
 

VERASET İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU 

 

I- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ BAŞVURUSU 

 Veraset İşlemleri bölümünden beyanname gönderebilmek için öncelikle sulh hukuk 

mahkemelerinden veya noterlerden mirasçıların miras paylarını gösteren mirasçılık belgesinin (veraset 

ilamının) alınmış olması gerekmektedir. Mirasçılık belgesi alındıktan sonra, “Veraset İşlemleri” bölümünden 

vefat edenin T.C. kimlik numarası girilerek işlemlere başlanılır. 

  

  

 Birinci Adım:  “Toplam Miras Paydası” bölümüne mirasın toplam kaç paya bölündüğü bilgisi 

yazılmalıdır. Bu bilgi veraset ilamı üzerinde yer almaktadır. 

 

 



 İkinci Adım: Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesini tüm mirasçılar birlikte gönderebilecekleri gibi, 

ayrı ayrı da gönderebilirler. Beyannamesini birlikte vermek isteyen mirasçıların bilgileri aşağıdaki ekrana 

girilmelidir. Bu bölüme eklenen tüm mirasçılar İnteraktif Vergi Dairesinden kendilerine kullanıcı şifresi alarak 

beyannameyi onaylamak zorundadır.  

 Beyanname onayı konusu “Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerim” bölümünün açıklamalarında 

ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.  

 Bu bölümdeki “Miras Payı” alanına, mirasçıların toplam miras içerisinde kendilerine düşen pay 

yazılacaktır. 

  

 

 

 

 

 

 



 Üçüncü Adım: Bu bölüme vefat edene ait arsa, arazi, bina, daire vb. gayrımenkuller ile bu 

gayrimenkuller üzerinde mirasçılar lehine tesis edilmiş hak varsa bunlara ilişkin bilgiler yazılmalıdır. 

 

 

 

 Dördüncü Adım: Bu bölüme telif, patent, rüçhan hakkı gibi haklar yazılmalıdır. 

 



 Beşinci Adım: Vefat edene ait ticari sermaye, otomobil, mevduat, sigorta, yabancı para, silah, kiralık 

kasa vb. servet unsurları bu bölümde beyan edilmelidir. 

 

  

 Altıncı Adım: Vefat edene ait geçerli belgelere dayanan borçlar ile diğer indirilebilecek borçlar ve 

masraflar bu bölümde beyan edilmelidir.  

 Murise ait geçerli belgeye dayanan borçların belgesinin beyannameye eklenmesi gerekmektedir. 

 

 

 



 Yedinci Adım: Veraset işlemlerinin tamamlanması için beyannameye eklenmesi gereken belgeler bu 

bölümde eklenmelidir. Eklemek istediğiniz belgeye bir isim verip, “dosya seç” butonuna tıklayarak dosyayı 

ekleyebilirsiniz. Eklenecek dosya en fazla 1 MB büyüklüğünde olmalıdır. Eklenebilecek belgelerin türü “pdf, 

doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, png, jpeg” olmalıdır. 
 

Eklenmesi gereken belgeler: 

 Veraset İlamı 

 Emlak vergi değerini gösterir belediye veya ilgililerden alınacak belge 

 Tapu belgesi 

 Bankadaki paralar için ölüm tarihindeki faizli bakiyeyi gösterir bankadan alınacak belge 

 Silah ve başka malların ruhsatı 

 Hisse senetlerine ait belge 

 İndirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler 

 Şehitlik durumu varsa “Şehadet Belgesi” 

 Şirket veya ortaklık varsa : 

a. Ölüm günü itibariyle çıkarılan bilançonun kullanılmak istenmesi durumunda bilanço 

b. Gelir Tablosu 

c. Kooperatif üyeliği bulunuyorsa buna ilişkin yazı 

d. Şirket varsa, ticaret sicil gazetesi  

e. Ortaklık varsa ortaklıkla ilgili belge 

  

 

 

 



II- VERASET VE İNTİKAL BAŞVURULARIM 

 

 Kaydedilmiş olan beyanname taslakları ile onaya açılmış olan beyannameler “Veraset İşlemleri” 

altında “Veraset ve İntikal Beyannamelerim” bölümünde yer almaktadır. 

 

 

a. Beyannamenin “Mirasçılara İlişkin Bilgiler” bölümünde tek kişi yer alıyorsa, yani beyanname tek kişi adına 

veriliyorsa, beyannameye onay verilmesi ile birlikte, beyanname vefat edenin son ikametgahının olduğu 

yer vergi dairesine gönderilir. 

 

b. Beyannamenin “Mirasçılara İlişkin Bilgiler” bölümünde birden fazla mirasçı yer alıyorsa, yani beyanname 

birden fazla mirasçı tarafından onaylanacaksa; 

 

- Beyannameyi düzenleyen mükellefin beyannameye onay vermesi ile beyanname  diğer mirasçıların 

onayına açılır.  

 

- Bu aşamada diğer mirasçılara beyannameyi onaylamak için 10 günlük süre tanınır. Tüm mirasçıların 

beyannameye onay vermesi ile 10 günlük süre beklenilmeden, beyanname vefat edenin son 

ikametgahının olduğu yer vergi dairesine gönderilir. 

 

- Diğer mirasçılar İnteraktif Vergi Dairesine kendi şifreleri ile girerek “Veraset ve İntikal 

Beyannamelerim” bölümünden beyannameyi inceleyip, uygun gördüğü takdirde bu beyannameye 

onay vermelidir.  

 

- Diğer mirasçıların onayına açılmış bir beyanname için 10 günlük süre dolduğu halde beyannameyi 

onaylamayan mirasçı varsa, bu mirasçılar beyannameden çıkarılmış sayılarak, beyanname sadece 

onay veren mirasçılar adına,  vefat edenin son ikametgahının olduğu yer vergi dairesine gönderilir. 

 

- Mirasçı, başka bir mirasçı tarafından düzenlenen ve kendi onayına açılan beyannameyi uygun 

görmezse bu beyannameyi iptal ederek, “Veraset ve İntikal Beyannamesi Başvurusu” bölümünden 

yeni bir beyanname oluşturup, bu beyanname ile veraset ve intikal başvurusunu yapabilir. 

 

- Vefat edenin Türkiye sınırları içerisinde son ikametgahının bulunmaması durumunda beyanname, ilk 

düzenleyen mirasçının adresine göre tespit edilen vergi dairesine gönderilir.  

 



III- VERGİ BORCUNUN ÖDENMESİ 

 

 Beyanname ve eklerinin vergi dairesine gönderilmesinden itibaren, eklerde veya beyannamede 

herhangi bir eksiklik olmaması durumunda, ortalama olarak 2 gün içerisinde vergi dairesince tahakkuk 

düzenlenecektir. 

 

 Bu tahakkuka ulaşmak için İnteraktif Vergi Dairesinde “Bilgilerim” altında yer alan “Borç Detay ve 

Ödeme” menüsünden tahakkuk kontrol edilebilir. Aynı ekrandan ödeme yapılabileceği gibi, tüm anlaşmalı 

bankalar veya vergi dairesi aracılığıyla da tahakkuk eden vergi borcu ödenebilir. 

 

 

 


