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VERGİLEMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
• Vergi tarihsel ve sosyal bir kurumdur. 

• Kökeni beşeri müşterek hayat kadar eskidir. 
• Özel mülkiyetin mevcut olmadığı dönemlerde yükümlülük bedensel 

hizmet şeklinde gerçekleşiyordu. 
• Kökeninde gönüllü bir hediye olan vergi, geleneksel bir yükümlülük 

ve zorunlu ödemeye dönüşmüştür.  
• Dini kaidelere göre alınıyordu. 
• Vergi İdaresi başlangıçta adem-i merkeziyetçi iken zaman içerisinde 

merkeziyetçi bir nitelik almıştır. 
• Olağanüstü zamanlarda zaman zaman başvurulan ve belirli 

gayelere tahsis edilen vergi, zaman akışı içinde olağan bir 
finansman aracına dönüşmüştür. 

• Uzun süre ayni niteliğini koruyan vergi, para şeklinde ödenen bir 
mali yükümlülük haline dönüşmüştür. 

• Bir yanı zülüm, isyan, hüsran; bir yanı eğitim, sağlık, yol, köprü.  
 



VERGİ VE DEVLET İLİŞKİSİ 
• Devlet paradır, vergidir. Parayı yapan üzerindeki devlet otoritesidir. 
• Devletin sınıfsal bir özelliği vardır. Devlet sınıflar üstü değil kişiler 

üstüdür. 

•  Devletin bulunmadığı toplumlarda zorlayıcı tek güç silahlı insanlara 
aittir. Bir azınlık çoğunluğun onayını almadan bunu 
gerçekleştiremez. 

• Devletin baskı araçları ordu, polis; ideolojik aygıtları din, öğretim, 
aile hukuk, siyaset, kültür, spor, haberleşmedir. Baskı araçları kamu 
alanı içinde, ideolojik aygıtlar kamusal ya da özel olabilir. 

• Kamu gücünü beslemek için vergiler ve devlet borçları zorunlu hale 
gelir. Kaynak transferinin sürekliliği esastır. 

• Devlet toplumun bireyleri arasında “zımnen” oluşturulmuş bir 
“mukaveleye” mi dayanmaktadır? 

• İnsanlar “birbirlerinin kurdu” mudur 
• Devlet bu çerçevede çeşitli çıkarlar karşısında uzlaştırıcı, tarafsız bir 

“hakem”  midir? 

 



VERGİYİ AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER 

• LİBERAL GÖRÜŞ 
– Vergi bir çeşit tekel fiyatı, yani devletçe sağlanan hizmetlerin fiyatıdır. 

Rasyonalist-ferdiyetçi ve faydacı devlet anlayışından hareket eden bu 
görüşlerin ortak tarafı, vergilemenin devlet ile vergi yükümlüsü arasında bir 
çeşit değişim olarak kabul edilmesi bir değişim eşitliğine dayanmasıdır. 

– Mübadele esasın dayanan bu faydacı anlayışın üç ayrı izah tarzına 
dayanmaktadır: (1) vergiyi hizmet bedeli, (2) sigorta primi, (3) genel giderler 
katılma payı. 

• KOLLEKTİF GÖRÜŞ 
– Vergi fayda ya da değişim ile değil devletin egemenliğiyle açıklanır. 
– Vergilemenin fertlerin ödeme güçlerine göre kademelendirilmesi gerekir. Mali 

güce göre katkı. 
– Devletin fonksiyonlarını gerçekleştirebilmek için teb’asından her türlü 

fedakarlığı isteyebilir. Kollektif  ihtiyaçları karşılamak için total bir ödeme. 
– Vergi toplumsal artı’ya el koymadır. Bu Devlet gücüyle yapılır.  Ücretli 

çalıştırma,  
 



VERGİNİN AMAÇLARI 

• MALİ AMAÇ 
– Bir vergi sisteminin en önemli işlevi kamu hizmetlerinin finansmanı için gerekli 

olan gelirlerin temin etmesidir.  

• İKTİSAT POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK VERGİ 
– Konjönktür politikasına ilişkin amaç 

– Büyüme politikasına ilişkin amaç  
• GELİRİN YENİDEN DAĞITIMINA İLİŞKİN AMAÇ 

– Yüksek gelirleri azaltıp, düşük gelirleri desteklemek 

• DİĞER AMAÇLAR 
– Nüfus politikaları 
– Eğitim, kültür, spor  
– Halk sağlığı 
– Dinsel vb. 

 



VERGİLEMENİN KONJONKTÜREL İSİTKRARA ETKİSİ 
 
 • Geleneksel maliye politikası “bütçe denkliği” ilkesine dayanıyordu.  

• Bu nedenle konjonktürel daralma döneminde bütçe açığı ile 
karşılaşıldığında  vergi oranlarının yükseltilmesi, konjonktürün 
genişleme döneminde vergi gelirlerinin azaltılması zorunlu 
görülmekteydi. 

• Modern maliye teorisi şekli anlamda bütçe denkliği esasında 
hareket ederek tam istihdam, fiyat istikrarı ve dış ekonomik 
dengeyi aynı zamanda gerçekleştirmeyi hedefler. Bu işlevler 
sağlanırken ekonomik büyüme gerçekleştirecek ve nihayet yaratılan 
geliri üretim sürecine katılanlar arasında büyük dengesizlikler 
yaratmadan dağıtımı sağlanacaktır. 

• Buna göre reel planda, var olan üretim kaynakları tam olarak 
kullanılmalı, yüksek oranlı işsizlik ya da üretim kapasitesinde 
aylaklık olmamalı. Genel fiyat düzeyi yani enflasyon hızlı artış ya da 
şiddetli iniş-çıkışlar göstermemeli. 
 

 



VERGİ TEKNİĞİ 
bir vergi fikrini gerçekleştirme sanatı 

• İyi bir isim 

• Basit mevzuat 

• Vergi tarifesi 

• Vergi idaresi 

• Vergi denetimi  

• Vergi yargısı 
• Mevcut sosyal, psikolojik, hukuki ve iktisadi koşullar, 
• Vergi zihniyeti ve vergi ahlakını, devlet rejimini, iktisadi sistemi, 

işletme ve teşebbüs şekilleri. 
• Bir ülkenin hukuk düzeni ve iktisadi sistemi ne kadar iyi gelişmiş 

olursa olursa, vergi tekniğinin görevlerini gerçekleştirme şansı da o 
oranda artar. 

 
 



VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN AYRIMLAR 

• VERGİ USUL HUKUKU 
– Vergi borcunun ortaya çıkması, tarafları, tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsili, 

değerleme hükümleri, süreler, vergi denetimi, uyuşmazlıkların idari yollarla 
çözümü vb. 

• VERGİ İCRA HUKUKU 
– Vadesinde ödenmeyen vergi alacaklarının zora dayalı tahsil yöntemlerini 

belirleyen kuralları. 

• VERGİ CEZA HUKUKU 
– Vergisel iş ve işlemlere dayalı suç niteliği arz eden ve ceza yaptırımına tabi 

tutulması gereken fiillerin tanımı ile verilecek cezaların infaz şekillerine ilişkin 
kurallar. 

• VERGİ YARGILAMA HUKUKU 
– Vergisel işlemlere (vergilendirme, cezalandırma, tahsil ve icra)karşı vergi 

mahkemelerinde açılan davaların yürütülme esaslarını konu alır 

• ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU 
– İki veya daha fazla devleti ilgilendiren vergilemenin boyotunu, çifte 

vergilendirmenin önlenmesi, uluslararası vergiden kaçınma ve vergi 
kaçakçılığı ile vergi uyumlaştırılması konularını kapsar 

 



OBEZLERE VERGİ YÜKÜ 
En şişman nesil oluşuyor 
 ABD'nin Alabama eyaletinde obezlere 
"ekstra şişmanlık vergisi" getiriliyor. “İl 
Giornale” gazetesi aynı uygulamayı 
İtalya'nın da düşündüğünü yazdı. İlk 
aşamada, obez sınıfına girecek 
durumdaki çocukları olan aileler, 
çocuklarını ihmal ettikleri sayılacak ve 
vergi ödeyecek. 24.08.2008 Hürriyet. 
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TÜRK VERGİ SİSTEMİ  
 (ÖZEL VERGİ HUKUKU) 

GELİR VERGİLERİ      HARCAMA VERGİLERİ        SERVET VERGİLERİ  

    - Gelir Vergisi                                - Katma Değer Vergisi                    -Veraset ve İntikal    
 - Kurumlar Vergisi                        - Özel Tüketim Vergisi                                       - Emlak Vergisi 
                - BSMV                        
                - Mot.Taş. Vergisi 
                                           - Özel İletişim Vergisi 
                                           - Şans Oyunları Vergisi 
                                           - Damga Vergisi 
                                                         - Gümrük Vergisi 
                                                         - Harçlar 
                                                         - Belediye Vergileri 

  



VERGİNİN UNSURLARI 

• -Kamu Giderlerini karşılamak üzere alınabilir. 
• -Özel kesiminden kamu kesimine yapılan bir aktarımdır. 
• -Hukuksal zora dayanır 
• -Karşılıksızdır. 
• -Kesin bir ödemedir 

• -Parasal bir ödemedir. 

 



 
VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

 
-BAĞLAYICI KAYNAKLAR 
  1- Anayasa 
      -  Genellik İlkesi 
        - Karşılıklık İlkesi 
        - Mali Güce Dayanma İlkesi 
        - Adalet İlkesi 
        - Eşitlik İlkesi 
        - Kanunilik İlkesi 
 2- Kanunlar 
 3- Uluslararası Vergi Antlaşmaları 
 4- Kanun Hükminde Kararnameler 
 5- Bakanlar Kurulu Kararları 
 6- Yönetmelikler 
 7- Bağlayıcı Genel Tebliğler 
 9-Anayasa Mahkemesi Kararları 
 10-İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararları 
 11-Örf Adet 

  



- BAĞLAYICI OLMAYAN KAYNAKLAR 
 

1-Yargı İçtihatları 
2-Bilimsel Öğreti 
3-Bağlayıcı Olmayan Genal Tebliğler 
4-Genelgeler 
5-Sirküler 
6-Muktezalar 



ANAYASA 
-Vergi ödevi ile ilgili kurallar “Anayasa’mızda “Siyasi Haklar Ve 

Ödevler” bölümünde düzenlenmiştir. 
-Sosyal  ve ekonomik haklar bölümünde düzenlenseydi kişilerin 

ödediği vergiler karşılığında Devlet’ten talep hakkı doğardı. 
-Kişi hakları ve ödevleri kişinin Devlet tarafından aşılamayacak ve 

dokunulamayacak nitelikteki haklarıdır. 
 -  Anayasa Madde:73 

  Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, 
vergi ödemekle yükümlüdür.      

  Yükünün adaletli ve dengeli dengeli dağılımı, maliye 
politikasının sosyal amacıdır.      

 Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla   

konulur, değiştirilir ve kaldırılır.      

 Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, 
istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun 
belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi 
Bakanlar Kurulu’na verilebilir.  

   



VERGİ İLE MÜLKİYET İLİŞKİSİ 

• Vergilendirme mülkiyet hakkına müdahale midir? 

• Mülkiyet hakkı Anayasamızda 35. maddede “kişi hakları ve ödevleri” 
bölümünde açıklanmıştır. Buna göre; 
– Herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. 
– Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 
– Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.  

• Anayasamızın 13. maddesine göre “Temel hak ve hürriyetler, özüne 
dokunulmaksızın yalnızca anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere 
bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne 
ve ruhuna (…) ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” 

• Bu sınırlamalar , mülkiyet hakkının özüne dokunmamalıdır. 
• Ücret geliri elde eden bir kişinin vergilendirilmesi mülkiyet hakkına 

müdahale değil midir? Ve çalışma hakkına? 

• Sınırsız vergileme gücü tahrip etme gücüne sahiptir. John  
 



VERGİNİN İLKELERİ 

• GENELLİK İLKESİ 
– Ayrım gözetilmeksizin herkesten alınır. 
– Vergi ödeyicisinin vergiyi doğuran olayla yasal ilişkisi olmalıdır. 
– Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri 

sebeplerle mükellefler arasında ayrım yapılamaz. 
– Muaflık ve istisnalar genellik ilkesini ihlal etmez. 

• KARŞILIKLILIK VEYA KARŞILIKSIZLIK İLKESİ 
• MALİ GÜCE DAYANMA İLKESİ 

– Mali güç; gelir, servet ve harcamadan oluşur. 
– Sınırsız vergileme gücü;tahrip etme gücüne sahiptir. John Marshall 

 

 

 

 



EŞİTLİK VEYA EŞİTSİZLİK İLKESİ 

 • Anayasa’mızın 10. maddesine göre; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, 
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle mükellefler arasında ayrım 
yapılamaz. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde ayrıca ulusal ya da toplumsal 
köken, bir ulusal azınlığa mensup olma, mülkiyet, doğum ya da diğer statüler yer 
almaktadır. 

• Kanun önünde eşitlik vardır. Eylemsel eşitlik yoktur.  
• Anayasa Mahkemesi eşitliği aynı hukuksal durumda olan kişilerin 

aynı kurallara, değişik hukuksal durumda olanların değişik kurallara 
tabi tutulması biçiminde formüle etmiştir. 

• Vergide eşitlik ilkesi, mali gücü aynı olanların aynı mali güce, farklı 
olanların ise farklı oranlarda vergilendirilmesi demektir. 

• Anayasa Mahkemesi bir kararında ücret gelirlerini esas tarife ile 
artan oranlı, diğer gelir unsurlarının tek oranlı ve Bakanlar Kurulu’na 
verilen yetki ile sıfır oranla tevkifata tabi tutulmasında bir aykırılık 
bulmamıştır. Dikkat edilirse esas alınan mali güç değil, gelirin 
niteliğindeki farklılık olmuştur.  

• Mülkiyet eşitliği olmadığı sürece kanun önünde eşitlik anlamsız bir 
şeydir (İÖ 1.YY Y.tarihçi Didorus).Güç mu hukukun üstünde yoksa… 

• Roma hukuku özgür insan ile köle ayrımına dayanır. Yasaların ruhu 
mülkiyettir.Köle hukuk süjesi değildir, hukuk objesidir.





KANUN 

• Kanunsuz vergi olmaz. 

• Verginin kanuniliği; vergi yükümlüsünün, konusunun vergiyi doğuran 
olayın, muaflık ve istisnaların, matrahının, oranının, tahsil zamanı ve 
şekilleri vb. temel unsurların kanunla belirlenmesi demektir. 

• Kanunilik ilkesi hukuki güvenliğin teminatıdır. 
• Hukuksal güvenlik kıyas yasağını ve vergilerin geriye yürümezliğini 

içerir. 

• Belli bir yılda tahsil edilecek vergilerin o yıl bütçe yasasında © 
cetvelinde yer alması gerekir. Buna ön-izin ilkesi denir. O yılın bütçe 
kanunun © cetvelinde yer almayan vergiler, yürürlükte olsalar dahi 
uygulanamaz. 

• Vergi ile ilgili genel nitelikli kanunlar: VUK, AATUHK, İYUK 

• Vergi ile ilgili özel nitelikli kanunlar: GV, KV, KDV, ÖTV,DV,EV,VİVK 



KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER (KHK) 
Olağan dönemlerde 
- TBMM’nin yetki kanunu ile Bakanlar Kurulu tarafından çıkarırlar. 
-KHK yetki kanununda belirtilen amaç, kapsam ve süre dışına çıkamaz. 
- Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevler konusunda 
KHK çıkartılamaz. 
-Olağan dönemlerde vergiler konusunda KHK çıkarılamaz. 
-Anayasa’ya aykırılıkları ileri sürülebilir. 
Olağanüstü hal ve sıkıyönetim durumlarında  
- Yetki kanununa gerek yoktur. 

- Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan BK’ca çıkarılır ve TBMM’nin 
onayına  sunulur. 
- Konu sınırlaması yoktur.  Vergiler konusunda düzenleme yapabilir. Bunlar 
uyulması zorunlu birer kaynak niteliğindedir. 
-Geçerliliği olağanüstü hal yada sıkıyönetim süresi ile sınırlıdır. 
-Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülemez. 



ULUSLARARSI VERGİ ANLAŞMALARI 
• Avrupa Birliği ile uyum sürecinde tartışmalı konulardan birisidir. 
• Tartışmanın ana noktasını, uluslar arası anlaşmaların üstünlüğü kabul edildiğinde 

TBMM’nin yasama yetkisini devretmek zorunda kalacağıdır. 
• Usulüne uygun şekilde yürürlüğe konulmuş olan uluslararası anlaşmalar kanun 

hükmündedir (Anayasa md. 90). 

• Uluslararası anlaşmaların anayasaya aykırılığı ileri sürülemez(M.90) 
• Uluslararası anlaşmalar onaylanması TBMM’nin bir kanunla uygun bulmasına ve 

Cumhurbaşkanınca onaylanıp Resmi Gazete’de yayınlanmasına bağlıdır.Süresi 
bir yılı aşmayan; Devlet maliyesi bakımından bir getirmeyen, kişi haklarına ve 
Türklerin yabancı ülkelerdeki mülkiyet haklarına dokunmayan anlaşmalar 
TBMM’nin onayı olmaksızın yürürlüğe girerler. 

• Uluslar arası anlaşmalarla kanunlar arasındaki ilişkinin astlık-üstlük ilişkisi mi 
yoksa eşit kurallar arasında geçerli olan öncelik-sonralık veya özellik-genellik 
sorunu olduğu tartışmalıdır. 

• Anayasa Mahkemesi  anlaşma kuralına aykırı yasa çıkarmanın olanaklı olduğunu, 
böyle bir yasanın uluslararası bir sorumluluğu gerektirse dahi, iç hukuk bakımdan 
geçerlidir demektedir (27.12.1997, 55/33).RG:24.03.2001/24352. 

• Uluslar arası vergi anlaşmalarının konusunu; çifte vergilendirmeyi önleme 
anlaşmaları, vergi idareleri arasındaki işbirliği vb. konular oluşturmaktadır. 
 

 



BAKANLAR KURULU KARARLARI 

• Anayasamızın 73.maddesine göre vergilere ilişkin olarak BK ancak 
istisna, indirim ve oranlarına ilişkin yetki verileceği belirtilmiştir. 

• Kanunda BK’nun düzenleme yapılabileceği konusunda açık hüküm 
olmalıdır. 

• Yetki kanunda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde yapılabilir  

• Hemen hemen her vergi konusunda BK’ye bu yetkiler verilmiştir. 
• BK verilen yetki temsilsiz vergi olmaz ilkesi ile çelişir mi? 

• BK tanınan yetki Danıştay nezdinde dava konusu yapılabilir. 
• Ayrıca BK’nun Anayasamızın 167.maddesine göre “tam yetki”ile 

ithalat ihracat ve dış ticaret konularında düzenleme yapmak yetkisi 
vardır. 

• Bunlar dışında Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar uygulama 
kararlarıdır. 

• Kanun hükmündeki kararnameler önceki bölümde izahına çalışıldığı 
üzere nitelik ve farklılık arz etmektedirler. 
 

 



TÜZÜKLER 

• Anayasamızda belirtilen kaynaklardandır(Anayasa md.115) 
• Bakanlar kurulu tarafından çıkartılan düzenleyici işlem niteliğindedir. 
• Danıştay incelemesi şartı ile çıkartılırlar. 
• Kanunların uygulamasını gösterirler. 

 

YÖNETMELİKLER 

• Anayasamızda belirtilen kaynaklardandır(Anayasa md.115) 
• Bakanlar kurulu tarafından çıkartılan düzenleyici işlem niteliğindedir. 
• Danıştay incelemesi şartı ile çıkartılırlar. 
• Kanunların uygulamasını gösterirler. 

 



BAĞLAYICI GENEL TEBLİĞLER 

• Maliye Bakanlığı vergi kanunlarının uygulamasına açıklık getirmek, 
mükellef ve memurların tereddütlerini gidermek için genel tebliğ 
çıkarırlar. 

• Bağlayıcı tebliğler vergi kanunlarının Maliye Bakanlığına tanıdığı 
düzenleme yetkisine dayandırılarak çıkarılır. 

• Kanunda yetki verilmeyen durumlarda da Bakanlık genel tebliğ 
çıkarabilir. Ancak bu tür tebliğler bağlayıcı değil. 

• Danıştay’da iptal davasına konu edilebilirler.  

• VUK 315’ci maddesine göre amortisman oranlarını, KDV Kanunun 
11.maddesi uyarınca ihracat istisnasına ilişkin usul ve esasları, VUK 
mükerrer 257. maddesindeki defter ve belge düzenine ilişkin yetkiler 
bu bağlamdadır. 

   İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI 
• Danıştay nezdinde bulunan İçtihatları Birleştirme Kurulu tarafından 

alınan kararlar bağlayıcıdır. 
• Aynı sebebe dayalı farklı içtihatların birleştirilmesine veya 

değiştirilmesine karar verir. 
• Kararlar Resmi Gazete’de yayınlanır. 



ANAYASA MAHKEMESİ 

• Yüksek Mahkeme, kanunları,KHK ve TBMM iç tüzüğünü anayasaya  
esas ve şekil yönünden uygunluğunu denetleyen bir mahkemedir. 

• Anayasa yargısına herkes başvuramaz. 
• İptal davası veya soyut norma ilişkin olarak iptal davası (md.150) 

itiraz yolu  (md.152) gerçekleştirilir. 
• Mahkeme aykırılık iddiasını sadece Anayasanın 73.maddesine göre 

değil ,diğer maddeler yönünden de inceler. 
• Uluslararası anlaşmalar ile olağanüstü hal ve sıkı yönetim kanun 

hükmünde kararnamelerinin anayasaya aykırılığı ile sürülemez 

• Mahkemelerin kararları yasama, yürütme, yargı ile gerçek ve tüzel 
kişileri bağlar. 

• Anayasa Mahkemesi’nin kararı aykırılık yönünde ise, soyut hüküm 
kararın resmi gazetede yayınladığı tarihte  yürürlükten 
kalkar.Mahkeme kararının yürürlülük tarihini kararının yayınladığı 
günden başlayarak 1 yılı geçmemek üzere ayrı ayrı kararlaştırabilir. 

• İptal kararları geriye yürümez . 
 



 VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI 

A)YER BAKIMINDAN UYGULANMASI     
 1-  Mülkilik İlkesi:        
 -Bir kanunun siyasi sınırlar içerisinde bulunan yerli yabancı herkese 
uygulanmasıdır.        
 -Kanun bir başka ülkede uygulanamaz. Katma Değer Vergisi böyledir. 

    2- Şahsilik İlkesi        
 -Kanun, onu çıkartan devletle şahsi ilişkisi bulunanlara uygulanır.  
 -Bu kişilerin ülke içinde veya dışında olmalarının önemi yoktur.  
  Şahsilik ilkesi iki kritere göre ortaya çıkar.     

 a- yerleşim yerine göre      
 -İlgili ülkede ikamet etmiş olmak o kişinin ülke içinde ve dışında 
vergilendirilmesi için yeterli görülür. Gelir vergisi Kanunu   

 b- vatandaşlık bağına  göre      
 -O ülkenin vatandaşı olmak şahsilik ilişkisinin kurulması için yeterlidir. 
Askerlik Kanunu böyledir.   

 



VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI 
• ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 

– KANUNLARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 
• Bir kanunun hangi tarihte yürürlüğe gireceği genellikle o kanun metninde açıkça 

belirtilir. 

• Bu belirleme maddelerden birinde ve genellikle son maddede belirtilir. 

• Bazı durumlarda kanunun maddelerinin farklı tarihlerde yürürlüğe gireceği 
kararlaştırılır. 

• Kanunun hangi tarihte yürürlüğe gireceği konusunda açık bir hüküm yoksa, Resmi 
Gazete’de yayınlandığı günü takip eden 45 gün sonra yürürlüğe girer (1332 Sayılı 
Kanun md. 3). 

– VERGİ KANUNLARININ GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ 
• GERÇEK GERİYE YÜRÜME 

• Bir vergi yasasının eski yasa döneminde tamamlanmış ve hukuksal sonuçlarını 
doğurmuş hukuki durum, ilişki ve olaylara uygulanması demektir.  

• 2009 ve sonraki yıllarda çıkarılan bir vergi oranının 2008’e uygulanması.  
• Vergi hukukunda gerçek geriye yürüme geçersizdir. 

• GERÇEK OLMAYAN GERİYE YÜRÜME 

• Yeni yasanın, eski yasa yürürlükte iken başlamakla beraber henüz sonuçlanmamış 
hukuki durum, ilişki ve olaylara uygulanması anlamına gelmektedir. 

• Gerçek olmayan geriye yürümeye izin verilmektedir. 

• 2008 yılı içinde değiştirilen vergi oranının 2008 uygulanması. 



VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI 
• ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 

– KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI 

– Bir kanun başka bir kanunla yürürlükten kaldırılabilir. 
– Kanunların yürürlükten kaldırılması kanun yürürlüğe girerken belirtilmiş olabilir. 
– Kanun belirli bir süre için çıkarılmış olabilir. Bütçe Kanunu gibi. 
– Yürürlükte kaldırma kanunun tamamı için olabileceği gibi bazı maddelerini de 

kapsayabilir. 

– Anayasa Mahkemesi bir kanunu veya bir veyahut birden fazla maddesini iptal 
ederek yürürlükten kaldırır. 

– Hangi kanunun ve hükmün yürürlükte olduğu hususu günümüzde önemli bir 
sorun oluşturmaktadır. 

– KANUNLARIN UYGULANMA ÖNCELİĞİ 
– Önceki kanun ve sonraki kanunun her ikisi de genel nitelikli kanun ise sonraki 

kanunun öncekini yürürlükten kaldırdığı kabul edilir. 
– Önceki kanun genel, sonraki kanun özel nitelikli ise sonraki kanunun önceki 

kanunu yürürlükten kaldırdığı kabul edilir. 
– Önceki kanun özel, sonraki kanun genel nitelikli ise sonraki kanunun önceki 

kanunu yürürlükten kaldırma iradesinin var olup olmadığına bakılarak karar 
verilir. 

-METRUKİYET: Bir hükmün yürürlükte olmasına rağmen uygulamada 
geçerliliğini kaybetmesi.

KADÜK:Yasama meclisinin değişmesi ile önceden sunulan yasa tasarılarının 
değerini yitirmesi.



VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI 
. ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI 

 1-YORUM ÇEŞİTLERİ 
 a)Yasama Yorumu 

 b)Yargı Yorumu 

 c)İdari Yorum 

 d)Doktrin Yorumu 

2-YORUM YÖNTEMLERİ 
VUK madde 3/A-2: “Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık 

olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin 
kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak 
uygulanır”. 

MK 1: “Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır…” 



VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI 

YORUM  ÇEŞİTLERİ 
 a)Sözel Yorum 

 -Yasa kuralının anlamını çıkartabilmek için başvurulacak ilk yöntemdir. 
 -Yasa hükmünde yer alan kelimelerin, deyimlerin, ifadelerin dilbilgisi kuralları 

yönünden cümle yapısı içindeki anlamları araştırılır. 
  Vergi kanunları lafzı ve …ile hüküm ifade eder. 

 b)Sistematik Yorum 

 -Kanun hükmü yorumlanırken hukuk sistemi bir bütün olarak ele alınır. 
 -Bu hükmün yasanın yapısı içindeki yeri ve diğer mevzuat hükümleri ile olan 

bağlantısı ve ilişkisi araştırılır. (Faturanın değerli kağıt sayıldığı dönem ile 
G.kıymet artış vergisi örnek gösterilebilir). 

  ”… vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun 
yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır”. 

  c)Amaçsal Yorum 

 -Kanunun çıktığı dönemdeki amaca göre yorum (Tarihsel Yorum) 
  “Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki 

maksat, ..” 

 -Kanunun uygulandığı dönemdeki amaca göre yorum (Güncel  Yorum) 
Vergi kanunları .. ve  ruhu ile hüküm ifade eder. 

 



VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI 

• KIYAS YASAĞI 
– Kıyas, bir olay hakkında yasada yer alan kuralın, ona benzeyen fakat yasada 

düzenlenmemiş diğer bir olaya uygulanmasıdır. Örneğin EVK bina arsa ve 
araziyi vergilendirmektedir. MK göre tapu siciline kaydedilen haklar ve 
madenler de g.menkul sayılmaktadır. Bunları kıyasen vergilendirmek mümkün 
değildir. 

– Kıyas ile genişletici yorumu birbirine karıştırmamak gerekir. Genişletici 
yorumda  yasada yer alan bir hüküm geniş yorumlanır, kıyasta ise yasada yer 
alan kural yasada belirtilmeyen bir olaya uygulanır. 

– Vergi hukukunda kıyas geçersiz sayılmakta, genişletici yorum kabul görmekte. 
• TİPLEŞTİRME VE TİPİKLİK 

– Vergi hukukunda tipleştirme, yasa koyucunun vergiye ilişkin genel soyut 
kurallar koymasıdır. Vergi yasaları hazırlanırken model kavramlar kullanılması 
tipleştirmedir. 

– Hukukta somut maddi olayın soyut hukuk kuralına uygun olmasına tipiklik 
denir. 

– Vergi hukukunda kıyas yapmanın önündeki en büyük engel tipikliktir. 

 



VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI 

• EKONOMİK YAKLAŞIM 
– Vergiyi doğuran olayların saptanmasında ve vergi yasalarının uygulamasında 

hukuki boyutlarının ötesine geçilerek sadece dış görünüşleri, hukuki biçim ve 
isimleri değil, gerçek ekonomik nitelik ve içeriklerin esas alınması anlamını 
taşır. 

– VUK’un 3. maddesinde yer alan “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu 

olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır” hükmü bir ispat kuralı olarak 
ekonomik yaklaşıma vurgu yapmaktadır. Örneğin kefalet sözleşmeşi olduğu 
anlaşılan bir belgenin başlığında kira sözleşmesi yazılmışsa damga vergisi kb. 

– “Para faizsiz-ev kirasız olmaz” deyimi ekonomik yaklaşım gereğidir. 
– Vergi yükümlüleri özel hukuk biçimlerini ve kurumlarını kötüye kullanarak vergi 

kaçırma amacı güdüyorlarsa bu amaca yönelen sözleşmelere “peçeleme” 
sözleşmesi adı verilir. 
 

 



VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI 
• EVLEVİYET 

– Büyükten küçüğe akıl yürütme 
• Bir şeyin çoğuna izin verilmişse azına da izin verilmiş olduğu kabul edilir.  

– Küçükten büyüğe akıl yürütme 
• Bir şeyin azı yasaksa çoğunun da yasak olduğu kabul edilir. 
• Örneğin; bir bildirimin süresinde verilememesi ceza kesilmesini gerektiriyorsa, hiç 

verilmemesi de ceza gerektirir. 

• HAKİMİN HUKUK YARATMASI 
– Kamu hukukunda “vergilerin kanuniliği” ve “kıyas yasağı” ilkeleri gereği si 

gereği hakim hukuk yaratamaz. 
– Ancak “resen araştırma” ilkesi her türlü incelemeyi kendiliğinden yapıp gerekli 

bilgi ve belgeleri taraflardan ve diğer ilgili yerlerden isteyebilirler. 
– Özel hukukta kanunda hüküm bulamayan hakim örf adete bakar, burada kural 

varsa onu uygular, o da yoksa kendisi kanun koyucu gibi davranarak 
uyuşmazlığı karara bağlar. Hakim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı 
kararlarından yararlanır. 

• HAKİMİN TAKDİR HAKKI 
– Hakimin önündeki uyuşmazlığa uygulanabilir bir kanun hükmü varsa ancak 

kendisine bir takdir hakkı tanınmışsa, buna hakimin takdir hakkı denir. Örneğin 

     hapis cezasının alt ve üst sınırı belirtilmişse.   
 



VERGİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 

• VERGİNİN KONUSU 
– Verginin konusu, verginin üzerinde alındığı fiili veya hukuki durumlardır. 
– Her vergi yasasında verginin konusu açıkça belirlenir. Örneğin gelir vergisi, gelir 

üzerinden; emlak vergisi, emlak üzerinden alınır. 
– Anayasamıza göre verginin konusunu mali güç oluşturur, mali güç ise gelir, servet ve 

harcamalar ifade eder. 

– istisna: Verginin konusuna girmekle beraber ekonomik, sosyal, siyasal ve teknik 
nedenlerle vergi dışına çıkarılan işlemlere istisna adı verilir. 

• VERGİ YÜKÜMLÜSÜ 
– Vergi ilişkisinin pasif tarafını oluşturur ve belli miktarda vergiyi kamu alacaklısına 

ödemek zorundadır. Mükellef, vergi kanunlarına göre kendilerine vergi borcu düşen 
gerçek ve tüzel kişidir. 

– Mükellefin (1) maddi görev: vergiyi ödemek görevi, (2) şekli görev: defter tutmak, 
beyanname vermek, bildirimlerde bulunmak, defter ve belgeleri belli süre saklamak vb. 
görevleri vardır. 

– Vergi yükümlüsünün belirleyici niteliği, (1)vergiyi doğuran olayın kendi kişiliğinde 
gerçekleştirilmiş olması, (2) mal varlığından vergi borcunu ödemek zorunda olmasıdır. 
Bu nitelikler yükümlüyü “vergi sorumlusu”ndan ayıran özelliklerdir. Çünkü vergi 
sorumlusu için birinci özellik söz konusu değildir, ikincisi ise çoğunlukla gerçeklemez. 

– Her vergi açısından mükellefin kim olduğu kanunlarda belirtilir. 
– Muafiyet:  vergiyi doğuran olay şahsında gerçekleşen kişi veya kişilerin ekonomik, 

sosyal, siyasal ve teknik nedenlerle kişilerin vergi dışına çıkarılmasına denir. 



VERGİYE İLİŞKİN KAVRAMLAR 

• VERGİ SORUMLULUSU 
– Başkalarının vergi borcu için vergilendirmenin maddi-şekli ödevlerine yerine 

getirmekle görevli tutulan üçüncü kişilere vergi sorumlusu denir. 
– sorumluluğuna (1) vergi alacağını güvence altına almak (2) verginin tahsilini 

kolaylaştırmak, (3) tahsilat süresini kısmak için başvurulmaktadır. 
– Vergi sorumluluğuna ilişkin ayrımlar: 

• Vergi kesenlerin sorumluluğu 

• Kanuni temsilcilerin sorumluluğu 

– Gerçek kişilerin temsilinde sorumluluk 
» Kanuni kanunun kendisine yüklediği ödevleri yerine getirmemesi halinde 

sorumluluğu ne olacaktır? 

» Vergi yönünden  

» Ceza yönünden  

– Tüzel kişilerin temsilinde sorumluluk 
» Normal dönemlerde sorumluluk 

» Tasfiye dönemlerinde sorumluluk 

• Başkalarının vergi ödevlerinden kaynaklanan sorumluluk 

– Mirasçıların sorumluluğu 

– İşlemlerden sorumluluk 

– Meslek mensuplarının sorumluluğu 

• Alım satıma taraf olanların sorumluluğu 



VERGİYE İLİŞKİN KAVRAMLAR 

• VERGİYİ DOĞURAN OLAY: Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi 
bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar (VUK 
md:19). Vergi borcu vergiyi doğuran olayla doğduğu için; uygulanacak yasa 
hükmünün saptanmasında, zamanaşımının hesabında ve ceza yaptırımlarının 
işlemeye başlamasının tespiti açısından VDO tespiti önemlidir. 
1- Kanun hükmünde vergi konusunun belirlenmesi yani soyut kuralın mevcudiyeti 
2- Vergi yasasında belirtilen vergi konusunun günlük hayatta gerçekleşmesi yani 

somut olayın gerçekleşmesi , 
3- Yasada mevcut olan soyut vergi hükmüyle günlük hayatta gerçekleşen somut 

yasa hükmünün gerçekleştiğinin tespiti 
• EHLİYET 

• Medeni hukukta 
– Medeni hukukta ehliyet dendiğinde (1) “hak ehliyeti” (2) “fiil ehliyeti” anlaşılır. 
– Her insanın hukuk düzenin sınırları içinde hak ehliyeti vardır. 
– Fiil ehliyeti için (a) ayırt etme gücüne sahip (b) 18 yaşını bitirmiş olmak © kısıtlı 

olmamak gerekir. Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve 
velisinin  rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.  

• Vergi hukukunda 
– Herkesin vergi ödevi ehliyetine sahip olduğu kabul edilir. 
– Ehliyet için şart aranmamıştır. 
– Öyle ki tüzel kişiliği bulunmayanların da vergi ehliyetine sahip oldukları kabul 

edilmiştir. 



VERGİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 

• ÖZEL SÖZLEŞMELER 
– Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete ve 

vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairesini bağlamaz 
(VUK. Md. 8). 

– Kurumlar Vergisi Kanununda öngörülen şekilde birleşme, devir, şekil 
değiştirme veya bölünme hallerinde yeni kurum ile eski kurum arasında 
yapılacak özel sözleşme ile eski kurumun tüm vergisel mükellefiyetlerinden 
yeni kurum sorumludur. (KVK. m.39). 

–  AATUHK’nun 11. maddesine göre teminat sağlamayanlar muteber bir şahsı 
kefil gösterebilir. 

• YASAK FAALİYETLER 
– Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve 

vergi sorumluluğunu kaldırmaz (VUK.m.9). 
– Yasal faaliyetler vergilendirilirken kanunlarla yasak edilmiş olanların 

vergilendirilmemesi  verginin genelliği ve adalet ilkelerine aykırıdır. 
– Yasak faaliyetler için defter ve belge düzenlenmediği için tarhiyat resen yapılır. 
– Şartlar mevcutsa ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz yollarına başvurularak vergi 

alacağı güvence altına alınır. 



TEMSİL 

 KANUNİ TEMSİL 
– Kanuna dayanan temsil yetkisine, "kanuni temsil“ denir. Kanuni temsilci ile temsil 

edilen arasındaki ilişki, kan bağı, yargı kararı veya sözleşme ile kurulmuş olabilir. 
Örneğin; küçük ile babası arasındaki velayet ilişkisi, kan bağına; mahcur ile vasisi 
arasındaki ilişki, yargı kararına; anonim şirket ile yönetim kurulu üyeleri arasındaki ilişki 
ise, sözleşmeye dayalıdır. 

– Gerçek kişi mükelleften alınamayan vergi asılları varsa kanuni temsilciden alınır. Vergi 
cezaları doğrudan gerçek kişi mükelleflerin kanuni temsilcilerine kesilir. 

– Tüzel kişilerde vergi asılları ve cezalar önce tüzel kişi mükelleften aranır. Alınamadığı 
takdirde bunların kanuni temsilcilerinden tahsili yoluna gidilir. 

– Kanuni temsilci ödemek zorunda kaldığı vergi asılları için mükellefe (gerçek kişi veya 
tüzel kişi) başvurabilir. 

İRADİ TEMSİL 
– Kaynağını, temsil edilenin istek ve iradesinden alan temsil yetkisine ise, "iradi temsil“ 

adı verilir. 
– Vergicilikte iradi temsil Borçlar Kanunu’nun 38. maddesine göre düzenlenecek 

vekaletname ile verilecek “özel yetki” ile mümkündür. Vergi konuları için verilen yetkinin 
hangi hususların içerdiğinin açıkça belirtilmesi gerekir.   

– Genel vekaletnameler vergi dairesinde işlem yapma hak ve yetkisine vermez. 
– İdari makamlarda temsil yetkisi verilen şahsın avukat olması şart değilken, yargı 

organlarında mükellefi temsil edecek şahsın avukat olması şarttır.  
– İradi temsilde temsilci İdareye karşı bir yükümlülük altına girmez. Mükellef sorumludur. 

Temsilden dolayı  gördüğü zarar vekille arasındaki iç ilişkidir. 
– Vekilin yaptığı işlerle ilgili doğan zarardan vekilin sorumluluğuna dair sözleşmeye bir 

hüküm konsa bile bu vergi dairesini bağlamaz.  



MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ 

• Bildirimlere ilişkin ödevler 
– İşe başlamayı bildirme 

• Ticaret ve sanat erbabı 
• Serbest meslek erbabı 
• Kurumlar vergisi mükellefleri 

• Kollektif şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite 
ortakları 

– Değişikliklerin bildirilmesi (adres, iş, işletme vb.) 
– İşi bırakmayı bildirme 

• İşe başlamayı bildirmek zorunda olanlar 
• Ölüm işi bırakma hükmündedir 
• Tasfiye ve iflas 

• Vergi dairesi tarafından re’sen terk ettirilmesi 

 



MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ 

• Beyana ilişkin ödevler 
– Yıllık beyanname 
– Muhtasar Beyanname 

– Münferit beyanname 

• Defter tutma ödevi 
– Defteri Kebir 

– Yevmiye defteri 

– Envanter defteri 

– İşletme hesabı defteri 
– Serbest meslek kazanç defteri 

– İmalat defteri 
 

 



MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ 

• Kayıt düzenine ilişkin ödevler 
– Türk harflerinin kullanılması 
– Uluslararası rakamlar kullanılması 
– Türk parasının kullanılması 
– Defter tasdiklerinin yaptırılması 

• Belge düzenine ilişkin ödevler 
– Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest 

meslek makbuzu, perakende satış belgeleri, sevk 
irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, günlük müşteri listesi, 

– Yolcu listesi, ücret bordrosu,  

–   

 



BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN ÖDEVLER  

• FATURA 
– BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF TÜCCARLAR, KAZANCI BASİT USUULDE TESPİT 

EDİLENLERLE DEFTER TUTMAK MECBURİYETİNDE OLAN ÇİFTÇİLER: 
• BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF TÜCCARA 

• SERBEST MESLEK ERBABINA 

• BASİT USULDE VERGİLENDİRİLENLERE 

• DEFTER TUTMAL MECBURİYETİNDE OLAN ÇİFTÇİLERE 

• VERGİDEN MUAF ESNAFA  

– SATTIKLARI EMTİA VEYA YAPTIKLARI İŞLER İÇİN FATURA VERMEK VE 
BUNLAR DA FATURA İSTEMEK VE ALMAK ZORUNDADIRLAR. 

– YUKARIDAKİLER DIIŞINDA KALANLARIN 1.1.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN 
600,-YTL GEÇEN ALIMLARINDAN VEYA İSTEMELERİ HALİNDE FATURA 
DÜZENLENMESİ ZORUNLU 

– MALIN TESLİMİ VEYA HİZMETİN İFASINDA İTİBAREN EN GEÇ 7 GÜN 
İÇİNDE DÜZENLENİR. 



BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN ÖDEVLER 

• GİDER PUSULASI 
– BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF TÜCCARLAR, KAZANCI BASİT USULDE TESPİT 

EDİLENLERLE DEFTER TUTMAK MECBURİYETİNDE OLAN SERBEST 
MESLEK ERBABININ VE ÇİFTÇİLERİN 

• VERİDEN MUAF ESNAFA YAPTIRDIKLARI İŞLER  VEYA ONLARDAN SATIN ALDIKLARI 
MALLAR İÇİN DÜZENLENİR 

• MÜSTAHSİL MAKBUZU 
– BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF TÜCCARLAR, KAZANCI BASİT USULDE TESPİT 

EDİLENLERLE DEFTER TUTMAK MECBURİYETİNDE OLAN ÇİFTÇİLERİN 
• GERÇEK USULDE VERGİYE TABİ OLMAYAN ÇİFTÇİLERDEN 

• PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ 
– BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF TÜCCARLAR, KAZANCI BASİT USULDE TESPİT 

EDİLENLERLE DEFTER TUTMAK MECBURİYETİNDE OLAN ÇİFTÇİLERİN 

• FATURA VERMEK MECBURİYETİNDE OLMADIKLARI SATIŞLARI 
– PERAKENDE SATIŞ FİŞLERİ, ÖKC FİŞLERİ,  GİRİŞ BİLETLERİ 

 

 

 



VERGİLENDİRME SÜRECİ 
(ÖN İŞLEMLER) 

• YOKLAMA 
– Yoklamadan amaç mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî olayları, kayıtları ve 

mevzuları araştırmak ve tespit etmektir  (VUK. m.m.127). Buna göre işyerinin faaliyette 
bulunup bulunmadığı  veya gayrimenkulun kiraya verilip verilmediği gibi dış 
görünümler yoklamanın konusudur.  Yoklama ile araştırılacak diğer konular: 

– Ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olanların bu mecburiyete uyumu, 
– Defterlere usulüne göre kayıt yapılıp yapılmadığı, tasdikli olup olmadığı 
– Faturasız mal bulunup bulunmadığını,  
– Vergi levhasının asılıp asılmadığı,  
– Vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil eden defter, belge ve delillerin tespit edilmesi 

halinde bunları almak,  
– Nakil vasıtalarını, durdurmak ve taşıtta bulundurulması icapeden taşıt pulu, yolcu 

listesi, fatura veya sevk irsaliyesi, yolcu bileti ile taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile 
taşınan yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak suretiyle 
tespit etmek,  

– Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanın taşıtta bulunmaması halinde bu belgelerin 
ibrazına kadar nakil vasıtalarını trafikten alıkoymak, 
 



VERGİLENDİRME SÜRECİ 
(ÖN İŞLEMLER) 

• İNCELEME 
– Vergi incelemesinin amacı ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit 

etmek ve sağlamaktır (VUK m.134). 
– Yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinden yapılan derinlemesine bir 

araştırmadır. 

• ARAMA 
– Bir ihbar ya da vergi inceleme sonucu vergi kaçırdığı yolunda kuvvetli belirtiler bulunan 

kişinin ve olayla ilgili bulunan üçüncü kişilerin üzerinde ve adreslerinde vergi kaybı ve 
vergi suçuna ilişkin delillerin toplanması için yapılan bir araştırmadır (VUK .142-147 inci 
maddeler). 

– Ceza yargılama hukukunun delil toplama araçlarından biri olan bu yol, VUK’na 
içerilmiştir. 

– Arama için sulh yargıcının karar vermesi zorunludur. 

• BİLGİ TOPLAMA 
– Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer 

gerçek ve tüzelkişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili 
olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar (VUK. M. 148). Mahremiyet 
kapsamındakiler: 

• PTT haberleşmeler hakkında tutmaya mecbur oldukları mahremiyet 
• Sağlıkla ilgili kişi ve kurumlardan hastalık türü, 
• Avukatlardan müvekkil isim ve ücretleri dışındaki bilgiler 

– Sürekli Bilgi Toplama: ölüm olayları ve intikal bilgilerini hukuken bilmesi gereken kişi ve 
kurumlar. 



VERGİLENDİRME SÜRECİ 

• TARH 
– Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi 

dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari 
işlemdir (VUK. M..10).( Beyandan sonra tahakkuktan önce yapılan hesap). 

– Tarh işlemi tek bir mükellef hakkında tesis edilen subjektif bir işlemdir. Her 
mükellefin vergi yükü farklıdır. 

– Tarh işleminin dayanağı olan vergi yasası hükmü ise objektif niteliktedir. 
–  Tarh ile vergi alacağı parasal bir değer olarak ortaya çıkmaktadır. 
– Tarh işlemine karşı mükellefin dava açması tahakkuk aşamasında olur. 
– Dava açılması halinde yürütme kendiliğinden durur.  

 

  

 



VERGİLENDİRME SÜRECİ 
• TARH İŞLEMİNİN UNSURLARI 

–  Yetki unsuru:  
• İdari işlemlerin kim veya kimler tarafından yapılacağı o işlemin yetki unsurunu 

oluşturur. 
•  Kimin devlet adına hangi yetkiyle donatıldığı kanunlarda belirtilir. 
•  Vergi dairesi mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden 

dairedir. 

–  Sebep unsuru:  
• Vergilendirme işleminde tarhın gerçekleştirilmesinin sebebi kanunda belirtilen 

vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesidir. 
•  Sebep işlemden önce gelir. Takdir hakkı idareye aittir.  
•  Vergiler için sebep unsuru bağlı yetki şeklinde düzenlenmiştir. 

–  Konu unsuru:  
• İşlemin doğurduğu hukuki sonuçtur. Vergileme işlemi sonucunda mükellefin mal 

varlıklarından bir kısmı üzerinden tasarrufu veya mülkiyeti sona erer. 
–  Amaç unsuru: 

• İdari işlemin amacıyla kastedilen işlemin subjektif yönü yani o işlemi yapan kişinin 
niyetidir. 

• Vergilendirme işleminin amacı “kamu yararı”dır. 
– Şekil unsuru: 

• İşlemin yasalarla öngörülen şekle uygun yapılıp yapılmadığı şekil unsurunu 
oluşturur. 

• Ön işlemlerdeki (ihbarname, yoklama, inceleme raporu, takdir koisyonu kararı)  
eksiklikler ve sakatlıklar şekil unsurunun kapsamı içindedir. 



VERGİLENDİRME SÜRECİ 
• MATRAH 

– Vergilerin hesaplanmasına esas alınan DEĞER ve ÖLÇÜLERE matrah denir. 
• Matrah 10.000,-YTL, 250.000,- vb. parasal tutar olarak ifade edildiğinde değer (ad valorem), 
• Matrah silindir hacmi, ağırlık, alkol derecesi, hacim (metreküp, litre)  gibi fiziki ölçüler şeklinde 

ele alındığında miktar esaslı (spesifik) matrahtan söz edilir.  

– Hangi vergi için matrahın ne olduğu ve hangi tür matrah yapısının 
benimsendiği kanunlarında belirtilir. Örneğin gelir vergisinde verginin matrahı 
gelirin safi tutarı olarak ad valorem esas benimsenmiştir. 

• MATRAHIN MÜKELLEFÇE TESPİTİ 
– Modern vergicilikte esas olan mükelleflerin vergi matrahını belirleyip 

beyanname ile vergi dairesine beyan etmeleridir.  

– Bu sistem mükelleflerin beyan ettikleri matrahlara ve bunlar üzerinden tarh 
edilen vergilere karşı dava açmamaları esasına dayanır. Çünkü mükelleflerin 
bizzat beyan ettiği rakamlar kendileri bakımından en doğru rakamlar olduğu 
için bunlara itiraz etmek kendileriyle çelişkiye düşmek olur. 

– Ancak işlemde “vergi hatası” olması halinde düzeltme talep edebilirler. 
Düzeltme talebinin reddi halinde önce şikayet yoluyla Maliye Bakanlığına bu 
talebin de reddi halinde vergi mahkemeleri nezdinde dava açabilirler.  

– Ayrıca beyanlarına “ihtirazı” kaydı koyabilirler. 
– Vergi idaresinin maliyetlerini azaltan beyan sistemi, mükellefe güveni esas 

alır. Ancak bir taraftan da  sağlıklı bir denetim sisteminin kurulması sistemin 
işlerliği açısından zorunludur. 

– Mükellef yaptığı beyanın dayandığı defter, belge ve kayıtları muhafaza ve 
istendiğinde ibraz etmek zorundadır 



MATRAHIN MÜKLLEFÇE TESPİTİ 

• Yan gel yat vergi rekortmeni ol   
• Hülya Avşar vergi sıralamasında dördüncü olunca ilginç açıklamalarda bulundu..  
•  

 
 

•   
 
 
 
 

• Avşar, vergi sıralamasında 4'üncü oluşuyla ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi: 
"Çalışmadan 4'üncü oldum. Bir de çalışsaydım, şampiyon belliydi! Helal olsun 
ülkeme verdiğim vergi. Seneye görsünler beni..." Programın konuğu 9 yaşındaki 
tenisçi Ata, Avşar'ı teniste yenmesinin sebebini açıklayınca Avşar utandı: "Hülya 
abla, hızlı koşamıyorsun, (böyle giderse obezlik vergisi de öder, yine vergi 
rekortmeni olursun!” H.N.) 
 



MATRAHIN VERGİ DAİRESİNCE TESPİTİ 
 

• MATRAHIN İKMALEN BULUNMASI 
– Matrahın eksik beyan edilmesi halinde vergi idaresi tarafından, defter kayıt ve 

belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak eksik beyan edilen matrahın 
belirlenmesidir. İkmalen tarhiyatın yapılabilmesinin koşulları:  

• Yöntemi ne olursa olsun önceden tarh edilmiş bir verginin mevcut olması,  
• Matrahın bir kısmının beyan dışında bırakılmış olması, 
• Matrah farkının önceden tarh edilmiş vergiyle ilgili olması, 
• Matrah farkının mükellefin defter, kayıt ve belgeleri veya kanuni ölçülere (amortismanlar, 

değerleme, emsal kira bedeli) göre bulunması, 

– Matrah farkının defter, kayıt ve belgeler üzerinden bulunması 
• Toplama-çıkarma hataları, kanunen kabul edilmeyen giderlerin mükerrer yazılması, gelirlerin 

noksan yazılması, satılmasına rağmen malların satılmamış gibi stoklarda gösterilmesi, var 
olan emtianın envanterde gösterilmemesi, geçmiş yıl zararlarının fazladan mahsup edilmesi, 
kayıt hataları, nakil hataları 

– Matrah farkının kanuni ölçülere göre tespiti 
• Amortismanların kanuni orana göre daha yüksek oranlarda ayrılması, amortisman süresi 

bittiği halde ayrılmış olması; emtia veya diğer iktisadi kıymetlerin kanunen belirlenen 
değerleme ölçüsü dışında değerlenmesi; emsal kira bedeline göre düşük kir beyan edilmesi  

•  Mükellef defter, kayıt ve belgelere dayanarak kanuni ölçülere göre bulunan matrah farkının 
yanlışlığını ortaya koyabilir. 



İKMALEN TARHİYAT 
Avşar bir kelime ile yırttı  
Hülya Avşar'ın bir kelime ile Gelir Vergisi'nden 
kurtulduğu ortaya çıktı.  
Avşar, evi hakkında eski eşinin 'kızı ile' yaşayabileceğini 
söylemesi sayesinde kira geliri vergisi ödemekten 
kurtuldu.  
 Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bu durumda Avşar, 
kızı Zehra'dan söz etmeden eski eşinin kendisine ait 
evde kira ödemeden istediği kadar oturabileceğini 
açıklamış olsaydı yine de kira geliri elde etmiş kabul 
edilecekti. Ancak Avşar, eski eşinin kızıyla birlikte 
oturabileceğini söylediği için evini, kızına tahsis etmiş 
sayıldığından emsal kira uygulaması kapsamının 
dışında kaldı.“ 
NE KADAR VERGİ ÖDEYECEKTİ?  
Avşar'ın oturduğu dairenin Emlak Vergisi'ne esas 
değerinin bir milyon YTL olduğu varsayıldığında, 'emsal 
kira' bedeli ve ödeyeceği vergi şöyle hesaplanacaktı: 
"Dairenin, emlak vergisine esas değerinin yüzde 5'i 
emsal kira bedeli matrahı sayılacaktı. Bu örnekte 1 
milyon YTL'lik daire değerinin yüzde 5'i 50 bin YTL 
oluyor. Kanun, mükellefin durumuna göre bazı istisnalar 
öngörüyor. Kira gelirinin yüzde 25'i götürü gider olarak 
matrahtan indirilebiliyor. Böylece, vergiye esas kazanç 
50 bin YTL'den 37 bin 500 YTL'ye iniyor. Gelir Vergisi 
tarifesine göre Avşar'ın 8.4 bin YTL vergi ödemesi 
gerekiyordu." 15.07.2007/ SABAH  



MATRAHIN VERGİ DAİRESİNCE TESPİTİ 

• MATRAHIN RESEN BULUNMASI 
– Mükellef beyanname vermemiş veya vermekle beraber eksik matrah beyan 

etmişse (önceden bir beyan veya tarhiyatın olup olmamasının önemi yok), 
– Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş matrah defter kayıt ve belgeler 

veya kanuni ölçülere göre tespiti mümkün değilse, 
– Matrahın takdiri inceleme elemanları veya takdir komisyonlarınca yapılır. 
– Takdir yapılırken iktisadi, ticari ve teknik icaplara ve olayın özelliğine göre her 

tür delil kullanılmalıdır. Takdir edilen matrah, VUK’nun 3 üncü maddesindeki 
delil ve ispat yöntemi kullanılarak tespit edilmelidir. 

– Resen vergi tarhı gerektiren sebep yanında ikmalen vergi tarhını gerektiren 
sebebin olması halinde, resen takdir sonucu beklenilmeksizin önce ikmalen 
tarhiyat yapılır. 

• RESEN TAKDİRİ GEREKTİREN ÖZEL SEBEPLER  
– Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği halde verilmemişse 

– Verilen beyannamede matraha ilişkin bilgiler belirtilmemişse 

– Defterler tutulmamış, tasdik ettirilmemiş veya ibraz edilmemişse 

– Defter ve belgeler ihticaca salih değilse (incelemeye elverişli değilse) 
– Defter ve beyannameler gerçeği yansıtmıyorsa, 
– Zorunluluk kapsamında olduğu halde beyannamelerin meslek mensubuna 

imzalatılmamış veya tasdik kapsamına alınmış konularda YMM tasdik raporu 
süresinde ibraz edilmemişse. 
 

•



VERGİNİN RESEN TARHI 

• İHTİCACA SALİH OLMAMAYA İLİŞKİN ÖRNEKLER 
– Sahte veya yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanmak 

– Defter kayıtlarını tahrif etmek 

– Mevhum adlarla hesap açma 

– Defter sayfalarını tahrif etmek 

– Gerçek olmayan giderleri kaydetmek 

– İşlemlerin belgeye dayanmaması 
– Belgeli işlemlerin kayıtlara geçmemesi 
– Randıman incelemesi yoluyla matrah farkı bulunması 

• İşletmenin girdileri ile çıktılarından hareketle gerçek üretim miktarının kavranması ve 
buradan hareketle  matrah farkına ulaşmaya çalışan bir inceleme tekniğidir.  

• Bu teknik uygulanırken tek girdiye dayalı değil, birbirini destekleyen kanıtlardan hareket 
edilmelidir. 

• Üretilen mamul ile kullanılan hammadde, yarı mamul ve yardımcı maddeler arasındaki ilişkiye 
dayanır. Fire oranları dikkate alınır.Böylece gerçek üretim bulunur. 

• Gerçek üretim miktarlarından üretim miktarlarına isabet eden gerçek maliyetler bulunur. 
• Beyan edilen hasılat ve giderler ile gerçekleşen hasılat ve gider kalemleri karşılaştırılır.  
• Randıman incelemesi sonucunda bulunan kazanç ile beyan edilen kazanç karşılaştırılır, 

bulunan fark resen matrah farkı olur.. 
•  Bu suretle kullanılan hammaddelerle üretilen miktar, üretilen miktar ile hammaddeler 

denetlenmiş olur. 



VERGİNİN RESEN TARHI 

• Eşi Armağan Uzun’un kendisini aldattığı haberleriyle 
şok üstüne şok yaşayan Bülent Ersoy, vergi kaçırdığı 
yönündeki iddia ile bir şok daha yaşadı! 
Ersoy'un ekstralarda bile en az 70 bin YTL ücret aldığını ama bayramda 20 
bin YTL gibi, komik bir rakama sahne aldığını belirten Şehirli, "Bülent 
Ersoy'un normal bir ekstraya giderken bile istediği rakam, 70 bin YTL'den 
aşağı değil... Kaldı ki, bayramda bu fiyatın üstüne 10-20 bin daha ekleniyor... 
Yani beyan edilen ile cebe indirilen ücret arasında dağlar kadar fark var... 
Ekstra ücreti böyleyse, herhalde her hafta jüri üyeliği yaptığı Popstar 
Alaturka'dan aldığı ücret de çerez parası olsa gerek..." dedi ve Diva'nın vergi 
kaçırdığı yönünde müthiş bir iddia ortaya attı! 

• Bülent Ersoy'un bu iddialara cevabı ne olacak? Bekleyip göreceğiz... 
•   



RE’SEN VERGİ TARHI 

• "Paralar iyi de vergiler nerede?" Mehmet Ali Erbil 
soruyor, Cem Yılmaz susuyor!!! Türktelekom'un 
reklamlarında oyanayacak olan Cem Yılmaz'ın, 
bu kampanya karşılığında 2.5 milyon dolar 
alacağı iddia edilmesine, Mehmet Ali Erbil'den 
ilginç bir açıklama geldi 



VERGİLENDİRME SÜRECİ 

• ORAN 
– Vergi miktarını hesaplayabilmek için matraha uygulanması gereken ölçüdür. 

Vergi tarifeleri, tek oranlı, artan oranlı ya da tersine artan oranlı olabilir. 

• Tek oranlı tarifede matraha uygulanacak oran değişmemektedir. 
• Artan (müterakki) oranlı vergi tarifesinde matrah arttıkça vergi oranı da 

değişmemektedir. 
• Tersine artan oranlı tarifede matrah arttıkça vergi oranı giderek azalmaktadır. 

– Her vergi için, kanunlarında orana yer verilmiştir. 
• Gelir vergisinde  

– 7.800 YTL'ye kadar % 15  

– 19.800 YTL'nin 7.800 YTL'si için 1.170 YTL, fazlası % 20 

– 44.700 YTL'nin 19.800 YTL'si için 3.570 YTL, fazlası % 27 

– 44.700 YTL'den fazlasının 44.700 YTL'si için 10.293 YTL, fazlası % 35 oranında 
vergilendirilir.  

• Kurumlar vergisinin oranı %20’dir 
• MTV ilk liste biri silindir hacmi diğeri yaş olmak üzere spesifik esaslı tarifedir. 

 

 



VERGİLENDİRME SÜRECİ 

• TEBLİĞ 
– Yükümlünün adına tarh (hesaplanan) edilen verginin hukuki sonuç doğurabilmesi 

mükellefin haberdar edilmesine bağlıdır. Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade 
eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe ve ceza sorumlusuna 
duyurulması işlemine tebliğ denir.  

– Vergilendirme işlemlerine ilişkin tebliğ işlemleri VUK’da düzenlenmiştir. Yani Türk 
hukukunda tebliğ işlemlerini düzenleyen bir genel yasa olan Tebligat Kanunu hükümleri 
vergicilik alanında ancak VUK’da hüküm bulunmaması halinde uygulanabilecektir. 
Vergi yargısı alanında Tebligat Kanunun hükümleri geçerlidir. 

– Tebliğin önemi bu aşama gerçekleşmeden vergi idaresinin tahakkuk ve tahsil 
aşamalarına geçememesidir. 

• Beyana dayanan tarhlarda beyan edilen matrahlar üzerinde “tahakkuk fişi” düzenlenir.  Tahakkuk fişi tarh 
ve tebliğ aşamalarını kapsadığı için ayrıca mükellefe tebliği gerekmez. Beyan edilen matrahlara ititraz 
edilmesi söz konusu değildir. 

• İkmalen ve resen tarhiyatların mükellefe tebliği zorunludur.  Vergi ve ceza tarhiyatlarında tebliğ için 
kullanılan belgeye “ihbarname” denir. 

– Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası 
kesilenlere yapılır. Tüzelkişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni 
temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare 
edenlere veya temsilcilerine yapılır.  

– Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikametgah 
adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da müstahdemlerinden birine 
yapılır. (Muhatap yerine bu şekilde kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne 
nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması 
gerekir). 

– Tebligat muhatabın bilinen adresine yapılır 
 



VERGİLENDİRME SÜRECİ 

• TEBLİĞ USULLERİ 
– Posta vasıtasıyla tebligat 
– Memur vasıtasıyla tebligat 
– İlanen tebliğ 

• Muhatabın adresi hiç bilinmezse;  
• Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan 

mektup geri gelirse;  

• Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa;  
– Geçici ayrılmalarda iki defa gidilmesine rağmen tebligat yapılmamışsa 

• Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa. 

• HATALI TEBLİĞLER 
– Tebliğ olunan vesikalar, esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı 

hukuki kıymetlerini kaybetmezler; yalnız vergi ihbarı ile ilgili vesikalarda 
mükellefin adının, verginin nevi veya miktarının, vergi mahkemesinde dava 
açma süresinin hiç yazılmamış olması veyahut bu vesikaların görevli bir 
makam tarafından tanzim edilmemiş bulunması vesikayı hükümsüz kılar 
(VUK. m. 108) 

 



VERGİLENDİRME SÜRECİ 

• TAHAKKUK: Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi 
gereken bir safhaya gelmesidir (VUK. m. 22). Verginin ödenmesinden önceki 
safhadır. 
– Beyana dayanan vergilerde tarh işlemi ile tahakkuk işlemi iç içedir. Bu 

durumda mükellef beyannameyi yani tarhiyata ilişkin bilgileri kendisi 
verdiğinden ayrıca tarhiyatın mükellefe tebliği yapılmaz. Bu durumda 
doğrudan tahakkuk fişi düzenlenmektedir. 

– Mükellef iki durumda beyanına itiraz edebilir: 
• İhtirazı kayıtla beyanname vermesi halinde dava açmak hakkına sahiptir. Ancak bu durumda 

tahsilat işlemleri durmaz. Mükellef açtığı davada yürütmenin durdurulmasını isteyebilir.  
• Hata halinin varlığı halinde de dava açmak hakkına sahiptir.   

– Vergi dairesi tarafından yapılan tarhiyatların tahakkukundan önce “ihbarname” 
düzenlenir.  Bu ihbarnamenin mükellefe tebliğinden sonra 30 gün içinde: 

• Uzlaşmaya başvurmamış, 
• Dava açmamış  
• Dava açılmakla beraber davanın reddi 
• VUK’nun 376 inci maddesinde belirt,ilen indirim talebinde bulunmaması halinde  

Tahakkuk etmiş sayılır. 

•  
 



                                                   
    
                           

           Tarh 

     

           

          Tebliğ                                       Uzlaşmaya 

                       

                                                    

  

  Başvuru Yok                                  Başvuru Var 
          Uzlaşma                         Uzlaşma  
Vergi Mahkemesine          Sağlanmadı                      Sağlandı 
                                                                                                                                    Tahakkuk Eder 

                                                   Ve Kesinleşir 
 

                                                                    

 

 

Dava Açılmaz                                           Dava Açılır 
ahakkuk Eder 

Ve Kesinleşir                                                   Dava Sonucu Karar 

 



   Dava Sonucu Karar 

                        Mükellefin Lehine İse                                                Mükellefin Aleyhine İse 

                 Tarh İşlemi İptal Olur                                                           Vergi Tahakkuk Eder 

                  Vergi Dairesi Yüksek Yargıya                                       Mükellef Yüksek Yargıya 

                Gider                         Gitmez                                          Gider                         Gitmez 

                                                 Kesinleşir                       Kesinleşir 

                Karar        Karar 

Vergi Dairesi                 Vergi Dairesi                    Mükellef                        Mükellef 
Lehine İse                     Aleyhine İse                      Lehine İse                   Aleyhine İse 

Kesinleşir                     Tarh İşlemi                   Tarh İşlemi                            Kesinleşir 
                                        İptal Olur                       İptal Olur 

 



VERGİ BORCUNUN ORTADAN KALKMASI 

• 1- Ödeme 

• 2- Mahsup 

• 3- Takas 

• 4- Af 

• 5- Terkin 

• 6- Hata 

• 7- Zaman Aşımı 
• 8- Vergiden Vazgeçme 

• 9- Uzlaşma 

• 10- Dava Açma 



 
 

                                                             ÖDEME 

BEYANNAME ADI BEYAN SÜRESİ SON ÖDEME GÜNÜ 

Basit Usul Gelir Vergisi Şubat ayının başından 25. Günü akşamına kadar 

1.Taksit : Şubat ayı sonuna kadar  

2.Taksit : Haziran ayı  
sonuna kadar  

Yıllık Gelir Vergisi Mart ayının başından 25. Günü akşamına kadar 
1.Taksit : Mart ayı sonuna kadar 

2.Taksit : Temmuz ayı sonuna kadar 

Yıllık Kurumlar Vergisi 
Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden 
25. Günü akşamına kadar 

(Nisan ayının başından 25. Günü akşamına kadar) 

Tahakkuk eden verginin Tamamı, beyannamenin 
verildiği ayın sonuna kadar ödenir(Nisan sonu) 

Geçici Vergi 
Üçer Aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. Günü akşamına kadar  
1. Dönem 14 Mayıs          2. Dönem 14 Ağustos 

3. Dönem 14 Kasım         4. Dönem 14 Şubat 

Beyannamenin verildiği ayın 17. Günü akşamına 
kadar  

KDV Vergilendirme Dönemini takip eden ayın 24. Günü akşamına kadar 
Beyannamenin verildiği ayın 26. Günü akşamına 
kadar 

Muhtasar  Ertesi ayın 23. Günü akşamına kadar 
Beyannamenin verildiği ayın 26. Günü akşamına 
kadar 

 



Serbest Meslek Kazançları (KAR) 18.878,98
TOPLAM (KAR) 18.878,98
KAR 18.878,98
Şahıs ve Bireysel Emeklilik Sigorta Primleri -
Eğitim ve Sağlık Harcamaları -
Mahsup Edilecek İndirimler ve Geçmiş Yıl Zararları Toplamı -
Mahsup Sonrası Kalan 18.878,98
Vergiye Tabi Gelir ( Matrah ) 18.878,98
Hesaplanan Gelir Vergisi 4.583,69
Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 24.439,64
Geçici Vergiler -
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 24.439,64
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi -
İadesi Gereken Geçici Vergisi -
İadesi Gereken Gelir Vergisi 19.855,95

MAHSUP VE TAKAS



TERKİN 

– Doğal afetler nedeni ile terkin 
• Gelir kaynaklar ile ilgili vergiler 

– Ticari ve şahsi mal varlığın toplamı alınır. 
– Ticari varlıkta meyadana gelen zarar toplamın 1/3 den büyük olmalıdır.  
– Terkin ticari varlıkta meydana gelen zararla mütenasip yapılır. 

• Arazi Vergilerinde Terkin 
– Doğal afete uğrayan mahsulun hasat olduğu araziye ait arazi vergileri 
– Kayıp oranı dikkate alınır 

– Dava sonucunda terkin  

– Alacaktan vazgeçem  



 

          

    

Hatanın 
Yapıldığı 

Tarih       

           

           

          

    

Hatanın 
Farkına 

Varılması       

           

           

           

           

 İdarece      Mükellefçe    

  

    

  

   

       
Mükellefin 

Lehine  

Mükellefin 
Aleyhine    

Dava Açma Süresi 
Geçmiş  

Dava Açma 
Süresi 

Geçmemiş   

 
 

 
   

 
 

 
  

         

    

Vergi Dairesine 

Başvuru  

Vergi Dairesine 

Başvuru   Re'sen 

Düzeltme  Re'sen Düzeltme         

           

    Kabul  Red  Kabul  Red 

  Dava Yolu         

           

    Düzeltme  Bakanlık  Düzeltme  

Dava 

Yolu 

     

  

    

     Kabul  Red    

           

     Düzeltme  Dava Yolu    

 

 



ZAMANAŞIMI 

• TEBLİĞ ZAMANAŞIMI 
– DOĞDUĞU TAKVİM YILINI TAKİP EDEN TAKVİM YILINDAN BAŞ. 5 YIL 

– BAZI VERGİLERDE 5 YILI AŞABİLİR 
• Veraset ve İntikal Vergisi 
• Emlak Vergisi 

• Damga VergisiI 

• TAHSİL ZAMANAŞIMI 
– ZAMANAŞIMI DURMASI 

• BORÇLUNUN YABANCI BİR ÜLKEDE BULUNMASI 
• HİLELİ İFLAS 

• TEREKESİNİN TASFİYESİ 
– ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ 

• ÖDEME .HACİZ .TAHSİLAT .ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ .MAL BİLDİRİMİ . 
• BU İŞLEMLERİNİ KEFİLE YABANCI KİŞİ VE KURUM TEM. YAP. 
• BOZMA KARARI .TEMİNATA BAĞLANMASI .YÜRÜTMRNİN DURDURMA KARARI 
• ALACAKLI KAMU İDARESİNİN BORÇLU KAMU İDARESİNE YAZI YAZILMASI 

 



UZLAŞMA 

• TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA 
– VERGİ VE CEZALAR TARH ETMEDEN 
– VERGİ İNCELEMESİNE DAYANIR 

– İKMALEN VE RESEN TARHI ÖNGÖRÜLECEK VERGİLER 
– VERGİLER VERGİ ZİYAI CEZASI (AĞIR NİTELİKLİLER HARİÇ), G-ÖZEL USULSÜZLÜK 
– ULAŞMA SAĞLANIRSA SONUÇ KESİN 
– UZLAŞMA SAĞLANAMAZ İSE TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMEYE KARŞI DAVA AÇMA SON 

GÜNÜNE KADAR KABULÜ MÜMKÜN  
– AYRICA GECİKME FAİZİ KESİLİR 

• TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA 
– VERGİLER VE VERGİ ZİYAI CEZASI KAPSAMA GİRER 
– GENEL VE ÖZEL USUSLSÜZLÜK GİRMEZ. 
– AĞIR NİTELİKLİ VERGİ ZİYAI CEZASI GİRMEZ. 
– AYRICA GECİKME FAİZİ HESAPLANIR. 
– UZLAŞMA GÖÜŞMELERİNİN YAPILAMAMASI 

• DAVA AÇMA SÜRESİ 15 GÜNDEN AZ İSE ENAZ 15 GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ VAR 

– UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMASI 
• TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMEYE KARŞI DAVA AAÇMA SON GÜNÜNE KADAR UZLAŞMAYI KABUL 

EDEBİLİR 

 

 



SÜRELER 

• KANUNİ SÜRELER 
– GENEL SÜRELER-ÖZEL SÜRELER 
– HAK DÜŞÜREN SÜRELER-ÖZEL SÜRELER 

• İDARİ SÜRELER 
• YARGISAL SÜRELER 
• SÜRELERİN HESAPLANMASI 

– SÜRELERİN GÜN OLARAK HESAPLANMASI 
– SÜRELERİN HAFTA OLARAK HESAPLANMASI 
– SÜRELERİN AY OLARAK HESAPLANMASI 
– SÜRELERİN YIL OLARAK HESAPLANMASI 

• SÜRELERİN UZAMASI 
– MÜCBİR SEBEP 

• AĞIR KAZA, AĞIR HASTALI VE TUTUKLULK 
• YANGIN, YER SARSINTISI VE SU BASMASI GİNİ AFETLER 
• KİŞİNİN İRADESİ DIŞINDA VUKUA GELEN MECBURİ GAYBUBETLER 
• SİD DEFTER VE BELGELERİN ELDEN ÇIKMASI 

– ZOR DURUM  
• KANUNİ SÜRE BİTMEDEN MÜRACAAT  
• YAZILI BAŞVURU 
• VERGİNİN TAHSİLİ TEHLİKEYE GİRMEYECEK 
• MALİYE BAKANLIĞINCA UYGUN GÖRÜLMESİ 
• ZOR DURUM İLE VERGİ ÖDEVİ ARASINDA SEBEP-SONUÇ 
• KANUNİ SÜRENİN BİR KATI KADAR VERİLEBİLİR. BİR AYDAN AZ İSE BİR AY 

– ÖLÜM 
• BİLDİRME VE BEYANNAME SÜRELERİNE ÜÇ AY EKLENİR 
• ÖZEL SÜRE (GVB İÇİN DÖRT AY) 



VERGİ SUÇ VE CEZALARI 
• Vergi Hukukunda Ceza Ehliyeti 

– Gerçek Kişiler Açısından 

• Hak ehliyeti 

• Fiil ehliyeti 

• Velayet ve vesayet altında bulunanlar 
– Tüzel Kişiler Açısından 

• İdari cezalar 
• Adli cezalar 

• Tüzel kişilerin mal varlıklarından alınamayan vergi ve 
cezalar 

• Devreden yöneticilerin sorumluluğu 

• Tasfiye zamanlarında sorumluluk 

• Meslek mensuplarının cezai sorumlulukları 
 



VERGİ ZİYAI SUÇU 
• Vergi ziyaı üç şekilde ortaya çıkar 

(1)verginin eksik veya geç tahakkuku,  

(2) şahsi medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı 
beyan,  

(3)haksız yere vergi iadesi 
• Vergi Ziyaına Sebep Olan Fiiller 
• Ağır Nitelikli Fiiller 

• Hesap ve muhasebe hileleri yapmak 

• Uydurma adlarla hesaplar açmak 

• Çift defter kullanmak 

• Defter kayıtlarını ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek 

• Yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma 

• Defterleri kayıtları veya belgeleri yok etmek 

• Defter sayfalarını kopartarak yok etmek  
• Sahte belge düzenlemek ya da kullanmak 

 



VERGİ ZİYAI SUÇU 

• Hafif Nitelikli Suçlar 
– Kanuni süresinden sonra beyannamenin kendiliğinden 

verilmesi 
• Beyannamenin verildiği an itibariyle vergi incelemesine 

başlanılmamış olması veya takdir komisyonona sevk sevk 
edilmemiş olması 

• Vergi Ziyaı Suçunun Cezasının Hesabı 
– Zıyaı uğratılan verginin bir katı 
– Ağır nitelikli fiiller söz konusu ise 3 katı 
– Kanuni süresi geçtikten sonra verilen beyannameler için 

(vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir 
komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç) 
yarısı 
 



USULSUZLÜK 

• Genel Usulsüzlük Suçu 
– Birinci Derce Fiiller 

• Beyannamelerin süresinde verilmemesi 

• Defterlerin tutulmaması 
• Kayıt ve belgelerin noksan ve usulsüz oluşu 

• Ekim-sayım beyanında bulunulmaması 
• Kayıt nizamına uyulmaması 
• İşe başlama bildiriminin zamanında yapılmaması 
• Defter tasdiklerinin yapılmaması 
• Diğer ücretlerin zamanında tarh edilmemesi 

 

 

 



USULSÜZLÜK 

• Genel Usulsüzlük Suçu 
– İkinci Derece Fiiller 

• Bildirimlerin süresinde yapılmaması 
• Ekim sayım beyanlarının yapılmaması, eksik ya da yanlıış 

yapılması 
• Diğer ücretlerin vergi karnelerini almamaları 
• Defterlerin ek süre içinde tasdiki 

• Beyanname, bildirim ve belgelerin şekil ve içeriğe uymaması 
• Bazı belgelerin ibraz edilmemesi 

 

 



USULSÜZLÜK 
• Özel Usulsüzlük Suçu 

• Belge Düzenine İlişkin Aykırılıklar 
• Kayıt Düzenine İlişkin Aykırılıklar 
• Vergi Levhasının İşyerine Asılmaması 
• Muhasebe Sistemine Uyulmaması 
• Vergi Kimlik Numarası Aramadan İşlem Yapılması 
• Vergi Kimlik Numarası Kullanıl. İşlem Yapılması 
• Nakil Araçlarının Durdurulmaması 
• Tahsilat ve Ödemelerin Bankalardan Yapılmaması 
• Elektronik Ortamda Beyanname Verilmemesi 

• Anlaşmalı Matbaaların Yükümlüklerini Yerine Get. 
 

•



SUÇ VE CEZALARDA KURTULMA YOLLARI  

• ÖDEME 

• ÖLÜM 

• AF 

• TERKİN 

• YANILMA 

• HATA 

• CEZALARDA İNDİRİM 

• MÜCBİR SEBEPLER 

• ZAMANAŞIMI 
• PİŞMANLIK 

• UZLAŞMA 

• DAVA  AÇMA 

 

 



CEZALARDA İNDİRİM 

• Ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinde itibaren 30 
gün içinde vergi dairesine başvurması 

• Verginin tamamını ve indirimden sonra kalan 
cezayı bir ay içinde ödemesi  

• Cezayı dava konusu yapmaması 
• İndirilecek ceza tutarı vergi ziyai suçunda ½ 

(müteakiben 1/3), genel usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük suçlarında her defasında 1/3’tür. 
 

 



PİŞMANLIK 

• Mükellef suçu kendiliğinden bildirmelidir. 
• İdareye önceden ihbarda bulunulmamış veya vergi 

incelemesine başlanılmamış veyahut takdir 
komisyonuna sevk edilmemiş olmalıdır. 

• Haber verme dilekçesinden itibaren 15 gün 
içerisinde beyanname verilmelidir. 

• Aynı süre içinde vergi ve pişmanlık zammı 
ödenmelidir. 

 



    İŞTİRAK 

• BİR KİŞİ TARAFINDAN İŞLENEBİLEN SUÇLARIN BİRDEN FAZLA 
KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİNİ İFADE EDER. 

• ASLİ MADDİ İŞTİRAK: Suçun meydana gelmesini doğrudan 
etkileyen hareketleri veya suçun işlenmesinde rol oynayan 
hareketleri doğrudan doğruya berber işlenmesiyle meydana gelir. 
Anlaşarak düşük bedelle fatura düzenlenmesi.Ceza bir kat. 

• ASLİ MANEVİ İŞTİRAK: Azmettirme 

• FER’İ MADDİ İŞTİRAK: Maddi fiil olarak kolaylaştırılması. 
– Vergi ziyaı suçu 

– Maddi çıkar gözetilmemeli 
– Bilerek kolaylaştırmak 

 

 



CEBRİ İCRANININ İLKELERİ 

• Borçluya karşı zor kullanabilir tek mercii Devlettir. 
• Cebrin konusunu borçlunun şahsi değil, mal varlığı oluşturur. 
• Borcun ödenmemesi nedeniyle borçlu hapsedilemez. 

• Borçlu mal varlığıyla sorumludur. 
• Ücret, emeklilik ödemeleri gibi emek gelirleri kısmen haczedilebilir. 
• Borca karşılık haczedilen mallar alacaklının mülkiyetine geçirilmesi 

söz konusu değildir. 
• Özel hukuktan doğan taleplerin Devlet gücü ile çözülme sürecini 

inceleyen alana “icra ve iflas hukuku”, kamu alacaklarının cebri icra 
yöntemlerini  inceleyen hukuk alanına “vergi icra hukuku” 
denilmektedir. 

• “Vergi icra hukuku” kamu icra hukuku içinde incelenmektedir. 
• Vergi icra hukuku, şekli vergi hukuku içinde yer almaktadır. 

 

 



VERGİ İCRA HUKUKU İLE İCRA İFLAS HUKUNUN 
KARŞİLAŞTIRILMASI 

• Her iki hukuk dalında da ödeme emri, mal bildirimi, menkul ve 
G.menkul malların haczi ve satışı, aciz gibi konularda benzer 
düzenlemeler vardır. 

• İcra-iflas hukuku özel hukuk, vergi icra hukuku kamu hukuku dalıdır. 
Vergi icra hukukunun, idare hukuku ile yakın ilişkisi vardır.  

• İcra iflas hukukunda alacaklı icra dairesine başvurur. Vergi icra 
hukukunda ise alacaklı olan Devlet, cebri takip usullerini resen 
uygulama yetkisine sahiptir. 

• Vergi icra hukukunun konusu para ile ifa edilen amme 
alacağıdır.İcra-İflas hukukunda  ise G.menkulün teslimi ya da 
tahliyesi, bir şeyin yapılması ya da yapılmamasına dair  ilamlar  da 
olabilir. 

• Kamu alacakları özel alacaklar ile kıyaslandığında daha öncelikli ve 
ayrıcalıklı alacaklardır. 

• Vergi yönetimi alacağını tahsil ederken mükellefin ekonomik 
durumuyla ilgilenmekle yükümlüdür. Örnek olsun; tecil müessesesi 
ile kamu alacaklısı borçlunun çıkarlarını bağdaştırma yükümlülüğü. 



KAMU ALACAKLARI İLE ÖZEL HUKUKTAN DOĞAN 
ALACAKLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

• Kaynakları farklıdır.Kamu alacakları vergi hukuku, idare hukuku gibi 
kamu hukuku dallarıdır. Özel hukuktan doğan alacaklar ile ise 
maddi yönü itibariyle medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku 
gibi özel hukuk dalları ile ilgilidir. 

• Kamu alacaklarına ilişkin uyuşmazlıklar genel olarak idari yargı 
düzeni içinde özel alacaklara ilişkin uyuşmazlıklar adli yargının 
görev alanına girmektedir. 

• Kamu alacakları yasadan doğar.  Özel hukukta borç-alacak ilişkisi 
sözleşmeden, haksız fiillerden ve sebepsiz zenginleşmeden doğar.  

• Özel hukuktan doğan alacakların cebri icra yolu ile takibi sırasında 
alacaklı sahip olduğu icra yetkisini kullanıp kullanmamakla 
serbesttir.Kamu alacaklısının yetkisi “bağlı yetki”dir. 

• Kişilerin özel hukuktan doğan ve üçüncü kişilerden olan alacak 
hakları, borçlarına karşı haczedilebilir.Kamu alacaklarının 
haczedilmesi söz konusu değil.   



KAMU ALACAĞININ KORUNMASI 

• TEMİNAT İSTENMESİ 
– Vergi ziyaı ezasını kesilmesini gerektiren haller nedeniyle vergi tahriyatı söz 

konusu ise, 

– Borçlunun Türkiye’de ikametgahının olmaması, 

• TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER 
– Para 

– Banka teminat mektupları 
– Hazine tahvil ve bonoları 
– Hükümetçe belirlenen hisse senedi ve tahviller 

– Menkul veya gayrimenkul mallar 

– Teminat yerine müteselsil  kefil veya müşterek müteselsil borçlu 

– Hizmet işletmelerindeki eşya ve malzeme 

 



İHTİYATİ HACİZ 

• Kamu alacağını güvence altına almak için, borçlunun bazı mal, 
alacak ve haklarına önceden idari kararla el konulmasıdır. 

• İhtiyati haciz sebepleri: 
– Teminat  istenmesini gerektiren durumlar varsa 

– Borçlunun belli bir ikametgahı yoksa, 
– Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hilleli yollara sapması 

ihtimalleri varsa, 

– İstendiği halde teminat ya da kefil gösterilmemiş ya da gösterilen kefil kabul 
edilmemiş ise, 

– Mal bildiriminde bulunmamış ise, 
– Para cezasını gerektiren bir fiil nedeni ile kamu davası açılmış ise, 
– Kamu borçlusunun iptal davasına konu edilebilecek hükümsüz tasarrufları 

varsa 

– İhtiyati tahakkuk nedenleri gerçekleşmiş ise, 

• Teminatta verilecek değerleri borçlu kendi iradesiyle belirler. İhtiyatı 
hacizde idare bunları resen saptar. 



İHTİYATI TAHAKKUK 

• İleride tahakkuk edecek olan vergi alacağının önceden tahsil 
güvenliğini sağlamak yapılan tahakkuk işlemidir. 

• İhtiyati tahakkuk 
– Teminat  istenmesini gerektiren durumlar varsa 

– Borçlunun belli bir ikametgahı yoksa, 
– Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ihtimalinin bulunması, 
– Mal bildiriminde bulunmamış ise, 
– Para cezasını gerektiren bir fiil nedeni ile kamu davası açılmış ise, 
– Teşebbüsün muvazaalı olması ve gerçekte başkasına aidiyeti hakkında 

deliller bulunması 

• İhtiyati tahakkuk uygulanan vergiler asıl süresinden evvel tahsil 
olunmaz. Ancak bunlar hakkında ihtiyati haciz uygulanır. 
 



YURT DIŞI ÇIKIŞ TAHDİDİ 

•  Vergi Usul Kanunu ile Gümrük Kanunu kapsamına giren amme 
alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğ 
tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödenmemesi 

•  Yurt dışı çıkış tahdidi, yüz milyon Türk Lirası ve üzerinde olan 
teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanır.  

• Amme alacağına karşılık teminat alınması, alacağın tecil edilmesi, 
borçlunun aciz halinin tespit edilmesi, yargı mercilerince amme 
alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya takibin 
kanunen durdurulması gereken diğer hallerde yurt dışı çıkış tahdidi, 
alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca kaldırılır 

• Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, 
iş bağlantısı gibi zaruri hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun 
görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar tarafından kaldırılır. 

• Amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu 
olan ve bu Kanuna göre amme borçlusu sayılan kişiler hakkında da 
bu maddede yer alan esaslara göre yurt dışı çıkış tahdidi uygulanır. 

• Yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılmış olması yeniden tatbikine mani 
değildir. 



ÖDEME EMRİ 

• Ödeme emri cebri icranın başlangıç noktası. 
• Ödeme emri ile 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal 

bildiriminde bulunmaları, 
• Borcun nitelik ve miktarı, nereye ödeneceği, ödenmediği veya mal 

bildiriminde bulunulmadığı takdirde mala bildiriminde bulununcaya 
kadar 3 ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, 

• Ödeme emrine karşı dava açma süresi 7 gündür. 
• Ödeme emirlerine karşı açılan davalarda (a) böyle bir borcun 

olmadığı, (b) kısmen ödendiği, © borcun zaman aşımına uğradığı 
iddiaları ileri sürülebilir. 

• Ödeme emrine karşı açtığı davayı kısmen ya da tamamen 
kaybeden borçlu kaybettiği miktarın yüzde 10’ oranında haksız 
çıkma zammı ödemek zorunda kalır. 
 



ULUSLAR ARASI VERGİ HUKUKU 

• ÇİFTE VERGİLENDİRME:Mükellefin aynı vergi konusu üzerinden 
iki veya daha defa vergilendirilmesidir. 
– ULUSAL ÇİFTE VERGİLENDİRME: Ayni mükelleften aynı vergi konusu 

üzerinden ayni devletin birden fazla defa vergi almasıdır. 
– ULUSLARARASI ÇİFTE VERGİLENDİRME: Aynı mükellefin aynı vergi konuu 

üzerinden birden fazla devletin birer defa vergi alarak mükellefin en az iki defa 
vergilendirilmesidir. 

• VERGİLENDİRME YETKİSİ 
– MÜLKİLİK YETKİSİ:Bir devletin çıkardığı vergiye ilişkin hukuk kurallarının o 

ülkenin sınırları içindeki vergi konularına uygulanabilir olması. 
– ŞAHSİLİK İLKESİ: Devletin kendisiyle vatandaşlık ya da ikamet şeklinde 

kurulan kişisel ilişki ile ülke içinde ya da dışında gerçekleştirdikleri vergiyi 
doğuran olayları vergilendirme yetkisi. 

– Devletlerin vergilendirme yetkilerini tek bir ilkeye göre belirlemeleri halinde 
çifte vergilendirme ortaya  çıkmaz. 

 



ULUSLAR ARASI HUKUK AÇISINDAN  
VERGİLENDİRME İLKELERİ 

• YERLEŞİM YERİ İLKESİ: 
– Vergilendirme yetkisi o kişi hangi ülkede yerleşmiş ise o devlete aittir. 
– Gelir ve kurumlar vergisindeki tam mükellefiyet sistemi 

• VATANDAŞLIK İLKESİ: 
– Bir devletin kendisine vatandaşlık bağı ile bağlı olanları Dünya’nın neresinde 

yerleşmiş olursa olsun vergilendirmesidir. 
– GVK madde 3, Veraset ve İntikal Vergisi.   

• KAYNAK İLKESİ: 
– Vergiyi doğuran olay hangi ülkede meydana gelmişse o ülke  vergilendirme 

yetkisine haizdir. 

– Gelir ve kurumlar vergisindeki dar mükellefiyet sistemi, servet vergileri. 

• VARIŞ ÜLKESİ İLKESİ:  
– Vergileme yetkisi ithalatçı ülkeye aittir 
– Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi. 

• ÇIKIŞ ÜLKESİ İLKESİ: 
– Vergileme yetkisi ihracatçı ülkeye aittir. 

 



ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ULUSAL YÖNTEMLERLE 
ORTADAN KALDIRILMASI 

• İNDİRİM YÖNTEMİ: 
– Gelir ve servet vergilerinde uygulanır, 
– Yurt dışında ödenen vergiler bir masraf unsuruymuş gibi beyanname 

kapsamındaki kazançtan indirilir. 
– VİVK’nda yurt dışında ödenen vergiler.  

• MAHUP YÖNTEMİ: 
– Beyannameye dahil kazanlardan yurt dışında ödenen vergiler indirilir. 
– İade söz konusu değildir, 

• Tam mahsup yöntemi 

• Kısmi mahsup yöntemi 

• İSTİSNA YÖNTEMİ: 
– İstisna edilen yurtdışı kazançlar verilen beyannamede dikkate alınmaz. 
– Yerleşim yeri ilkesinin uygulandığı durumlarda  söz konusudur. 

• GVK’nun 3. maddesi 
• GVK 210 Seri Nolu Genel Tebliği. 
• Sebest bölgeler 

 

 



ÇİFTE VERGİLEMENİN ULUSLARARASI 
 ANLAŞMALARLA    ORTADAN KALDIRILMASI 

• Genellikle gelir ve servet vergileri itibariyle yapılır, 
• Bu anlaşmalar, çifte vergileme dışında vergilerle ilgili bilgi 

değişimi sağlanması, tahsilatta yardımlaşmada 
bulunulması ve uluslararsı vergi kaçakçılığına engel 
olunması vb. hususlarını da içermektedir. 

• İki devlet arasında yapılabileceği gibi birden çok devletin 
katılımı ile çok taraflı şekilde de yapılabilir. 

• Kanun hükmündedir, hiyerarşik açıdan iç hukuk 
hükümlerinden üstündür. 

• Vergi ile ilgili anlaşmaların kanunla uygun bulunmasına 
bağlıdır. 

• Bu anlaşmalarla “ortak vergi hukuku” yaratılmış olur. 
 

 



ANLAŞMA MODELLERİ 

• OECD MODELİ: 
• Kural olarak yerleşim yerini esas aldığı için sermaye ihraç eden 

gelişmiş ülkelerin tercih ettiği modeldir.  
– Gerçek kişi dışındaki kişilerin gelirleri fiili iş merkezinin bulunduğu, 
– Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirler varlığın bulunduğu, 
– Servetler bu malların bulunduğu ülkede, 
– Serbest meslek kazançları ile ile ücretlerde faaliyetin icra edildiği ülkede 

vergilendirilir. 

• BM MODELİ: 
• Yerleşim yeri zayıflatılarak gelirin doğduğu ülkenin vergilendirme 

yetkisine ağırlık verir. 
• BM modeli sermaye ithal eden ülkeler tarafından tercih edilen bir 

modeldir. 

 

 



VERGİ REKABETİ 

• Vergi rekabeti, devletlerin daha iyi sonuç alabilmek için kendi 
istekleriyle vergi yükünü düşürme yarışı  olarak ifade edilebilir. Vergi 
rekabeti kavramı piyasa mekanizmasındaki fiyata verilen rolün 
vergiye biçilmesinde başka bir şey değildir. 

• Vergi rekabeti vergilendirme yetkisine sahip birimler arasında söz 
konusudur. 

• Vergi rekabeti mükellefleri mükellefleri vergi planlaması ve vergi 
arbitrajı yapmaya teşvik eder. 

• Vergi rekabeti bir devletin kendi lehine yaptığı düzenlemeleri hedef 
alırken vergi arbitrajı ile düzenlemeler karşısında mükellefin kendi 
lehine takındığı tutumu ifade eder. 

• Vergi rekabeti şeklinde ortaya çıkan duruma “vergi dampingi” adı 
da verilmektedir. 

 

 



ZARARLI VERGİ REKABETİ 
• Vergi konusundaki rekabet bazı ülkelerin vergi tabanı aşındırır, 

hazine gelir kaybına uğrar.    
• Bu rekabet bir noktadan sonra ikamet ettiği ya da vatandaşı olduğu 

ülke hazinesine açıkça zarar verir. 
• Vergi rekabetini kötüye kullanan devletin mağdur devlete karşı 

yaptığına “zararlı vergi rekabeti” denir. 
• Vergi rekabetinin çeşitli şekilleri: 

– Şirketlerin merkezlerini ve faaliyetlerini vergi rekabeti uygulayan ülkelere 
kaydırmaları, 

– Düşük vergi oranı uygulanıyor ya da vergiye tabi tutulmuyorsa ve yahut büyük 
çapta vergi bağışıklıkları sağlanıyorsa, 

– Vergi avantajlarının yalnızca mukim olmayanlara  ya da bunlara ait işlemlere 
uygulanıyorsa, 

– Vergi  avantajlarının gerçekten gerçekleşmeyen ekonomik işlemlere tanınması 
– Vergi avantajlarının iç piyasadan ayrı özel bir rejim işletmelerine uygulanması, 
– Transfer fiyatlandırması ilkelerinden ayrılıp ayrılmadığı, 
– İdareye verilen belirsiz yetkilerin zararlı vergi rekabetine yol açıp açmadığı. 



TRANSFER  FİYATLANDIRMASI 

• Kazancın gurup şirketlerin birinde arttırılıp diğerinde azaltılmasıyla 
vergilendirilme(me)sinde kullanılan müesseseye transfer fiyatlaması 
adı verilir. 

• Bir şirketin, bağlı veya kontrol altında tuttuğu şirketlere mal, varlık 
veya hizmet satarken veya satın alırken uyguladığı fiyatlardır. 

• Transfer fiyatlaması işlemlerdeki muvazaanın fiyatta yapılmış halidir 
•  Bu fiyatın serbest piyasa koşullarında aynı koşullar altında oluşan 

fiyatlara uygun olması beklenir. 
• Emsal fiyatlara uygunluk, kurumların ilişkili kişilere yapılan mal veya 

hizmet alım satımında uygulanan fiyatın aralarında ilişkili kişi 
bulunmaması durumunda oluşacak fiyata uygun olmasıdır. 

• İlişkili kişi, kurumların kendi ortakları, ortakların ilgili bulunduğu 
gerçek kişi veya kurumlar ile ortakların eşleri, ortakların veya 
eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları 
veya kan hısımlarıdır.  



İLİŞKİLİ KİŞİLERLE YAPILAN İŞLEMLERDE  
UYGULANACAK FİYAT 

• KARŞILAŞTIRILABİLİR FİYAT YÖNTEMİ:  
– Piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilir. Karşılaştırmaya elverişli işlemlerin 

olması gerekir 
• MALİYET ARTI YÖNTEMİ. 

– Mal veya hizmet maliyeti makul bir brüt kar oranı kadar arttırılması suretiyle 
hesaplanır 

• YENİDEN SATIŞ FİYATI YÖNTEMİ: 
– Serbest piyasa fiyatından makul bir brüt satış karı düşülerek hesaplanan 

fiyattır. İlişkili kişiden satın alınan bir ürünün ilişkisiz bir gerçek veya tüzel 
kişiye yeniden satılması durumunda uygulanan fiyatı esas almaktadır. 

• MÜKELLEFİN KENDİ BELİRLİYECEĞİ YÖNTEM: 
• MALİYE BAKANLIĞI İLE ANLAŞMA: 

– Peşin fiyatlandırma anlaşmaları.En fazla üç yıl süreli olur. 
• NOT:  Transfer fiyatlandırması yoluyla kazanç temin eden şirket yönünden bu 

kazanç , dağıtılmış kar payı sayılır. 
 

 

 



VERGİ CENNETLERİ 

• Sıfır veya göstermelik vergi oranları ile kendi ülkelerine para çekerler. 
• Gelir ve kurumlar vergisi ile veraset ve intikal vergisi gibi çeşitli vergilerde kısmen 

ya da tamamen vazgeçerler. 

• Muafiyetler, istisnalar ve indirimlerle vergi oranlarını uygulanmaz hale getirirler. 
• Sermaye harekelerinde serbestlik, bankacılık ve bürokratik  işlemlerde 

sağladıkları kolaylıklarla cazibe merkezi olurlar. 
• Reel ekonomik faaliyette bulunmayan yabancı mükelleflerin sadece tabela 

üzerinde bulunmalarını vergi kolaylıkları için yeterli görürler. 
• İşlemleri gizlilik içinde yürüterek konusu suç teşkil eden paraya liman, kara para 

aklanmasına vasıta ve vergi kaçakçılığına uygun zemin olurlar. 
• Sıfır vergi oranına karşılık sıcak para hareketlerinde işlem bedeli almakla 

yetinirler. 

• Sağladıkları istisnanın ömrü konusunda 50 yıla varan güvenceler verebiliyorlar. 
• Dünya GSYİH’nın yüzde 3’üne sahip olmalarına karşın dünya ticaretinin yarısı bu 

ülkeler yoluyla gerçekleştirilir. 
 

 



VERGİ CENNETLERİ 

• Vergi cenneti sayılmanın ölçütleri 
– Vergisizlik : Vergi alınmaması veya düşük vergi alınması,  
– Bilgi vermezlik:İlgili devlete bilgi verilmediği gibi mükellefe de bu hususta 

güvence verilmesi, 

– Belirsizlik: İdareye verilen yetkilerle vergilendirmenin etkisizleştirilmesi, 
– Faaliyetsizlik. Faaliyetin fiilen başka bir ülkede ürdürülmesi 

• Vergi cenneti ülkelerle işlemde bulunan mükelleflere yönelik 
yaptırımlar 
– Ülke içi vergiel ayrıcalık ve teşviklerden yararlanılmaması 
– Bu ülke ile yapılan işlemlerden vergi tevkifatı 
– Denetleme 

– İşlem harcı alınması 

 
 



VERGİ SİSTEMİMİZDE VERGİ CENNETLERİ 

• Kurumlar vergisi Kanunu madde: 30/7 

• Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin 
yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme 
imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz 
önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen 
ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam 
mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) 
nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü 
ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip 
girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına 
bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır  



ÜLKELER ARASI VERGİ UYUMLAŞTIRILMASI 

• Avrupa Birliği’nin temelinde yatan anlaşmalarda temel iktisadi felsefe tek pazar 
oluşumunun sağlanmasıdır. Bu amaçla;  

– VERGİ KONULARININ UYUMLAŞTIRILMASI 
– VERGİ MATRAHLARININ UYUMLAŞTIRILMASI 
– VERGİ ORANLARININ UYUMLAŞTIRILMASI 

A-DOLAYSIZ VERGİLERDE UYUMLAŞTIRMA 

 -Gelir ve Kurumlar vergilerinde ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarındaki 
farklılıktan doğan uyum zorunluluğu, 

 -Faiz gelirlerinde vergi rekabetine dayanan zorunlu bir uyumlaştırma, 
B-DOLAYLI VERGİLERDE UYUMLAŞTIRMA 

 -Aynı nitelikteki mallar üzerinden farklı vergi uygulamalarının önüne geçilmesi, 
 -Katma Değer Vergisinde uyum, 
 -Özel Tüketim vergisinde uyum 

 -”Varış Ülkesi İlkesi”nin benimsenmesi, 
  

 

 

 



VERGİ YARGISININ FONKSİYONLARI 
 

• VERGİ UYUŞMAZLIKLARINI ÇÖZÜMLEME YÖNÜNDEN 

– İdari aşamada çözümlenmeyen uyuşmazlıklar hakkında bir çözüme varılır. Bu 
günümüz  demokratik hukuk devleti gereğidir. 

– Kararlara tarafların uymak zorunluluğu vardır. 
– Aynı nedenle tekrar dava açılamaz. Ancak karar temyiz hakkı vardır. 
– Üst mahkemelerce verilmiş kararlar , kesin sonuçlar doğurur. 

• VERGİLEMEDE GÜVENLİĞİ SAĞLAMA YÖNÜNDEN 

– Vergisel işlemlerin Anayasa ve diğer yasalara uygun olup olmadığına yönelik 
yargısal bir denetim mükelleflerin hak ve özgürlüklerinin teminatıdır. 

– Devletin kendi koyduğu kurallara kendisinin de uymasını sağlar. 
– Toplum güvenliği açısından da önem ifade eder.   

• VERGİ MEVZUATINI DÜZENLEME YÖNÜNDEN 

– Verilen kararlarla zaman içerisinde  benzer olaylar için içtihat oluşturulur. 
– Oldukça değişken, karmaşık ve ayrıntılı özellikler taşıyan mali mevzuata ilişkin 

hükümlere hukuki ve bilimsel nitelik sağlar. 
– Yargı kararlarının istikrar kazanması halinde idare uygulamalarını değiştirir. 
– Bu kararların yayınlanması ve toplumun bilgisine sunulması kararların 

sağlayacağı yararı arttırır. 



VERGİ YARGILAMASINDA İSPAT 

– Bir vakıayı ispat etmek demek, o vakıanın doğruluğuna hakimi 
inandırmaktır. 

– İspat yüküne ilişkin genel kural uyarınca iddia sahibi, iddiasını 
ispat ile yükümlüdür. 

– Vergilendirme alanında ispatın konusu, vergiyi doğuran olaydır. 
– VUK’nun 3 üncü maddesinin B bendine göre maddi olay, yemin 

hariç her türlü delille ispatlanır. 
– Ekonomik, ticari (ticari örf ve adetler) ve teknik (imalat faaliyetiyle 

ilgili)icaplara uymayan durumlar ile olayın özelliğine göre normal 
ve olağan sayılmayan durumlar ileri sürülürse, iddia sahibi bunu 
ispat etmek ile yükümlüdür. 

– Peçeleme hallerinde ispat vergi dairesine aittir. 

– Tarafların ispat çabası ya da re’sen araştırma sonucu maddi olayı 
saptayan yargıç yasa hükmünü de uygulayarak karara varır. 

 



DELİL 

– Vergilendirmede vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin 
muamelelerin gerçek mahiyetinin esas alınacağı ilkesi, 

–  “Yemin” vergilendirme alanında delil olarak kabul görmemektedir 
– Tanık beyanları için getirilen kısıtlama ise, vergiyi doğuran olayla 

ilgisi tabii ve açık olmayan tanık ifadelerinin kullanılmayacağı 
yönündedir. 

–  Vergilendirme alanında delil serbestisi ilkesi benimsenmiş, 
biçimsel sınırlar kaldırılmıştır. Buna ekonomik yorum diyoruz. 

– Delillerin bir kısmı yükümlü kesiminde oluşur.Defter, kayıt 
belgeler. Arama sırasında ele geçen özel notlar, mektuplar, 
yazışmalar… 

– Vergi idaresince toplanacak deliller; yoklama, inceleme, arama 
sonuçlarını gösterir tutanaklar, bilgi toplama, ve ikrar. 

– Olay yeri incelemesi ve takdiri bir delil olan “bilirkişi” hususu 
HUMK hükümlerine göre çözülür. 



RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ 

• Medeni  yargılama hukukunda yargıç, tarafların iddia, delil ve 
def’ileriyle bağlıdır.  

• Ceza yargılamasında, idari yargılama usulünde ve vergi yargısında 
re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. 

• Bu alanlar kamu yararı ve kamu düzeni ile yakından ilgilidir. 
• Re’sen araştırmada yargıç, vicdani kararı ile hüküm tesis ederken 

tarafların istem ve iddialarıyla bağlı kalmaz. 
• dava bir kez açıldığında kendiliğinden yürüyüp sonuçlanır. 
• Yargıç her türlü incelemeyi kendiliğinden yapıp ilgili kişi ve 

kurumlardan belge ve bilgi istiye bilir. 



TÜRKİYE’DE VERGİ YARGISI 
• Vergi yargısına şekil veren üç yasa: 

– 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 
– 2576 sayılı Bölge İdare mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 
– 2575 sayılı Danıştay Kanunu. 

•  Vergi mahkemeleri vergi uyuşmazlıklarında genel görevli, bağımsız ilk 
derece yargı mercileridir. 

• Vergi mahkemesi tek yargıçlı ve kurul halinde olmak üzere iki şekilde görev 
yapar. 

– Tek hâkimle çözümlenecek davalar  

-Toplam değeri birmilyar lirayı (bin Yeni Türk Lirasını) aşmayan davalar, vergi 
mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlenir. 

– Üç hakimle çözümlenecek davalar 

• Bunlar dışındaki uyuşmazlıklara ise vergi mahkemesi kurul halinde bakar. 
• Vergi mahkemelerinde tek yargıçla bakılan davalarda verilen kararlara karşı 

bölge idare mahkemeleri nezdinde itiraz edilebilir. 

• Kurul halinde verdiği kararlara karşı ise Danıştay’da temyiz yoluna gidilir. 
Ayrıca İYUK uyarınca; yükümlülüğün konusuna, esasına, şekline muafiyet ve 
istisna hükümlerine ilişkin olarak tek yargıç tarafından verilen vergi 
mahkemesi kararlarına karşı da Danıştay’da temyize başvurmak mümkün. 
 


