuran olay ise, kısım kısım hizmet ifası 

kapsamında, takvim yılının aylık dönemleri itibariyle meydana gelmektedir144.

Sonradan meydana gelen fiyat farklarında vergiyi doğuran olay; mal veya 

hizmet bedelinin sonradan ödenmesi sonucunda ortaya bazen fiyat farkları çıkmaktadır. 

İşte bu durumlarda da uygulanan fiyat farklarında vergiyi doğuran olay, bu farkların 

tahakkuk ettirilip fatura bağlandığı tarihte meydana gelmektedir145.   

İnşaat taahhüt işlerinde vergiyi doğuran olay; inşaat taahhüt işleri; bina, tesis, 

tesisat, yol, köprü, kanal veya bunların onarımı vb. işlerin yapılması olarak kabul 

edilmektedir. Taahhüt işlerinde hizmeti yapan ile hizmeti alan arasında karşılaştırılan 

günlerde veya işin sonunda hak ediş raporları düzenlenmektedir ki bu düzenlenen hak 

ediş raporlarının hizmeti alan tarafından onay tarihleri de KDV açısından verginin 

doğduğu zaman olmaktadır146.

- Damga Vergisi Kanunu147’nda (DVK) Vergiyi Doğuran Olay; 

DVK’nın 1. mad. DV’nin konusunu kanuna bağlı (1) sayılı tabloda yazılı 

kâğıtlar148ın düzenlenmesi oluşturmaktadır. Kâğıt teriminin yazılıp imzalanmak ya da 

                                               
143 R.G. 24.02.1987, Sayı: 19382.
144 Güneş, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20080110611.htm, (2 Mayıs 2009). 
145 Mehmet Altındağ, “Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay ve Özel Durumlar”, Mali Çözüm, Sayı: 51,
Ekim-Kasım-Aralık 2001, s. 57 Aktaran: Topsakal, s. 86. 

146 Bülent Gedikli, “Kısım Kısım Yapılan İnşaat ve Onarım İşlerinin Vergiyi Doğuran Olay Açısından KDV Kanunu 
Açısından Durumu”, Vergi Dünyası, Sayı: 177, Mayıs 1996; Ahmet Öğüt, “Hakediş Ödemelerinde KDV 
Uygulaması”, Maliye Postası, Sayı: 205, Mart 1989, s. 66 Aktaran: Topsakal, ss. 86-87
147 1 Temmuz 1964 Tarihli, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu.

148 Bu kâğıtlar dört grupta toplanmıştır. İlk grupta mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler, kefalet, teminat, 
rehin senetleri, tahkimnameler, sulhnameler, ve fesihnameler gibi akitler ile ilgili kâğıtlar, ikinci grupta ihale 
kararları, hakem kararları gibi kararlar ile mazbatalar, üçüncü grupta kambiyo senetleri ve çekler dışında kambiyo 
senetlerine benzeyen senetler, emtia senetleri, taşıma senetleri, konşimentolar, bilançolar, kar ve zarar hesapları, 
işletme hesabı özetleri gibi ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar, dördüncü grupta ise bir kısım makbuzlar, vergi 
beyannameleri, sosyal güvenlik kuruluşlarına verilen sigorta primi bildirgeleri gibi diğer kâğıtlar yer almaktadır 
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imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat 

ya da belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile imza kullanılmak suretiyle 

manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiğini hükme 

bağlamıştır.

Danıştay’ın konu ile ilgili verdiği bir kararda; “…Damga vergisinde vergiyi 

doğuran olayın, kanunda belirlenmiş kâğıtların düzenlenmesi veya bu kâğıtların 

hükümlerinin yenilenmesi, uzatılması ve değiştirilmesi, devri veya bozulmasının şerh 

edilmesi ile meydana geleceği…” şeklinde değerlendirerek kararını kanun hükmü gereği 

kâğıtların düzenlenmesi esasına dayandırmıştır149.  

DV ile ilgili başka bir Danıştay kararında da; “…Sermaye şirketlerince, 

sermaye artırımı nedeni ile damga vergisinde vergiyi doğuran olay sermaye artırımı 

işleminin ticaret siciline tescil edilmesi ile meydana gelir. Bu durumda hesaplanacak 

damga vergisi tarifesi olarak ilan tarihi değil tescil tarihi esas alınması 

gerekmektedir.” şeklinde hüküm verilmiştir150.

Vergiye tabi kâğıtların düzenlenmesi, DV’de vergiyi doğuran olaydır. DV’nin 

doğabilmesi için düzenlenmiş bir kâğıdın varlığı gerekmektedir. Başka bir ifade ile 

vergiyi doğuran olay işlemin varlığı değil, işleme ilişkin kâğıdın düzenlenmesidir151.

- VİVK’de Vergiyi Doğuran Olay; 

VİVK 1. mad. uyarınca VİV’in konusunu; Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde 

bulunan şahısların sahip olduğu malvarlığı ile Türkiye’de bulunan malların veraset 

yoluyla veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir yolla başka bir şahsa intikali 

oluşturmaktadır.

                                                                                                                                         
Aktaran: Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 433. Vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan ya da onların yerini alan 
mektup ve şerhlerle bu kâğıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devredilmesine ya da 
bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de damga vergisine tabidir (DVK mad. 2).     

149 Danıştay Yedinci Daire, 20.12.1995, E. 1993/5576, K. 1995/5516, www.danistay.gov.tr Aktaran: Topsakal, ss. 66-
67.
150 Danıştay Yedinci Daire, 22.03.1999, E. 1999/1534, K. 1999/1215 Aktaran: Kıldiş, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2006047967.htm, (13 Nisan 2009).

151 Acardağ, http://www.muhasebenet.net/makale_aytac_acardag_vergiyi%20doguran%20olay.html, (13 Nisan 
2009). 
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Danıştay’ın konuyla ilgili vermiş olduğu bir kararda152; “…Veraset ve İntikal 

Vergisi alacağının veraset yoluyla yahut sahir bir tarzda ivazsız olarak bir malın 

intikali ile doğacağı açıktır…” şeklinde hüküm vermiştir.

VİV’de vergiyi doğuran olay malların ölüm ya da bağış nedeniyle bir kişinin 

mülkiyetinden çıkması başka kişi ya da kişilerin mülkiyetine geçmesidir. Mülkiyete 

geçiş hukuken gerçekleşmiş olmalıdır153.

Danıştay’ın konu ile ilgili verdiği bir kararda154;  “…Kumar oyununa katılma 

karşılığında ortaya konan paranın kumar kazancının elde edildiği anda, mamelekte 

herhangi bir eksilme olmaksızın ve şahsi bir külfete katlanılmaksızın geri alınması 

sebebiyle kumarda katlanılan veya ödenen bir bedelden söz edilemeyeceği; Spor Toto, 

Spor Loto, Milli Piyango gibi Devletçe düzenlenen çekiliş ve müşterek bahislerde, özel 

sektör firmalarınca satışların arttırılması veya reklam amacıyla mal üzerine düzenlenen 

çekilişlerde bilet veya kolon bedeli ödenmek veya belli miktardaki malın alımı suretiyle 

çekilişe katılmak suretiyle belli bir külfete katlanılması söz konusu olmasına rağmen, 

elde edilen kazançların yasakoyucu tarafından ivazsız intikal kapsamında 

değerlendirilmesi karşısında, aynı özellikleri taşıyan kumar kazancının da, bu 

kapsamda değerlendirilmesi gerektiği…” şeklinde hükme varmıştır. Kumar kazancının, 

herhangi bir emek veya başka bir şekilde bedel ödemeden kazanılmasından dolayı VİV 

kapsamında değerlendirilmesi ve bu vergi kapsamında vergilendirilmesi gerektiği 

hususunda karar vermiştir.

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu155’nda (MTVK) Vergiyi Doğuran Olay;

MTVK’nın 1. mad. incelendiğinde; MTVK’nın konusunu kanun kapsamına 

giren araçlardan ilgili birimlerde tescil edilmiş motorlu kara, hava ve deniz araçları 

oluşturmaktadır156.

                                               
152 Danıştay Dokuzuncu Daire, 09.11.1989, E. 1989/1887, K. 1989/3106, www.danistay.gov.tr Aktaran: Topsakal, s. 
102.
153 Özel, (Vergiyi Doğuran Olay), 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005016100.htm, (13 Nisan 2009).

154 Danıştay Yedinci Daire, 15.04.1999, E. 1998/96, K. 1999/1502, www.danistay.gov.tr Aktaran: Topsakal, s. 101.
155 18 Şubat 1963 Tarihli, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu.
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Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) vergiyi doğuran olay, taşıtların gerçek 

veya tüzel kişiler adına ilgili trafik, belediye, liman veya sivil havacılık siciline kayıt ve 

tescil ettirilmesidir. Dolayısıyla kayıt ve tescil işlemi yapılmadıkça MTV doğmamış 

olur157.

Danıştay’ın konu ile ilgili verdiği bir kararda158; “213 Sayılı VUK’un 19. mad.

“vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki 

durumu tekemmülü ile doğar.” hükmüne yer verilmiş olduğundan, uyuşmazlık konusu 

olayda satış işlemlerinin tekemmül edip etmediğinin araştırılması zorunlu 

bulunmaktadır.

Öte yandan BK mad. 182’de “satım bir akittir ki onunla satıcı, satılan malı 

alıcının iltizam ettiği semen mukabilinde alıcıya teslim ve mülkiyeti onu nakleylemek 

borcunu tahammül eder. Hilafına ifa etmekle mükelleftirler.” denilmiş olduğundan 

tarafların borçlarını yerine getirip getirmediklerinin araştırılması da gerekmektedir.

Gerek anılan yasa hükümleri gerekse dosyada mevcut belgeler göz önüne 

alınarak birlikte değerlendirildiğinde, olayda başlamakla birlikte sonuç olarak 

gerçekleşmeyen bir satış işlemi olduğu, araçların iktisadi tasarruf yetkisinin ve trafik 

kaydının sözleşmelerin yapıldığı tarih itibariyle iptal edildiği bu tarihler arasındaki 

dönemde alıcılarda olmayıp, şirket üzerinde bulunduğu, bu nedenle ortada hukuken ve 

fiilen gerçekleşmiş bir satıştan ve dolayısıyla vergiyi doğuran olaydan söz etmenin 

mümkün bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.” şeklinde hüküm vermiştir. Danıştay 

kararında da belirtildiği üzere MTV’de vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi için sicile 

kaydın yapılması ve satışın tescili gereklidir.   

                                                                                                                                         
156 Topsakal, s. 99.
157 Acardağ, http://www.muhasebenet.net/makale_aytac_acardag_vergiyi%20doguran%20olay.html, (13 Nisan 
2009).

158 Danıştay Dördüncü Daire, 15.01.1992, E. 1991/2482, K. 1992/56  Aktaran:Yılmaz Özbalcı, Vergi Usul Kanunu 
Yorum ve Açıklamaları, Ankara: Oluş-Özbalcı, Nisan 2007, ss. 95-96.
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- Emlak Vergisi Kanunu159’nda (EVK) Vergiyi Doğuran Olay; 

EVK’nin 1. ve 12. mad. gereği Türkiye sınırları içinde bulunan binalar160 ile 

arazi ve arsalar161 emlak vergisinin konusunu oluşturmaktadır162. 

EV’de vergiyi doğuran olayı gerek bina gerek arazi vergisini kapsayacak 

şekilde kısaca belirlemek için Kanunun konu, yükümlü, yükümlülüğün başlaması, 

beyan süresine ilişkin çeşitli hükümlerini topluca irdelemek gerekir. Bunun sonucunda, 

EV’de vergiyi doğuran olayı birkaç noktada toplayabiliriz. Malik olma163, intifa 

hakkı164 tesisi ve bunun sürmesi, malik gibi tasarruf etme EV bakımından vergiyi 

doğuran olayı meydana getirir165.

- Gümrük Kanunu166’nda (GK) Vergiyi Doğuran Olay; 

Gümrük Vergisi’ni (Güm. V.) düzenleyen GK’nın 15. mad. ve GK’nın amacını 

düzenleyen 1. mad. birlikte değerlendirildiğinde, Güm. V.’nin konusu, gümrük 

                                               
159 29 Temmuz 1970 Tarihli, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu.
160 EVK mad. 2:   Bina Tabiri

“Bu kanundaki bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini 
kapsar.

Bu kanunun uygulanmasında Vergi Usul Kanunu’nda yazılı bina mütemmimleri de bina ile birlikte nazara alınır.

Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina 
sayılmaz.”

161 EVK mad. 12/II, III, IV:

“Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır.

Belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin bu kanuna göre arsa sayılacağı 
bakanlar kurulu kararı ile belli edilir.

Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tabiri arsaları da kapsar.”
162 Topsakal, s. 106.
163 TMK mad. 683:

“Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve 
tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.”
164 TMK mad. 794:

“İntifa hakkı, taşnırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kullanılabilir. Aksine düzenlenme olmadıkça 
bu hak, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar.”

165 Öncel, Kumrulu ve Çağan, ss. 360-361.
166 27 Ekim 1999 Tarihli, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu.
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tarifesinin kapsadığı eşyaların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkması veya 

girmesidir167.  

Danıştay’ın konu ile ilgili vermiş olduğu bir kararda168; “…İhracata ilişkin 

mevzuat hükümlerine göre ihracatta teslim, eğer kara yolu taşıma araçları ile yapılan 

bir ihracat teslimi söz konusu ise, malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattından geçtiği 

ve çıkış işlemlerinin hudut gümrüğü tarafından onaylandığı anda gerçekleşmektedir…”

şeklinde hüküm vermiştir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi malın gümrük bölgesine 

girmesi vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için yeterli bir durumdur.

- Özel Tüketim Vergisi Kanunu169’nda (ÖTVK) Vergiyi Doğuran Olay;

ÖTVK’da ekli dört listede170 yer alan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımı 

verilmiş malların bir defaya mahsus olmak üzere Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) tabi 

tutulmuştur. Verginin konusu bu malların ithali veya imal ve inşa edenler tarafından 

teslimi veya ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, kayıt ve tescile tabi 

motorlu araçların ilk iktisabıdır171.

ÖTV’de vergiyi doğuran olay ÖTVK mad. 3’de belirtilmiştir172. Madde hükmü 

incelendiğinde, karşımıza KDVK’deki bazı hükümler173 çıkmaktadır. KDV’de vergiyi 

doğuran olaydaki hükümler ÖTV’de de geçerlidir.

                                               
167 Topsakal, s. 98.

168 Danıştay Dördüncü Daire, 27.10.1992, E. 1992/2078, K. 1992/4643, www.danistay.gov.tr  Aktaran: Topsakal, s. 
98. 
169 6 Haziran 2002 Tarihli, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu.
170 (I) Sayılı listede petrol ürünleri, (II) Sayılı listede motorlu araçlar, (III) Sayılı listede tütün ve alkollü, kolalı 
içecekler, (IV) Sayılı listede ise kozmetikler, matbua, cam seramiği ve kristalden mamul sofra, mutfak, büro eşyaları, 
kıymetli taşlar ve her türlü elektrikli aleti içine alan çok geniş bir eşya grubu yer almaktadır. 
171 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 426.
172 ÖTVK mad. 3:

“Vergiyi Doğuran Olay;

a.Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı,

b.Malın teslimden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı 
olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, 

c.Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde her bir kısmın teslimi,

d.Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi,
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- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nde (BSMV) Vergiyi Doğuran Olay;

Verginin konusu banka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde ve her ne ad 

altında olursa olsun, “para karşılığında, yapmış oldukları tüm işlemlerdir”. Bu vb. 

işlemlere genel olarak banka ve sigortacılık hizmetleri demek mümkündür. Örneğin, bir 

bankanın gerçekleştirdiği para havalesi, çek karşılığının bulunup bulunmadığının 

sorulması teminat mektubu verilmesi müşteri adına çek veya senet tahsilâtı birer 

bankacılık işlemi olarak değerlendirilir. Verginin konusuna para karşılığında yapılan 

işlemler girer174.  

Gider Vergisi Kanunu175’nun (Gid. VK) 28. mad. göre BSMV’de vergiyi 

doğuran olay banka ve sigorta şirketlerinin her ne suretle olursa olsun yapmış oldukları 

işlem ve bu işlemler sonucunda lehe kalan paralardır.

Danıştay’ın konu ile ilgili vermiş olduğu bir kararda; “…Davacı banka 

şubesince …’e kullandırılan krediler dolayısıyla hesaben faiz tahakkuk ettirilmesi 

suretiyle vergiyi doğuran olay meydana gelmiş ise de, bilahare, kullandırılan kredilere 

ilişkin borçların Hazine tarafından üstlenilmesi ve bu borçlara ait faizlerin iptal 

edilmesi nedeniyle vergiyi doğuran olayın ortadan kalktığı hususlarının anlaşıldığı; bu 

duruma göre, uyuşmazlığa konu banka ve sigorta muameleleri vergisinin dayanağı 

kalmadığından, bu verginin iadesi istemiyle yapılan şikâyet başvurusunun reddi 

yolundaki işlemde isabet görülmediği…” şeklinde hüküm bildirerek lehe kalan bir 

paradan dolayı vergiyi doğuran olayın meydana geldiğini vurgulamıştır. Ayrıca 

Danıştay bu kararı ile de vergiyi doğuran olayın butlan kılınması sonucunda da vergiyi 

                                                                                                                                         
i.İthalatta, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tabi olmayan 
işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir.

Bu kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca el konulan 
veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 
belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu 
malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.”
173 Mal teslimi, malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi, kısım kısım mal teslim edilmesi mutat 
olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi, komisyoncular vasıtasıyla veya 
konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malın alıcıya teslimi.

174 Doğan Şenyüz, Türk Vergi Sistemi Dersleri, Gözden Geçirilmiş 3. Basım, Bursa: Ekin, 2006, s. 285. 
175 13 Temmuz 1956 Tarihli, 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu.
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doğuran olayın ortadan kalkmasından dolayı tahsil edilen verginin iadesinin gerektiğini 

vurgulamıştır176.

- Özel İletişim Vergisi’nde (ÖİV) Vergiyi Doğuran Olay;

Gid. VK 39. mad. ÖİV’in konusunu, her nevi mobil telekomünikasyon 

işletmecileri tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları dâhil) tesis, devir, nakil ve 

haberleşme ile radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından 

iletilmesine ilişkin hizmetler olarak belirtmiştir.

Vergiyi doğuran olayın ne olduğu konusunda kanunda açık ve ayrık bir 

düzenlemeye yer verilmemiştir. Ancak Gid.VK’da, ÖİV’e ilişkin hüküm bulunmayan 

hallerde KDVK hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir (Gid. VK mad. 39/IV). Bu husus 

dikkate alındığında vergiyi doğuran olayın vergi konusuna giren hizmetlerin ifası 

olduğu anlaşılmaktadır177.  

Danıştay’ın konuyla ilgili vermiş olduğu bir kararda; “…Cep telefonu 

işletmeciliği nedeniyle özel iletişim vergisi yükümlüsü olan davacı kurum tarafından 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye verilen çağrı sonlandırılması hizmetinin bir haberleşme 

hizmeti olduğu ve özel iletişim vergisinde de vergiyi doğuran olayın; tesis, devir, nakil 

ve haberleşme hizmetinin yerine getirilmesi ile gerçekleşmesi karşısında davacı şirket 

tarafından Türk Telekomünikasyon A.Ş. abonelerine verilen çağrı sonlandırma 

hizmetinin özel iletişim vergisine tabi tutulacağı açıktır…” şeklinde hüküm bildirerek 

ÖİV’de vergiyi doğuran olayın hizmetin ifası ile gerçekleştiğini vurgulamıştır178.

                                               
176 Danıştay Yedinci Daire, 17.03.1999, E. 1998/1537, K. 1999/1146, www.danistay.com.tr  Aktaran: Topsakal, ss. 
96-97.

177 Şenyüz, (Vergi Sistemi), s. 291.
178 Danıştay Üçüncü Daire, 24.11.2004, E. 2004/1923, K. 2004/2911, www.danistay.gov.tr  Aktaran: Topsakal, s. 98.
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3.5.1.2 Vergiyi Doğuran Olayda Hukuki Güvenlik İlkesi

Hukuk devletinin hukuki güvenlik ilkesi, herkesin bağlı olacağı hukuk 

kurallarını önceden bilmesi, tutumunu ve davranışlarını buna göre güvenle düzene 

sokabilmesi anlamına gelir. Kişilerin davranışlarını düzenleyen kurallar onlara güvenlik 

sağlamalıdır. Bu güvenliğin sağlanabilmesi her şeyden önce, devletin kendi koyduğu 

hukuk kurallarına kendisinin de uymasına bağlıdır. Hukukî güvenlik ilkesinin vergi 

hukukunda özel bir önemi vardır. Bu ilke vergi yükümlülerinin, hak ve özgürlük 

alanlarına devletin vergilendirme aracılığı ile yaptığı müdahaleleri önceden görmelerini 

ve durumlarını buna göre ayarlamalarını gerektirmektedir. Kişiler böylece geleceğe 

yönelik planlarını buna göre yapabilecekler, vergilendirmede keyfilikte önemli ölçüde 

önlenebilecektir. Hukuki güvenlik ilkesi, vergilendirmenin belirliliğini, vergi 

hukukunda kıyas yasağını ve vergi yasalarının geriye yürümezliği ilkesini 

içermektedir179. 

     Vergilerin yasallığı ilkesi ve idarenin vergiyi doğuran olay ile bağlılığı 

belirlilik ilkesinin ön koşuludur. Yasa koyucu tipleştirme yaparken belirsiz, çift anlamlı 

ve içerikten yoksun kavramlar kullanmamalıdır. Vergi yükümlülerinin hukuki 

güvenliklerinin sağlanabilmesi için kişisel vergi yükünün açık olarak önceden 

hesaplanabilmesi ve tahmin edilebilmesi gerekir. Ayrıca belirlilik için vergi yasalarının 

dilinin de açık ve yalın olması zorunludur180. 

Vergi hukukunda kıyas yasağı belirlilik ilkesini tamamlayıcı nitelik taşır. 

Hukuk devletinin hukuki güvenlik ilkesi ve vergilerin yasallığı ilkesi, vergi hukukunda 

kıyas yoluna başvurulmasını engeller. Aksi halde idare ve yargı organlarının bu yoldan 

yeni vergi doğurucu olaylar yaratmaları veya vergi yükünü arttırmaları olasılığı 

doğabilir. Bu durumda hukuki güvenliğe ve barışa ters düşer181.

Hukuki güvenlik ilkesi, vergi yasalarının geçmişte meydana gelen olaylara 

uygulanmamasını gerektirir. Kişiler gelecek dönemlere ilişkin planlarını yürürlükteki 

                                               
179 Öncel, Kumrulu ve Çağan, ss. 45-46. 
180 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 46.

181 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 46.
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vergi yasalarına göre yaparlar. Sonradan çıkartılan yasalarla geçmiş dönemler için vergi 

yükünün arttırılması, yükümlülerin devlete ve hukuk düzenine olan güvenlerini sarsar; 

ekonomik ve ticari hayatta bulunması gereken belirlilik ve istikrar bozulur182. 

Vergi yasalarının geriye yürümezliği ilkesi olarak adlandırılan bu durumun 

vergiyi doğuran olay açısından önemi Anayasa Mahkemesinin bir kararında183 “…Vergi 

hukukunda geriye yürümenin söz konusu olup olmadığının saptanabilmesi için vergiyi 

doğuran olayın tanımının yapılması gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 19. 

maddesine göre, vergi alacağı vergi yasalarının bağladıkları olayın meydana gelmesi 

veya hukuksal durumun oluşması ile doğar. Vergiyi doğuran olayın meydana geldiği 

anda yürürlükte olan yasa uygulanacaktır. Vergiyi doğuran olay tanımlandıktan sonra, 

bu olaya ilişkin vergi yükünün arttırılması geriye yürüme olarak nitelendirilebilir…”

şeklinde kendini göstermektedir.

Bu karardan da anlaşılacağı üzere; vergiyi doğuran olaydan söz edebilmemiz 

için, bu olayın yürürlükte olan kanun tarafından açıkça ifade edilmesi gerekmektedir. 

Aynı zamanda geçmişte meydana gelen vergiyi doğuran olayın, geriye yürümezlik 

ilkesi gereğince, yeni yürürlüğe giren vergi kanununa göre vergilendirilmemesi 

gerekmektedir. Aksi halde geriye yürümezlik ilkesine aksi bir durum ortaya çıkar. 

Böyle bir durumun söz konusu olması da kişilerin hukuk düzenine ve devlete olan 

saygısını ve güvenini azaltır. Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu 

karara katılmaktayız.

Danıştay da bir kararında184; “…tarihte yürürlükte bulunan mevzuat 

hükümlerinin uygulanması, hukukun temel ilkelerindendir. Bu ilkenin doğal sonucu 

olarak, yürürlükten kalkmış bir hükmün kendisinden önceki olaylara uygulanmasına 

olanak bulunmadığı gibi, olay tarihinde henüz yürürlüğe girmemiş olan bir hükmün de 

uyuşmazlığın çözümünde dikkate alınması mümkün değildir…” şeklinde 

değerlendirerek geriye yürümezlik ilkesini hukukun temel ilkesi olarak belirtmektedir.

                                               
182 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 47.
183 Anayasa Mahkemesi, 06.07.1995, E. 1995/6, K. 1995/29, www.anayasa.gov.tr

184 Danıştay Yedinci Daire, 26.11.1998, E. 1997/3175, K. 1998/4184, www.danistay.gov.tr Aktaran: Metehan 
Topsakal, Türk Vergi Sisteminde Vergiyi Doğuran Olay, Ankara: Maliye ve Hukuk, Mayıs 2008, s. 13.
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Hangi kanun söz konusu olursa olsun bu ilkenin göz önüne alınması gerektiği ve buna 

göre karar verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

3.5.1.3 Özel Hukuk Sözleşmelerinin Vergiyi Doğuran Olay İle İlişkisi

Yapılan sözleşmeler vergiyi doğuran olay ile bağlantılı ve sözleşmelerin gerçek 

mahiyetine uygun sonuç doğuruyorsa vergilendirme işlemi buna göre yapılacaktır. 

Örneğin, vergiyi doğuran olay gelir vergisinde gelirin, kurumlar vergisinde kurum 

kazancının elde edilmesi, tapu harçlarında satışın veya bağışın ölünceye kadar bakma 

sözleşmelerinde tapuya tescili içeren özel hukuk işlemleri sonucu ortaya çıkmaktadır185. 

Bir özel hukuk işlemi tek başına, vergilendirmede somut maddi olayı 

oluşturabildiği gibi, aynı özel hukuk işleminin değişik boyutları birden fazla vergi 

borcunun doğumuna da temel teşkil edebilir. Vergi hukuku, özel hukuk işleminde 

somutlaşan ilişkinin tüm boyutlarına –örn: Bir motorlu taşıtın satılmasında sözleşmenin 

akdedilmesi ve belgelendirilmesi DV ve noter harcını; sözleşmenin ifası neticesinde 

edinilen malik statüsü MTV’yi; satıcının motorlu taşıtı iktisap bedeliyle satış bedeli 

arasında olumlu ve belli niteliklerde fark GV’yi doğuracaktır- veya salt bir boyutuna 

vergisel sonuçlar bağlayabilir186.

Geçerli bir sözleşmenin vergiyi doğuran olayla ilgisinin bulunması halinde 

vergilendirme buna göre yapılacaktır. Ancak, sözleşmenin kurulması sırasında taraflar –

kanuni sınırlamalar dışında- nasıl serbestçe davranabiliyorlarsa sözleşme hükümlerinin 

değiştirilmesi veya sözleşmenin iradi olarak ortadan kaldırılması hususlarında da 

serbestçe davranabilirler. Bu koşullarda, vergiyi doğuran olayla ilişkili bulunmadığı 

takdirde, sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi veya ortadan kaldırılmasının 

vergilendirmeye etkisi olmayacağı açıktır187.

                                               
185 Şenyüz, (Özel Hukuk Sözleşmeleri), ss. 12-13.

186 Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), s. 26 .
187 Şenyüz, (Özel Hukuk Sözleşmeleri), s. 13.
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Geçerli sözleşmeler açısından vergiyi doğuran olayın sonuçlarının geriye etkili 

olarak ortadan kaldırılabileceğini ŞENYÜZ188’ün kanun maddelerinden verdiği 

örneklerden yola çıkarak inceleyelim;

Geçerli sözleşmeler açısından vergi mevzuatında KDVK’nın 35. mad. hiçbir 

duraksamaya yer vermeden vergiyi doğuran olayın sonuçlarının geriye etkili olarak 

ortadan kaldırılabileceğini “malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden 

vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye 

tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere 

muhatap olan mükellef ise indirim hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun 

şekilde değişikliğin vukuu bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan 

malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede 

gösterilmesi şarttır” demek suretiyle açıkça belirtilmiştir.

BSMV kapsamında gerçekleştirilen bir sözleşme yapıldığında, sigorta 

şirketlerinin vergi dönemi içinde iptal ettikleri sigorta muamelelerine ait meblağları o 

dönemin vergi matrahından indirilebilmesine imkân verilmiştir (Gid. VK mad. 31189).

Unutmamak gerekir ki birçok vergi kanununda çeşitli istisna ve muafiyet 

hükümlerine rastlanılmaktadır. Böyle bir durumda özel hukuk sözleşmeleri vergiyi 

doğuran olay ile bağlantılı olsa dahi ilgili vergi kanunlarında belirtilen istisna ve 

muafiyet doğrultusunda vergilendirme meydana gelmektedir.

                                               
188 Bir sözleşme ürünü olmamasına karşın vergi hukukunda geriye etkili sonuç doğuran başka düzenlemeler de vardır. 
VİV’in 21 ve 22. maddeleri çerçevesinde öngörülen durumların meydana gelmesi halinde vergilendirme açısından 
sonuçların geriye doğru etkili olacağı kanunda açıkça belirtilmiştir. Bu düzenlemelere göre tahakkuk eden vergiler 
terkin edileceği gibi tahsil edilen vergiler iade edilecektir. Şenyüz, (Özel Hukuk Sözleşmeleri), ss. 13-14. 
189 Gid. VK mad. 31:

“Banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahı 28 inci maddede yazılı paraların tutarıdır.

Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarı vergiye matrah olur.

Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamaz. Bu kanunla alınan banka ve sigorta muameleleri 
vergisi matraha dahil edilmez.

Sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta muamelelerine ilişkin vergileri (yalnızca iptal tarihinden sonraki döneme ait 
olan kısmı), iptalin gerçekleştiği dönemde hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Bu 
dönemde indirilemeyen vergiler, sonraki dönem beyannamelerinde indirim konusu yapılabilir.

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
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Konuyla ilgili örnekler vermek gerekirse;

Türk bir diplomatın Almanya’da görevde olması durumunda elde ettiği 

gelirden (menkul sermaye iradı üzerinden tevkifat suretiyle alınan vergiler hariç) 

diplomat muaflığından yararlanması nedeniyle vergi ödememesi (GVK mad. 15190).

(A) sahibi olduğu daireyi (B)’ye 200,00 TL’ye kiraya vermiştir. (A)’nın bir 

takvim yılı içinde, bu daireden kazanacağı para (2010 yılı için) 2.600,00 TL191’yi 

geçmeyeceği için (A), GV’den müstesnadır (GVK mad. 21/I192). 

Toprak altında cevher üretimi işinde çalışan bir işçinin yer altında çalıştığı 

zamana ait ücreti üzerinden vergi ödemeyeceğine ilişkin düzenleme de bir istisna örneği 

olarak verilebilir (GVK mad. 23/III193). 

3.5.1.4 Özel Hukuk Sözleşmelerinin Geçerliliği

Özel hukuk sözleşmelerinin geçerlilik veya geçersizliğini, şüphesiz özel hukuk 

açısından değerlendirmek gerekir. Bu nedenle, bir sözleşmenin tarafları açısından 

geçerli olup olmayacağına ya da hüküm ifade edip etmeyeceğine, başta BK ile getirilen 

kurallara bakılarak karar verilmesi gerekir. Bu kurallara BK’nın 19-31. mad. yer 

verilmiştir. Bizde sözleşmelere ilişkin geçerlilik (veya geçersizlik) koşulları başta BK 

olmak üzere ele alıp değerlendirmeleri buna göre yapmaya çalışacağız194.

                                               
190 GVK mad. 15:

“Yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve 
konsolosluklara mensubolan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiye’de resmi bir göreve memur 
edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı olmak şartiyle Gelir Vergisinden muaftırlar.

Bu muaflığın menkul kıymet sermaye iradı üzerinden tevkif  suretiyle alınan vergiye şümulü yoktur.”

191 2010 yılı konut kira geliri istisna rakamı, http://www.ivdb.gov.tr/pratik/oranlar/beyannameverme.htm, (26 Ocak 
2010).
192 GVK mad. 21/I:

“Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 1.500.000.000 lirası (2.600 
Türk Lirası) Gelir Vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik 
beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.”
193 GVK mad. 23/III:

“Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların 
münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri.”
194 Şenyüz, (Özel Hukuk Sözleşmeleri), s. 48.
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Sözleşmelerin geçerliliği ve hüküm ifade etmesi için aranan şartlar195:

1) Taraflar ehil olmalıdır; 

Ehliyet kavramına ilişkin temel düzenlemeler TMK’nın “Kişiler Hukuku”

başlıklı birinci kitabında yer almaktadır. Medeni hukukumuz ehliyet kavramını Hak 

Ehliyeti ve Fiil Ehliyeti” olarak iki ayrı başlıkta incelemektedir196.

TMK mad. 8’e göre, her insanın hak ehliyeti vardır ve bütün insanlar, hukuk 

düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler. Kişilik, çocuğun sağ

olarak tamamıyla doğduğu anda başlamakta ve ölümle sona ermektedir. Dolayısıyla 

çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak 

elde etmektedir (TMK mad. 28). Ölüm ve gaiplik ise bu ehliyeti ortadan 

kaldırmaktadır197.

Fiil ehliyeti ise, hak ehliyetine kıyasla daha katı şartlara bağlanmış olan bir 

ehliyet türüdür. Çünkü TMK’nın 9. mad. de vurgulandığı üzere, fiil ehliyetine sahip 

olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. Temel prensip olarak, 

temyiz kudretine sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti bulunmaktadır198. 

İki taraflı hukuki muamele olan bir akdin muteber olabilmesi için tarafların o 

akdi yapmağa ehil olmaları gerekir. Şahısların hukuki muamele ehliyeti şahsın 

hukukunda incelenmektedir199. Sadece hatırlatalım ki, hukuki, muamele ehliyetinin 

gerçek kişiler yönünden temel şartı, irade beyanında bulunanın “temyiz kudretine” sahip 

olmasıdır200. Diğer bir deyişle “ayırt etme gücüne201” sahip olmasıdır. Nisbi bir 

                                               
195 M. Kemal Oğuzman ve M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 
4. Bası, İstanbul: Filiz, 2005, ss. 70-135. 
196 Emrah Akın, “Vergisel Hak ve Yükümlülüklerde Ehliyet Kavramı”, Yaklaşım, Yıl: 15, Sayı: 174, Haziran 2007, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2007069342.htm, (2 Mayıs 2009).
197 Akın, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2007069342.htm, (2 Mayıs 2009).

198 Akın, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2007069342.htm, (2 Mayıs 2009).
199 M. Kemal Oğuzman ve Özer Seliçi, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 5. Bası, İstanbul: Filiz, 1993, s. 
27.
200 Oğuzman ve Öz, ss.70-71.

201 TMK mad. 13:

Ayırt etme gücü
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kavramdır. Bir kimsede yapılacak akit için irade beyanında bulunabilme hususunda 

temyiz kudreti yok ise, sözü geçen şahıs o akdi yapma ehliyetinden kesin olarak 

yoksundur. Yapacağı akit muteber olmaz202.

Temyiz kudretine sahip olan kimse, reşit ise ve kısıtlı değilse, akdi yapma 

hususunda tam ehliyetlidir203.   

Temyiz kudretine sahip olan kimsenin reşit olmaması veya kısıtlı bulunması 

halinde, kendisini borç altına sokmak üzere yaptığı akdin hüküm ifade etmesi, kanuni 

mümessilinin (veli veya vasi) bu akde önceden izin vermesine veya yapılan akde 

sonradan icazet vermesine bağlıdır204.

2) Sözleşmenin konusu, emredici hukuk kurallarına, kamu düzenine, genel 

ahlaka (umumi adaba) ve şahsiyet haklarına aykırı olmamalıdır; 

Akit serbestisi prensibi uyarınca akdin konusunu tayinde taraflara serbestlik 

tanınmıştır. Fakat bu serbestliğin sınırları vardır. Akit serbestisinin akdin konusunu 

tayin serbestisi adı verilen bu yönü, BK mad. 19/I’de şöyle ifade edilmiştir205. “Bir 

akdin mevzuu, kanunun gösterdiği hudut dairesinde, serbestçe tayin olunabilir.”

                                                                                                                                         
“Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle 
akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.”
202 Oğuzman ve Öz, s. 71;

TMK mad.15:

Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması

“Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç 
doğurmaz.”
203 Oğuzman ve Öz, s. 71.

204 TMK mad. 16/I:

Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler ve Kısıtlılar

“Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına 
giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir.”

Oğuzman ve Öz, s. 71.
205 Oğuzman ve Öz, s. 72.
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Akdin konusunu tayin serbestisinin sınırları BK mad. 19/II206’de genel olarak 

belirtilmiş ve bu sınırlara aykırılık halinde akdin bâtıl (hükümsüz) olacağı da BK mad. 

20/I207’de ifade edilmiştir208.

Bu mad. yola çıkarak akdin konusunun sınırlarını 2 başlıkta toplayabiliriz: 

a)Hukuka aykırılık, b)Ahlaka aykırılık.

a)Hukuka aykırı olmamak; ile kastedilen emredici hukuk kurallarına, kamu 

düzenine veya şahsiyet haklarına aykırı olmamadır.

Emredici hukuk kuralları, fertler tarafından aksinin kararlaştırılması mümkün 

olmayan kurallardır.

Bir hükmün emredici niteliği yani aksine anlaşma yapılamayacağı (meselâ BK 

mad. 127209) veya aksine yapılan anlaşmanın geçerli olmayacağı (meselâ; BK mad. 

139/I210, 223/son211) kanunda açıkça ifade edilmiş olabilir. Keza bir hükmün emredici 

olmadığı, aksine anlaşma yapılabileceği de bazen hükümde açıklanmış olabilir (meselâ, 

BK mad. 73212, 156/I213)214. 

                                               
206 BK mad. 19/II:

“Kanunun kat’i surette emreylediği hukuki kaidelere veya kanuna muhalefet; ahlaka (adaba) veya umumi intizama 
yahut şahsi hükümlere müteallik haklara mugayir bulunmadıkça, iki tarafın yaptıkları mukaveleler muteberdir.”

207 BK mad. 20/I:

“Bir akdin mevzuu gayri mümkün veya gayri muhik yahut ahlaka (adaba) mugayir olursa o akit batıldır.”
208 Oğuzman ve Öz, s. 72.
209 BK mad. 127:

Müruru Zaman Müddetlerinin Katiyyeti

“Bu üçüncü bapta tayin olunan müruru zaman müddetleri, mukavele ile tadil olunamaz.”
210 BK mad. 139/I:

Müruru Zamanda Feragat

“İptidaen müruru zamandan feragat batıldır.”
211 BK mad. 223/son:

Bayiin Diğer Hakları

“Müşteriye bundan ziyade borç tahmil eden mukaveleler batıldır.”

212 BK mad. 73:

Borcun İfa Edileceği Mahal

“Borcun ifa edilmesi lazım gelen yer, iki tarafın sarih veya zımni arzusuna göre tayin edilir. Hilafına bir şart mevcut 
olmadığı surette aşağıdaki hükümler tatbik olunur:
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Fakat çok kere bir hükmün emredici hukuk kuralı olup olmadığı, ifadesinden 

anlaşılmaz. Hükmün niteliğinin tayini için, dayandığı esasın ve hükmün konulmasındaki 

amacın araştırılması gerekir215.

Akit, kamu düzenini koruyan bir hükme aykırı ise, esasen durum emredici 

hukuk kuralına aykırılık olarak nitelendirilir ve yukarıda belirtilen emredici hukuk 

kurallarının kapsamına girer. Fakat ortada herhangi somut bir emredici hüküm 

bulunmasa dahi, yapılan bir akit kamu düzenini ihlale yönelikse, bu sebeple 

hükümsüzlük yaptırımı ile karşılaşır. Kamu düzeni kavramı ise belirlenmesi güç bir 

kavramdır. Toplumun menfaatini koruyan hükümlerle ortaya çıkan hukuki düzenin 

bütünü kamu düzeni olarak ifade edilebilir. Zamanla içeriği değişebilir. Mesela, Türk 

Parasını Koruma Mevzuatının yabancı döviz bulundurulmasını yasakladığı dönemde, bu 

konuda kamu düzeni, sınırlayıcı bir yönde iken, kısıtlamalar kaldırılınca kamu düzeni, 

serbestlik yönüne dönmüştür216.

Yapılan akit şahsiyeti koruyan bir hükme aykırı ise, esasen emredici hukuk 

kuralına aykırılık söz konusu olur. Konuya ilişkin böyle bir hüküm bulunmasa dahi, bir 

akdin konusu şahsiyete aykırı ise akde bu sebeple hükümsüzlük yaptırımı uygulanır ve 

çok kere bu durumlarda ahlâka aykırılık da söz konusudur. Din değiştirme taahhüdü, 

makul olmayan bir ameliyata razı olma böyledir. Ancak, ahlâka aykırı olmadığı, hatta

yüksek bir ahlâkî değer taşıdığı hâlde kişilik haklarına aykırı olan sözleşmelerle de 

karşılaşılabilir. Bunlar da hükümsüz sayılacaktır. Örnek olarak; yaşlı analarına daha iyi 

                                                                                                                                         
   1 - Borç bir miktar paradan ibaret ise tediye alacaklının verme zamanında mukim bulunduğu yerde vukubulur.

   2 - Borç muayyen bir şeye taalluk ediyorsa bu şey akdin inikadı zamanında bulunduğu yerde teslim olunur.

   3 - Bunlardan başka her borç doğumu zamanında borçlunun mukim bulunduğu yerde ifa edilir. Alacaklının 
ikametgâhında tediye edilmesi lazım gelen bir borcun ifası borcun doğumundan sonra alacaklının ikametgahını 
değiştirmesi sebebiyle ehemmiyetli bir surette güçleşmiş ise borç alacaklının evvelki ikametgahında ifa olunabilir.”
213 BK mad.156/I:

Pey Akçesi ve Zamanı Rücu

“Bir kimse pey akçesi verdiği takdirde, bunu zamanı rücu olarak değil; belki akdin inikadına delil olmak üzere 
vermiş addolunur.”
214 Oğuzman ve Öz, s. 72.

215 Oğuzman ve Öz, s. 73.
216 Oğuzman ve Öz, s. 73.
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bakabilmek için evlenmeyeceklerini birbirlerine taahhüt eden kardeşler arasındaki 

sözleşme böyledir217. 

b)Ahlâka aykırı olmamak; 

Anayasa Mahkemesine göre “genel ahlak218”; “belli bir zamanda, belli bir 

toplumun büyük çoğunluğunca benimsenmiş bulunan ahlâk kurallarıyla ilgili 

hareketleri gösteren ve kolayca anlaşılabilen kurallardır.”

Ahlâk anlayışı bir kanun hükmünde ifadesini bulmuş ise, esasen ahlâki esasa 

dayanan bir emredici hukuk kuralı söz konusu olur ve bu halde akdin bu ahlâkî esasa 

aykırılığı, emredici hukuk kuralına aykırılık kavramı içinde yer alır. Tabii söz konusu 

olan, bir şahsın ahlâk anlayışı değil, bir topluma mal olmuş ahlâk kurallarıdır. Fakat 

herhangi somut bir hükümde ifade edilmiş olmasa dahi konusu toplumda yerleşmiş 

ahlâkî kurallara, diğer bir ifade ile genel ahlâka (adaba) aykırı akitler de hükümsüzlük 

yaptırımı ile karşılaşır219.  

3) Sözleşmenin konusu imkânsız olmamalıdır; 

Akit yapıldığı sırada akdin konusunu teşkil eden edimlerden biri objektif olarak 

imkânsız ise, akit muteber değildir (BK mad. 20220)221. 

Örnek vermek gerekirse (A) sahibi olduğu tarihi ahşap konağı (B)’ye satmıştır. 

Fakat daha sonra akit yapıldığı sırada konağın yanmış olduğu öğrenilmiş ise burada bir 

fiili imkânsızlık söz konusudur.

                                               
217 Oğuzman ve Öz, s. 74.

218 Anayasa Mahkemesi, E. 1963/128, K. 1964/8, Anayasa Mahkemesi Karaları Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, s. 38 
Aktaran: Derya Ateş, “Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlâka Aykırılık”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
Ankara Üniversitesi SBE, 2006), s. 133.
219 Oğuzman ve Öz, s. 74.

220 BK mad. 20:

Butlan

“Bir akdin mevzuu gayri mümkün veya gayrimuhik yahut ahlaka (adaba) mugayir olursa o akit batıldır.

Akdin muhtevi olduğu şartlardan bir kısmının butlanı akdi iptal etmeyip yalnız şart, lağvolunur. Fakat bunlar 
olmaksızın akdin yapılmayacağı meczum bulunduğu takdirde, akitler tamamiyle batıl addolunur.”
221 Oğuzman ve Öz, s. 76.
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Buna mukabil (A), (B)’ye, sahibi olduğu araziyi parselleyerek 100 

metrekarelik bir parseli satmayı vaat etmişse ve imar mevzuatına göre o bölgede 200 

metrekareden küçük parsele izin verilmiyorsa, bir hukukî imkânsızlık söz konusu olur222. 

Akit yapılırken ifası mümkün olan edim akdin yapılmasından sonra 

imkânsızlaşırsa, örneğin yukarıdaki örnekte satılan konak akit yapıldıktan sonra yanarsa 

veya satış vaadi sırasında 100 metrekarelik arsaya izin varken sonradan imar 

mevzuatındaki değişiklikle 100 metrekarelik arsa teşkili yasaklanırsa, bu imkânsızlık 

akdin muteberliğine tesir etmez223.

4) İrade beyanları sıhhatli olmalıdır; burada kastedilen “hata”nın olmaması, 

“hile”ye dayanmaması, “ikrah”ın söz konusu olmamasıdır. 

a) “hata”nın olmaması;

BK mad. 23’e göre: “Akit yapılırken esaslı bir hataya duçar olan taraf, o akit 

ile ilzam olunamaz.”

AKINTÜRK’e göre224 “hata”da irade ile irade açıklaması arasındaki 

uyumsuzluk, iradesinin açıklayan tarafın dikkatsizliğinden doğar. KILIÇOĞLU’na

göre225 “hata”, bir kimsenin olayları yanlış algılaması, bunları yanlış değerlendirmesi, 

beklenti ve tahminlerinin isabetsiz olmasıdır.

BK, iradesi yanılma sebebi ile sakatlanmış olan tarafın bu sözleşme ile bağlı 

olmayacağını kabul etmekte, fakat bunun için de hatanın esaslı olmasını istemektedir 

(BK mad. 23). Esaslı hatanın nelerden ibaret olduğu ise BK mad. 24226’de belirtilmiş 

                                               
222 Oğuzman ve Öz, ss. 76-77. 
223 Oğuzman ve Öz, ss. 77-78. 
224 Turgut Akıntürk, Borçlar Hukuku Genel Hükümler: Özel Borç İlişkileri, Genişletilmiş Ondördüncü (22.) Bası, 
İstanbul: Beta, Şubat 2009, s. 49.
225 Ahmet M. Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Ankara: Turhan, 2006, s.125.
226 BK mad. 24:

Hata Halleri

“Esaslı hatalar, hulasatan şunlardır:

   1 - Hata ettiğini iddia eden tarafın bir akit hakkında rizasını beyan ederken başka bir akit kastetmiş olması.
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bulunmaktadır227. Bunlar, sözleşmenin niteliğinde hata, sözleşmenin konusunda hata, 

kişide hata, miktarda hata ve sözleşmenin lüzumlu vasıflarında hata hâlleridir.

Sözleşmenin niteliğinde hata, kişi bir sözleşme yapma iradesine sahiptir. 

Ancak, bu iradesiyle uygun olmayan bir başka sözleşme beyan etmiştir. Örneğin (A), 

(B)’ye kredi vermek istemektedir. Ancak bunun için kendisine bir kefil getirmesini 

talep etmiştir. Sözleşme görüşmeleri sırasında (A)’nın talebinin kefalete yönelik olduğu 

sabittir. (B)’nin borcu için kefil olmak üzere gelip (A) ile sözleşme yapan (K), “kefil 

olduğunu beyan edecek yerde, (B)’nin borcuna garanti verdiğini beyan etmiştir”. 

Kefalette kefilin sorumluluğu kefalet senedinde gösterilen azami miktar ile sınırlıyken 

(BK mad. 484228); garanti sözleşmesinde (BK mad. 110229) garanti verenin sorumluluğu 

için böyle bir sınırlama yoktur230. 

Sözleşmenin konusunda hata, burada kişi, sözleşmenin konusu ile ilgili sahip 

olduğu iradeden, farklı bir konuya ilişkin beyanda bulunmuştur. Örneğin: (M), 

sağlığının bozulduğunu düşünerek, çocuklarına mallarını taksim etmek istemiş, 

çocuklarıyla oturup görüşmeler yapmış; oturduğu 4 nolu daireyi eşine, 5 nolu bitişik 

                                                                                                                                         
   2 - Hata ettiğini iddia eden tarafın akitte makudun aleyhi teşkil eden şeyden gayri bir şey kastetmiş yahut üzerine 
borç alırken başlıca nazara aldığı şahıs ta yanılmış olması.

   3 - Hata ettiğini iddia eden tarafın taahhüt ettiği ıvazın kasdettiği şeyden ehemmiyetli surette çok ve mukabil ıvazın 
ehemmiyetli surette az olması.

   4 - Hata ettiğini iddia eden tarafça akdin lüzumlu vasıflarından olarak nazara alınmasına ticari doğruluğun 
müsait olduğu şeylerde hata edilmiş olması.

   Akdin yalnız saiklerine taalluk eden hata, esaslı değildir.

   Adi hesap yanlışlığı, akdin sıhhatini ihlal etmez. Bunlar tashih olunmakla iktifa olunur.”

227 Akıntürk, (İrade Beyanları), s. 49.
228 BK mad. 484:

“Kefaletin sıhhati, tahriri şekle riayet etmeğe ve kefilin mes'ul olacağı muayyen bir mikdar iraesine mütevakkıftır.”
229 BK mad. 110:

Başkasının Fiilini Taahhüt

“Bir üçüncü şahsın fiilini başkasına taahhüt eden kimse bu üçüncü şahıs tarafından taahhüdün ifa edilmemesi 
halinde zarar ve ziyan tediyesine mecburdur.

   (Ek fıkra: 08/07/1981 - 2486/1 md.) Muayyen bir müddet için yapılan taahhütlerde, müddetin bitimine kadar 
taahhüt edene yazılı olarak başvurulmaması halinde taahhüdün hükümsüz olacağına dair sözleşme muteberdir.”
230 Kılıçoğlu, s. 127.
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daireyi kızına, iş yerini de oğluna bırakacağını söylemiştir. (M) tapuda yaptığı işlem 

sırasında 4 nolu daireyi kızına, 5 nolu daireyi ise eşine devretmiştir231.

Kişide hata, burada kişi, sözleşmenin karşı tarafı ile ilgili bir iradeye sahiptir. 

Ancak, beyanda bulunurken, bu kişiden farklı bir kişiyi ifade ederek sözleşme 

yapmıştır. Örneğin: (K), oğlunun büyük hissedar, kendisinin de küçük hissesini 

bulunduğu şirketi acil ihtiyacı nedeniyle Banka’dan alacağı bir kredi için kefil olmayı 

kabul etmiştir. Ancak şirketi temsile yetkili olan oğlu ile birlikte gittiği Banka’da şirkete 

kefil olacağına belirteceği yerde, oğlunun Banka’dan alacağı krediyi kefil olduğunu 

beyan etmiştir. Burada (K), şirket tüzel kişiliğinin bir borcu için kefil olma iradesiyle 

uygun olmayan bir beyanda bulunarak, oğlunun borcu için kefil olmuştur232. 

Miktarda hata, burada, beyanda bulunan kişinin kendi edimini ya da karşı 

tarafın ediminin miktarında yanılgıya düşülmektedir. Örneğin malı 1.000,00 TL’ye 

alacağını söylemek isterken 10.000,00 TL’ye alacağını söylemek ya da tersine, malı 

10.000,00 TL’ye satacağını söylemek isterken yanılgıyla 1.000,00 TL’ye satacağını 

söylemek. Bu da esaslı hata hallerindendir233. Ancak miktarın hesaplanmasında düşülen 

adi hesap hataları (ki burada kastedilen dört işlem hataları) esaslı hata olmayıp, 

düzeltilerek sözleşmeye devam edilir234.

Sözleşmenin lüzumlu vasıflarında hata, bir kimsenin, geleceğe yönelik bazı 

tahminlerde ve öngörülerde bulunarak sözleşme yapması ancak bu tahminlerinin 

gerçekleşmemesi halinde söz konusu olan hata saik hatasıdır ve bu durum sözleşmeyi 

sakatlayan bir esaslı hata hali değildir. Örneğin; oğlunun yılsonunda okulu bitireceği 

tahmini ile ona hediye etmek amacıyla bilgisayar satın alan kimse, oğlunun mezun 

olmaması halinde bu satış sözleşmesinin feshini talep edemez. Ancak, düşülen saik 

                                               
231 Kılıçoğlu, s. 127.
232 Kılıçoğlu, s. 128.
233 Zevkliler, s. 94.

234 BK mad. 24/III;

“Adi hesap yanlışlığı, akdin sıhhatini ihlal etmez. Bunlar tashih olunmakla iktifa olunur”
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hatası hataya düşen kimse için sözleşmenin zorunlu bir unsuru ise ve ticari doğruluk da 

bu hatayı kabul etmiyorsa yapılan hata esaslı saik hatası olur ve sözleşme sakatlanır235.

b) “hile”ye dayanmaması;

Yasada hile için bir tanım verilmiş değildir. Doktrinde, söylem olarak farklı 

ancak öz itibariyle aynı anlama gelen tanımlar yapılmıştır. KARAHASAN’a göre236

hile; bir kimseyi bir hukuksal işlem yapmaya yönlendirmek için ondan kasten yanlış bir 

düşünce ve sanı uyandıran veya böyle bir sanıyı güçlendiren, ya da sanının devamını 

sağlayan bir davranıştır.

Hilede kişinin iradesi ile beyanı arasında bir uyumsuzluk doğmuştur. Ancak, 

bu uyumsuzluğun sebebi kişinin kendi yanılgısı değil, yanıltılmasıdır. Kişinin iradesi ile 

beyanı arasındaki uyumsuzluk, sözleşmenin diğer tarafını ya da bunun bilgisi dâhilinde 

bir başkasının eylem ve davranışları sonucu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, hatada 

yanılma, hilede ise yanıltılma vardır237. Örneğin altın suyuna batırılmış bakır bir bilezik 

gerçek altın bilezikmiş ve değerinden daha ucuza satılıyormuş gibi gösterilerek bir 

kimsenin bunu satın alması sağlanırsa, bu bir hiledir. Hileyi oluşturan fiil ve 

davranışların hemen pek çoğu ceza hukuku açısından “dolandırıcılık” suçudur238.

Diğer tarafın hilesiyle sözleşmeye itilen tarafın hatası esaslı olmasa da 

sözleşmeyle bağlı değildir (BK mad. 28/I239).

BK, hilenin bizzat karşı tarafça yapılmış olmasıyla üçüncü kişilerce yapılmış 

olması arasında sonucu bakımından bir fark gözetmemiştir. Diğer bir deyişle, hile ister 

bizzat karşı tarafça, ister üçüncü kişilerce yapılmış olsun aldatılan taraf yaptığı bu 

sözleşme ile bağlı değildir. Ancak, üçüncü kişilerce yapılmış olan hilenin bu sonucu 

                                               
235 Ardıç ve Ersol, s. 69.
236 Mustafa Reşit Karahasan, Türk Borçlar Hukuku: Genel Hükümler: I. Cilt, İstanbul: Beta, 2003, s. 330.

237 Kılıçoğlu, s. 138.
238 Akıntürk, (İrade Beyanları), s. 50.
239 BK mad. 28:

“Diğer tarafın hilesiyle akit icrasına mecbur olan tarafın hatası esaslı olmasa bile, o akit ile ilzam olunmaz.”

Üçüncü bir şahsın hilesine düçar olan tarafın yaptığı akit lüzum ifade eder. Şu kadar ki diğer taraf bu hileye vakıf 
bulunur veya vakıf olması lazım gelirse, o akit lazım olmaz.”
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doğurabilmesi için, karşı tarafın bunu bilmesi veya bilmesinin gerekmesi icap eder (BK 

mad. 28/II). Eğer karşı taraf, yani iyi niyetli ise, aldatılan taraf yaptığı bu sözleşme ile 

bağlıdır240.

c) “İkrah”ın söz konusu olmaması;

İkrahdan bir kimse kendisine veya yakınlarından birine bir zarar verileceği 

korkusu altında iradesini açıklamak zorunda bırakılır. Bu nedenledir ki, açıkladığı irade 

ile gerçek iradesi arasında uyumsuzluk doğmuş olur. Örneğin bir kimsenin alnına 

dayanan tabanca ile öldürülme korkusu altında evini kiraya vermeye veya evinden 

kaçırılan kızının ırzına geçileceği korkutmasının etkisiyle tarlasını satmaya razı olması 

hâllerinde ikrah vardır241. 

İkrah, bizzat karşı tarafça yapılmış olabileceği gibi, üçüncü kişilerden de 

gelmiş olabilir. Hatta hiledekinin aksine, üçüncü kişilerin yaptığı korkutmayı karşı 

tarafın bilmesi veya bilmemesinin gerekmesi şartına da ihtiyaç yoktur. Diğer bir deyişle 

karşı taraf üçüncü kişinin korkutmasını bilmese bile, korkutulan taraf bu sözleşme ile 

bağlı değildir, fakat bu hâlde sözleşme ile bağlı kalmak istemediğini bildirirse, 

hakkaniyet gerektirdiği takdirde diğer tarafa bir tazminat ödemekle yükümlü olur (BK 

mad. 29242/II)243.

İkrahın mevcut sayılabilmesi için, ciddî olması, derhal gerçekleşecek ağır bir 

tehlike oluşturması, korkutulanın bizzat kendisinin veya yakınlarından birinin kişiliğine 

veya malına yönelik olması, hukuka aykırı bulunması ve korkutulanı o hukukî işlemi 

yapmaya yöneltmiş olması şarttır (BK mad. 30).

                                               
240 Akıntürk, (İrade Beyanları), s. 50.
241 Akıntürk, (İrade Beyanları), s. 50.
242 BK mad. 29:

İkrah

“Eğer iki taraftan biri diğer tarafın yahut üçüncü bir şahsın ikrahiyle bir akit yapmış olursa, kendi hakkında lüzum 
ifade etmez.

İkrah üçüncü bir şahsın fiili olup ta diğer taraf ona vakıf olmamış yahut vakıf olması lazım bulunmamış olduğu 
takdirde bu ikraha düçar olan taraf, akdi fesh ederse, hakkaniyet iktiza ettiği halde diğer tarafa tazminat vermeğe 
mecburdur.”
243 Akıntürk, (İrade Beyanları), ss. 50-51.



65

5) Gabin bulunmaması; 

BK mad. 21’e göre, bir sözleşmede edimler arasında açık bir oransızlık 

bulunduğu takdirde, eğer bu açık oransızlık zarara uğrayanın darda kalmasından veya 

düşüncesizliğinden ya da tecrübesizliğinden yararlanılmak suretiyle yaratılmış ise, zarar 

gören taraf, bir yıl içinde karşı tarafa sözleşmeyi iptal ettiğini açıklayarak verdiği 

şeyleri geri alabilir. Bir yıllık süre sözleşmenin kurulmasından itibaren işlemeye başlar.  

Yukarıdaki hükümden yararlanarak gabini şöyle tanımlamak mümkündür:

Gabin, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde taraflardan birinin darda 

kalmasından, düşüncesizliğinden veya deneyimsizliğinden yararlanılarak edimler 

arasında yaratılan açık oransızlıktır244.

İki tarafa borç yükleyen, yani karşılıklı edimleri içeren sözleşmelerde tarafların 

birbirlerine karşı yüklendikleri edimlerin mutlaka da eşdeğerde olması gerekli değildir, 

edimlerden birinin değeri diğerine oranla daha yüksek olabilir. Örneğin aralarında yakın 

dostluk bulunan iki kişiden biri, otomobilini diğerine düşük bir bedelle satabilir veya 

evini alışılmıştan daha yüksek bir bedelle kiraya verebilir. Bu gibi hallerde hukuk 

düzeni tarafların davranışına karışmaz ancak, yüklenilen karşılıklı edimler arasındaki 

açık oransızlık, taraflardan birinin diğerini sömürmesi, içinde bulunduğu durumdan aşırı 

derecede yararlanması anlamına geliyorsa, o zaman iş değişir; hukuk düzeninin buna 

izin vermemesi, zayıf tarafı güçlü tarafa karşı koruması gerekir işte bu sebepledir ki, 

BK’nın gabin kurumunu düzenlemiştir245.  

BK mad. 21’de aranan şartlar gerçekleşirse gabine maruz kalan sözleşme, 

sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde iptal edilebilir. İptal hakkının 

kullanılabilmesi için BK’nın öngördüğü bir yıllık süre bir hak düşürücü süredir. Sürenin 

dolması üzerine iptal hakkı düşer ve artık sözleşmenin geçerliliğine gabin sebebiyle etki 

yapılamaz. İptal hakkı, süresi içinde kullanılınca sözleşme baştan itibaren kesin şekilde 

hükümsüzleşir.

                                               
244 Gonca Önen, “Türk Hukukunda Gabin”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, SBE, 
2008), s. 4; Akıntürk, (İrade Beyanları), s. 59; Oğuzman ve Öz, s. 113.
245 Akıntürk, (İrade Beyanları), s. 59.
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6) Şekle uyulması; 

Kişiler irade beyanlarını sözlü, yazılı veya bir başka davranışla yapabilirler. Bu 

yüzden, mutlak anlamıyla, her türlü irade beyanı bir şekilde ortaya çıkar. Ancak irade 

beyanının sonuç doğurması belirli bir şekilde yapılmasına bağlı ise, şekle bağlı 

işlemden söz edilebilir246.

Bir sözleşmeyi oluşturan irade beyanları için kanunda yazan belirli bir şekle 

uyma zorunluluğu yoktur. BK mad. 11/I’e göre; “Akdin sıhhati, kanunda sarahat 

olmadıkça hiçbir şekle tabi değildir.”

BK mad. 11/II’de, “Kanunun emrettiği şeklin şümul ve tesiri derecesi hakkında 

başkaca bir hüküm tayin olmamış ise akit, bu şekle riayet olunmadıkça sahih olamaz”. 

Diğer bir ifade ile kanunda aksi belirtilmedikçe kanunun öngördüğü şekil bir geçerlilik 

şartıdır247.

BK mad. 11/II’de belirtildiği üzere, kanunun geçerlilik şartı olarak aradığı 

şekle uyulmadan yapılan sözleşme hükümsüzdür248.

7) Sözleşmenin hüküm ifade etmesi için gerekli bazı tamamlayıcı unsurlar; 

ehliyet noksanını giderici izin veya icazet (TMK mad. 11/II ve mad. 12), temsil yetkisi 

eksikliğini giderici icazet, bir resmi makamın fiili, taliki (geciktirici) şart, bazı bilgilerin 

verildiğinin yazılı teyidi, aile birliğini etkileyeceği varsayılan bazı işlemlerde eşin 

onayı.

Muvazaa da bulunmamalıdır; daha önce muvazaayı ayrıntılı bir şekilde 

incelemiştik. Bu noktada BK’nın 18. mad. yeterli bir açıklama olacaktır. 

                                               
246 Oğuzman ve Öz, s. 116.

247 Oğuzman ve Öz, s. 116.
248 Oğuzman ve Öz, s. 126.
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BK. Mad. 18:

Akitlerin tefsiri muvazaa

“Bir akdin şekil ve şartlarının tayininde, iki tarafın gerek sehven gerek akitteki 

hakiki maksatlarını gizlemek için kullandıkları tabirlere ve isimlere bakılmayarak, 

onların hakiki ve müşterek maksatlarını aramak lazımdır.

Tahriri borç ikrarına istinat ile alacaklı sıfatını iktisabeden başkasına karşı, 

borçlu tarafından muvazaa iddiası dermeyan olunamaz.”

3.5.1.5 Vergi Mükellefiyeti ve Vergi Sorumluluğunun Devredilebilirliği

Vergilendirmeden doğan kamu hukuku ilişkisinin pasif tarafını oluşturan 

“vergi borçlusu” belli miktarda vergiyi kamu alacaklısına ödemek zorunda olan kişidir. 

Vergi borçlusunun vergiyi ödemek görevi (maddi görev), defter tutmak, beyanname 

vermek, bildirimlerde bulunmak, belgeleri belli bir süre saklamak gibi çeşitli şeklî

görevleri de vardır. Genellikle vergi borçluluğu yalnız maddi edimde bulunma gereği 

şeklinde anlaşılır. Yükümlülük ise hem maddi görevi hem de şeklî görevleri içine alan 

daha geniş bir kavramdır. VUK ilk bakışta yükümlüyü yalnız maddi görev açısından 

tanımlar gibidir. Ancak, “mükellef vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp 

eden gerçek veya tüzel kişidir” diyen 8. mad. hükmünü “mükellefin ödevleri” başlığını 

taşıyan İkinci Kitabın şeklî ödevlere ilişkin hükümleri (VUK mad. 157-257) ile bir 

arada almak gerekir. Vergilendirmeden doğan ilişkide maddî görev ile şeklî görevler bir 

arada bulunur. Bununla birlikte bir kimsenin vergi borçlusu olmadan da yerine getirmek 

zorunda olduğu şeklî ödevleri bulunabilir. Örneğin zarar eden bir ticarî işletme sahibi 

yalnız şeklî ödevleri olan bir vergi yükümlüsüdür; vergi borcu doğmadığı halde gelir 

vergisi beyannamesi vermek (GVK mad. 85/II), işi bıraktığını bildirmek (VUK mad. 

160) gibi ödevleri devam eder249.  

                                               
249 Öncel, Kumrulu ve Çağan, ss. 71-72.
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Vergi sorumluluğu kurumunun öznesini oluşturan vergi sorumlusu, VUK 8. 

mad. II. fıkrasında, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı 

muhatap olan kişi olarak tanımlanmaktadır. Vergi sorumlusunun salt vergi yükümlüsü 

adına vergiyi ödemesi ödevine işaret eden bu düzenleme, VUK’un 8. mad. IV. 

fıkrasındaki “Bu Kanunun müteakip maddelerinde geçen “mükellef” tabiri vergi 

sorumlularına da şekildir.” hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde, vergi 

sorumluluğunun kapsamının salt yükümlü adına alacaklı vergi dairesine ödemede 

bulunmayla  -maddi ödev- sınırlı olmadığı, VUK'unda yükümlüler için öngörülen şeklî 

ödevleri de içerdiğin sonucuna varılmaktadır. Bu çerçevede vergi sorumluluğunda, 

vergilendirme ilişkisinde taraf olmayan üçüncü kişilerin, vergi sorumlusu olarak, tarifi 

olmadıkları vergilendirme ilişkisinden kaynaklanan maddi ve şekli ödevlerin yerine 

getirilmesi bakımından vergi idaresine muhatap tutulmaları söz konusudur250.  

Konu ile ilgili örnek vermek gerekirse; KDVK’nın 17. mad. iktisadi işletmelere 

ait olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri vergiden istisna edildiğinden, 

sadece iktisadi işletmelere dâhil gayrimenkullerin kiraya verilmesi işlemleri KDV’ye 

tabidir. Bu verginin yükümlüsü de kiraya verendir. Ancak kiraya veren, her zaman bu 

vergiyi kiracısına yansıtabilir. Verginin yansıtılıp yansıtılmadığı sorununun çözümü de 

yine taraflar arasında kurulu kira ilişkisindendir. Taraflar arası kira sözleşmesinde, 

KDV’nin kiracı tarafından ayrıca ödeneceği sözleşmede belirtilmişse veya sözleşmede 

kira bedeli “KDV hariç” ibaresi ile birlikte belirlenmişse, kiracı kira bedelinin dışında 

KDV tutarı kadar bir meblağı daha kiraya verene ödemek zorundadır. Burada kiracının 

ödeyeceği bu ek meblağ, özünde vergi değil, kira borcunun bir kısmıdır251.  

ÖNCEL, KUMRULU ve ÇAĞAN’a göre252; yükümlülük yasadan doğan bir 

hukukî durumdur; sözleşme ile yasalara aykırı olarak değiştirilemez. Yasada öngörülen 

istisnalar dışında yükümlülüğe ilişkin özel sözleşmeler vergi dairesini bağlamaz (VUK 

mad. 8/III). BK yasaya aykırı sözleşme yapılamayacağını öngördüğünden (mad. 19), 

                                               
250 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 75 Aktaran: Mustafa Akkaya, “Vergi Sorumlusunun Vergi Yargısı ve Vergi İdaresi 
Karşısındaki Konumu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 46, Sayı: 1-4, 1997, s. 185.  
251 Ahmet Bumin Doğrusöz, “Kira Sözleşmelerinde Vergi”, Referans, 04 Haziran 2009, 
http://www.referansgazetesi.com/print.aspx?HBR_KOD=123700 , (19 Kasım 2009).
252 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 73.
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vergi dairesini bağlamayan bu gibi sözleşmeleri adliye mahkemeleri de hükümsüz sayar 

(mad. 20). 

AKKAYA’ya göre sonucu itibariyle tartışılabilir nitelikteki bu saptama, 

muhtemelen üstün emretme gücüne dayalı olarak ihdas edilen vergi normlarının 

karakterini çıkış noktası olarak almakta, bu normlarda yükümlü ya da sorumlu olarak 

belirlenen kişilerin ödevlerinin başkalarınca üstlenilmesini “kanuna aykırılık” olarak 

değerlendirmektedir. AKKAYA’ya göre bu görüş, vergi borcunun doğumu aşamasının 

tamamıyla özel hukuk alanında gerçekleştiğini ve bu aşamada genel sınırlar dışında 

sözleşme özgürlüğüne sınır getirilmediğini dikkate almaması; kamu hukuku karakterli 

vergilendirme aşaması ile vergi borcunun doğumu aşamasını ayırt etmemesi nedeniyle 

eleştiriye açıktır253.

KANETİ’ye göre ise taraflar arasında, kamu düzenine ve verginin 

konulmasındaki kamusal amaca aykırı düşmemesi koşuluyla, vergi sorumluluğu ve 

vergi yükümlülüğü ile ilgili sözleşmelerin taraflar arasındaki iç ilişkide geçerli olacağı 

yönündedir254. 

Tüm bu görüşler ve VUK mad. 8/III dikkate alındığında vergi yükümlülüğü ve 

vergi sorumluluğunu bir özel hukuk sözleşmesi ile devreden sözleşmeler vergi idaresi 

bakımından bağlayıcı değildir ancak taraflar arasındaki ilişkide geçerlidir diyebiliriz.

3.5.2 Geçersiz Özel Hukuk Sözleşmelerinin Vergi Hukuku Açısından 

Durumu

Öncelikle şunu ifade edelim ki, sözleşmenin kurulması veya sonuçları vergiyi 

doğuran olayla ilişkilendirilemiyorsa, bu sözleşme özel hukuka göre ister geçerli, ister 

geçersiz olsun vergi hukuku açısından bir anlam ifade etmez. Demek ki, sözleşmelerle 

vergi hukukunun ilgisinin kurulmasının temelini daha önce de belirtildiği üzere vergiyi 

doğuran olay oluşturmaktadır255.

                                               
253 Mustafa Akkaya, “Özel Hukuk Sözleşmelerinde Yer Alan Vergisel Hükümlerin Geçerliliği ve Bağlayıcılığı 
Sorunu”, Yaklaşım, Yıl: 8, Sayı: 95, Kasım 2000, s. 145. 
254 Akkaya, (Özel), s. 145.
255 Şenyüz, (Özel Hukuk Sözleşmeleri), s. 45.
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Özel hukuk bakımından geçersizlik yaptırımının değişik türleri ve dereceleri 

bulunmaktadır. Mutlak geçersizlik (mutlak butlan) olarak adlandırılan durumda işlem 

hiçbir zaman ve hiç kimse için hukuki etki doğurmaz. Öngörülen hedefe ulaşılabilmesi 

sadece işlemin içerdiği eksikliğin giderilerek yeniden yapılması halinde mümkündür. 

Göreceli geçersizlikte (nisbi butlan), işlem belli bir kişi veya kişi grupları için geçersiz, 

bu grup dışındakiler bakımından geçerlidir. Geçersizlik konusunda değinilmesi gerekli 

son bir halde “askıda geçersizlik”tir. Burada, yapılan işlemin etki doğurması üçüncü bir 

kişinin iznine bağlıdır256.

En genel şekliyle, geçersiz sözleşmelerin vergi hukuku açısından sonuç ortaya 

çıkartması, sözleşmenin sonuçlarına dayanan vergiyi doğuran olayla ilişkili olup 

olmamasına göre belirlenir. Bu konu üç şekilde ele alınabilir257: 

İlki, geçersiz bir sözleşmenin edimlerinin verginin konusu ile ilgili 

bulunmasına rağmen, edimlerin ifa edilmemesi halidir. Bu durumda vergiyi doğuran 

olay meydana gelmemiş olacağından vergi hukuku açısından bir sonuç doğmaz.

İkincisi, geçersiz sözleşmeye rağmen ifa edilirse ve bu edimlerin ifası vergiyi 

doğuran olayla ilişkili ise vergi hukuku açısından vergi doğacaktır.

Üçüncüsü, geçersiz sözleşmenin vergiyi doğuran olayla ilişkili edimleri 

eylemli olarak yerine getirildikten sonra edimlerin sonuçlarının (yasal ve iradi 

nedenlerle) ortadan kaldırılması halinde durumun ne olacağıdır. Bu durumda varılacak 

yargı yukarıdaki ilk iki durumun çözümünde varılacak yargı kadar açık değildir. 

AKKAYA258 bu alternatif için “vergiyi doğuran olayın geçmişe etkili iptali halinde” 

ortaya çıkan durumun vergi hukukunun irdelenmemiş konularından olduğunu ifade 

etmiştir.

                                               
256 Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), ss. 84-85.

257 Şenyüz, (Özel Hukuk Sözleşmeleri), ss. 46-47.
258 Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), s. 81. 
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Mükelleflerin sırf özel hukuk alanında gerçekleştirdikleri bir işlemin 

geçersizliğine dayanarak kendisini vergi hukukunun kapsamı dışında tutamayacağı gibi, 

işlemin sonuçlarının ortadan kaldırılması halinde de vergi hukukunun kapsamı içinde de 

tutulamayacaktır259.

Vergi hukuku özel hukuktan farklı olarak bu şekildeki sonuçlara, vergi 

hukukuna özgü bir yorum yöntemi olan “ekonomik yaklaşım” sayesinde 

ulaşmaktadır260.

3.5.2.1 Mutlak Geçersizlik Hali (Mutlak Butlan)

Mutlak butlan BK mad. 20/I’de düzenlenmiş olup anılan hüküm mutlak 

butlanı, içeriğinin tamamı imkânsız, hukuka ve ahlâka aykırı sözleşmeler için 

öngörmüştür. Mutlak butlan halinde hukukî işlem baştan itibaren geçersiz olup daha 

sonra herhangi bir biçimde geçerli hale getirilmesi mümkün değildir261. 

Anayasa262’nın (AY) 48. mad. ile güvence altına alınan sözleşme özgürlüğü, 

taraflara ilke olarak sözleşmeyi yapıp yapmama, karşı tarafı (akdi) istediği gibi seçme, 

sözleşmeyi diledikleri içerikte ve şekilde yapma, yaptıkları sözleşmeyi değiştirme ve 

ortadan kaldırma hususlarında serbesti tanımaktadır263. 

Bilindiği üzere bu özgürlüğe bazı kanuni kısıtlamalar getirilmiş, kısıtlamalara 

aykırı akdedilen sözleşmelerin batıl olacağı hükme bağlanmıştır264. Söz konusu 

kısıtlamalar: 1)Şekle aykırılık, 2)Yasaya ve ahlaka aykırılık, 3)Hak ve fiil ehliyetinin 

olmaması, 4)Sözleşme konusunun imkânsızlığı ve 5)Muvazaa’dır. Tüm bu hallerde 

sözleşme mutlak butlanla maluldür. Muvazaayı daha önce geniş olarak ele aldığımız 

                                               
259 Şenyüz, (Özel Hukuk Sözleşmeleri), s. 47.
260 Öncel, Kumrulu ve Çağan, ss. 24-25; Kaneti, s. 25.

261 Sinan Sami Akkurt, “Türk Medeni Hukukunda Evlenmenin Butlanı”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Selçuk Üniversitesi SBE, 2008), s. 30.
262 18 Ekim 1982 Tarihli, 2709 Sayılı Anayasa.
263 Tekinay, Akman, Burcuoğlu ve Altop, Borçlar Hukuku, 7. Baskı, İstanbul, 1993, s. 363 Aktaran: Akkaya, 
(Özel), s. 148. 
264 Akkaya, (Özel), s. 148.



72

için tekrardan değinmeyeceğiz. Diğer mutlak butlan hallerini incelersek şunları 

belirtebiliriz:

3.5.2.1.1 Şekle Aykırılık

Özel hukuk işlemlerinin şekil açısından geçerliliği konusunda BK’ya göre, 

kural olarak özel hukuk işleminin tarafları bir serbestiye sahiptir. Daha açık bir deyişle 

BK’ya göre, kanunen bir şekil şartı öngörülmüş olunmadıkça bir sözleşmenin (akdin) 

geçerliliği konusunda şekil unsuru yönünden bir hukuka aykırılık söz konusu 

olmayacaktır265.

BK mad. 11’e göre;

Umumi kaide ve emrolunan şekillerin şümulü

“Akdin sıhhati, kanunda sarahat olmadıkça hiçbir şekle tabi değildir.

Kanunun emrettiği şekli şumul ve tesiri derecesi hakkında başkaca bir hüküm 

tayin olunmamış ise akit, bu şekle riayet olunmadıkça sahih olmaz.”

Herkes irade beyanlarını sözlü, yazılı veya başka bir davranışla yapabilir. Bu 

sebeple bir hukuki işlemin şekle bağlı olmaması, söz konusu işlemin şekilsizliğinden 

değil, o işlemin geçerliliğinin belirli bir şekil türüne bağlı olmamasını ifade eder266.

Şekil şartı kanunda öngörülmemesine rağmen taraflar sözleşmenin bir şekle 

tabi olarak yapılması hususunda pekâlâ anlaşabilirler. Şayet taraflar bir sözleşmeyi özel 

bir şekilde mesela yazılı olarak yapmayı kararlaştırmışlar ise kararlaştırılan şekle uymak 

iki taraf içinde şarttır267.

Asgari geçim indirimi müessesesi ile ilgili olarak yakın bir zamanda yapılan bir 

düzenleme de vergi hukuku-özel hukuk etkileşimine bir başka örnek oluşturmaktadır. 

                                               
265 M. Ezhan Doğrusöz, s. 613.
266 Akkurt, s. 22.

267 Yusuf Z. Binatlı, Türk Borçlar Hukuku, 4. Baskı, Ankara, 1975, s. 79 Aktaran: Şenyüz, (Özel Hukuk 
Sözleşmeleri), s. 61.
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265 Seri No’lu Genel Tebliğ’de268 yapılan düzenleme, vergi hukukunun çalışma 

hayatında sözleşme serbestisine bir müdahalesi olarak nitelendirilebilecektir. İlgili 

tebliğde, net ücret üzerinden anlaşmak suretiyle çalışanların da asgari geçim 

indiriminden yararlanabileceği belirtildikten sonra hesaplanan vergiden mahsup edilen 

asgari geçim indirimi tutarlarının net ücretleri ile birlikte ücretliye ödeneceği ifade 

edilmektedir. Ancak düzenleme, iş hayatında tarafların sözleşme serbestisine uygun 

olarak net ücret üzerinden yapabilecekleri sözleşmelere bir müdahale niteliği 

taşımaktadır269.

Net ücret anlaşmalarında işverenin borcu net ücreti ödemektir. İşçinin ücret 

talep hakkı da bu “net” miktar ile sınırlıdır. Bu net tutarın brütleştirilmesi ve bulunacak 

brüt tutar üzerinden vergi ve diğer mali yükümlülüklerin karşılanması yükümlülüğü, 

işverene aittir. Nasıl ki “net tutara dayalı hizmet akdi” yapıldıktan sonra mali 

yükümlülüklerin oranlarında meydana gelecek artış veya azalışlar ücretliyi 

ilgilendirmiyor, sadece işverenin yükünü etkiliyorsa, asgari geçim indirimi tutarının 

ücretlinin vergisinden mahsubu da sadece işverenin üstlenmek durumunda olduğu mali 

yükleri ilgilendirmek durumundadır. Yasaların yazmadığı yoruma dayalı kurallarla özel 

hukuk ilişkilerine müdahale edilmesi vergi mevzuatı yoluyla diğer hukuk dallarına ait 

ilişkilerin yönlendirilmesi mümkün değildir270.

Sözleşmenin geçerli olması için şekle uyulmaması sözleşmeyi mutlak butlan 

nedeniyle hükümsüz hale getirir. Hukuk, şekle aykırılık nedeniyle yapılan işlemi 

tanımaz ve buna sonuç bağlamaz ve hükümsüz sayılan sözleşmeler sonucunda ödenen 

vergilerin yükümlülere iadesi gerekir. Ancak, sözleşme geçersiz olmasına rağmen 

iktisadi sonuçları ortadan kaldırılmamış veya kaldırılamamışsa sonuçlarla 

ilişkilendirilen vergiler itibariyle vergilendirme gerçekleştirilecektir271.

                                               
268 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete (R. G.) No: 26720, R. G. Tarihi: 04.12.2007.
269 M. Ezhan Doğrusöz, s. 614.
270 Bumin Doğrusöz, “Asgari Geçim indiriminin Sonuçları”, Referans, 27 Aralık 2007, 
http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=86800. (15 Ağustos 2008).
271 Şenyüz, (Özel Hukuk Sözleşmeleri), s. 62.
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3.5.2.1.2 Yasaya ve Ahlâka Aykırılık

BK’nın 20. mad. uyarınca konusu ahlâk ve adaba aykırı bulunan hukuki 

işlemler batıldır. Bir hukuki işlemin konusunun ahlâk ve adaba aykırı olup olmadığı 

değerlendirilirken, toplumda yaşayan makul vicdanlı ve namuslu insanların genel 

davranış ve inançlarının göz önünde bulundurulması gerektiği, başka bir deyişle 

toplumdaki genel ahlâk anlayışına göre karar verilmesinin lâzım geldiği ifade 

edilmektedir272.

BK’nın 20. maddesinde, lâfzında sözleşmelerin (hukuki işlemlerin) konusunun 

ahlâka aykırılığından bahsedilmekteyse de, konusunda ahlâka aykırılık tespit edilmeyen 

ancak ahlâka aykırı bir “amaç” güden hukuki işlemlerin de batıl sayılması gerektiğinden 

bahsedilmektedir. Zira kimi durumlarda ahlâka aykırılık hukuki işlemin içeriğinde yer 

alan hükümden değil, o hükümle güdülen amaçtan çıkarılabilir273. 

VUK mad. 9/II:

“Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve 

vergi sorumluluğunu kaldırmaz.”

VUK’un mad. 9/II’ de yer alan düzenleme uyarınca, yasaya aykırı ve vergiyi 

doğuran olaya da yol açar nitelikteki bir özel hukuk işlemi, vergilendirmeye engel teşkil 

etmeyecektir274.

Anılan maddedeki “yasak edilmiş” ibaresinin “izin verilmemiş” biçiminde 

anlaşılması gerekir. Bu çerçevede bireylere hareket serbestisi bırakmayan, belli bir 

davranışın sergilenmesini öngören normlara aykırı davranışların tümü VUK mad. 9/II

kapsamındadır. Hem özel hukuktaki hem de ceza hukukundaki “yasaklayıcı” 

karakterdeki normlara aykırı davranışlar, vergi borcunun doğumuna vücut verir. Burada 

hemen işaret etmek gerekir ki VUK’taki düzenleme (9/II) tek başına, yasaya ve ahlâka 
                                               
272 Akkurt, s. 21.

273 Akkurt, s. 21.
274 M. Ezhan Doğrusöz, s. 613.
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aykırı faaliyetlerin vergilendirilmesi sonucunu doğurmaz. Bu faaliyetlerin 

vergilendirilmesi, yasaya veya ahlâka aykırı faaliyetin somut maddi olay olarak özel 

vergi yasalarında soyut tanımlanmış bir vergiyi doğuran olayla örtüşmesine bağlıdır. Bir 

başka ifade ile bir işlemin salt yasa veya ahlâka aykırılığı vergi borcu ilişkisinin 

doğumu için yeterli değildir275.

Örnek vermek gerekirse; kumar oynamak yasaya ve ahlâka aykırı bir hâldir. 

Ancak kumar kazancı VİVK tarafından soyut olarak tanımlanmış bir vergiyi doğuran 

olayla örtüşmektedir. Sonuç olarak kumar kazancı VİV ile vergilendirilmektedir.

Yasaya ve ahlâka aykırı sözleşmelerin uygulaması sırasında ortaya çıkan 

yasaklanan faaliyetlerin icrasının vergiyi doğuran olayla ilişkisi olmasının ötesinde ceza 

hukukunda suç olarak belirtilen fiillerden biri olması halinde ceza hukukunun kapsamı 

içerisine girecektir. Hukuka ya da ahlâka aykırı işlemler çoğu kez ceza hukuku 

kapsamına giren suçlardır276.

Türk vergi hukuku yazınında ve içtihatlarda yasaya, ahlâka aykırı işlem veya 

faaliyetlerin yasaya aykırı olup olmadığına bakılmaksızın vergilendirmeye konu teşkil 

edecekleri konusunda görüş birliği mevcuttur277. Bu görüşü paylaşmakla birlikte, 

vergilendirmenin özel hukuk işlemini iktisadi içeriğinden bağımsız, işlemin 

belgelenmesine veya tekemmülüne bağlandığı hallerde (hukuki muamele vergileri) 

ayrıksı bir durum olduğuna işaret etmek gerekir. Özellikle mutlak butlanla batıl olduğu 

için başlangıcından itibaren geçersiz olan işlemlerde DV yükümlülüğünün doğacağı 

yönünde bir saptama yapmak güçtür. En azından belgeleme konusu yapılan kâğıttan 

yasaya veya ahlâka aykırılığın açık biçimde anlaşılması durumunda vergi 

yükümlülüğünün doğmayacağını kabul etmek, DVK’nin bütününe hâkim olan mantığa 

uygundur278.

                                               
275 Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), ss. 87-88.
276 Tuncer, (Vergi Hukukunda Muvazaa III), s. 29.
277 Nami Çağan, Vergi Hukuku Açısından Yasak Faaliyetler, Prof. Dr. Bülent Nüri Esen’e Armağan, Ankara, 
1977, s. 109; Gülsen Güneş, Hukuka ve Ahlaka Aykırı Faaliyetlerin Vergilendirilmesi, Selim Kaneti’ye 
Armağan, İstanbul, 1996, s. 248 vd; Kaneti, s. 95 Aktaran: Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), 88.
278 Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), s. 88.



76

Sonuç olarak yasaya ve ahlaka aykırı faaliyetler vergi yasalarında soyut olarak 

tanımlanan vergiyi doğuran olaylardan biri ile örtüşüyorsa vergi sorumluluğu 

mevcuttur, yasaya ve ahlâka aykırılık sebebiyle geçersiz sayılan özel hukuk 

sözleşmesinin geçersizliğinde ise bir değişiklik yoktur. 

3.5.2.1.3 Hak ve Fiil Ehliyetinin Olmaması

TMK mad. 8:

Hak Ehliyeti

“Her insanın hak ehliyeti vardır.

Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve 

borçlara ehil olmada eşittirler.”

TMK mad. 9:

Fiil Ehliyeti

“Fiil ehliyetine sahip olan kimse kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına 

girebilir.”

Fiil ehliyeti, bir kimsenin kendi fiil ve hareketleriyle, kendi isteğiyle hak 

iktisap etmesi, bu hakları değiştirmesi, ortadan kaldırması, borç altına girmesi, onları 

değiştirmesi, ortadan kaldırması; kısaca kendi fiilleri ile hak kazanması ve borç altına 

girebilmesidir. Hukuk düzeni, her insanın haklara ehil olacağını hükme bağlamıştır. 

Haklara ehil olma, hak sahibi olma ve yükümlülük altına girmeyi kapsar279.

Gerek hak ehliyeti, gerek fiil ehliyeti, kişilerin, hak sahibi olmalarını ve 

yükümlülük altına girmelerini öngörür. Her iki ehliyet birbiri ile sıkı ilişki içindedir. 

Ancak, bu iki kavram arasında belli bazı farklar vardır280:

                                               
279 Öztan, ss. 235-239. 
280 Öztan, s.240.
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1) Hak ehliyeti pasif bir ehliyet iken, fiil ehliyeti kişinin davranışına hüküm ve 

netice bağladığı için, aktif bir ehliyettir.

2) Hak ehliyeti herkese eşit olarak tanındığı halde, fiil ehliyeti kişi davranışına 

bağlandığı için, kişilere eşit olarak verilmemiştir.

Fiil ehliyetine sahip olmayanların yaptıkları veya taraf oldukları özel hukuk 

işlemleri kural olarak batıldır. Tam ehliyetsiz ve sınırlı ehliyetsizlerin yaptıkları 

işlemlerin geçersizlik bakımından akıbetleri farklı olmakla birlikte genel kural bu tür 

işlemler bakımından da geçerlidir. Fiil ehliyetsizliği nedeniyle ortaya çıkan geçersizlik 

dikkate alınmaksızın, geçersiz işlemde öngörülen edimler ifa edilmiş ve iktisadi 

sonuçlar ortaya çıkmış ise, işlemin özel hukuk bakımından geçersizliği vergilendirme 

bakımından önem taşımaz281.

Vergi hukukunda hak ehliyeti özel hukuktakinden farklı bir anlama sahiptir. 

Özel hukuk bakımından hak ehliyetine sahip olmayan kişi ve mal grupları da ödeme 

gücüne sahip olmaları koşuluyla vergilendirme ilişkisine taraf olurlar282.

Tam ehliyetsizin kendi fiili ile sözleşme yapmaması başka bir şey, sözleşmeye 

taraf olması başka bir şeydir. Tam ehliyetsiz kendi fiili ile bir sözleşme yapamamasına 

rağmen kanuni temsilcileri aracılığı ile yapılan bir sözleşmede taraf olabilir. Kanuni 

temsilci sözleşmede taraf olan tam ehliyetsiz kişi adına ve hesabına işlemleri yapan 

kişidir. Tam ehliyetsiz bir kimsenin yaptığı hukuki işleme, kanuni temsilcisinin izin 

veya icazet vermesi dahi o işlemi geçerli hale getirmez283.

Fiil ehliyeti eksikliği şartlarında yapılan bir sözleşmeyi, sözleşmenin kurulması 

ve yapılan sözleşmenin sonuçları açısından da ele almak gerekir. Sözleşmenin 

kurulması nedeniyle ortaya çıkan vergiyi doğuran olay (dolayısıyla mükellefiyetler) 

sözleşmenin geçersizliğine bağlı olarak ortaya çıkmıyorsa vergiyi doğuran olayın 

dayanağı kalmamış olur. Örneğin, temyiz gücüne sahip olmayan bir kişi sözleşme 

yapmışsa durumu DV açısından ne olacaktır? Bu sözleşme temyiz gücü eksikliği 

                                               
281 Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), s. 90.

282 Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), s. 90.
283 Şenyüz, (Özel Hukuk Sözleşmeleri), s. 52.
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nedeniyle baştan itibaren geçersiz olup geçerli hale getirilemez. Ortada meydana geldiği 

kabul edilmeyen bir hukuki işlem vardır. Hukuki işlemin varlığından söz 

edilememesinin doğal sonucu olarak düzenlenen kâğıt bir hususu belli ve ispat etme 

özelliğine sahip bulunmamakta ve buna bağlı olarak da ibraz edilebilirlilik özelliğini de 

kazanamamaktadır. Bu nedenle mutlak butlanın söz konusu olduğu bir durumda, 

hukuken yok sayılan bir işlem nedeniyle düzenlenen kâğıdın DV uygulamasında 

vergilendirilecek bir kâğıt olarak ele alınması imkânı bulunmamaktadır284. 

Hukuki işlem geçersiz olmasına rağmen sonuçları itibariyle ortaya çıkan maddi 

olguların vergiyi doğuran olayla ilişkilendirilmesi halinde mükellefiyet doğacaktır. 

İşlemin geçersizliğine ilaveten iktisadi sonuçları doğmamış ya da sonradan ortadan 

kaldırılmışsa vergilendirme söz konusu olmayacaktır285. Çünkü, vergi hukukunda 

ehliyetin temeli vergi ödeme gücüdür286.

3.5.2.1.4 Sözleşme Konusunun İmkânsızlığı

BK mad. 20/I’de bir sözleşmenin konusunun imkânsız olması halinde o 

sözleşmenin batıl olacağı açıkça belirtilmiştir. Buna göre bir hukuki işlemde taraflardan 

birinin diğerine taahhüt ettiği edimin yerine getirilmesi mümkün değilse söz konusu 

işlem butlan yaptırımına tâbi olacaktır. Ancak sözleşmenin imkânsızlık dolayısıyla batıl 

olabilmesi için edimin yerine getirilmesine ilişkin imkânsızlığın, hukuki işlemin 

yapılmasından önce ortaya çıkmış olması ve bu imkânsızlığın herkes açısından geçerli 

olması gerekir. Nitekim hukuki işlem yapılmadan önce borçlu açısından mevcut olan 

imkânsızlık eğer bir başkası tarafından yerine getirilebilecek bir edime ilişkinse böyle 

bir imkânsızlık “subjektif” nitelikte olup hukuki işlemi batıl kılmaz. Zira ifa 

imkânsızlığı edimin yerine getirilmesinin “sürekli ve kesin” olarak mümkün 

olmamasıdır. Bu bakımdan hukuki işlemi batıl kılacak imkânsızlığın “objektif” nitelikte 

ve işlemin kurulmasından önce ortaya çıkmış olması gerekmektedir287.

                                               
284Ahmet Kırman, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Şerhi, 2. Bası, Ankara: (y. y.), 1997, s. 25. 
285 Kaneti, s. 50 Aktaran: Şenyüz, (Özel Hukuk Sözleşmeleri), s. 54.

286 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 74.
287 Akkurt, ss. 28-29.
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BK mad. 20/I:

“Bir akdin mevzuu gayri mümkün veya gayri muhik yahut ahlaka (adaba) 

mugayir olursa o akit batıldır.”

Sözleşme konusunun imkânsızlığı da yasaya ve ahlaka aykırılıkta olduğu gibi 

BK mad. 20/I’de düzenlenmektedir.

Bir sözleşmenin konusu, yani sözleşme ile yerine getirilmesi üstlenilen 

davranış objektif açıdan imkân dâhilinde olmalıdır. Konusu objektif açıdan (herkes için) 

imkânsız olan bir sözleşme kesin geçersizdir. Örneğin yeryüzünde başka bir eşi 

bulunmayan antika bir eşyanın satışı için sözleşme yapılsa, fakat bu şey zaten yanıp kül 

olduğundan teslimi mümkün olmasa artık sözleşme imkânsızdır ve kesin geçersizdir288.

Edimi ifa edilemeyen bir sözleşme olması dolayısıyla, edimi imkânsız olan 

tarafın iktisadi durumunda bir değişiklik meydana gelmişse (örneğin imkânsız edim 

karşılığı olan parayı tahsil etmişse) Gelir Vergisi açısından vergilendirme yapılacaktır. 

Yukarıdaki örnekte imkânsız edimin alacaklısına borçlusunun teslim veya ifa 

edebileceği bir şeyi olmadığından KDV’nin konusuna giren bir işlem bulunmaması 

nedeniyle bu vergi açısından verginin doğmayacağını düşünmekteyiz289. 

3.5.2.2 Göreceli Geçersizlik Hali (Nisbi Butlan)

BK mad. 20/II, “Akdin muhtevi olduğu şartlardan bir kısmını butlanı akdi iptal 

etmeyip yalnızca şart lağvolur.” şeklinde hüküm vererek sözleşmedeki sakatlığın 

sözleşmenin tamamını ilgilendirmediğini, yalnızca sakatlığın meydana geldiği kısmı 

ilgilendirdiğini bu yüzden kısmı bir butlan olduğunu belirtmektedir.

Özel hukuk açısından göreceli geçersizlik, salt belli kişi veya kişi gruplarına 

geçerli olarak doğmuş bir işlemi ortadan kaldırma olanağının tanındığı işlemler için söz 

konusudur290. 

                                               
288 Zevkliler, s. 84.

289 Şenyüz, (Özel Hukuk Sözleşmeleri), ss. 60-61.
290 Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), s. 92.
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Tasarruf yetkisinin sınırlandırılmış olduğu malların, işlemin konusunu 

oluşturduğu hallerde ortaya çıkan bu durum, daha çok evlilikte mal birliği kapsamındaki 

mallar (TMK mad. 199291), ortaklık ilişkileri (TTK mad. 404292) ve iflas ile ilgili (İcra 

ve İflas Kanunu mad. 191293) olarak karşımıza çıkar294.

Göreceli geçersiz işlemlerin vergi bakımından değerlendirilmesi, diğer geçersiz 

özel hukuk işlemlerinden farklı değildir. İşlem tarafları öngördükleri edimleri ifa ederek 

vergilemeye konu iktisadi sonuçlara ulaşmışlar ise, göreceli geçersizlik dikkate 

alınmaksızın vergileme yapılır295.

3.5.2.3 Askıda Geçersizlik Hali

Askıda geçersizlik, kurucu olguları bulunan ancak tamamlayıcı olguları 

gerçekleşmediği için hüküm ve sonuçları başlangıçta meydana gelmeyen, askıda 

sözleşmelerdir296.

                                               
291 TMK mad. 199:

Tasarruf yetkisinin sınırlanması

“Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi 
gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların 
ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.

Hakim bu durumda gerekli önlemleri alır.

Hakim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, re’sen durumun tapu kütüğüne 
şerhedilmesine karar verir.”

292 TTK mad. 404:

Devir Yasağı

“Ayni sermaye karşılığında çıkarılan paylar ortaklığın sicile yazımı üzerinden iki yıl geçmedikçe başkalarına 
devredilemez.”

293 İİK mad. 191:

Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri

“Borçlunun iflas açıldıktan sonra masaya ait mallar üzerinde her türlü tasarrufu alacaklılara karşı hükümsüzdür.

İflas açılmadan evvel borçlu tarafından imza edilmiş emre muharrer bir senet veya üzerine keşide olunmuş bir poliçe 
iflasın ilanından evvel vadesinde müflis tarafından ödenmiş olursa iflastan haberdar olmıyan ve ödemenin reddi 
halinde üçüncü bir şahsa rücu hakkını kullanabilecek vaziyette bulunan hamilden ödenen meblağ geri alınamaz.”
294 Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), s. 92.
295 Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), s. 92.

296 H. Tandoğan, La Nullité, I’annulation Et La Résiliation Partielles Des Contrats, Genéve, s. 38; J. Gürol, 
Hükümsüzlük Nazariyeleri Karşısında Türk Medeni Kanununun Sistemi, Ankara, s. 194 Aktaran: Ateş, s. 111.
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Örn. ayırt etme gücüne sahip küçük ya da kısıtlıların yaptıkları ve yasal 

temsilci iznine bağlı işlemler yönünden izin ya da onamanın bulunmaması halinde 

sözleşme eksiktir ve onamanın verilmesiyle baştan itibaren geriye etkili olarak hukuki 

sonuçları doğurur297.  Bu tür işlemlerde, işleme taraf olanların öngörülen edimleri yerine 

getirmiş, iktisadi sonuçlara ulaşmış olmaları vergilendirmeye esas tutulmaları için 

yeterli olur, askıda geçersizlik vergi borcu ilişkisinin doğumu bakımından önem 

taşımamaktadır298. 

Geçerlilik koşulunun gerçekleşmemesi halinde işlemlerin vergi hukuku 

karşısındaki durumunu ikili bir ayrım içinde ele almak gerekir. Eğer işlem tarafları bu 

koşul gerçekleşmeden önce öngörülen edimleri yerine getirmemiş iseler vergi borcu 

ilişkisi doğmaz. Ancak geçerlilik koşulu henüz gerçekleşmeden işlemden beklenen 

iktisadi sonuçlar doğmuş, daha sonrada bu koşul sağlanamamış ise, iktisadi sonuçların 

ortadan kaldırılıp kaldırılmamasına bağlı olarak, vergiyi doğuran olayın geçmişe etkili 

iptalinin vergi hukukundaki geçerliliği sorunu ile karşı karşıya kalınacaktır299.

3.6 Hukukta Var Olan Boşlukların Doldurulması Açısından

Hukukta bazen boşluklar olabilmektedir. Böyle bir durumda nasıl bir yol 

izleneceği bellidir. Ancak konuya vergi hukukunun özel hukuk ile ilişkisi açısından 

bakıldığında durum biraz farklıdır. Vergi hukuk açısından mı yoksa özel hukuk 

açısından mı var olan boşluğa yaklaşılması gerektiği sorusu ortaya çıkmaktadır.

Hukuk boşluğu teriminin tanımından yola çıkarak konunun vergi hukukunun 

özel hukuk ile ilişkisi açısından değerlendirilmesini yapmaya başlayalım. 

Hukuk boşluğu, hukuk düzeni içinde istenmeksizin ortaya çıkmış eksiklik 

durumları olarak tanımlanmıştır. Hukuk, toplumsal düzeni sağlamak ve korumak için 

konulmuş ve uygulanması devlet tarafından güvence altına alınmış kurallar bütünüdür. 

Hukuk kurallarının temel amacı, bir toplumsal düzen oluşturmak ve uyuşmazlık 

durumlarını çözümleyerek kurulu bu düzeni koruyup sürdürmektir. Vergi hukuku 

                                               
297 L. Sirmen, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları, Ankara, 1996-1997, s. 122 Aktaran: Ateş, s. 111.

298 Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), ss. 91-92.
299 Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), ss. 91-92.
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vergilendirme ilişkisini, bu ilişkide tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Vergi 

hukuku kuralları ile vergilendirme alanında bir düzen oluşturur300.

Boşluk doldurmak suretiyle hukuk yaratılması sırasında ilk etapta saptanması 

gereken, gerçekten yasada böyle bir eksiklik durumunun mevcut olup olmadığıdır. Bu 

saptama, öncelikle, yasa metninden hareketle yapılır. Yasa metninin ardından yasanın 

anlam ve amacı ile sistemi ve anayasal hukuk düzeninin gerekleri uyarınca 

düzenlemede noksanlık saptanır. Noksanlık için uyuşmazlık konusu olay hakkında 

yasada doğrudan doğruya veya dolaylı olarak herhangi bir değerlendirme yapılmamış 

olması gerekir301. 

Özel hukukta bir uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa uygulanacak kanun 

maddesinin bulunamaması, hâkimin hukuk yaratma imkânını gündeme getirecektir. 

Böyle bir durumda hâkimin hukuk yaratma gereği düşüncesi, dayanağını, hâkimin 

görevli ve yetkili olduğu bir davayı sonuçlandırması gerekmesi gerçeğinden almaktadır 

(AY mad. 36/II302). Özel hukuka ilişkin bir uyuşmazlıkta, TMK mad. 1/II303 uyarınca 

hâkimin hukuk yaratma yetkisi bulunmaktadır304.

Hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkeleri, vergilendirmeye ilişkin 

düzenlemelerin mutlaka yasalar ile yapılmasını, bu alandaki kuralların açık ve belirli 

olmasını gerektirir. Vergilendirmeye ilişkin yasal düzenlemede, vergilerin tüm 

unsurları, tartışma yaratmayacak biçimde açık ve net bir şekilde, yer almalı, böylelikle 

idarenin bu alandaki olası keyfi uygulamaları önlenmelidir305.

                                               
300 Öncel, Kumrulu ve Çağan, ss. 1-2 Aktaran: İdris Hakan Furtun, Vergi Hukukunda Mahkemelerin Hukuk 
Yaratma-Kanun Boşluğu Doldurma Yetkileri, Ankara: Yetkin, 2009, s. 161.
301 Furtun, s. 162.
302 AY mad. 36/II:

“Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.”
303 TMK mad. 1/II:

“Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu 
olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir.”

304 M. Ezhan Doğrusöz, s. 615.
305 Furtun, s. 164.
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Yasa koyucu mümkün olduğu kadar boşluk içermeyecek, hukuk düzeni ve 

vergi sistemi açısından çelişki yaratmayacak biçimde vergi yasalarını çıkarmak 

zorundadır. Özellikle vergi normundaki soyut tip çok iyi formüle edilmeli, böylece 

gerek yükümlüler gerekse de idare vergiyi doğuran olay hususunda çelişkiye 

düşmemeli, yargı organları da bunun kapsamını belirleme hususunda inisiyatif almak 

durumunda bırakılmamalıdır306. 

Vergi yasalarının hükümlerinde boşluk olması durumunda yargıcın, TMK mad. 

1 anlamında geniş ölçüde hukuk yaratma yetkisinden vergi hukukunda ilke olarak söz 

edilemez. Bu irdeleme (saptama), ‘yasasız vergi olmaz ilkesi’ ve vergi hukukunda kıyas 

yasağının sonucu olarak karşımıza çıkar. Buna göre örneğin örf ve adet, vergi 

hukukunun doğrudan bir kaynağı olmayacaktır. Vergi hukukunu özel hukuk ile ilişkileri 

çerçevesinde, vergiyi doğuran olayın temelindeki maddi olayın özel hukuk ilkelerine 

göre saptanması gerektiğinde örf adet özel hukuk için kaynak oluşturduğu ölçüde, vergi 

hukukunun da dolaylı kaynağı olabilecektir307.

Ancak, vergi borcunun doğumu ve sona ermesi dışında kalan usule ilişkin 

hususlarda hâkimin boşluk doldurabileceği kabul edilmelidir308.

Örneğin ortakçılık ve yarıcılık hakkında GVK’da hiç hüküm olmazsa, ya da 

var olan hüküm yetersiz kaldığı takdirde, bu faaliyetlerin geçerli olduğu zirai kazanç 

konusunda örf ve adet dolaylı rol oynayabilecektir. Aynı şekilde TTK mad. 2’ye göre 

ticari ilişkilerde geçerli örf ve adet ile ticari teamül de vergi hukukuna dolaylı olarak 

yansıyabilecektir. Vergi hukuku alanındaki Danıştay uygulamasında örf ve âdete çok az 

yer verildiği gözlemlenebilir. Bununla beraber vergi yasalarının ender olsa da örf ve 

âdete açıkça yer verdiği görülebilir. KDVK mad. 25/I, VİVK mad. 4/c ve VUK mad. 

228/I bunun örneklerini görmek mümkündür309.

                                               
306 Furtun, s. 164.
307 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 16.

308 Kızılot, Şenyüz, Taş ve Dönmez, s. 84.
309 Öncel, Kumrulu ve Çağan, ss. 16-17.
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3.7 Ekonomik Yaklaşım İlkesi

VUK mad. 3, 30.12.1980 gün ve 2365 sayılı kanunun 1. mad. ile değiştirilerek 

vergi hukukunda yorum ve ispatla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Aceleye getirilmiş, 

sistematik bozukluklar bünyesinde barındıran “vergi kanunlarının uygulanması ve 

ispat” başlığını taşıyan bu madde ile, ekonomik yaklaşımın Türk vergi hukukunda yasal 

bir dayanağa sahip olduğu sonucuna madde hükmünden çıkarım yoluyla ulaşılmaktadır. 

Gerekçesinde ve yasalaşma sürecinde ciddi yanlışlıkları barındıran, ekonomik yaklaşım 

ve ispat hükümlerini formüle etme konusunda başarısız olduğu gözlenen bu yasal 

düzenlemenin tüm eksikliklerine rağmen yasada yer almasının vergi normlarının 

uygulama sürecinde, vergi hukukunun diğer hukuk alanlarından farklılığını vurgulaması 

açısından yararlı olduğunun da altını çizmek gerekir310.

1980 yılında yapılan bu yasal düzenlemeden önce vergi yasalarımızda 

ekonomik yaklaşımın uygulaması sayılabilecek özel hükümler yer almaktaydı. 

KVK’nın 15. mad. örtülü sermaye ve örtülü kazanç dağıtımına ilişkin düzenlemeler, 

DVK 4. mad. yer alan ve DV’nin tayininde kâğıdın mahiyetinin esas alınmasını 

öngören düzenleme, VUK’un vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş 

bulunmasının vergi mükellefiyetinin ve sorumluluğunu kaldırmayacağını düzenleyen 

hükmü bu tür düzenlemelere örnek olarak verilebilir311.  

Çoğu kez vergi hukuku ile özdeşleştirilmiş biçimde kullanılan ve vergi 

hukukuna özgü olduğu vurgulanan “ekonomik yaklaşım”, vergi normları 

anlamlandırılırken ve vergiyi doğuran olay saptanıp, nitelenirken, biçimlerin ötesine 

geçilerek özün –iktisadi boyutun- esas alınmasını öngörmektedir. Alman yazınında –ve 

aynı yoğunlukta olmasa da- Türk yazınında, uzun süreden beri mevcut ve çok sayıda 

yargı kararına konu olan bu kavramın kapsamı ve uygulama alanı konusundaki 

belirsizliğin giderilmemiş olması eleştirilmektedir. “Hukuki güvenlik” ve de vergi 

planlamasını olumsuz etkilemesi katlanılmaz bulunmaktadır. Halbuki bir metot mu, 

yoksa vergiler alanında ekonomi, hukuk, işletme, muhasebe verilerinin kullanımını 

öngören özel bir yöntem mi olduğu tartışma konusu yapılan ekonomik yaklaşımın, vergi 
                                               
310 Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), ss. 39-40.
311 Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), s. 41.
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yasalarının yorumu, yorumun sınırları, hâkimin hukuk yaratması, vergi saptanması ve 

nitelendirilmesi problemleriyle iç içe geçtiği, ekonomik yaklaşım ve bununla bağlantılı 

problemlerin çözümünün disiplinler üstü bir bakış açısı gerektirdiği genel kabul 

görmektedir312.

Vergi hukukunda yasanın amacından hareket edilerek yorum yapılması 

ekonomik yaklaşımın uygulanması sonucunu doğurur. Ekonomik yaklaşım, vergi 

doğurucu olayların saptanmasında ve vergi yasası hükümlerinin yorumlanmasında 

hukuki biçimlerin ötesine geçilerek gerçek ekonomik nitelik ve içeriklerin esas alınması 

anlamını taşır. Ekonomik yaklaşım vergi hukukuna özgü bir yorum yöntemidir ve gerek 

maddi olayın saptanmasını gerek hukuk kuralının yorumunu içerdiğinden bir üst 

kavram olarak kullanılır. Vergiyi doğuran olayın ekonomik niteliği ve işlerliğine göre 

saptanmasına ve değerlendirilmesine vergi hukukunda ekonomik irdeleme denir. 

Vergiyi doğuran olaya uygulanacak hukuk kuralının ekonomik gerçekler göz önüne 

alınarak saptanması ise ekonomik yorumdur. Ekonomik yorum karar aşamasında 

yapılır. Ekonomik irdeleme ve ekonomik yorum, ekonomik yaklaşım üst kavramının 

unsurları görünümündedir313.

Ekonomik yaklaşımın vergi hukukundaki asıl işlevi, “mali güce göre 

vergilendirme” temel ilkesinin özel hukuk işlemleriyle işlemez hale getirilmesini 

önlemek ve aynı iktisadi güce sahip olanları aynı biçimde vergilendirerek vergilemede 

eşitliği sağlamaktır. Öz olarak vergi hukukunu kendini ve ilkelerini koruma refleksi 

olarak da nitelenen314 ekonomik yaklaşımın, kavramda yer alan “ekonomik” 

kelimesinden hareketle amaçsal yorumun bir parçasına indirgenerek “vergi normlarının 

uygulanmasında, normların ekonomik amaçlarının dikkate alınması” olarak algılanması, 

yorum sürecinin giriftleşmesi, kararması sonucunu doğuracak; en önemlisi de “hazineci 

yaklaşım”a dayanak oluşturabilecektir315. Ekonomik yaklaşıma dair bir başka sakınca, 

ekonomik irdeleme yapılırken vergiyi doğuran olayın saptanması ve nitelenmesinde 

                                               
312 Mustafa Akkaya, “Danıştay Kararlarında Ekonomik Yaklaşım”, 2004 Yılı İdari Yargı Sempozyumu, 
http://www.danistay.gov.tr/, (2 Mayıs 2009).
313 Öncel, Kumrulu ve Çağan, ss. 24-25.

314 Tipke, Steuerrechtsordnung, C: III, s. 1309 Aktaran: Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), s. 35. 
315 Akkaya, (Ekonomik Yaklaşım), s. 35
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ekonomik içeriğin dikkate alınması adına, gerçekleşen maddi olay yerine 

gerçekleşmemiş varsayımsal bir başka olayın ikame edilmesi durumudur316.

VUK mad. 3 İspat başlıklı B fıkrası317, vergiyi doğuran olayla ilgili işlemlerde 

gerçek mahiyetin geçerli olduğundan bahsetmektedir. Bu hüküm gerçekte bir ispat 

kuralından çok vergi hukukunda ekonomik yaklaşıma ilişkin kural öngörmektedir. Buna 

göre vergi doğurucu işlem, olay ve hukuki durumların sadece dış görünüşleri, hukuki 

biçim ve isimleri değil, aynı zamanda bunların ekonomik anlam ve içerikleri de göz 

önünde bulundurulacaktır. DVK mad. 4/(I, II)318’de bu genel yorum kuralına uygun bir 

hüküm getirmektedir319. 

Örneğin, içeriğinden kefalet sözleşmesi olduğu anlaşılan bir belgenin 

başlığında kira sözleşmesi yazıyorsa bu belge üzerinden yasanın kira için öngördüğü 

binde 1.65 oranında DV değil kefalet için öngörülen binde 8.25 oranında DV 

alınacaktır320. 

“Peçeleme”de ekonomik yaklaşım ilkesi, hukuksal biçim kötüye kullanılırsa 

öne çıkacaktır.

                                               
316 Akkaya, (Sempozyum), http://www.danistay.gov.tr/, (2 Mayıs 2009).
317 VUK mad. 3/b:

İspat

“Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.”
318 DVK mad. 4/I, II:

Kâğıtların mahiyetinin tayini

“Bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi 
bulunur.

Kâğıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş 
olanlarda üzerlerindeki yazının tazammum ettiği hüküm ve manaya bakılır.”

319 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 25.
320 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 25.
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3.8 Şirketlerde Bölünme ve Devir Açısından

Vergi hukuku özel hukuk ilişkisi vergi ziyaına yol açıcı işlemler ve kayıt dışına 

çıkabilme olanağı açısından tahlil edildiğinde, ya özel hukuk düzenlemelerinin vergisel 

sonuçlar düşünülmeden yapıldığı ya da vergi hukuku düzenlemelerinin özel hukuk

dikkate alınmadan gerçekleştirildiği şeklinde ortaya çıkmaktadır321. 

İşte böyle durumlardan bir tanesi başta TTK olmak üzere Sermaye Piyasası 

Hukuku, İş Hukuku ve Rekabet Hukuku’nda düzenlenmeyen devir ve bölünme 

müessesesidir. Sadece vergi mevzuatında düzenlenmiştir. Ancak hem özel hukuku hem 

de vergi hukukunu ilgilendiren bu konunun (hukukun bir bütün olduğu 

düşünüldüğünde) birbirine paralel ve destekleyici doğrultuda düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

3.8.1 Devir

Devir işlemi birleşmenin özel bir türüdür. Bu husus KVK’nın 19. mad. 1. 

fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre devir, birleşmeler aşağıdaki şartlarda yapılması 

halinde KVK uygulanmasında yapılan bu işlemler “devir” olarak nitelendirilip sonuç 

doğuracaktır322. 

Bu şartlar;

- Birleşen veya birleşilen kurumların kanuni veya iş merkezi Türkiye’de 

olması,

- Münfesih kurumun şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kârının Ticaret 

sicilinde tecil edildiği tarihteki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir 

bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesidir.

                                               
321 Ahmet Bumin Doğrusöz, (İlişki),   
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004064564.htm, (15 Ağustos 2008).

322 Cevdet Okan Bahar, “Birleşme, Devir, Bölünme, Tür Değiştirme Hallerinde Vergilendirme”, E-Yaklaşım, Sayı: 
54, Ocak 2008, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/20080110630.htm , (19 Kasım 2009).
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- Diğer taraftan devralınan kurumun öz sermaye tutarını geçmeyen zararları, 

devralan kurum tarafından devralınan kıymetle orantılı olarak hasıl olacak kârlarından 

KVK’nın 9. mad.323 koşullarda mahsubu yapılabilecektir.

                                               
323 KVK mad. 9:

Zarar Mahsubu

“1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı 
gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır: 

a) Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar. 

Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye 
tutarını geçmeyen zararları ile 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilen tam bölünme işlemi sonucu 
bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararların 
indirilmesinde aşağıdaki şartlar ayrıca aranır: 

1) Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması. 

2) Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl 
süreyle devam edilmesi. 

Bu şartların ihlâli halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı 
doğmuş sayılır. 

b) Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla 
nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar; 

1) Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının zarar dahil, her yıl o ülke 
mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması, 

2) Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye'deki ilgili vergi dairesine ibrazı, 

halinde indirim konusu yapılır. 

Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, bilânço ve gelir tablosunun, o 
ülkedeki yetkili malî makamlarca onaylanması zorunludur. Faaliyette bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması 
halinde, her yıla ait vergi beyannamesinin, o ülke yetkili makamlarından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk 
elçilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine 
onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir. 

Türkiye'de indirim konusu yapılan yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi veya gider yazılması halinde, 
Türkiye'deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsup veya gider yazılmadan önceki tutardır.
(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
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KVK’nın 19. mad.324 uygun olarak yapılacak devirlerde (devir hükmündeki 

birleşmeler dahil) yapacağımız açıklamalar çerçevesinde münfesih kurumun 

(devredenin) sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilecek, 

birleşmeden doğan karlar ise hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir (KVK mad. 

20). Devir tarihi, şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının tescil tarihidir. Devre 

ilişkin KV beyannamesi, tescil edilen devir kararı ile birleşmenin Ticaret sicili 

gazetesinde ilan edildiği tarihler arasındaki kazancı kapsaması ve itibaren otuz gün 

içinde münfesih kurumun vergi dairesine verilmesi gerekir. Ayrıca, devir işlemi, hesap 

döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna 

                                               
324 KVK mad. 19:

Devir, bölünme ve hisse değişimi

(1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir: 

a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması. 

b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde 
devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi. 

(2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir. 

(3) Aşağıdaki işlemler bölünme veya hisse değişimi hükmündedir:

a) Tam bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varlığını, 
alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef 
sermaye şirketine devretmesi ve karşılığında devredilen sermaye şirketinin ortaklarına devralan sermaye şirketinin 
sermayesini temsil eden iştirak hisseleri verilmesi, bu Kanunun uygulanmasında tam bölünme hükmündedir. 
Devredilen şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibarî değerinin % 10'una kadarlık kısmının nakit 
olarak ödenmesi, işlemin bölünme sayılmasına engel değildir.

b) Kısmî bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun 
Türkiye'deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde 
tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri 
üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu 
Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme 
bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi 
zorunludur. Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette 
kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında 
devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve 
iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur.

c) Hisse değişimi: Tam mükellef bir sermaye şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu şirketin yönetimini 
ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması ve karşılığında bu şirketin hisselerini devreden ortaklarına 
kendi şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisselerini vermesi, bu Kanunun uygulanmasında hisse değişimi 
hükmündedir. Hisseleri devralınan şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin %10'una 
kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin hisse değişimi sayılmasına engel değildir. 

(4) Bu maddeye göre yapılacak bölünmelerde aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar, ilgili olduğu aktif veya pasif 
hesapla birlikte devrolunur. 

(5) Maliye Bakanlığı devir, bölünme ve hisse değişimi işlemleri ile ilgili usûlleri belirlemeye yetkilidir.
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kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde münfesih kurumun önceki dönem kurum 

beyannamesi de aynı süre içinde yine tarafların müşterek imzaları ile verilecektir325.

Gerçek kişilerin kapalı veya aile tipi olarak adlandırılan anonim şirketlerde 

sahip oldukları hisse senetlerini devretmeleri yoluyla sağladıkları kazançlar, GVK’nın 

mükerrer 80. mad.326 kapsamında değer artış kazancı olarak kabul edilmiştir327.

GVK mükerrer 80. mad, miras yahut bağış gibi yollarla karşılıksız (ivazsız) 

olarak iktisap edilenler hariç olmak üzere tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin 

iktisap tarihinden itibaren iki yıl içinde veya iktisaptan evvel elden çıkarılmasından 

                                               
325 Bahar, (Devir), http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/20080110630.htm , (19 Kasım 2009).
326 GVK Mükerrer mad. 80:

Değer Artış Kazançları

“(4783 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen madde Yürürlük; 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 
09.01.2003) Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. 

1. (5281 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 
değişen bent. Yürürlük; 01.01.2006) İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan 
fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden 
çıkarılmasından sağlanan kazançlar.

2. 70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden 
çıkarılmasından doğan kazançlar. 

3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler 
tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar. 

4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar. 

5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar. 

6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) 
ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları 
gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak (5615 sayılı kanunun 5 inci maddesiyle değişen 
ibare Yürürlük; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 04.04.2007) beş yıl içinde(8) elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak 
tarafından satın alınmış sayılır.). 

Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve 
temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını 
ifade eder. 

5281 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 
değişen fıkra. Yürürlük; 01.01.2006) Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer 
sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 6.000 (270 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel 
Tebliği ile 1.1.2009 tarihinden itibaren 7.600 TL.)Yeni Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

Faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticarî işletmeye dahil 
amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar ticarî 
kazanç sayılır ve bunlara ticarî kazanç hakkındaki hükümler uygulanır.”
327 Ahmet Bumin Doğrusöz, “Anonim Şirket Hisselerinin Devrinde Vergileme”, Yaklaşım, Yıl: 17, Sayı: 202, Ekim 
2009, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/20091015460.htm , (19 Kasım 2009); Ahmet Bumin 
Doğrusöz, “Anonim Şirket Hisselerinin Devrinde Vergi”, Referans, 3 Eylül 2009, 
http://www.referansgazetesi.com/print.aspx?HBR_KOD=128733 , (19 Kasım 2009).
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sağlanan kazançların değer artış kazancı olarak vergiye tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 

Maddeye göre ivazsız elde olunan hisse senetlerinin elden çıkarılması ile bir bedel 

(ivaz) karşılığı edinilen hisse senetlerinin iktisap tarihinden itibaren iki yıl geçmesinden 

sonra sağlanan kazançlar GV’nin konusuna girmemektedir328.

Hisse senetlerinin iktisap tarihinden itibaren iki yıl geçtikten sonra elden 

çıkarılması halinde doğan kazancın vergilendirilmeyecek olması, hisse senedinin iktisap 

tarihinin bilinmesini önemli kılmaktadır. Bu nedenle, hisse senedi alım satımı 

yapanların vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirebilmeleri açısından hisse 

senetlerinin iktisap tarihini bilmeleri gerekmektedir329. 

Anonim Şirketlerin hisse senedi bastırmadan önce hisse senetlerini bastırıp 

dağıtıncaya kadar geçerli olmak üzere ilmühaber çıkarmaları da ihtimal dâhilindedir. 

Pek çok şirket ilmühaber ihracının maliyetsiz olması, hisse senedi gibi tedavül 

olanağının bu şekilde de sağlanabiliyor olması ve her bir hissedar için birden fazla payı 

ihtiva eder şekilde birer adet düzenlenebilmesi ve devir için birden fazla payı ihtiva 

eden birkaç ilmühaberle değiştirilmesinin kolay olması gibi sebeplerle, ilmühaber ihracı 

yoluna gitmektedir330.

Doktrinde baskın olan görüş, ilmühaberlerin kıymetli evrak niteliğinde olduğu 

yönündedir. Ayrıca, TTK’nın ilmühaberlerin hisse senetleri yerine çıkarılacağını kabul 

etmesi dolayısıyla, ilmühaberlerin devrinden elde edilen kazanç, aynı hisse senetleri 

gibi vergilendirilir. Bir başka anlatımla iki yıl veya daha fazla süreyle ilmühabere sahip 

olan bir kişinin, bu ilmühaberlerin devrinden sağladığı kazançlar, GV’nin konusuna 

girmez331.

                                               
328 Bumin Doğrusöz, (Hisse Devrinde Vergileme), 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/20091015460.htm , (19 Kasım 2009).

329 Bumin Doğrusöz, (Anonim Şirket), http://www.referansgazetesi.com/print.aspx?HBR_KOD=128733 , (19 Kasım 
2009).
330 Ahmet Bumin Doğrusöz, “AŞ Hisselerinin Devrinde Vergi – 2”, Referans, 7 Eylül 2009, 
http://www.referansgazetesi.com/print.aspx?HBR_KOD=128918 , (19 Kasım 2009).

331 Bumin Doğrusöz, (Hisse Devrinde Vergileme), 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/20091015460.htm , (19 Kasım 2009).
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Bir diğer olasılıkta anonim şirketin hisse senetlerini veya ilmühaberlerini 

bastırmamış yani hisselerin çıplak olması durumudur. Bu şekilde çıplak hisselerin 

devrinde, artık bir menkul kıymetin devrinden söz edilemeyeceği için, devir dolayısıyla 

elde edilen kazancın vergilendirilmesinde uygulanacak düzenleme mükerrer 80. mad. I. 

değil IV. bendidir. Bu bent ortaklık hak veya hisselerinin devrini vergiye tabi kılarken, 

I. bentte söz konusu olan iki yıllık süre gibi bir süre getirmemiştir. Dolayısıyla anonim 

şirketlerin hisse senedi veya ilmühabere bağlanmış payların devrinde, kazancın vergiye 

tabi olmasında, iktisap tarihi ile devir arasında geçen süre önem taşımaz332. Bu nedenle 

anonim şirketin hisselerinin devredilmesinin düşünüldüğü hallerde, kazancın vergi dışı 

kalması için, iki yıl öncesinden ilmühaber çıkarılarak hissedarlara dağıtılmasında fayda 

vardır. Aksi halde verginin doğumuna gereksiz yere sebebiyet verilmiş olur333.

Satış kazancının vergiye tabi olduğu hallerde, GVK’nın mükerrer 81. mad. 

göre, satış kazancının tespitinde, maliyet bedeli334nin elden çıkarma işleminin yapıldığı 

ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsü’nce belirlenen toptan eşya fiyat 

endeksindeki artış oranında artırıp revize edilerek dikkate alınması gerekmektedir. Bu 

suretle, enflasyona tekabül ettiği kabul edilen kazanç kısmı vergi dışına çıkmakta, reel 

kazancın vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Ancak bu endekslenmenin yapılabilmesi 

için artış oranının yüzde 10 veya daha fazla olması gerekmektedir. 2010 yılında elde 

edilecek değer artış kazançlarının vergilendirilmesinde kazancın 7.700,00 TL’si 

vergiden istisnadır335.

                                               
332 Bumin Doğrusöz, (Anonim Şirket 2), http://www.referansgazetesi.com/print.aspx?HBR_KOD=128918 , (19 
Kasım 2009).
333 Bumin Doğrusöz, (Hisse Devrinde Vergileme), 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/20091015460.htm , (19 Kasım 2009).

334 VUK mad. 262:

Maliyet Bedeli

“Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle 
bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.”

335 Bumin Doğrusöz, (Anonim Şirket 2), http://www.referansgazetesi.com/print.aspx?HBR_KOD=128918 , (19 
Kasım 2009.
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3.8.2 Bölünme

Ticaret hukukunun alanına giren “ticaret şirketleri”nin, vergi hukukunun 

alanına giren “bölünme” müessesi doğrultusunda incelenmesi tezin konusu olan “vergi 

hukukunun özel hukuk ile ilişkisi” içerisine girmektedir. “Bölünme” müessesi 

incelenirken vergi hukukunun düzenlemeleri dikkate alınmalıdır. Hele ki TTK başta 

olmak üzere Sermaye Piyasası Hukuku, İş Hukuku ve Rekabet Hukukunda 

düzenlenmemiş olması göz önüne alındığında Vergi mevzuatındaki düzenlemelerin 

önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Kurumlarda bölünme vergi hukuku açısından bir kurumun aktif ve pasifiyle bir 

kuruma devri veya satışı yerine, birden fazla kuruma ve kuruluşa mevcut mal varlığı, 

alacak ve borçlarının mukayyet (muhasebe) değerleri üzerinden devri suretiyle 

münfesih konuma getirilmesini ifade etmektedir. Kurumlarda bölünme hukuki açıdan 

“tam bölünme” ve “kısmi bölünme” olarak iki farklı şekilde gerçekleşmektedir336.

3.8.2.1 Tam Bölünme

Şirketlerde tam bölünme müessesesi, kanunun TTK, Sermaye Piyasası 

Hukuku, İş Hukuku ve Rekabet Hukuku boyutu bir kenara bırakılarak vergi mevzuatı 

ile düzenlenmeye çalışılmıştır337.

KVK’nın 19. mad. bölünme müessesesini düzenlemiştir. Tam bölünme 

şeklinde bölünen şirketi infisah edip hayatiyeti sona ererken (tüzel kişiliği yok olurken) 

kısmı bölünme şeklinde bölünen şirketin hayatı kalan malvarlığı, tesisleri veya 

işletmeleri ile birlikte devam etmektedir. Bu nedenle tam bölünmeye, “infisahla 

sonuçlanan bölünme” ve kısmi bölünmeye de “infisahla sonuçlanmayan bölünme” 

denilmesi de mümkündür338.

                                               
336 Veysi Seviğ, “Vergi Hukuku Açısından Kurumlarda Bölünme”, Dünya, 3 Ekim 2005.
337 Ahmet Bumin Doğrusöz, (İlişki),   
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004064564.htm, (15 Ağustos 2008).

338 Ahmet Bumin Doğrusöz, “Türk Vergi Hukukunda Şirket Bölünmesi – I”, Dünya, 18 Ekim 2001, 
http://www.dunyagazetesi.com.tr/haberArsiv.asp?id=53547 , (19 Kasım 2009).



94

KVK’nın 1. mad. sermaye şirketlerinin KV mükellefi oldukları belirtildikten 

sonra, KVK’nın 2. mad. sermaye şirketleri ibaresinden ne anlaşılması gerektiği 

açıklanmıştır. Buna göre; TTK hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar 

sermaye şirketidir. KVK’nın uygulanmasında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme 

ve denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır. Bu 

durumda tam bölünme için bölünen ve devralan kurumların anonim, limited ve 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olması gerekmektedir. Dolayısı ile 

KVK’nın 1. mad. sayılan ve sermaye şirketi mahiyeti taşımayan diğer KV 

mükelleflerinin tam bölünme uygulamasından yararlanması mümkün değildir339.

Tam bölünen şirketin ve devralacak şirketlerin aynı neviden olması gerekmez. 

Mesela bir anonim şirket mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla anonim şirket 

ve limited şirkete bölünebilir340.

Bu paylaştırmada, tam bölünen şirketin ortakları arasındaki menfaat dengesinin 

sağlanması için ortaklara, tam bölünme nedeniyle oluşacak yeni hisselerin nominal 

bedellerinin en fazla %10’a kadar nakit ödeme yapılabilmektedir341.  

1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği342, tam bölünmeye 

ilişkin hükümlere343 yer vermiştir.

                                               
339 Mehmet Tahir Ufuk, “Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Bölünmeye İlişkin Hükümleri”, Yaklaşım, Yıl: 17, Sayı: 
202, Ekim 2009, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/20091015447.htm , (19 Kasım 2009).

340 Mehmet Maç, “Şirketlerde Tam Bölünme Yoluyla Vergisiz Yeniden Yapılanma”, Yaklaşım, Yıl: 15, Sayı: 173, 
Mayıs 2007, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2007059249.htm , (25 Aralık 
2009).
341 Mehmet Maç, “Şirketlerde Tam Bölünme Nedir?”, 12 Nisan 2007, 
http://www.muhasebenet.net/mh_1204_sirketlerde%20tam%20bölünme%20nedir.html , (25 Aralık 2009).
342 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği, R.G. No: 26482, R.G. Tarihi: 03.04.2007.
343 19.2. Bölünme

19.2.1 Tam bölünme

Tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varlığını, alacaklarını ve 
borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef sermaye şirketine 
devretmesi ve karşılığında devreden sermaye şirketinin ortaklarına devralan sermaye şirketinin sermayesini temsil 
eden iştirak hisseleri verilmesi Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında tam bölünme olarak tanımlanmıştır. 

Bu durumda, bölünen şirketin tüm mal varlığı iki veya daha fazla şirkete geçmekte ve bölünen şirketin ortakları 
devralan şirketlerin ortaklık paylarını iktisap etmektedir. 
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Bölünmede344;

-  KV doğmaz (KVK mad. 20).  Zaten tam bölünen şirketin bilanço rakamları 

aynen devralan şirketlere intikal ettiği için kazanç oluşmamaktadır (Bu istisnadan 

yararlanabilmek için KVK’nın 20. mad. gereklerin yerine getirilmesi gerekir.). 

                                                                                                                                         
Ayrıca, bölünme işlemi sonucu devreden şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin %10’una 
kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesine imkan verilmiştir. Böylelikle hesapların kapatılması amacıyla yapılacak 
küçük miktarlardaki nakit ödemelerin, işlemin bölünme sayılmasını engellememesi sağlanmaktadır.

Bölünen şirketin varlıkları, kayıtlı değer üzerinden devralan şirketlere aktarılacaktır. Vergi Usul Kanununun 265 inci 
maddesinde bu değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında yer alan hesap değeri olarak tanımlanmıştır.

Bu varlıklar, devralan şirket tarafından da kayıtlı değerleriyle kendi kayıtlarına intikal ettirilecektir. Böylece, 
bölünme işlemiyle gerçekte bir vergi ertelemesi yapılmış olmaktadır. Zira, varlıkları devralan şirket ileride bunları 
elden çıkardığında satış bedeliyle kayıtlı bedel arasındaki fark kurum kazancına dahil edilecektir.

Tam bölünme işleminde, aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar, ilgili olduğu aktif veya pasif hesapla birlikte 
devrolunacaktır.

20.2. Tam bölünme halinde vergileme ve beyan

Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca yapılacak tam bölünmelerde, aşağıdaki açıklamalar 
çerçevesinde münfesih kurumun sadece bölünme tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilecek; bölünmeden 
doğan kârlar ise hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.

Tam bölünme tarihi, şirket yetkili kurulunun bölünmeye ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarihtir. 

Bölünme işlemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, bölünmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten 
itibaren otuz gün içinde bölünme suretiyle infisah eden (bölünen) kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. 

Beyanname, bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlar tarafından bölünme tarihi itibarıyla 
hazırlanacak ve müştereken imzalanarak verilecektir.

Bölünme tarihine kadar olan kazancın vergilendirilebilmesi için bölünme tarihi itibarıyla hesaplanan kazancın bu 
beyannameye dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonraki işlemlerden doğan kazanç, devralan 
kurumlara ait olacaktır. 

Bölünme işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar 
geçen süre içerisinde yapılması halinde, bölünen kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanacak 
kurumlar vergisi beyannamesi de bölünmeye ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte verilecektir. Söz 
konusu beyannamenin de bölünen kurum ve bu kurumun varlıklarını devralan kurumlar tarafından müştereken 
imzalanarak münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. 

Bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, bölünen kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını 
ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini, bölünen kurumun bölünme sebebiyle verilecek olan kurumlar 
vergisi beyannamesinin ekinde verecekleri bir taahhütname ile taahhüt edeceklerdir.

Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlardan ayrıca 
teminat isteyebilecektir.

Bölünme beyannamesine, ayrıca bölünme bilançosu ve gelir tablosu, bölünme sözleşmesi ve bölünen kurumun 
varlıklarını devralan kurumların yeni sermaye yapısını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısının birer örneği 
eklenecektir.

Geçici vergi beyannamesinin verilme süresinden önce aynı döneme ilişkin olarak tam bölünme işlemleri nedeniyle 
kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi halinde, bu dönem için ayrıca geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir.
344 Maç, (Yeniden Yapılanma), 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2007059249.htm , (25 Aralık 2009).
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- Bölünen şirketin mal varlıklarının başka şirketlere intikal ettirilmesi 

KDV’den müstesnadır. Bu istisna, KDV indirim iptali de gerektirmez. Yani bölünme 

işlemi hiç KDV doğurmaksızın tamamlanır (KDVK mad. 17/IV-c). Bölünen şirketin 

devrolan KDV’si ve KDV iade alacağı bu bilanço kalemini devralan şirkete intikal eder.

-  Bölünme yoluyla intikal eden gayrimenkullerin, devralan şirketler adına tapu 

tescilinde tapu harcı doğmaz (Harçlar Kanunu mad. 123).

-  Bölünme sözleşmesi ve bölünme münasebetiyle düzenlenen diğer kağıtlar 

DV’den istisna edilmiştir (DVK’ya bağlı 2 No’lu Tablonun IV/17. pozisyonu). 

3.8.2.2 Kısmi Bölünme

KVK mad. 3/III-b bendine göre kısmi bölünme; tam mükellef bir sermaye 

şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilcisinin 

bilançosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak 

hisseleri ya da sahip oldukları üretim ya da hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını 

kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam 

mükellef bir sermaye şirketine devretmesidir. Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin 

devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve 

pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmi bölünmede devredilen 

varlıklara karşılık edinilen devralınan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi 

doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent 

kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına 

verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri 

zorunludur.

Bir başka deyişle kısmi bölünme; karşılığında sermaye payı alınmak suretiyle 

şirket varlıklarından bir kısmının başka bir şirkete ayni sermaye olarak konulmasını 

ifade eder. Bu bağlamda kısmi bölünme aslında, öz itibariyle bir ayni sermaye koyma 

işlemidir. Ancak konuya ilişkin yasa hükmü bir işletmenin her unsuru istediği her 

şirkete ayni sermaye olarak koyması ve karşılığında o şirketten hisselerinin alınması 
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şeklinde düzenlenmemiş, konuya ilişkin olarak bazı sınırlamaları da beraberinde 

getirmiştir345.

1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği, tam bölünmede olduğu 

gibi kısmi bölünmeye ilişkin hükümlere de yer vermektedir: KVK’nın 19. mad. göre 

gerçekleşen kısmi bölünme ve hisse değişimi işlemlerinden doğan kârlar 

hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir. Kısmi bölünme işlemlerinde, bölünen 

kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından, bölünen 

kurumun varlıklarını devralan kurumlar, devraldıkları varlıkların emsal bedeli ile sınırlı 

olarak müteselsilen sorumlu olacaklardır.

ELELE346’ye göre, devredilen ya da bölünen şirketin KV mükellefi ortakları 

açısından bir vergileme sorunu çıkmamakla beraber, özellikle gerçek kişi ortaklar 

açısından devir ve bölünme işlemleri ciddi bir vergi yüküyle karşılaşma riski 

taşımaktadır. Esasen vergi erteleme niteliği ağır basan devir ve bölünme işlemlerinde, 

devredilen ya da bölünen şirket ortaklarının, devir ve bölünme sonucu elde edecekleri 

kazançlar için de paralel bir düzenlemenin olması gerekmektedir.

Eleştiriye katılmakla beraber yapılacak paralel bir düzenlemeyle gerçek kişi 

ortakların devir ve bölünme işlemleri sonucu ortaya çıkan değer artış kazancının 

vergilendirilmesinin elde edilen yeni hisse senetlerinin elden çıkarılana kadar 

ertelenmesi yönünde yapılacak bir yasal düzenlemenin ya da devir veya bölünen 

şirketin KV mükellefi ortakları açısından bir vergilemenin (tıpkı gerçek kişi ortakların 

devir ya da bölünme sonrası ortaya çıkan GV mükellefiyetinde olduğu gibi.) 

düzenlenmesinin (ki bu durum “ELELE”nin aktardığı gibi; esasen vergi erteleme 

niteliği ağır basan devir ve bölünme işlemleri”ne ters bir durumdur.) mükellefiyeti 

eşitleme açısından yararlı olacağını düşünmekteyiz.

                                               
345 Veysi Seviğ, “Kurumlarda Kısmi Bölünme (Sermaye Azaltımı)”, Referans, 26 Eylül 2008, 
http://www.referansgazetesi.com/print.aspx?HBR_KOD=106993 , (25 Aralık 2009).
346 Onur Elele, “Şirketlerin Devir ve Bölünme Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasında Şirket Ortaklarının 
Vergilendirilmesi”, Yaklaşım, Yıl: 15, Sayı: 174, Haziran 2007, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2007069337.htm , (25 Aralık 2009).
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Devir ve bölünme müessesi, başta TTK olmak üzere Sermaye Piyasası 

Hukuku, İş Hukuku ve Rekabet Hukuku’nda da düzenlenmesi gereken bir müessesedir. 

Ancak sadece Vergi mevzuatında kendisine açık bir şekilde yer bulabilmiştir. Oysaki 

hukuk birlik ve bütünlük arz etmesi gereken bir yapıya sahip olmalıdır. Bu açıdan devir 

ve bölünme müessesesinin Vergi mevzuatında yapılmış olan son düzenlemeler 

doğrultusunda alakalı olan diğer hukuk dallarında da düzenlemeler yapılmalıdır. 

Mevcut halde bazı karmaşıklıklara ve uyuşmazlıklara yol açabilmektedir. Yasa tasarısı 

şeklinde Mecliste beklemekte olan TTK Tasarısında bu durum göz önüne alınarak bir 

düzenleme yapılması yararlı olacaktır.
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3. SONUÇ

Hukuk, kamu hukuku ve özel hukuk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kamu 

hukuku ve özel hukukta kendi arasında bölümlere ayrılabilmektedir. Vergi hukukunun 

temel yapı taşı olan “vergi” kavramının bir tarafı Devlet olduğundan dolayı, vergi 

hukuku kamu hukukunun sahip olduğu üstünlüğe sahiptir. Dolayısıyla vergi hukuku 

tartışmasız bir kamu hukuku dalıdır. Özel hukuk dallarında ise tarafların eşit olduğu, 

temelde birbirine üstünlük sağlamadığı bir durum söz konusudur.

Vergi hukuku; verginin tanımı, verginin doğması ve sona ermesi gibi 

kavramları incelerken ister istemez özel hukuk dallarıyla münasebette bulunacaktır. İşte 

bu yüzden konumuzu incelemeye başlarken, ilk bölümde kamu hukuku-özel hukuk 

ayrımından hareketle vergi hukukunun bu ayrım içindeki yerini inceledik. Daha sonra 

özel hukuk dallarının neler olduğundan kısaca bahsettik. Özel hukuk dallarının neler 

olduğunu bilmemiz vergi hukuku ile olan ilişkiyi incelememizde kolaylık sağlamıştır.

Çalışmanın ana konusunu oluşturan vergi hukukunun özel hukuk ile ilişkisini 

incelemeye başlarken çok geniş bir konu olduğunu gördük. Vergi hukuku açısından en 

önemli kavram olan “vergi”nin ortaya çıkması ve sona ermesi aşamasında özel hukuk 

ile ilişkisi doğrultusunda karşımıza çıkan muvazaa ve peçelemeyi ana konumuzun 

başlangıç noktası olarak belirledik. Daha sonraki konular birbiriyle bağlantılı olarak 

ortaya çıkmaktadır.

Muvazaa, türü ne olursa olsun üçüncü kişileri aldatma ve yanıltma amacı 

taşıyan ancak bunu yaparken tıpkı peçelemede olduğu gibi yasayı kullanarak, yasayı

dolanan bir kavramdır. Hem peçelemenin hem de muvazaanın vergi hukuku açısından 

önemine değinmek gerekirse; her ikisinin de birer vergiden kaçınma aracı olarak 

kullanılmasıdır. Peçeleme, tamamen bu amaç için ortaya çıkmış vergi hukukuna özgü 

bir kavramdır. 
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Muvazaa söz konusu olduğunda Borçlar Kanunu’nda bu konuyla ilgili olan 

maddeye bakmak ve bu doğrultuda durumu vergi hukuku açısından incelemek daha 

doğru olacaktır. Borçlar Kanunu’na göre gerçek durumun yani gizlenen durumun 

geçerli olduğu belirtilmektedir. Vergi hukuku da gizlenen duruma göre hareket etmeli 

ve ona göre hüküm vermelidir. Bu da gösterir ki vergi hukuku borçlar hukukunun 

hükümlerinden yaralanmak zorundadır.

Ancak unutmamak gerekir ki muvazaalı bir işlemin muvazaalı olduğu iddia ve 

ispat edilmediği sürece o işlem geçerlidir. Muvazaalı işlem, muvazaalı işlemi yapan 

taraflar ya da üçüncü kişiler tarafından iddia ve ispat edilebileceği gibi bu konuda esas 

sorumlu olan taraf vergi idaresi tarafından ispat edilmelidir. Vergi hukuku açısından 

konuyu incelediğimiz için, vergi idaresinin vergiyi ortadan kaldırmaya çalışacak olan 

her türlü gerekçeyi, yasadan aldığı savunma mekanizmasını kullanarak bertaraf 

etmelidir. 

VUK mad. 3/III doğrultusunda vergi mükellefiyetini veya vergi sorumluluğunu 

devreden sözleşmeler vergi dairesini bağlamaz. Vergi mükellefiyetini veya 

sorumluluğunu devreden sözleşmeler, muvazaa veya peçeleme sözleşmesi olup 

tarafların gerçek iradelerinin ya da gerçek durumlarının yansıtılmadığının vergi idaresi 

tarafından tespit edilmesi dışında, vergi idaresini bağlamaz.

Vergi yükümlülüğü veya vergi sorumluluğunu bir özel hukuk sözleşmesi ile 

devreden sözleşmeler vergi idaresi bakımından bağlayıcı değildir ancak taraflar 

arasındaki ilişkide geçerlidir diyebiliriz.

Peçelemede vergiden kaçınmak için gerçeği yansıtmayan bir sözleşme yapılma 

durumu vardır. Vergi hukuku kendine özgü bir kavram olan peçelemedeki bu durumu 

aydınlatabilmek için “ekonomik yaklaşım ilkesini” getirmiştir. Burada vergi hukuku 

savunma mekanizması olarak “ekonomik yaklaşım ilkesi”ni kullanmaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesi doğrultusunda, Borçlar Kanunu’nun 18/I 

maddesi benzeri bir hükmün doğurduğu “ekonomik yaklaşım ilkesi”, vergilemede 

gerçek durumun esas alınacağını ve buna göre vergilendirme yapılacağını belirtir.
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Ekonomik yaklaşım ilkesi sözleşmenin ötesine geçerek işin iktisadi boyutunu 

ve bu boyuta göre vergi hukuku açısından değerlendirilmesini yani vergilendirilmesini 

gerektirir. 

Ancak unutulmamalıdır ki ekonomik yaklaşım ilkesi, hukuksal biçim kötüye 

kullanıldığı zaman öne çıkmalıdır.

Özel hukuk sözleşmelerinin vergi hukuku açısından durumuna iki açıdan 

yaklaştık. Birincisi vergiyi doğuran olayın söz konusu olup olmadığı diğeri de özel 

hukuk sözleşmelerinin geçerli olup olmadığıdır. Vergiyi doğuran olay ile ilişkisi yoksa 

zaten vergi hukuku açısından incelenecek bir durum söz konusu değildir. Ancak vergiyi 

doğuran olay söz konusu ise yani özel vergi kanunlarında geçen soyut durumla örtüşme

varsa o zaman özel hukuk sözleşmeleri vergi hukuku açısından önem arz etmektedir. 

Buraya kadar olan özel hukuk sözleşmesi ile vergi hukuku ilişkisi açısından bir 

sorun göze çarpmamaktadır. Ancak özel hukuk sözleşmelerinin tamamen ya da bir 

kısmının geçersiz olduğu durumda ne yapılacağı konusu önemlidir. Böyle bir durumda 

sözleşme geçersiz olsa da vergiyi doğuran olayın gerçekleşip gerçekleşmediği sorusuna 

cevap aramak gerekir. Çalışmada da verdiğimiz kumar kazancı örneğinde olduğu gibi 

özel hukuk açısından yasaya ve ahlâka aykırılık gerekçesiyle geçersiz bir sözleşme 

vardır ancak ortada bir kazanç söz konusudur. Ve bu kazanç Veraset ve İntikal 

Vergisindeki soyut durumla örtüşmektedir. O zaman vergi hukukuna göre Veraset ve 

İntikal Vergisi ile vergilendirilmelidir. Özel hukuka göre baştan itibaren geçersizdir.

Bu gibi özel hukuk ve vergi hukukuna göre geçerlilik sonuçları zıt olan 

konularda genelde vergiyi doğuran olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine göre karar 

verilmektedir. Vergiyi doğuran olayın bu ilişkide ne kadar temel bir yapı taşı olduğunun 

göstergesidir. 
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Hukuk düzeni içinde istemeden ortaya çıkan hukuk boşlukları olabilir. Bazen 

de kanun koyucu özellikle bu yola başvurabilir. Vergi hukuku ve özel hukuk açısından 

“hukukta var olan boşlukları”n önemi; kamu hukukunun alt dalı olan vergi hukuku yani 

vergi kanunu ile özel hukukun alt dallarının farklı bakış açılarıyla hazırlanmış 

olmasıdır.

Özel hukuk açısından bakıldığında Medeni Kanun’dan alınan yetki 

doğrultusunda hâkimin hukuk yaratma imkânı vardır. Özel hukuk bu konuda davaların 

sonuçlandırılması gerektiği gerçeğinden yola çıkmaktadır. Ancak işin vergi hukuku 

boyutuna bakıldığında biraz farklı bir durum söz konusudur. Vergi hukuku açısından en 

önemli noktalardan biri olan “yasasız vergi olmaz ilkesi”dir. Yani hâkim duruma göre 

vergi koyamaz. Vergi hukukunun özel hukuk ile ilişkisi açısından konuya 

yaklaştığımızda; vergiyi doğuran olayın ortaya çıkması hususunda var olan bir boşluk 

söz konusu olduğunda hâkim hukuk yaratamaz. Ancak vergi borcunun doğumu ve sona 

ermesi dışındaki vergi ile ilgili konularda özel hukuktan kaynaklanan hukuk yaratma 

imkânından yararlanılabilir.

Vergi hukukunun, özel hukukun bir alt dalı olan ticaret hukukuyla birlikte 

ilişkide olduğu konu “ şirketlerin bölünmesi ve devri” konusudur.

Devir ve bölünme müessesesi başta TTK olmak üzere ilgili birçok hukuk 

dalında düzenlenmeyip sadece vergi mevzuatında düzenlenmiştir. Ancak hem özel 

hukuk hem de vergi hukukunu ilgilendiren bu konunun birbirine paralel ve destekleyici 

doğrultuda düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca gerçek kişi ortakların, devir veya bölünme işlemleri sonucunda gelir 

vergisi mükellefi olmaları, ancak şirketlerin ise kurumlar vergisi mükellefi 

olmamalarında bir eşitsizlik durumu söz konudur. Esasen vergi erteleme niteliği ağır 

basan devir ve bölünme işlemlerinde, gerçek kişi ortaklarında mükellefiyetinin 

ertelenmesi yararlı olacaktır.
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Hukuk birlik ve bütünlük arzetmesi gereken bir yapıya sahip olmalıdır. Bu 

açıdan devir ve bölünme müessesesinin vergi mevzuatında yapılmış olan son 

düzenlemeler doğrultusunda alakalı olan diğer hukuk dallarında da düzenlemeler 

yapılmalıdır. Mecliste taslak halinde beklemekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda 

bu durum göz önüne alınarak bir düzenleme yapılması yararlı olacaktır. 

Çalışmada yer verdiğimiz tüm bu konular gösterir ki vergi hukuku ve özel 

hukuk dalları birbiriyle birçok açıdan iç içedir. Özellikle vergiyi doğuran olay açısından 

bakıldığında özel hukuk vergi hukukunun en önemli ortağıdır. İlişkinin temelini vergiyi 

doğuran olay oluşturmaktadır.

Vergiyi doğuran olayı ortadan kaldırdığımız zaman, vergi hukuku ile özel 

hukuk arasında ortak bir nokta kalmayacaktır. 

Özel hukuk sözleşmelerinin geçerli olup olmaması konusunda da vergi 

hukukunun konuya bakışı “vergiyi doğuran olay” göz önünde tutularak olmalıdır. 

Geçersiz bir özel hukuk sözleşmesi de olsa eğer “vergiyi doğuran olay” çıkmış ise o 

zaman vergi hukuku sözleşmenin geçersizliğine bakmamalı ve vergilendirmeyi 

yapmalıdır.

Vergi hukuku ile ilişkisi olduğunu düşündüğümüz özel hukuk işlemlerinde 

“vergiyi doğuran olay”ın varlığından bahsettik. Lakin “vergiyi doğuran olay”ın bilerek 

ve isteyerek ortadan kaldırıldığı ya da daha az vergi ödemek için özel hukuk 

sözleşmeleri kullanılarak yasayı dolanma ile daha az vergi verildiği durumlardan 

bahsettik. İşte “ekonomik yaklaşım ilkesi” de böyle durumlar için vergi hukukunun bir 

refleksidir, savunma mekanizmasıdır. 

Tüm bu durumlar ortadan kaldırıldığında, “ekonomik yaklaşım ilkesi”ne de 

ihtiyaç kalmayacaktır. Ancak mevcut sistemde ne yasayı dolanma yöntemlerinin ne de 

ekonomik yaklaşım ilkesinin ortadan kalkması söz konusudur. Tüm vergi yasaları ile 

özel hukukun alt dallarına ait olan yasaların birbiriyle koordineli olarak hazırlanması ve 

ülkemizin kendine özgü ekonomik yapısının da göz önüne alınması adı anılan durumun 

ortadan kalkmasında bir nevi yararı olabilecektir.    
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Vergi hukuku özel hukuk ilişkisinde bizce önemli olan nokta kamu hukuku 

geleneğinden gelen vergi hukukunun, vergi hukuku açısından sonuç doğurması 

hususunda kendi ilkelerinin daha baskın olduğudur. Özel hukuka ait kavramları elbette 

kullanmaktadır. Özel hukuka ait düzenlemeleri elbette göz önüne almaktadır. Ancak her 

seferinde durum vergi hukukunun temel yapı taşı olan vergi, dolayısıyla vergiyi 

doğuran olay açısından göz önüne alınmaktadır ve bu da vergi hukukunun 

düzenlemeleri doğrultusunda sonuçlanmaktadır.
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