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I 

 

ÖN SÖZ 

Vergi hukukunun temel ilke, kavram ve kurumlarının yer aldığı bu kitapta, öğrencilerin 

vergi hukuku alanında başlangıç düzeyinde bilmeleri gereken konular vergi hukuku doktrini, 

mevzuat ve kısmen de yargısal içtihatlar üçgeninde sistematikleştirilerek sunulmaktadır.  

Kitapta izlenen amaç, okurun “genel vergi hukuku” alanında belli bir donanıma sahip 

kılınması ve böylece ileride karşılaşacağı vergi ile ilgili soru ve sorunlara bilimsel bir 

yaklaşımda bulunarak çözüm üretmesini sağlayacak asgari donanıma sahip olmasını 

sağlamaktır. Genel vergi hukuku alanında elde edilen bu donanım vergi sistemi analizlerine de 

zemin hazırlayacaktır. 

Kitap, vergi ve vergilendirme ile ilgili teorik konular, vergi hukukuna ilişkin anayasal 

ilkeler, vergi usul hukukunun ana hatları, değerleme ve amortisman hukuku, vergi idaresi ve 

vergi denetim hukuku, kamu icra hukuku, vergi ceza hukuku ve vergi yargılaması hukuku 

konularının incelendiği on dört bölümden oluşmaktadır.  

Şüphesiz ki bir rehber niteliğindeki bu kitap da diğer kitaplar gibi tek başına yeterli 

değildir. Bu nedenle başka kitap, makale, kanun şerhleri gibi eserler ile güncel gelişmelerin de 

olabildiğince takip edilmesi, konulara hâkimiyetin artmasına önemli katkılarda bulunacaktır. 

Bu eserin tüm öğrencilere ve konuya ilgi duyanlara yararlı olmasını dilerim. 

 

                                                               Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

- Vergi kavramı 

- Verginin tarihçesi  

- Vergilemenin varlığını gerekçelendiren teoriler 

- Vergilemenin amaçları 

- Vergilemenin mali amacı 

- Vergilemenin mali olmayan amaçları 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Vergiye başvurulmaksızın kamu giderlerinin finansmanı sağlanabilir mi? 

Tartışınız. 

  



4 

 

 

 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

Vergi Kavramı 

Vergi kavramını benzer 

kavramlarla ilişkilendirerek 

tarihi evrimi içinde 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 

Verginin Niteliği 

Vergilemenin varlığını 

açıklayan teorileri farklı devlet 

görüşleri temelinde 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 

Vergilemenin Amaçları 

Vergilemenin mali amacı ile 

mali olmayan amaçlarını 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 
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Anahtar Kavramlar 

 Vergi 

 Resim 

 Harç 

 Vergileme 

 Vergilendirme 

 Verginin Niteliği 

 Vergilemenin Amaçları 
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Giriş 

Toplumun ihtiyacı olan kamu hizmetlerinin üretilip sunulması için gereken kaynakların 

sağlanması amacıyla topluma yüklenen mali bir yükümlülük olan vergi, uygulandığı tarihi 

dönemlere göre farklı şekillerde tanımlanmıştır. 

Vergi, en önemli özellikleri dikkate alınarak; kamu hizmetlerin finansmanını 

sağlamak için gerekli kaynakları oluşturmak ve bazı ekonomik ve sosyal amaçları 

gerçekleştirmek üzere, egemen kamu otoritesi tarafından kişilerden kamu gücüne 

dayanılarak alınan pay şeklinde tanımlanabilir. 

Verginin niteliğini açıklayan çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bunlardan rasyonalist-

bireyci devlet görüşüne dayanan teoriler kapsamında vergi, faydalanma teorisi temelinde, 

hizmet bedeli, sigorta primi ve toplumsal üretimin genel giderlerine katılma payı olarak kabul 

edilmiştir. Organik-toplumcu devlet görüşüne dayanan teoriler ise bireylerin kamu 

hizmetlerinin finansmanına elde ettikleri faydadan bağımsız olarak, mali güçleri oranında 

katılmalarını öngören iktidar teorisini esas almışlardır.  

Vergi, mali ve mali olmayan amaçlarla alınır. Mali amaç, kamu giderlerinin finansmanı 

için gereken kaynakların sağlanmasıdır. Mali olmayan amaçlar ise gelirin yeniden dağılımının 

sağlanması, ekonomik istikrarın sağlanması, iktisadi büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi 

ve diğer bazı amaçlardır. 
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7T1.1. Verginin Tanımı ve Tarihçesi 

1.1.1.Verginin Tanımı 

Vergi sözcüğünün genel olarak anlamını hemen herkes az çok bilir. Vergi ödeyenler 

taşıdıkları vergi yükü dolayısıyla verginin varlığından haberdardır. Ödemeyenler ise verginin 

varlığından haberdar oldukları için ondan kurtulma yolunu seçmişlerdir. Kısaca, verginin 

anlamı vergi mükellefi olsun olmasın herkes için açıktır: “Devlete zorunlu olarak yapılan 

ödemeler”. Anlamı açık görünmekle birlikte, verginin tam ve eksiksiz bir tanımının yapılması 

oldukça güçtür. Çağlar boyunca vergiye yüklenen işlevler değiştikçe vergi tanımları da 

değişmiştir. Bir tanıma göre vergi, bir kişinin veya kişi topluluğunun varlığından ayırarak kamu 

otoritesinin hizmetine sunduğu zorunlu bir katkıdır P0F

1
P. Bir başka tanıma göre, vergi kamusal 

amaçlarla bir devlet organı tarafından konulan bir yükümlülüktür P1F

2
P. JEZE, vergiyi çeşitli 

unsurlarından hareketle tanımlamıştır. Yazara göre, vergi parasal, karşılıksız, zorunlu, belli 

kurallara göre alınan, kamu yararına tahsis edilen ve bireylerden örgütlü bir topluluğa dâhil 

olmaları nedeniyle talep edilen tutarlardır P2 F

3
P. DUE’ya göre vergi, kamu hizmetlerinin bedelsiz 

olarak topluma sunulabilmesi için, devletin kişilerden talep ettiği zorunlu ödemelerdir.P3F

4 

Türk maliye yazınında, PELİN, vergiyi, “kamusal ihtiyaçları karşılamak için devletin, 

fertlerin iktidarı üzerinden aldığı hisse” olarak tanımlamıştır P4F

5
P. DİKMEN’e göre, vergi, devlet 

veya devredilmiş vergilendirme yetkisine sahip diğer kamu tüzel kişilerinin, amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere, birey ve kurumlardan, hukuki cebir altında ve tek taraflı olarak tespit 

ettikleri belirli kurallara göre ve karşılıksız olarak aldıkları para tutarları ve diğer ekonomik 

değerlerdir.P5F

6
P NEUMARK, vergiyi, ekonomik değerlerin münferit ekonomilerden siyasal cebir 

altında devlete veya devredilmiş yetkilere sahip diğer kamu tüzel kişilerine, bir karşılık isteme 

hakkı vermeksizin yapılan ve şartları, türleri, ölçüsü, sebepleri ve zamanları genel kanun 

hükümleri çerçevesinde olmak kaydıyla söz konusu kamusal otoritelerce tespit edilen 

transferler olarak tanımlamaktadır.P6F

7
P ONAR’a göre vergi, genel ihtiyaçları karşılamak üzere 

devletin bireylerden ödeme güçleri ölçüsünde aldığı hissedir P7F

8
P. NADAROĞLU, “Vergi, devletin 

veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin geniş anlamdaki kamusal 

faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak ya da kamusal görevlerinin gereklerini 

yerine getirmek amacıyla ve yasal esaslara uymak kaydıyla hukuki cebir altında, özel bir 

karşılık vaadi olmaksızın geri vermemek üzere gerçek kişilerle gerçek olmayan kişilerden 

                                                 
1  C. F. BASTABLE, Public Finance, London, Macmillan and Co., 1892, s. 243. 

2  David W. WILLIAMS, Principles of Tax Law, Fourth Edition, London, Sweet & Maxwell, 2000, s. 3.    

3  Gaston JÈZE, Maliye İlmi ve Fransız Mali Mevzuatı Hakkında Başlangıç Dersleri, Paris, Marcel Giard, 
!931, Çev. Mehmet Ertuğruloğlu, Ankara, 1956, ss. 381- 383. 

4  John F. DUE, Maliye, 3. Baskı, 1963, Çev. Sevim Görgün, İzzettin Önder, İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Maliye Enstitüsü yayını, İstanbul, 1967, s. 88. 

5  İ. Fazıl PELİN, Finans İlmi ve Finansal Kanunlar, 1.Kitap, 3. Baskı, İstanbul, 1945, s. 140. 

6  M. Orhan DİKMEN, Maliye Dersleri, 1. Kitap: Giriş ve Genel Vergi Teorisi, 3. Baskı, İstanbul, 1969, s. 106. 

7  F. NEUMARK, Maliyeye Dair Tetkikler, 4. Baskı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 
1951, s. 61. 

8  Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 2. Cilt, Üçüncü Baskı, Hak Kitabevi, İstanbul, 
1966, s. 1404. 
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aldıkları para tutarlarıdır.” şeklinde bir tanım vermektedir P8F

9
P. ULUATAM, vergiyi, devletin 

kişilere hemen seçilebilir bir karşılık sunmaksızın devlet egemenliğine ve yaptırım gücüne 

dayanarak elde ettiği iktisadi kaynaklar olarak tanımlamaktadır P9F

10
P. KANETİ, “vergi, kamusal 

gereksinmelerin karşılanması için özel kesimden kamu kesimine, hukuksal zor altında, 

karşılıksız ve kesin olarak yapılan parasal bir aktarımdır” tanımını vermektedir P10F

11
P. ERGİNAY, 

vergiyi, “kamu giderlerini karşılamak üzere devletin, tek taraflı olarak ve vergileme yetkisine 

dayanarak, kişilerin gelir ve mallarından aldığı ekonomik değerler” şeklinde tanımlamaktadır P11F

12
P. 

TURHAN’a göre vergi, “kamu hizmetlerini yapmakla görevli devlet tarafından fertlere 

yüklenen ve meşruiyetini devletin egemenlik hakkından alan, ölçüsü ise vergilemeyi zorunlu 

kılan kamu hizmetlerinin hacmi ile belirlenen zorunlu ödemelerdir” P12 F

13
P. 

Maliye teorisinde ve hukuk doktrininde yer alan bu bilimsel tanımların yanı sıra 

anayasalarda yer alan vergi tanımlarından da söz etmek gerekir. 1876 Kanun-u Esasisi’nde, 

verginin bütün vatandaşlardan mali güçlerine göre ve ancak bir kanuna dayanılarak 

alınabileceği belirtilmiştir. 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda, vergi, devletin genel 

giderlerine halkın katılımı olarak tanımlanmıştır P13F

14
P. Ayrıca, 1876 Kanun-u Esasisi’nde olduğu 

gibi, verginin ancak kanunla konulabileceği ve alınabileceği hükmü 1924 Anayasası’nda da yer 

almıştır P14F

15
P. Ancak, bu dönemlerde vergi kanunlarının anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir 

organ (anayasa mahkemesi gibi) yoktu. Örneğin, Varlık Vergisi Kanunu, verginin maddi 

unsurlarını ve vergi borcunun belirlenmesini anayasaya aykırı olarak idarenin takdirine 

bıraktığı hâlde, bu hususun ileri sürülebileceği herhangi bir yer bulunmadığından anayasaya 

aykırı kanun yürürlüğünü sürdürebilmiştirP15F

16
P. Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal 

denetimi yolu ancak 1961 Anayasası uyarınca Anayasa Mahkemesi kurulduktan sonra 

açılmıştır. 1961 ve 1982 Anayasalarında açık olarak bir vergi tanımı yer almamakla birlikte, 

1961 Anayasası’nın 61’inci ve 1982 Anayasası’nın 73’üncü maddelerinin vergi ödevi ile ilgili 

hükümlerinden bir tanım çıkarılabilir. Buna göre, vergi kanunla belirlenen kurallar 

çerçevesinde, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali güçleri ölçüsünde devlete 

yapmak zorunda olduğu ödemelerdir P16F

17
P.  

                                                 
9   Halil NADAROĞLU, Kamu Maliyesi Teorisi, 11. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2000,  s. 217. 

10  Özhan ULUATAM, Kamu Maliyesi, 8. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2003, s. 259. 

11  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul 1986/1987, s. 4.  

12  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, 16’ncı Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 1998, s. 9. 

13  Salih TURHAN, Vergi Teorisi ve Politikası, 5. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993, s. 19. 

14  20/04/1924 tarihli, 491 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 84’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, “vergi, 
devletin umumi masarifine halkın iştiraki demektir”. 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun dil bakımından 
sadeleştirilmiş şekli olan ve 24/12/1952’ye kadar yürürlükte kalan 10/01/1945 tarihli, 4695 sayılı Anayasa’nın 
84’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre ise, “vergi, Devletin genel giderleri için, halkın pay vermesi demektir”. 

15  491 ve 5997 sayılı kanunlarla yürürlüğe giren Teşkilat-ı Esasiye Kanunlarının 85’inci maddesinin birinci 
fıkrasında, “vergiler ancak bir kanun ile tarh ve cibayet olunabilir” hükmüne; 4695 sayılı kanunla kabul edilen 
Anayasa’nın 85’inci maddesinin birinci fıkrasında ise, “vergiler ancak kanunla salınır ve alınır” hükmüne yer 
verilmiştir. 

16  Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi, 5. Baskı, İstanbul, 1976, s. 4, dipnot 2.  

17  1961 Anayasasının 61’inci maddesinin 29/09/1971 tarihli, 1488 sayılı kanunla değişik 61’inci maddesi şu 
şekildedir: 

“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 
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Vergi ile ilgili tüm bu tanımların asgari ortak noktaları verginin zorunlu ya da kamu 

gücüne dayalı olması ve herhangi bir karşılık esasına dayanmaması olarak ortaya çıkmaktadır. 

Burada karşılıksız olma kavramı ile ifade edilmek istenen, mikro ekonomik düzeyde “bire bir” 

karşılığın olmamasıdır. Makro ekonomik düzeyde ise tüm vergiler şüphesiz ki tüm kamu 

harcamalarının ya da kamu hizmetlerinin karşılığı olmaktadır. 

Sonuç olarak vergi, kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamak için gereken kaynakları 

oluşturmak ve bazı ekonomik ve sosyal amaçları gerçekleştirmek üzere, egemen kamu otoritesi 

tarafından kişilerden kamu gücüne dayanılarak alınan paydır.  

Ekonomideki malların (hizmetlerin) “özel mallar”, “yarı kamusal mallar” ve “tam 

kamusal mallar” şeklindeki tasnifine paralel olarak fiyat, vergi benzerleri P17F

18
P ve vergi arasındaki 

ilişkiler bir tablo yardımı ile gösterilebilir P18F

19
P: 

 ZORUNLU OLUP OLMADIĞI 
BELLİ BİR HİZMET KARŞILIĞI 

OLUP OLMADIĞI 

(A) FİYAT ZORUNLU DEĞİL KARŞILIKLI 

(B) VERGİ (KARMA 

BİÇİMİ) 
ZORUNLU KARŞILIKSIZ ve KARŞILIKLI 

(C) VERGİ     (SAF 

BİÇİMİ) 
ZORUNLU KARŞILIKSIZ 

Burada, (A) piyasa ekonomisinde üretilen özel mallara, (B) hem piyasa hem de kamu 

ekonomisinde üretilen yarı kamusal mallara, (C) ise kamu ekonomisinde üretilen tam kamusal 

mallara tekabül etmektedir. 

                                                 
Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali yükümler ancak kanunla konulur. 

Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı hadler içinde kalmak, ölçü ve esaslara uygun olmak şartiyle, vergi, 
resim ve harçların muafiyet ve istisnalariyle nisbet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya, 
Bakanlar Kurulu yetkili kılınabilir”. 

1982 Anayasasının 73’üncü maddesi şu şekildedir: 

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

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. 

 Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya 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 Kuruluna 
verilebilir”. 

18  “Vergi benzerleri”nin başlıca örneği parafiskal yükümlülüklerdir. Bu kavramın karşılığı olarak, Fransızca’da 
“parafiscalité”, İngilizcede “quasi tax (paratax)” sözcükleri kullanılmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bak. 
S. Ateş OKTAR, “Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler, Ek Mali Yükümlülükler ve Bir Totolojik Düzenlemenin 
Analizi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Prof. Dr. Kenan 
Bulutoğlu’na Armağan, 38. Seri, Yıl: 1996/1997, İstanbul, 1998, s. 162. 

19  Robert JONES, The Nature and First Principle of Taxation, London, P. S. King and Son, 1914, s. 30. 
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Vergi benzerleri fiyat ile vergi arasında yer alan ve her iki niteliğe de kısmen sahip olan 

karma yükümlülüklerdirP19 F

20
P. Vergi benzerlerinin türlerinden biri “parafiskal yükümlülükler”dir. 

Yunanca’da “hemen hemen” anlamına gelen “para” kelimesiyle, Fransızca’da “vergicilik” 

anlamına gelen “fiscalite”P20F

21
P kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan “parafiskalite” 

(parafiscalite)P21F

22
P etimolojik bakımdan İngilizcedeki “quasi-tax” (paratax) kelimesinin 

karşılığıdırP22F

23
P. Parafiskalite kavramı ilk kez yirminci yüzyılın ortalarında kullanılmaya 

başlandığı hâlde, “quasi-tax”in kökeni çok daha eskiye dayanmaktadır. Türkçe literatürde, 

parafiskal yükümlülük yerine zaman zaman “vergiye benzer resim” (mecburi resim)P23F

24
P ya da 

“vergiye benzer harç”P24F

25
P deyimleri de kullanılmıştır.P25F

26 

Parafiskal yükümlülüklerin temel nitelikleri zorunlu, karşılıklı, tahsis ilkesine dayalı ve 

bütçe dışı olmalarıdır.P26F

27
P Bu yükümlülüklerin sosyal güvenlik ödemeleri, mesleki kuruluşlara 

yapılan ödemeler ve fonlara yapılan ödemeler olmak üzere başlıca üç türü bulunmaktadır.P27F

28 

Yukarıdaki tabloda yer alan karma nitelikli vergi, vergi benzerlerini ifade etmekte, 

parafiskal yükümlülüklerin yanı sıra resim, harç ve şerefiye türü yükümlülükleri 

kapsamaktadır. Bunlar, “yararlanma vergileri” olarak nitelendirilirler P28F

29
P. Parafiskal 

yükümlülüklerle birlikte resim, harç ve şerefiyeyi vergiden ayıran temel özellikleri, “karşılık”, 

başka bir deyişle “yararlanma” esasına dayanmalarıdır. Ancak, bu kavramlar geçmişte farklı 

anlamlarda da kullanılmışlardır. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde “resim”, “rüsum”, “rüsumat” gibi kelimeler 

doğrudan vergi anlamını ifade edecek şekilde kullanılmışlardır P29F

30
P. Batı dillerinde “duty”, 

“droit”, “abgabe” gibi kelimelerle ifade edilen resim, tanım gereği karşılık esasına dayansa da 

karşılıksız da olabilmektedir. Bu tür karşılıksız resimleri ise vergi olarak nitelendirmek gerekir. 

Resim genel olarak, kişilerin birbirleriyle ya da devletle olan ilişkilerinde hukuki durumların 

ispatına yarayan belgelerin düzenlenmesinden alınan bedel olarak tanımlanmaktadır P30F

31
P. 

                                                 
20  Ibid., s. 29; S. Ateş OKTAR, “Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler, Ek Mali Yükümlülükler ve Bir Totolojik 
Düzenlemenin Analizi”, s. 162. 

21  Latince “fisc” ve “fiscus”dan. 

22  Halil NADAROĞLU, “Teoride ve Pratikte Parafiskalite”, Maliye Enstitüsü Konferansları, Yedinci Seri, 
Sene 1961, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayını, Sermet Matbaası, İstanbul, 1962, s. 
131. 

23  Robert JONES, op.cit., ss. 7-8; 29-30. 

24  Fritz NEUMARK, Maliyeye Dair Tetkikler, Dördüncü Tabı, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1951, s. 49.  

25  Nihad S. SAYAR, Kamu Maliyesi, Cilt:I, Kamu Gider ve Gelirleri Prensipleri, 5. Baskı, Sermet Matbaası, 
İstanbul, 1975, ss. 247-250. 

26  Halil NADAROĞLU, “Teoride ve Pratikte Parafiskalite”, ss. 131-132: Türkân ÖNCEL, Parafiskal 
Yükümlülükler, İstanbul, 1983, s. 7. 

27  Henry LAUFENBURGER, Maliyenin Ekonomik ve Psikolojik Teorisi, Çev. İsmail Hakkı Ülkmen, Sevinç 
Matbaası, Ankara (ty), s. 131; Halil NADAROĞLU, “Teoride ve Pratikte Parafiskalite”, ss. 138-139; Türkân 
ÖNCEL, op.cit., ss. 10-11; Şerafettin AKSOY, Kamu Maliyesi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1991, s. 165. 

28  Henry LAUFENBURGER, op.cit., ss. 132-133; Nihad S. SAYAR, Kamu Maliyesi, Cilt: I, ss. 249-250; Halil 
NADAROĞLU, “Teoride ve Pratikte Parafiskalite”, ss. 146-154; Türkân ÖNCEL, op.cit., s 13. 

29  Kenan BULUTOĞLU, Kamu Ekonomisine Giriş, 7. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003, s. 343. 

30  Nihad S. SAYAR, Kamu Maliyesi, Cilt:I, ss. 244-245.  

31  Kenan BULUTOĞLU, Kamu Ekonomisine Giriş, s. 409.   
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Resimlerde verginin (resmin) konusu, bir ispat edici belge (kâğıt), vergiyi (resmi) doğuran olay 

ise böyle bir belgenin (kâğıdın) düzenlenmesidir.P31F

32 

Resimler gibi vergi benzerlerinden olan harç, “kamu hizmetlerinden yararlanmak üzere 

ödenen bedeller” şeklinde tanımlanabilir. Eskiden, gelirleri devlet memurlarına tahsis edilen 

harçlara, İngiltere’de “fees”, Fransa’da “epices”, Almanya’da ise “sportein” denilmekteydi. 

Kamu giderlerinin kralların mülk gelirleri ile karşılandığı zamanlarda, genellikle devlet 

memurlarına hazineden maaş ödenmez, bunun yerine memur maaşları “harç” adı altında 

halktan toplanırdı. Bugün harç karşılığı olarak, İngilizcede yine “fee” kelimesi, Fransızcada 

“taxe”, Almancada ise “gebühr” kelimeleri kullanılmaktadır.P32F

33
P  

Harcın başlıca özellikleri şu şekilde belirtilebilir P33F

34
P: 

- Harç devletçe sunulan bir hizmet ya da sağlanan bir menfaat karşılığında alınır. 

- Vergiler gibi zorunluluk esasına dayanır. 

- Her ne kadar karşılık esasına dayanıyorsa da bu karşılık fiyattan farklıdır. Harca 

konu olan hizmet ticari ve sınai nitelikli olmayan, genellikle yarı-kamusal nitelikli bir hizmettir.  

Burada, harcın zorunlu değil ihtiyari (isteğe bağlı) olduğu, harç konusu hizmetten 

yararlanmaktan vazgeçildiği takdirde, harç ödemenin söz konusu olmayacağı şeklindeki 

görüşün gerçekçi ve kabul edilebilir olmadığını da belirtmek gerekir. Zira bazı hizmetlerden 

vazgeçmek kolay değildir. Bir kimsenin sırf harç ödememek için yurt dışına çıkmaktan, 

öğrenim görmekten, gayrimenkul ya da taşıt sahibi olmaktan, noterlik hizmetlerinden ve daha 

pek çok hizmetten yararlanmaktan vazgeçmesi çok güç, hatta imkânsızdır P34F

35
P. Bir hizmetten 

mahrum kalınması pahasına ödenmeyen harcın ihtiyariliğinden söz edilmesi, mal ve hizmet 

tüketiminden vazgeçmek suretiyle kaçınılan gider vergilerinin ihtiyariliğinden söz edilmesi ile 

eş değerdir. Çeşitli vergiler bakımından vergiyi doğuran olayın meydana gelmesini 

engelleyerek o verginin mükellefi olmaktan kurtulmak da mümkün olduğuna göre, bu mantık 

silsilesi sonunda verginin de zorunlu değil, ihtiyari bir ödeme olduğu şeklindeki bir sonuca 

ulaşılmaktadır ki bunun da anlamsızlığı açıktır. O hâlde, harç da vergi gibi zorunluluk esasına 

dayanmaktadırP35F

36
P.  

Resim ve harç miktarlarının belirlenmesinde hizmet maliyeti ve mali güç ile bir ilişki 

kurulmaz. Bununla birlikte, hizmetten sağlanan fayda derecesiyle ilişkileri açısından resimler 

ve harçlar arasında fark vardır. Resimler, bazen resme konu olan belgelerle korunan menfaat 

derecesine göre farklılaştırılabilir. Nisbi damga vergisi buna örnek gösterilebilir. Oysa 

                                                 
32  Ibid., s. 409. 

33  Fritz NEUMARK, op.cit., s. 21. 

34  Gaston JEZE, op.cit., ss. 366-369; İ.Fazıl PELİN, op.cit., s. 264; Nihad S. SAYAR, Kamu Maliyesi, Cilt:I, s. 
246.  

35  M. Orhan DİKMEN, op.cit., s. 47; Halil NADAROĞLU, Kamu Maliyesi Teorisi, ss. 189-190. 

36  S. Ateş OKTAR, “Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler, Ek Mali Yükümlülükler ve Bir Totolojik Düzenlemenin 
Analizi”, s. 164. 
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harçlarda harç miktarı ile hizmetten sağlanan fayda derecesi arasında genellikle bir ilişki 

yoktur.P36F

37
P  

Yararlanma vergilerinden şerefiye, devletin, kamu tüzel kişilerinin ve belediyelerin 

gerçekleştirdiği bayındırlık hizmetleri sonucunda mal varlıklarının değerinde artış meydana 

gelen kimselerden alınan bir değer artışı, bir başka deyişle bir rant vergisidir. Şerefiye, 

maliyetin bölüştürülmesi esasına dayanan harcamaya katılma payından, maliyeti değil elde 

edilen faydayı konu alması bakımından farklıdır. Şerefiye karşılığı olarak İngilizcede 

“betterment”, “betterment tax”, “special assessment”; Almancada ise “anliegerbeitrag” 

deyimleri kullanılmaktadır. Şerefiye ile harç, hizmetten yararlanma – bedel ödeme sıralarının 

aksi yönde olması bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Şöyle ki; harçta önce ödeme, sonra 

hizmetten yararlanma; şerefiyede ise önce hizmetten yararlanma, sonra ödeme söz konusu 

olmakta ve bayındırlık hizmetleri nedeniyle değeri artan gayrimenkulün elden çıkarılması 

dışında ödemeden kaçınma yolu da bulunmamaktadır. Başka bir deyişle harçta kısmen de olsa 

mümkün görünen kaçınma, şerefiyede çok güçtür.P37F

38 

1.1.2. Verginin Tarihçesi 

Toplumsal ihtiyaçlar ve bunların karşılanma gereği ile birlikte ilk vergilerin de ortaya 

çıktığı kabul edilmektedir. Başka bir deyişle vergi, toplumsal ortak hayat kadar eski bir 

olgudur.P38F

39 

Kökeni toplumların kökeni ile yaşıt olmakla birlikte, verginin niteliği zaman içinde 

büyük bir evrim geçirmiştir. Başlangıçta, hemen her yerde, gönüllü bir ödeme niteliğine sahip 

olan vergi, hükümdarlara çeşitli nedenlerle verilen bir armağan idi. Bu durumda da türü ve 

miktarı veren tarafından belirlenmekteydi. Daha sonra, hükümdarlar doğrudan bazı kesimlere 

başvurarak mali yardım talebinde bulunmuşlardır. İlk zamanlarda gönüllü olma özelliğini 

koruyan bu yardımlar, zamanla zorunlu bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Bu nitelik 

değişikliğinin nedeni, bir taraftan geleneklerin değişmesi, diğer taraftan ise, savaşlar ve diğer 

kolektif ihtiyaçların karşılanma zorunluluğu olarak ifade edilebilir P39F

40
P.  

Eski Babil, Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarında vergilerin uygulandığı bilinmektedir. 

Papiruslar Eski Mısır’da Firavunlar döneminden sonra uygulanan vergiler hakkında çeşitli 

bilgiler vermektedir. Mısır vergi sisteminden etkilenen Roma’da vergiler devlet gelirleri içinde 

çok önemli bir yer tutmakta idi. Eski Roma’da dolaylı vergilerin yanı sıra dolaysız vergiler de 

uygulanmıştır. Orta Çağ’da vergiler asli gelir kaynağı olma özelliğini kaybederek olağanüstü 

bir gelir kaynağı hâline gelmiştir. Orta Çağ, Roma’nın mülkiyet rejimini değiştirdiği gibi, 

                                                 
37  Kenan BULUTOĞLU, Kamu Ekonomisine Giriş, s. 407-411.   

38  S. Ateş OKTAR, “Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler, Ek Mali Yükümlülükler ve Bir Totolojik Düzenlemenin 
Analizi”, s. 165. 

39 Günter SCHMÖLDERS, Genel Vergi Teorisi, 4. Baskı, Çev. Salih Turhan, İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayını, İstanbul, 1976, s. 3. 

40  F. NEUMARK, op. cit., s. 44.  
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verginin anlamını da değiştirerek onu derebeyinin ya da malikânenin özel bir geliri yapmıştır. 

Verginin tarihi, yakın doğuda da batıdakine benzer bir özellik göstermektedir P40F

41
P.  

Tarih boyunca vergi anlamında kullanılan kelimeler verginin geçirdiği bu evrimi çok iyi 

yansıtır. İlk Çağ’da, “tributum” bir zorunluluğu ifade ettiği hâlde, Orta Çağ’da, vergi karşılığı 

olarak kullanılan kelimelerin gönüllülük özelliğini ifade ettikleri görülmektedir. Latince 

“donum” ve Fransızca “bénévolence” sözcükleri hediye anlamındadır. Yine Latince 

“precarium”, Almanca “bede” (“betten”den) ve Fransızca “priére” sözcükleri ise rica anlamını 

taşımaktadır. Daha sonra kullanılmaya başlanan Fransızca “aide”, İngilizce “aid”, “subsidy”, 

“contribution”; Almanca “beitrag”, “steuer” gibi kelimeler ise yardım anlamını ifade 

etmektedir. Orta Çağ’ın sonlarına doğru da bu defa fedakârlık anlamında; Fransızca “gabelle”, 

Almanca “abgabe” ve İtalyanca “dazio” gibi kelimeler kullanılmıştır. Eski Roma’da olduğu 

gibi, zorunluluk anlamı içeren kelimelerin kullanılması ise 17’nci yüzyıldan sonra 

gerçekleşmiştir. Günümüze kadar olan dönemde, önce verginin zora dayalı olma özelliğini 

vurgulamak üzere, İngilizce “ımpost”, “ımposition”, Fransızca “ımpôt”, Almanca “auflage” ve 

“aufschlag” kelimeleri, daha sonra da verginin vergi ödeyicisinin iradesinden bağımsız olarak 

belirlendiğini göstermek üzere, İngilizce “tax”, “rate”, “duty”; Fransızca “taxe”; Almanca 

“schaetzung”, “taxe”; İtalyanca “tassa” ve “ımposta” kelimeleri kullanılmıştır P41F

42
P. İngilizcede 

görev anlamına gelen “task” ve vergi anlamındaki “tax” kelimeleri arasındaki yakın benzerlik, 

vergiye yüklenen vazife ya da ödev, bir başka deyişle zorunluluk anlamını ilginç bir şekilde 

yansıtmaktadır P42 F

43
P. Osmanlı Devleti döneminde ise “iane” (bağış), “imdadiye”, “öşür” (aşar), 

“haraç”, “teklif” gibi kelimeler kullanıldıktan sonra “vergi” bunların yerini almıştır.P43F

44 

1.2. Verginin Niteliği  

Tarihçesinden görülebileceği üzere, verginin niteliği zaman içinde değişmiştir. Eski 

Roma’da, savaşta yenilenlerden alınan haraç niteliği ile bir tür bedel olan vergi, Orta Çağ’da 

kamusal niteliğini kaybederek gönüllülük esasına dayalı bir malikâne gelirine dönüşmüştür. 

17’nci yüzyıldan itibaren ise yeniden kamusallaşmıştır. Verginin niteliğini açıklayan, bir başka 

deyişle varlığını gerekçelendiren teoriler iki grupta toplanmaktadır.  

1.2.1. Rasyonalist- Bireyci Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler  

Rasyonalist, bireyci ve faydacı niteliğe sahip olan bu devlet görüşüne göre devlet, tek 

tek elde edemeyecekleri ekonomik ve toplumsal faydaları sağlayabilmek amacıyla bireylerce 

oluşturulan bir çıkar birliğidir. Kökeni Çiçero’ya kadar uzanan rasyonalist-bireyci devlet 

görüşünün ürünü olan teorilerin önemli bir bölümü, 17. ve 18’inci yüzyıllarda egemen olan 

doğal hukuk anlayışına, özellikle Jean Jacques Rousseau’nun “toplumsal sözleşme teorisi”ne 

                                                 
41  İ. Fazıl PELİN, op. cit., ss. 132- 135.  

42  S.Ateş OKTAR, “Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler, Ek Mali Yükümlülükler ve Bir Totolojik Düzenlemenin 
Analizi”, s. 158.  

43  Robert JONES, op. cit., s. 12. 

44  S.Ateş OKTAR, “Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler, Ek Mali Yükümlülükler ve Bir Totolojik Düzenlemenin 
Analizi”, ss. 157-161. 
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dayanır P44F

45
P. Doğal hukuk anlayışına göre, vergi kamu hizmetleri karşılığında ödenen bir tür fiyat 

olarak kabul edilmiştir P45F

46
P. Rousseau’nun “toplumsal sözleşme teorisi”nden kaynaklanan devlet 

teorisine göre, vatandaş ile devlet arasında üstü kapalı bir sözleşmeye dayanan karşılıklı hak ve 

ödev ilişkisi bulunduğundan, vatandaşın devletten kamu hizmeti talep edebilmesi için kendisine 

düşen vergi ödevini yerine getirmesi gerekmektedir P46F

47
P. Vergiyi bir hizmet ve bedel mübadelesi 

olarak kabul eden “faydalanma teorisi” çerçevesinde üç ayrı yaklaşım geliştirilmiştir. 

Bunlardan birincisi, vergiyi “hizmet bedeli”, ikincisi “sigorta primi”, üçüncüsü ise “genel 

giderlere katılma payı” olarak kabul eder.P47F

48 

1.2.1.1. Vergiyi Hizmet Bedeli Olarak Kabul Eden Yaklaşım 

Çeşitli düşünürlerce benimsenen P48F

49
P bu yaklaşıma göre, vergi devlet tarafından sağlanan 

güvenlik hizmeti ve diğer hizmetlerin bir bedeli ya da fiyatıdır. Özellikle tam kamu malı sayılan 

kamu hizmetlerinin faydalarının bölünememesi ve bu nedenle fiyatlandırılmasının teknik 

olarak mümkün bulunmaması bu yaklaşımı gerçekçi olmaktan uzaklaştırmaktadır. P49F

50 

1.2.1.2. Vergiyi Sigorta Primi Olarak Kabul Eden Yaklaşım 

Bu yaklaşım, vergiyi devletin bireylere sağladığı can ve mal güvenliğinin karşılığında 

ödenen bir sigorta primi olarak görmektedir P50F

51
P. Devletin ve sigorta şirketlerinin varlık nedenleri 

ve amaçlarının farklılığı göz önüne alındığında, vergiyi sigorta primine ve devleti sigorta 

şirketine benzeten bu yaklaşımın da verginin esasını açıklamaktan uzak olduğu görülür. Sigorta 

şirketi tehlikelere (risklere) karşı sigortaladığı kişileri, malları veya hakları korumak için 

herhangi bir önlem almamakta, söz konusu tehlikenin gerçekleşmesi hâlinde, ortaya çıkan 

zararı ödemektedir. Devletin davranışı ise tamamen farklıdır. Devlet herhangi bir zararın 

meydana gelmemesi için önlem almakta, buna rağmen bir zarar doğarsa, ilke olarak, bunu 

tazmin etmemektedir. Ayrıca, kamu hizmetlerini sadece güvenlik hizmetine indirgemesi, diğer 

hizmetlerin dikkate alınmaması bu yaklaşımın bir başka önemli eksikliği olarak kabul 

edilmektedir.P51F

52 

                                                 
45  F. NEUMARK, op. cit., s. 91; Salih TURHAN, op.cit., ss. 13-17. 

46  Günter SCHMÖLDERS, op. cit., s. 41. 

47  Halil NADAROĞLU, op. cit., ss. 221- 222. 

48  İ. Fazıl PELİN, op. cit., ss. 137- 140; F. NEUMARK, op. cit., ss. 93- 94; M. Orhan DİKMEN, op. cit., ss. 75- 
78; Halil NADAROĞLU, op. cit., ss. 222- 225; Salih TURHAN, op. cit., ss. 14- 17. 

49  Vergiyi hizmet bedeli olarak kabul eden yazarların başlıcaları olarak Montesquieu, Mirabeau, Proudhon, 
Locke, Hobbes, Paul Leroy- Beaulieu, De Viti de Marco, Von R. Wieser, Pufendorf sayılabilir. Bak. Halil 
NADAROĞLU, op. cit., s. 222; Salih TURHAN, op. cit., s. 14. 

50  Halil NADAROĞLU, op. cit., s. 223. 

51  Vergiyi sigorta primi olarak kabul eden yazarlar arasında, Blackstone, Thiers, Girardin sayılmaktadır. Bak. M. 
Orhan DİKMEN, op. cit., s. 77. 

52  İ. Fazıl PELİN, op. cit., s. 137; Orhan DİKMEN, op. cit., s. 81; Halil NADAROĞLU, op. cit., s. 223- 224; 
Salih TURHAN, op. cit., s. 16. İdarenin aldığı önlemlere rağmen doğacak zararların tazmin edilmemesi ilkesi ile 
ilgili aksi yönde görüşler de vardır. Zarar idarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanmışsa idarenin bu zararı 
ödemek zorunda olduğu konusunda görüş birliği vardır. Nitekim Anayasanın 125’inci maddesinin 7’nci fıkrasına 
göre, “idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür”. Aynı hüküm, 1961 Anayasasının 
114’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında da yer almaktadır. Zarar, doğrudan idarenin eylem ve işlemlerinden değil 
de idarenin aldığı önlemlerin eksikliğinden, bir başka deyişle üçüncü kişilerin eylemlerinden doğmuş olsa bile, 
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1.2.1.3. Vergiyi Toplumsal Üretimin Genel Giderlerine Katılma Payı 

Olarak Kabul Eden Yaklaşım 

Bu yaklaşıma göre vergi, bir üreticiler birliği olan toplumun genel giderlerine, 

bireylerin, toplumdaki payları oranında katılmalarıdır. Bireylerin toplumdan sağladıkları 

faydalar bir tür “toplumsal kâr payı” olarak nitelendirilmekte ve vergi de bu kâr paylarının 

karşılığı olarak kabul edilmektedirP52F

53
P. Bireylerin vergi yüklerinin kamu hizmetlerinden 

faydalanma ölçüsüne bağlanmasının fayda bölünmezliği dolayısıyla teknik bakımdan çok güç, 

hatta imkânsız olmasının yanı sıra, böyle bir yaklaşımın bugünün genel kabul görmüş vergi 

adaleti ilkeleri ile bağdaşmayacağı da açıktır.  

Son olarak belirtilmelidir ki, verginin bir hizmet bedeli, sigorta primi ya da birlik 

sözleşmesi olarak nitelendirilmesi Rousseau’nun toplumsal sözleşme teorisinin kabulü demek 

olacaktır. Oysa toplum tek tek bireylerin bir araya gelerek üstü kapalı bir sözleşme ile 

özgürlüklerini sınırlandırmaları sonucunda değil, kamusal ihtiyaçların karşılanması 

zorunluluğundan doğmuştur P53F

54
P. 

Rousseau’nun toplumsal sözleşmesinden kaynaklanan bu teorilerden başka, rasyonalist- 

bireyci devlet görüşüne dayanan bir başka teori “gönüllü mübadele teorisi”dir. Bu teori, 

iktisadın marjinal fayda teorisinin kamu ekonomisine uygulanmasını ifade eder. Üretim 

faktörlerinin piyasa ekonomisinde olduğu gibi kamu ekonomisinde de bireylerin tercihlerine 

göre mal ve hizmet üretimine tahsis edildiğini varsayar. Bireylerin özel mallara piyasa fiyatını 

ödeyerek, kamusal mallara ise vergi ödeyerek sahip olacakları hipotezine dayanan gönüllü 

mübadele teorisine göre, bireylerin fiyatını ödeyerek piyasadan alacakları özel mallar 

(hizmetler) ile vergi ödeyerek kamu ekonomisinden alacakları kamusal malların (hizmetlerin) 

marjinal faydaları birbirine eşit olur.  

Eric Lindahl tarafından formüle edilen bu teorinin de önemli eksiklikleri bulunmaktadır. 

İlk olarak, bireylerin kamusal mallara (hizmetlere) olan tercihlerini açıklayabilmeleri, tam 

kamu mallarının (hizmetlerinin) fayda bölünmezliği özellikleri dolayısıyla çok güç, neredeyse 

imkânsızdır. Özel malların (hizmetlerin) aksine, finansmana katılmayanlar da hizmetten aynı 

                                                 
idarenin bu durumda da ortaya çıkan zararı tazmin etmesi gerektiği yönünde görüşler bulunmaktadır. “Toplumsal 
tehlike (risk) teorisi” başlığı altında toplanan bu görüşlere göre, toplumsal tehlikenin kusursuz (objektif) 
sorumluluk nedeni olması, toplumun bir üyesi olan bireye zarar veren olayın özelliğinden kaynaklanmaktadır. 
Kimin zarar göreceği önceden bilinemediğinden ve herkesin zarar görme ihtimali bulunduğundan, zarar 
görmeyenlerin de zararın tazminine katılması gerekir. Bak. Ali Ülkü AZRAK, “İdarenin ‘Toplumsal Muhatara 
(Sosyal Risk) Kuramı’na Göre Kusursuz Sorumluluğu” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk 
Araştırmaları Enstitüsü’nün Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu’ndan Ayrı Basım, 
İstanbul, 1980, ss. 135- 145.  

Nasıl ki, tam kamusal mal niteliğine sahip iç güvenlik, adalet, milli savunma gibi hizmetlerden kimin, hangi ölçüde 
faydalanacağı belirlenemediğinden, bunların finansmanına herkes elde ettiği yarara göre değil, mali gücüne göre 
katılıyorsa; bazı olayların bireylere verdiği zararların tazminine de, zarar görsün görmesin herkesin, tüm toplumun 
katılması gerekecektir. İdare hukukunda toplumsal tehlike teorisinin önerdiği bu çözüm, maliye biliminde genel 
denge çözümü ile örtüşmektedir.    

53  Vergiyi toplumsal üretimin genel giderlerine katılma payı olarak kabul eden başlıca yazarlar olarak Menier ve 
De Broglie belirtilebilir. Bak. İ. Fazıl PELİN, op. cit., s. 139;  Orhan DİKMEN, op. cit., s. 78; Halil 
NADAROĞLU, op. cit., s. 224. 

54  İ. Fazıl PELİN, op. cit., s. 140. 
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ölçüde yararlanacaklarından gerçek tercihlerini ortaya koymayabilirler. Bu durum ise ayrıca, 

“bedavacılık” (free riding) sorununa yol açar. Teorinin bir başka eksikliği, sadece kamu 

ekonomisinde üretilen malları (hizmetleri) göz önüne alarak bunların denge üretim düzeylerini 

araştırması, piyasa ekonomisini ise analize dâhil etmemesidir. Ekonominin genel dengesini 

dikkate almayan gönüllü mübadele teorisi üretim faktörlerinin piyasa ekonomisi ile kamu 

ekonomisi arasında optimal dağılımını kapsamayan bir kısmi denge analizi ile sınırlı 

kalmaktadır. Son olarak, bu teori kamusal malların (hizmetlerin) üretimi ile ilgili kararları 

tüketici tercihlerine bıraktığından çağdaş demokrasi anlayışına da aykırıdır. Gelir ve servet 

dağılımında daha büyük pay elde edenler, daha fazla söz sahibi olurlar ki bu da kamu 

ekonomisinde her bireyin bir oyu olması ilkesi ile çelişir P54F

55
P.  

1.2.2. Organik- Toplumcu Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler  

Temelleri Platon ve Aristo’ya dayanan organik- toplumcu devlet görüşüne göre, devlet 

bireylerin oluşturduğu toplumdan ayrı ve üstün bir varlıktır. Bu varlık, ekonomik ve toplumsal 

yaşamın çeşitli alanlarında üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için bireylerden mali 

güçlerine göre vergi alır. Organik- toplumcu devlet görüşü çerçevesinde vergi bir fayda ya da 

mübadele ile değil, devletin egemenliği ile açıklanmaktadır. Devlet, egemenlik hakkının bir 

sonucu olarak, toplumsal ihtiyaçların karşılanabilmesi için, herhangi bir karşılık vaadinde de 

bulunmaksızın vergi koyma ve alma yetkisine sahiptir P55F

56
P.  

Organik-toplumcu devlet görüşü çerçevesinde vergi bir “özveri” (J.S. Mill’e göre) 

olarak nitelendirilmiş olmakla birlikte, “özveri” sözcüğünün verginin zorunlu olma niteliği ile 

bağdaşmayan bir “gönüllülük” anlamını içermesi ve vergi ile finanse edilen kamu 

hizmetlerinden tüm toplumun yararlanması, bu devlet görüşü ile uyumlu vergi yaklaşımının 

“özveri”den çok bir “görev yaklaşımı” olduğunu ortaya koyar P56F

57
P.  

Organik-toplumcu devlet görüşü, bireylerin kamu hizmetlerinin finansmanına bu 

hizmetlerden sağladıkları fayda oranında katılmalarını öneren “faydalanma teorisi” yerine; 

toplumu oluşturan bireylerin, kamu hizmetlerinin finansmanına söz konusu faydalardan 

bağımsız olarak, mali iktidarları ya da mali güçleri ölçüsünde katılmalarını öngören “iktidar 

teorisi”nin temelini oluşturmaktadır.  

1.3. Vergilemenin Amaçları ya da Verginin İşlevleri 

Verginin temel amacı ya da işlevi, hiç şüphe yok ki, kamu hizmetlerinin görülebilmesi 

için yapılacak harcamaların gerektirdiği ekonomik kaynakların sağlanmasıdır P57F

58
P. Verginin bu 

amacı ya da işlevine vergilemenin mali amacı denilmektedir. Bununla birlikte, kamu 

                                                 
55  Arif NEMLİ, Kamu Maliyesine Giriş, 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1996, s. 28.  

56  F. NEUMARK, op. cit., s. 91; Salih TURHAN, op. cit., s. 18. 

57  F. NEUMARK, op. cit., s. 94; Günter SCHMÖLDERS, op. cit., s. 52. 

58  Kenan BULUTOĞLU, Kamu Ekonomisine Giriş, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003, s. 337; David W. 
WILLIAMS, op. cit., s. 4; Günter SCHMÖLDERS, op. cit., s. 69; Halil NADAROĞLU, op. cit., s. 217; Salih 
TURHAN, op. cit., s. 32. 
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harcamalarının karşılanması dışındaki nedenlerle de vergi alındığı bir gerçektir. İşte, verginin 

mali amacı dışındaki bu amaçlarına vergilemenin mali olmayan amaçları denilmektedir P58F

59
P.  

1.3.1. Vergilemenin Mali Amacı  

Vergilemenin mali amacı, kamu giderlerinin finansmanı için gerekli kaynakların 

sağlanmasıdırP59F

60
P. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi, başka bir deyişle verginin, mali işlevini 

etkin bir biçimde yerine getirebilmesi için bazı koşullar bulunmaktadır. Bu koşullardan 

birincisi, vergi sisteminin millî gelirdeki artışın vergi gelirlerine de yansımasına imkân verecek 

pozitif bir gelir elastikiyetine sahip olmasıdır. İkinci koşul, vergi sisteminin mali kaynak 

ihtiyacında ortaya çıkan ani artışlara hızla cevap verebilecek esnek bir yapıya sahip olması 

gereğidir. Bu koşulun sağlanması kişi başına düşen gelir düzeyi, gelir bölüşümü, ekonominin 

parasallaşma düzeyi, vergi zihniyeti ve vergi ahlakı gibi, vergi potansiyeli ya da vergi 

kapasitesini belirleyen öznel ve nesnel faktörlere bağlıdır P60F

61
P. Verginin mali amacını 

gerçekleştirmenin üçüncü koşulu, mükelleflerin vergi dolayısıyla katlanacakları öznel özveriyi 

en düşük düzeye indirmektir. Bunun anlamı, vergi yükünün mükellefler arasında olabildiğince 

adil dağıtılmasıdır. Bugün genel olarak kabul edilen mali güce (ya da ödeme gücüne) göre 

vergileme ilkesi çerçevesinde vergi adaleti, mali güç bakımından aynı durumda olanların aynı 

vergi yüküne; farklı mali güçlere sahip olanların ise farklı vergi yüklerine maruz bırakılmaları 

demektirP61F

62
P. İlk durumda “yatay adalet”P62F

63
P, ikinci durumda “dikey adalet”P63F

64
P ilkesi söz konusu 

olur. Başka bir deyişle,“yatay adalet ilkesi”, eşitlere eşit vergi yüklenmesi gereğini; “dikey 

adalet ilkesi” ise farklı durumdakilere farklı vergi yüklenmesi gereğini ifade eder P64F

65
P. Dördüncü 

koşul, veri bir vergi hasılatı sağlamak üzere vergi idaresinin yapacağı tarh ve tahsil 

masraflarının mümkün olan en düşük düzeyde tutulmasıdır P65F

66
P. Mali amacı gerçekleştirmenin 

beşinci koşulu, vergileme ile yatırım ve tasarruf eğilimi ile emek arzı üzerinde olumsuz 

                                                 
59  Günter SCHMÖLDERS, op. cit., s. 69; Salih TURHAN, op. cit., ss. 24- 40; F. NEUMARK, op. cit., ss. 53- 
56. 

60  Vergilemenin mali amacı, kamu maliyesinin kaynak tahsisi işlevi, başka bir deyişle, kamu mallarının (kamu 
hizmetlerinin) sağlanması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Piyasa mekanizması, tam kamu mallarında 
(hizmetlerinde), fayda bölünmezliği dolayısıyla tamamen başarısız olurken, yarı kamusal mallarda (hizmetlerde) 
ve erdemli mallarda (hizmetlerde) ise etkin olmayan arza yol açarak kısmen başarısız olmaktadır. Bir mal 
üzerindeki mülkiyet hakkı, o maldan bedel ödemeyenlerin yararlanmasını engelleyecek şekilde bedel ödeyenlere 
devredildiğinden, mübadele esasına dayanan piyasa sistemi özel malların sağlanmasında başarılıdır. Kamu 
mallarında (kamu hizmetlerinde) ise fayda bölünememekte, dolayısıyla tüm topluma, toplumu oluşturan bireylerin 
tümüne yayılmakta, özel malların aksine, tüketimde rekabet söz konusu olmamaktadır. Bu da piyasa 
başarısızlığının temel nedenini oluşturmaktadır. Bu nedenle, zorunlu ödetme kamu mallarının (kamu 
hizmetlerinin) ortak özelliği olmakta, dolayısıyla vergi ile finansman kamu malları (kamu hizmetleri) üretiminin 
temel koşulu olarak kabul edilmektedir. Bak. Richard A. MUSGRAVE, Peggy B. MUSGRAVE, Public Finance 
in Theory and Practice, 5th Edition, McGraw- Hill, New York, 1989, s. 7; Güneri AKALIN, Kamu Ekonomisi, 
Akçağ Yayınları, Ankara, (t.y.), s. 9; Kenan BULUTOĞLU, Kamu Ekonomisine Giriş, s. 39. 

61  Salih TURHAN, op. cit., s. 33. 

62  Richard A. MUSGRAVE, Peggy B. MUSGRAVE, op. cit., s. 223. 

63  “Horizontal equity”. 

64  “Vertical equity”. 

65  David W. WILLIAMS, op. cit., s. 6. 

66  Heinz HALLER, Maliye Politikası -Teorik Esasları ve Temel Problemleri, Çev. Salih Turhan, İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi yayını, İstanbul, 1985, s. 178. 
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ekonomik etkilere neden olmamasıdır. Altıncı koşul ise, vergilemenin rekabet eşitsizliğine ya 

da zararlı vergi rekabetine yol açmamasıdır.P66F

67 

Vergilemenin özellikle adalet ve iktisadi etkinlik amaçları arasındaki çatışmalar yeni 

teorilerin doğmasına neden olmuştur. Servet ve tüketim harcamalarını da kapsayan geniş 

kapsamlı bir gelir vergilemesini öneren “adil vergileme yaklaşımı” ile buna alternatif olarak 

geliştirilen ve gelir vergisi yerine harcama vergisini öneren “optimal vergileme yaklaşımı” bu 

teorilerin başlıcalarıdır P67F

68
P.  

1.3.2. Vergilemenin Mali Olmayan Amaçları 

Vergi kamu harcamalarını karşılama amacı dışında, sosyal, ekonomik ve diğer bir kısım 

amaçlarla da alınmaktadır. Özellikle 1929 krizinden sonra, klasik liberal iktisadi doktrinlerin 

“tarafsız vergi”sinin yavaş yavaş yerini müdahaleci iktisat ve maliye politikalarına bırakmaya 

başlamasıyla, vergi ve vergilemenin gelirin yeniden dağıtılması, ekonomik istikrarın 

sağlanması, iktisadi büyümenin gerçekleştirilmesi ve diğer bazı amaçlarla da kullanılmasına 

başlanmıştır.P68F

69 

1.3.2.1. Gelirin Yeniden Dağılımının Sağlanması Amacı 

Klasik iktisat anlayışı P69F

70
P iktisadi olayların doğal düzenin bir parçası olduğunu, ekonomik 

düzen ile doğal düzen arasında çok yakın bir ilişki bulunduğunu kabul eder. Nasıl ki doğal 

düzen her türlü müdahalenin dışında kendi kurallarına göre işliyorsa, ekonomik düzen de her 

türlü “dış” müdahaleden ya da devlet müdahalesinden bağımsız olarak işler ve işlemelidir. 

Herhangi bir müdahale bu düzenin kusursuz uyumunu bozacaktır. Klasik iktisat, ekonomiye 

devlet müdahalesini tümüyle reddettiğinden ve böyle bir müdahalenin toplum hayatında da 

egemen olan söz konusu doğal düzeni bozacağını kabul ettiğinden, devletin savunma, iç 

güvenlik ve adaleti sağlama gibi asli görevlerini yerine getirmesi için gerekenden başka kamu 

harcaması yapmamasını savunur. Bu önerinin dayandığı temel varsayım ise, kamu 

harcamalarının verimsiz olmasıdır. Klasiklere göre, bireylerin ve firmaların elinde verimli bir 

şekilde kullanılan iktisadi kaynakların, vergiler yolu ile verimsiz olarak kullanılacakları devlete 

aktarılması israftan başka bir şey değildir. Klasik iktisat dünyasında, kamu harcamalarının en 

düşük düzeyde tutulması sonucunda vergiler de en düşük düzeyde tutulabilecektir. Ayrıca 

vergiler, tarafsız olmalı, ekonomide alınan kararları etkilememeli, dolayısıyla gelir dağılımına 

da müdahale etmemelidir.  

                                                 
67  Salih TURHAN, op. cit., s. 34.  

68  Bu konuda bak. Şahin AKKAYA, “Adil Vergileme ve Optimal Vergileme Yaklaşımlarına Genel Bakış”, 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 46. Cilt, 38/13-93, İstanbul, 1996, ss. 341-354. 

69  Bu konu ile ilgili olarak bak. Binnur Tüzün ÇELİK, Vergilemede Müdahale İlkesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 
2001. 

70  Başlıca klasik iktisatçılar arasında Adam Smith (1723- 1790), David Ricardo (1772- 1823), Thomas Robert 
Malthus (1766- 1834), Jean Baptiste Say (1767- 1832), John Stuart Mill (1806- 1873) sayılabilir.  
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A. Wagner, 1890’da yayımlanan kitabında P70F

71
P vergilemede “sosyal amaç”tan ve bu 

amacın gerçekleştirilmesi için verginin millî gelir ve millî servetin dağılımını düzeltme 

işlevinden söz etmiştir. Wagner, gelir ve servet dağılımının düzenlenmesini, verginin mali 

işlevinin yanında ikinci temel işlevi olarak kabul etmektedir P71F

72
P. A. Wagner’in toplumsal ve 

ahlaki nedenlerle açıkladığı, verginin geliri yeniden dağıtıcı işlevi, J. M. Keynes ile birlikte 

iktisadileştirilmiştir.P72F

73
P Keynes, yeniden dağıtıcı bir vergi politikasının uygulanması sonucunda 

düşük gelirlerin desteklenmesini önerirken, tüketim eğilimi ve efektif talep ile istihdamın 

artmasını amaçlamış, sorunun toplumsal ve ahlaki boyutundan çok, iktisadi boyutunu dikkate 

almıştır.P73F

74
P Gelirin yeniden dağıtılması, bugün de vergilemenin en önemli amaçlarından birini 

oluşturmaktadır.  

1.3.2.2. Ekonomik İstikrarın Sağlanması Amacı  

Vergilemenin diğer bir mali olmayan amacı ekonomik istikrarın sağlanmasıdır. Bu 

amacın gerçekleştirilmesi tam istihdam, makul bir fiyat istikrarı, kabul edilebilir bir büyüme 

hızı ve dış ekonomik dengenin sağlanmasına bağlıdır P74F

75
P. Maliye politikası içinde, harcama ve 

bütçe politikası gibi diğer politika araçları ile uyumlu olarak kullanılan vergi politikası 

ekonomik istikrarın sağlanmasında etkili bir araçtır. Bununla birlikte, vergileme ve ekonomik 

istikrar ilişkisi konusunda farklı teoriler ileri sürülmüştür. Klasik bütçe teorisi, yıllık bütçe 

denkliğini savunduğundan, daralma ve kriz dönemlerinde vergi gelirlerindeki azalmanın neden 

olacağı bütçe açığının yeni vergilerle telafisi gerekir. Refah döneminde ise vergi gelirleri 

otomatik olarak artacağından, ortaya çıkacak bütçe fazlası vergi yükünün azaltılmasını 

gerektirecektir. Keynesçi ya da müdahaleci teoriler, beklenenin aksine, konjonktürel 

dalgalanmaların artmasına neden olan bu tür paralel politikalara karşıdır. Bu yaklaşıma göre, 

refah döneminde vergi yükünün azaltılması, bu dönemde yükselmiş olan tüketim ve yatırım 

eğiliminin daha da yükselmesine yol açarak enflasyon oranının artması sonucunu 

doğurabilecektir. Bu teoriler, klasik bütçe teorisinin aksine, vergi yükünün daralma 

dönemlerinde hafifletilmesini, genişleme dönemlerinde arttırılmasını önerirler P75F

76
P. Hangi 

politikanın uygulanacağı kararı ise siyasal karar alma süreci içinde, kamusal tercih 

mekanizmaları aracılığı ile alınır. 

1.3.2.3. İktisadi Büyümenin ve Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi Amacı 

Bugün, iktisadi büyümenin teşviki ve hızlandırılması, hemen hemen bütün ülkelerde, 

iktisat politikalarının temel amaçlarından biri olmuştur.P76F

77
P Vergi politikası iktisadi büyümenin 

hızlandırılması amacı ile kullanılan önemli bir maliye politikası aracıdır. Devlet vergiler 

                                                 
71  Wagner’in söz konusu kitabı, Finanzwissenschaft’dır. Bak. Salih Turhan, op. cit., s. 27, dipnot, 32. 

72  F. NEUMARK, op. cit., s. 54; Salih TURHAN, op. cit., s. 27.  

73  John Maynard Keynes’in 1936’da yayımlanan ünlü kitabı, İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi (The 
General Theory of Employment, Interest and Money) adını taşımaktadır. 

74  Salih TURHAN, op. cit., s. 35.  

75  Richard A. MUSGRAVE, Peggy B. MUSGRAVE, op. cit., ss. 11- 12. 

76  Salih TURHAN, op. cit., s. 36. 

77  Şerafettin AKSOY, Kamu Maliyesi, 3. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1998, s. 177.  
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aracılığı ile özel tasarruf ve yatırımları özendirerek sermaye birikiminin artmasını sağlar. 

Özellikle, gelişmekte olan ülkelerde, gönüllü tasarrufların yetersizliği, vergileme aracılığı ile 

yaratılacak kamusal tasarruflar yoluyla giderilebilir. Bununla birlikte, vergi politikasının bu 

amacı gerçekleştirmek üzere tek başına yeterli olmayacağı, kamu harcama ve kredi politikaları 

ile birlikte kullanıldığı zaman daha etkili olacağı belirtilmelidir.P77F

78 

1.3.2.4. Diğer Amaçlar 

Yukarıda belirtilen ve esas olarak vergilemenin refah amacının bir parçası olan gelirin 

yeniden dağılımı, ekonomik istikrarın sağlanması ve iktisadi büyüme ve kalkınma amaçları 

dışında, vergileme ile gerçekleştirilmek istenen başka amaçlar da bulunmaktadır. Sağlık, eğitim 

ve nüfus politikalarına ilişkin amaçlar; savaş hâlinde kendine yeterli olma (otarşi) amacı ile 

belli üretim dallarının ya da girişim şekillerinin korunması amacı bunlar arasında sayılabilir. 

Devlet, yükümlülükler ve vergi kolaylıkları (muaflık, istisna ve indirimler) aracılığı ile daha 

etkin bir sağlık ve eğitim politikası uygulanmasını sağlamaya çalışabileceği gibi, evlilik ve 

çocuk yardımları ya da vergilerine başvurarak nüfus politikasına ilişkin amaçlar da izleyebilir P78F

79
P. 

Ayrıca, devlet savaş hâlinde kendine yeterli olmayı sağlamak üzere, ucuz ithalattan dahi 

vazgeçerek, daha pahalı olan ithal ikamesine yönelip, dış ticaretin sağladığı yararları 

terkedebilir. Gelişmiş ülkelerde tarım kesimine, gelişmekte olan ülkelerde ise sanayi kesimine 

verilen önem bu eğilimin bir göstergesidir.P79F

80 

  

                                                 
78  Salih TURHAN, op. cit., s. 37. 

79  Günter SCHMÖLDERS, op. cit., s. 72. 

80  Salih TURHAN, op. cit., s. 38. 
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Uygulama Soruları 

1. Vergi, resim, harç ve vergi benzeri mali yükümlülük kavramlarını açıklayınız. 

2. Verginin niteliğini kısaca açıklayınız. 

3. Verginin niteliğine ilişkin olarak rasyonalist-bireyci devlet görüşüne dayanan 

teorileri açıklayınız. 

4. Verginin niteliğine ilişkin olarak organik-toplumcu devlet görüşüne dayanan 

teorileri açıklayınız. 

5. Vergilemenin amaçlarını kısaca açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde; verginin anlamını ve kapsamını, tarihi gelişim süreci içinde kazandığı 

farklı anlamları, rasyonalist-bireyci ve organik-toplumcu devlet görüşlerine dayanan vergileme 

teorilerini; vergilemenin kamu giderlerinin finansmanına özgülenen mali amacı ile mali 

olmayan amaçlarını ve bunların gerçekleşme koşullarını öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Bölüm Soruları 
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2. VERGİ HUKUKUNUN ANLAMI, KAPSAMI VE DİĞER HUKUK 

DALLARIYLA İLİŞKİSİ 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

- Vergi Hukukunun Tanımı ve Hukuk Düzeni İçindeki Yeri 

- Vergi Hukukunun Bölümleri 

- Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla Olan İlişkisi 

- Vergi Hukukunun Bağımsızlığı 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Vergi hukukunun hukuk bütünü içindeki yerini tartışınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde edileceği 

veya geliştirileceği 

Vergi Hukukunun Anlamı 

ve Kapsamı 

Vergi hukukunun incelediği 

konuları ve sınırlarını 

açıklayabilmek 

Konuyla ilgili ders kitabının yanı 

sıra konu ile ilgili yardımcı 

kaynakların okunması, ilgili 

kanun maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 

Vergi Hukukunun 

Bölümleri 

Vergi hukukunun 

kapsamına ve konularına 

göre bölümlerini 

açıklayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının yanı 

sıra konu ile ilgili yardımcı 

kaynakların okunması, ilgili 

kanun maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 

Vergi Hukukunun Diğer 

Hukuk Dallarıyla Olan 

İlişkisi 

Vergi hukukunun hukuk 

düzeni içinde yer alan diğer 

hukuk dalları ile olan 

ilişkisini her bir hukuk dalı 

bakımından ayrı ayrı 

açıklayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının yanı 

sıra konu ile ilgili yardımcı 

kaynakların okunması, ilgili 

kanun maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 

Vergi Hukukunun 

Bağımsızlığı 

Vergi hukukunun 

bağımsızlığına taraftar olan 

ve karşı olan görüşleri 

kavrayıp açıklayabilmek 

Konuyla ilgili ders kitabının yanı 

sıra konu ile ilgili yardımcı 

kaynakların okunması, ilgili 

kanun maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 
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Anahtar Kavramlar 

 Hukuk 

 Maliye Hukuku 

 Gider Hukuku 

 Harcama Hukuku 

 Vergi Hukuku 

 Vergi Hukukunun Bölümleri 

 Vergi Hukukunun Bağımsızlığı 
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Giriş 

Maliye biliminin konusunu, insanların toplum hâlinde birlikte yaşamasının yarattığı 

toplumsal ihtiyaçların karşılanması için üretilen ve sunulan kamu hizmetleri ve bu hizmetlerin 

finansmanını sağlayacak kamu gelirleri oluşturur. Kamu gelir ve giderleri ile kamu bütçesine 

ilişkin kurallar bütünü maliye hukuku olarak nitelendirilebilir. Maliye hukukunun gelir hukuku, 

gider hukuku (harcama hukuku) ve bütçe hukuku olmak üzere üç alt dalı bulunmaktadır. Gelir 

hukuku, vergi ve vergi dışı kamu gelirlerine ilişkin hukuk kurallarından oluşmakla birlikte, 

uygulamada gelir hukuku deyiminin vergi hukuku deyimi ile eş anlamlı olarak kullanıldığı ve 

vergi hukukunun bir hukuk dalı olarak geliştiği görülmektedir. Vergi hukuku vergi, resim ve 

harçlarla ve bunlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili maddi ve şekli hukuk kurallarının 

ve bu kuralların dayandığı ilke ve teorilerin pozitif ve normatif açılardan incelendiği bir bilim 

dalı veya disiplindir. Maliye hukukunun kamu giderleri ile ilgili kuralları gider hukukunu 

oluşturmaktadır. Kamu gelirlerine olan ihtiyaç, kamu hizmetlerinin üretilip sunulabilmesi için, 

bir başka deyişle devletin işlevlerini yerine getirebilmesi için kamu gideri yapma 

zorunluluğundan doğmaktadır. Bu bakımdan, maliye hukukunun gelir ve gider yönleri bütçe 

aracılığıyla birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Maliye hukukunun üçüncü alt dalı olan ve giderlerin 

yanı sıra gelirlerle ilgili kuralları da içeren bütçe hukuku, bütçe hakkının evrimine paralel olarak 

gelişme göstermiştir 

Vergi hukuku; kapsamlarına göre, genel ve özel vergi hukuku ile maddi ve şekli vergi 

hukuku olarak; konularına göre ise vergi usul hukuku, vergi icra hukuku, vergi ceza hukuku, 

vergi yargılaması hukuku ve uluslararası vergi hukuku gibi bölümlere ayrılmaktadır. 

Vergi hukukunun anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, uluslararası hukuk ve 

özel hukukun çeşitli dallarıyla ilişkileri bulunmaktadır. Bağımsızlığı geçmişte çeşitli 

tartışmalara konu olan vergi hukuku günümüzde kendine özgü kavram ve kurumları olan 

bağımsız bir hukuk dalı olarak kabul edilmektedir. 
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2.1. Vergi Hukukunun Tanımı ve Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  

2.1.1. Toplum ve Hukuk  

İnsan doğa ve toplum içinde yaşar. Toplu yaşama gerçeği, toplulukların hukuk kuralları 

ile düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır P80F

81
P. Hukuk zaman içinde oluşan sosyal bir olgu 

olduğundanP81F

82
P, toplumun olmadığı yerde hukuktan da söz edilemez P82F

83
P. Robinson Crusoe’nun 

dünyasında toplum olmadığından, toplumsal ilişkiler ve bu ilişkileri düzenleyen kurallar 

bulunmaz. Hukuk, toplum içinde yaşayan insanların birbirleri ve toplumun bütünü ile olan 

ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu kurallar bütünü olarak tanımlanabilir P83F

84
P. Hukuk 

kuralları, toplumsal ilişkileri düzenlerken, tarafların hak ve yükümlülüklerini de belirler. 

Bireylerin esas olarak hukuk kurallarına uydukları kabul edilir, ancak, kurallara uyulmaması 

hâlinde, yaptırımlar aracılığıyla kamu gücü harekete geçer P84F

85
P. Yaptırımlar çeşitli hukuk 

dallarında farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Ceza hukukunda cezalar, borçlar hukukunda 

zararın tazmini, ticaret hukukunda defterlerin tacirin lehine delil olmaması, vergi hukukunda iş 

yeri kapatma P85F

86
P yaptırımların ilk akla gelen örneklerindendir. Eski Roma’nın ünlü hukukçusu 

Ulpianus tarafından yapılan ve bugün de geçerliliğini koruyan ayrıma göre, kişilerin 

birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen kurallar özel hukuku, devletle ilişkilerini düzenleyen 

kurallar ise kamu hukukunu oluşturmaktadır. Ulpianus, bireylerin çıkarları ile ilgili hukuku özel 

hukuk (ius privatum), Roma Devleti’nin teşkilatı ile ilgili hukuku kamu hukuku (ius publicum) 

olarak tanımlamıştırP86F

87
P. Roma hukuku temeline dayanan hukuk sistemi genel olarak Türkiye’nin 

de dâhil olduğu Kara Avrupası ülkelerinde uygulanmakla birlikte dünyadaki tek hukuk sistemi 

değildir. İngiltere’de XI’inci yüzyıldan itibaren gezgin yargıçlar tarafından geliştirilen, gelenek 

hukukuna dayanan ortak hukuk (common law) sistemi özel hukuk- kamu hukuku ayrımına yer 

vermemiştir. Roma hukukundaki yasa koyucunun yerine, ortak hukuk (common law) 

sisteminde yargıç geçmiştir. Bununla birlikte, İngiltere’de XIX’uncu yüzyıldan itibaren ortak 

hukukun çıkarılan kanunlarla desteklenmesi yoluna gidilmiş ve bir kanun hukuku da (statue 

law), ortak hukukun yanında yerini almıştır P87F

88
P.  

Kamu hukuku – özel hukuk ayrımında iki ölçütten hareket edilmektedir. Roma 

hukukuna dayanan çıkarlar teorisine göre, iki hukuk alanını ayıran ölçüt korunan çıkarların 

                                                 
81  Kemaleddin BİRSEN, Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ya-yını, İstanbul, 1963, 
s. 4. 

82  Ergun ÖZSUNAY, Medeni Hukuka Giriş, 4. Baskı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 
1981, ss. 3- 4. 

83  Toplumun olmadığı yerde sadece hukuktan değil iktisattan da söz edilemeyeceği açıktır. 

84  Necip BİLGE, Hukuk Başlangıcı- Hukukun Temel Kavram ve Kurumları, 14. Baskı, Turhan Kitabevi, 
Ankara, 2000, s. 13. 

85  Jale G. AKİPEK, Turgut AKINTÜRK, Türk Medeni Hukuku, 1. Cilt, 3.  Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, 
İstanbul, 1998, ss. 3- 4. 

86  Vergi Usul Kanunu’un iş yeri kapatma cezası ile ilgili mükerrer 354’üncü maddesi 16/07/2004 tarihli ve 5228 
sayılı kanunun 60’ıncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

87  Ergun ÖZSUNAY, op. cit., s. 26; Necip BİLGE, op. cit., s. 120. 

88  Şeref GÖZÜBÜYÜK, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 13. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 
1999, ss. 12- 13. 
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niteliği olup, kişisel çıkarları koruyan kurallar özel hukuku, kamusal (toplumsal) çıkarları 

koruyan kurallar kamu hukukunu oluşturmaktadır. Bir başka ölçüt, özneler arasındaki ilişkinin 

niteliğidir. Özneler teorisine göre, eşitler arası ilişkileri düzenleyen kurallar özel hukuk, eşit 

olmayanlar arasındaki “ast- üst” ilişkisini düzenleyen kurallar ise kamu hukuku alanına 

girmektedirP88F

89
P. Bir hukuk kuralının hangi çıkarları koruduğunun belirlenmesinde karşılaşılan 

güçlükler ilk ayrımın değerini azaltırken, özneler teorisini ön plana çıkarmaktadır. Gerçekten, 

özel hukukta eşit konumda bulunan kişiler, özgür iradeleri ile hukuk yaratabilirken, kamu 

hukukunda kanunilik ilkesi gereği, toplumsal iradeyi yansıttığı kabul edilen kanun emirlerine 

uyarlarP89F

90
P. Devletin taraf olduğu bir ilişkinin niteliğinin belirlenmesinde, devletin konumuna 

bakmak gerekir. Devlet bu ilişkide kamu gücünü temsilen bulunuyorsa, ilişki kamu hukuku 

ilişkisi, herhangi bir kişi gibi, bir birey gibi bulunuyorsa, özel hukuk ilişkisi söz konusu olur P90F

91
P. 

Hukukun bu iki ana kolu çeşitli alt bölümlere ayrılmaktadır. Özel hukuk, medeni hukuk, 

borçlar hukuku, ticaret hukuku ve uluslararası özel hukuk (devletler özel hukuku); kamu 

hukuku ise anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, uluslararası kamu hukuku (devletler 

kamu hukuku ya da daha eski söyleyişle devletler umumi hukuku), mali hukuk (maliye ya da 

kamu maliyesi hukuku) gibi bölümlerden oluşur.  

2.1.2. Maliye Hukuku ve Vergi Hukuku 

Maliye biliminin konusunu, insanların toplum hâlinde birlikte yaşamasının yarattığı 

toplumsal ihtiyaçların karşılanması için üretilen ve sunulan kamu hizmetleri ve bu hizmetlerin 

finansmanını sağlayacak kamu gelirleri oluşturur. Kamu hukukunun dallarından olduğu kabul 

edilen ve maliye bilimine göre daha yeni bir disiplin olan maliye hukuku, kamu gelir ve 

giderleri ile kamu bütçesine ilişkin kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Maliye hukukunun 

gelir hukuku, gider hukuku ve bütçe hukuku olmak üzere üç alt dalı bulunmaktadır. Gelir 

hukuku, vergi ve vergi dışı kamu gelirlerine ilişkin hukuk kurallarından oluşmakla birlikte, 

uygulamada vergi dışı gelirlerin bir tarafa bırakılarak, gelir hukuku deyimi yerine vergi hukuku 

deyiminin yaygınlık kazandığı ve vergi hukukunun bir hukuk dalı olarak geliştiği 

görülmektedir. Vergi hukuku vergi, resim ve harçlarla ve bunlara ilişkin uyuşmazlıkların 

çözümü ile ilgili maddi ve şekli hukuk kurallarının ve bu kuralların dayandığı ilke ve teorilerin 

pozitif ve normatif açılardan incelendiği bir bilim dalı veya disiplindir. Maliye hukukunun 

giderler ile ilgili kuralları gider hukukunu oluşturmaktadır. Kamu gelirlerine olan ihtiyaç, kamu 

hizmetlerinin üretilip sunulabilmesi için, bir başka deyişle devletin işlevlerini yerine 

getirebilmesi için kamu gideri yapma zorunluluğundan doğmaktadır. Bu bakımdan, maliye 

hukukunun gelir ve gider yönleri bütçe aracılığıyla birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Maliye 

hukukunun üçüncü alt dalı olan ve giderlerin yanı sıra gelirlerle ilgili kuralları da içeren bütçe 

hukuku bütçe hakkının evrimine paralel olarak gelişme göstermiştir P91F

92
P. 

                                                 
89  Ergun ÖZSUNAY, op. cit., ss. 25- 26. 

90  Ibid., s. 28. 

91  Jale G. AKİPEK,Turgut AKINTÜRK, op. cit., ss. 16- 17. 

92  S. Ateş OKTAR,  “ Mali Hukukun Anlam ve Kapsamı Üzerine”, Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 1997, Cilt: 
III, Sayı: 2, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Eğitim ve Araştırma Vakfı Yayını, ss. 30- 34. 
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2.2. Vergi Hukukunun Bölümleri  

2.2.1. Vergi Hukukunun Kapsamına Göre Bölümlenmesi  

2.2.1.1. Genel Vergi Hukuku ve Özel Vergi Hukuku  

Vergi hukukunun genel ilke, kavram ve kurumlarının incelendiği bölümüne genel vergi 

hukuku, vergi sistemi içinde yer alan tüm vergilerin ayrı ayrı incelendiği bölümüne özel vergi 

hukuku denilmektedir. 

2.2.1.2. Maddi Vergi Hukuku ve Şekli Vergi Hukuku 

Vergi alacağının doğması ve kalkması ile ilgili ilke ve kurallar maddi vergi hukukunu, 

vergi tekniği olarak da ifade edilen tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemleri ile vergi 

uyuşmazlıklarının idari ve yargısal çözüm yollarına ilişkin kurallar şekli vergi hukukunu 

oluşturur. 

2.2.2. Vergi Hukukunun Konularına Göre Bölümlenmesi   

2.2.2.1. Vergi Usul Hukuku 

Usul hukuku, toplumu oluşturan bireylerin birbirleriyle ilişkilerinden doğan haklarını 

hukuk düzeni içinde nasıl isteyeceklerini ve ispat edeceklerini gösteren kurallardır P92F

93
P. Devletle 

birey arasındaki bir hukuki ilişkiyi ifade eden vergi ilişkisi de bir dizi usul kuralına 

bağlanmıştır. Vergi ilişkisinden doğan haklar ile yetki ve görevlerin elde edilme, kullanılma ve 

ifa edilme şekillerini düzenleyen kurallardan oluşan vergi usul hukuku P93F

94
P vergileme ilkeleri, 

mükellefin ödevleri, vergi alacağının tayini, vergilendirme süreci ve bu süreçte yer alan idari 

işlemler, vergi uyuşmazlıkları ve vergi yargısı konularını kapsamaktadır P94F

95
P. Bu konulara ilişkin 

kurallar, özel hükümler dışında, vergi sistemi içinde yer alan tüm vergilere uygulandığından 

vergi usul hukukunun genel vergi hukuku ve şekli vergi hukuku ile büyük ölçüde özdeş olduğu 

ifade edilebilir P95F

96
P. 

2.2.2.2. Vergi İcra Hukuku 

Alacaklının kamu gücünün kullanılmasıyla alacağını elde etmesine ilişkin kurallardan 

oluşan hukuk dalına icra ve iflas hukuku, cebri icra hukuku ya da takip hukuku denilmektedirP96F

97
P. 

Mükellef ve vergi sorumlusunun vergi borcunu ödememesi hâlinde, vergi alacağının 

ödettirilme usullerini düzenleyen vergi icra hukuku ise, devletin egemenlik hakkına dayanarak 

                                                 
93  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku Prensipleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını, Ankara, 1953, 
s.29; Bedi N. FEYZİOĞLU, Vergi Hukuku Ders Notları, İstanbul, 1977, s. 24. 

94  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 27. 

95  Sadık KIRBAŞ, Vergi Hukuku, 17. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006, s. 37. 

96  Selim KANETİ, op.cit., s. 15; Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, 14. 
Baskı, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, Nisan 2007, ss. 5- 6.  

97  Ergun ÖZSUNAY, op. cit., s. 36; Sadık KIRBAŞ, op. cit., s.37. 
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elde ettiği kamu gelirlerinin hukuki zor kullanılarak tahsiline ilişkin kurallardan oluşan bir vergi 

hukuku dalıdırP97F

98
P.  

2.2.2.3. Vergi Ceza Hukuku 

Ceza hukuku, toplum düzenini bozucu hukuka aykırı fiilleri ve bu fiilleri işleyenlere 

uygulanacak yaptırımları gösteren bir kamu hukuku dalıdır P98F

99
P. Ceza hukukunda, hukuka aykırı 

fiillere “suç”, bunların faillerine uygulanan yaptırımlara ise “ceza” denir P99F

100
P. Ceza yaptırımları 

vergi kanunlarına aykırı hareketlere de uygulanmaktadır. Vergi hukukunda, vergi cezalarını 

gerektiren fiiller, devlet hazinesine zarar veren ya da zarar verme tehlikesi yaratan fiillerdir. Bu 

fiiller, genellikle idari-mali nitelikli parasal yaptırımlarla, bazen de ceza hukuku anlamındaki 

yaptırımlarla karşılanır P100F

101
P. Vergi ceza hukuku, vergi suçlarının kendine özgü yapısının da 

etkisiyle vergi hukukunun bir alt ayrımı olarak gelişmiştir. 

2.2.2.4. Vergi Yargılaması Hukuku 

Yargılama hukuku, mahkemelerin yargılama görevini yerine getirirken izleyecekleri 

usulleri düzenleyen bir hukuk dalıdır P101F

102
P. Yargılama hukuku; medeni yargılama hukuku, ceza 

yargılaması hukuku, idari yargılama hukuku ve vergi yargılaması hukuku gibi bölümlere 

ayrılmaktadır. Vergi kanunlarının uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin 

kurallar vergi yargılaması hukukunun konusunu oluşturur P102F

103
P. 

2.2.2.5. Uluslararası Vergi Hukuku 

Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından oluşan bir 

hukuk dalıdır P103F

104
P. Bu hukuk dalı, birbirleriyle ilişki kuran devletlerin egemenliklerini 

sınırlandırarak uluslararası düzeyde eşitliği kabul eder P104F

105
P. Uluslararası vergi ilişkileri ve bu 

ilişkileri düzenleyen vergi anlaşmaları ise uluslararası vergi hukukunun konusunu 

oluşturmaktadır. Devletlerin uluslararası vergi anlaşmaları dışında, başka devletlerle olan 

ilişkilerini tek taraflı olarak kendi vergi kanunlarıyla düzenlemeleri de uluslararası vergi 

hukukunun kapsamı içinde yer alır P105F

106
P. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan ve hızla gelişmekte 

                                                 
98  Selim KANETİ, op.cit.,  s. 15; Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 157; Ahmet 
KUMRULU, “Vergi İcra Hukukuna Kavramsal Bir Yaklaşım”, Prof. Dr. Akif ERGİNAY’a 65’ inci Yaş 
Armağanı, Ayrı Bası, Olgaç Matbaası, Ankara, 1981, s. 650; Sadık KIRBAŞ, op. cit., s. 37. 

99  A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, op. cit., s.30; Nevzat TOROSLU, Ceza Hukuku, 4.Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 
1998, s. 3. 

100  Sulhi DÖNMEZER, Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, Cilt: I, 12. Baskı, 
İstanbul, 1997, s. 4. 

101  Sahir ERMAN, “Türk Vergi Hukukunda Yer Alan Ceza Hukukuna Ait Prensipler”, Maliye Enstitüsü 
Konferansları, Onbeşinci Seri, Sene: 1968, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Enstitüsü Yayını, 
İstanbul, 1968, s.74; Sahir ERMAN, Vergi Suçları, İstanbul, 1988, s. 2. 

102  Necip BİLGE, op. cit., 148; A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, op. cit., s. 31. 

103  Şerafettin AKSOY, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1999, s. 7. 

104  Ergun ÖZSUNAY, op. cit., s. 32. 

105  Necip BİLGE, op. cit., s. 163. 

106  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku,  s. 20. 
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olan küreselleşme olgusu, uluslararası ekonomik ve mali ilişkilerin, dolayısıyla uluslararası 

vergi hukukunun önemini giderek arttırmaktadır.  

2.3. Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla Olan İlişkisi  

2.3.1.Vergi Hukukunun Anayasa Hukuku ile İlişkisi  

Anayasa hukuku devletin şekli ve temel nitelikleri, kişilerin hak ve ödevleri, devletin 

temel organ ve işlevleri ile ilgili genel kuralları düzenlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’na göre, anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organları ile idare 

makamlarını ve diğer tüm kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Hiçbir kimse 

veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Vergi hukukunun 

temel kural ve ilkeleri de anayasalarda yer almaktadır. Örneğin, mali güce göre vergileme ilkesi 

ve verginin yasallığı ilkesi gibi vergi hukukunun başlıca ilkelerini içeren kurallar anayasamızın 

73’üncü maddesinde düzenlenmiştir.  

2.3.2. Vergi Hukukunun İdare Hukuku ile İlişkisi  

İdare hukuku geniş anlamda kamu idaresinin hukuku olarak tanımlanabilir P106F

107
P. Bir başka 

deyişle idare hukuku, kamu hizmetlerinin hukukudur. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği kamu 

harcamalarının en önemli kaynağını oluşturan vergilerle ilgili kuralları düzenleyen vergi 

hukukunun idare hukuku ile yakın ilişkisi bulunmaktadır P107F

108
P. Kamu hizmetlerini gören devlet 

memurlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile atanma ve çıkarılma işlemleri gibi çeşitli 

işlemler idare hukukunun konusu içindedir. Ayrıca, verginin tarh, tebliğ ve tahakkuk 

işlemlerinin, hukuki nitelikleri bakımından birer idari işlem olmaları ve vergi uyuşmazlıklarını 

çözmekle görevli vergi yargısı organlarının idari yargı sistemi içinde yer alması, vergi hukuku 

ve idare hukuku ilişkisinin açık bir ifadesidir P108F

109
P.  

2.3.3. Vergi Hukukunun Ceza Hukuku ile İlişkisi 

Vergi hukuku, zaman zaman ceza hukukunun ilke ve kurallarına da başvurmaktadır. 

Ceza hukukunun faal nedamet, iştirak, suç ve cezaların birleşmesi, tekerrür, idari takibatın ceza 

kovuşturması ile ilgili olmaması, kastın aranması, bilmeme ve yanılma, cezanın düşmesi, ön 

ödeme ve kusurluluğun kalkması ilke ve kuralları vergi hukukunda da kabul edilmiştir. Bu 

durum, vergi hukuku ile ceza hukuku arasında sıkı bir ilişki bulunduğunun göstergesidir P109F

110
P. 

                                                 
107  Metin GÜNDAY, İdare Hukuku Dersleri, İmaj Yayıncılık, Ankara, 1996, s. 3. 

108  Selim KANETİ, op. cit., s. 11. 

109  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 15; Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 3; 
Şerafettin AKSOY, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 5. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1999, s. 7.  

110  Bu konuda bak. Sahir ERMAN, “Türk Vergi Hukukunda Yer Alan Ceza Hukukuna Ait Prensipler”, ss. 73- 88.  
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2.3.4.Vergi Hukukunun Uluslararası Hukuk ile İlişkisi 

Uluslararası ekonomik ilişkilerin küreselleşme olgusunun da etkisiyle giderek artması, 

uluslararası çifte vergilendirme sorununu beraberinde getirmektedir. Devletler bu sorunu, dış 

hukukta uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına başvurarak ya da uluslararası 

birliklere üyelik yoluyla çözmektedirler P110F

111
P. Bu gelişmeler, vergi hukukunun uluslararası hukuk 

ile yakın bir ilişki içinde olduğunu ve bu ilişkinin daha da sıkılaşacağını göstermektedir.  

2.3.5. Vergi Hukukunun Özel Hukuk ile İlişkisi 

Vergi hukuku özel hukukla da yakın bir ilişki içindedir. Öncelikle, vergi devletle 

mükellef arasındaki bir alacak- borç ilişkisini ifade eder P111F

112
P. Vergiyi doğuran olay çoğu kez bir 

özel hukuk olgusu olarak tanımlanmıştırP112F

113
P. Gelirin ya da kurum kazancının elde edilmesi, mal 

teslimi, hizmet ifası, ölüme bağlı tasarrufların ve ivazsız intikallerin gerçekleşmesi gibi olay ve 

hukuki durumlar, ilgili vergiler bakımından vergi alacağını doğurmaktadır. Ayrıca vergi 

hukuku, özel hukukun sözleşme, mülkiyet, alım-satım, ikametgâh, hukuki ehliyet, temsil ve 

borcun intikali gibi pek çok kavram ve kurumunu, bazen aynen bazen de değiştirerek 

benimsemiştirP113F

114
P.  

2.4. Vergi Hukukunun Bağımsızlığı 

Bir hukuk dalının bağımsızlığı, o hukuk dalının kendine özgü ilke, kavram ve 

kurumlarının bulunmasını ifade eder. Vergi hukukunun bağımsız bir hukuk dalı olup olmadığı 

konusunda ise iki ayrı görüş ortaya konulmuştur. 

2.4.1. Vergi Hukukunun Bağımsızlığına Karşı Olanların Düşünceleri 

Öncülüğünü François Gény’nin yaptığı bir grup Fransız özel hukukçusuna göre, tarh ve 

tahakkuk işlemleri birer idari işlem olmakla birlikte P114F

115
P, verginin dayandığı ikametgâh, ehliyet, 

temsil, mülkiyet, alım-satım, hukuki işlem gibi kavramlar özel hukukun ana kavramları 

olduğundan vergi hukukunun özel hukuk içinde yer aldığının kabulü gerekir P115F

116
P. Gény, vergi 

kanunlarında aksine hüküm bulunmadıkça, vergi hukukunun, özel hukuk ya da kamu hukukuna 

tabi olmaksızın onların hükümlerine uymak ve bu kuralları sadakatle uygulamak zorunda 

olduğunu belirtmektedir. Vergi hukukunun özel hukuka bağlı bulunduğu görüşünü savunanlar 

özel hukuka bir üstünlük tanıyarak vergi hukukunun özel hukuka aykırı olan kavram ve 

                                                 
111  Uluslararası çifte vergilendirme ve vergi anlaşmaları konusunda ayrıntılı bilgi için bak. Billur Yaltı SOYDAN, 
Uluslararası Vergi Anlaşmaları, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1995, passim. 

112  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 15; Bedi N. FEYZİOĞLU, op. cit., s. 17; Şerafettin AKSOY, Vergi 
Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, s. 8. 

113  Selim KANETİ, op. cit., s. 12. 

114  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 15; Akif  ERGİNAY, Vergi Hukuku Prensipleri, s. 24; Bedi N. 
FEYZİOĞLU, op. cit., 18; Şerafettin AKSOY, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, s. 8. 

115 Bugünkü yaygın görüş, “tahakkuk”un bir idari işlem olmadığı yönündedir. 

116  Şerafettin AKSOY, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, ss. 8-9; Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 29; 
Bedi N. FEYZİOĞLU, op. cit., s. 31. 
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kurumlarını birer istisna olarak görmekte ve vergi hukukuna özel hukuk içinde ayrı bir yer 

vermektedirlerP116F

117
P. 

2.4.2. Vergi Hukukunun Bağımsızlığını Savunanların Düşünceleri 

Vergi hukukunun herhangi bir hukuk dalı içinde yer almadığı ve bağımsız bir niteliğe 

sahip bulunduğu yönündeki görüşün öncüleri Mariano D’Amelio, L. Trotabas, A. D. Giannini 

ve Benvenuto Griziotti’dir. Bu yazarlara göre, vergi hukuku, nitelikleri birbirine benzeyen 

vergilerle ilgili olması ve kendine özgü ilke, kurum ve kavramlarının bulunması nedeniyle 

bağımsız bir hukuk dalıdır. Bir hukuk dalının bağımsız olması, hukuk kurallarını kendi 

yöntemleriyle açıklaması ve yorumlaması gereğini ifade eder. O hâlde, vergi hukukunun 

bağımsızlığından anlaşılması gereken, bir vergi sorununun çözümünde, öncelikle vergi hukuku 

kurallarının, açıkça atıf yapılması hâlinde ise, ayrıca, atıf yapılan hukuk dalının kurallarının 

uygulanması, bir başka hukuk dalının kurallarının bağlayıcı olmamasıdırP117F

118
P.  

  

                                                 
117  Sadık KIRBAŞ, op. cit., s. 27; Bedi N. FEYZİOĞLU, op. cit., s. 32; Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku 
Prensipleri, s. 34. 

118  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 31. 
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Uygulama Soruları 

1. Vergi hukukunun hukuk bütünü içindeki yerini açıklayınız. 

2. Kapsamına göre vergi hukukunun bölümlerini açıklayınız. 

3. Konularına göre vergi hukukunun bölümlerini açıklayınız. 

4. Vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisini açıklayınız. 

5. Vergi hukukunun bağımsızlığını tartışınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, vergi hukukunun tanımını ve hukuk düzeni içindeki yerini, kapsamına göre 

genel ve özel vergi hukuku ile maddi ve şekli vergi hukuku ayrımlarını; konularına göre, vergi 

usul hukuku, vergi icra hukuku, vergi ceza hukuku, vergi yargılaması hukuku ve uluslararası 

vergi hukuku ayrımlarını; anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, uluslararası hukuk ve 

özel hukuk dallarıyla olan ilişkilerini; vergi hukukunun bağımsızlığı konusunu, bağımsızlığa 

karşı olanların ve taraftar olanların düşüncelerini öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Bölüm Soruları 
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3. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

- Hukukta kaynak kavramı 

- Vergi hukukunun kaynaklarına ilişkin sınıflandırmalar 

- Organik sınıflandırmaya göre kaynaklar 

- Yasama organından doğan kaynaklar 

- Yürütme organından doğan kaynaklar 

- Yargı organından doğan kaynakla 

- Yeni vergi kuralı koyup koymama ölçütüne göre kaynaklar 

- Asli kaynaklar 

- Yardımcı kaynaklar 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Kanun hükmünde kararnamelerin vergi hukukundaki kaynak değerini tartışınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

Hukukta Kaynak Kavramı 

Hukukta kaynak kavramının 

çeşitli anlamlarını 

kavrayabilmek 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 

Vergi Hukukunun 

Kaynakları 

Vergi hukukunun 

kaynaklarını farklı 

sınıflandırma ölçütlerine 

göre sınıflandırabilmek ve 

kavrayabilmek 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 
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Anahtar Kavramlar 

 Hukuk Kaynağı Kavramı 

 Vergi Hukukunun Kaynakları 

 Kaynaklara İlişkin Sınıflandırmalar 

 Kaynak Sınıflandırma Ölçütleri 

 Organik Sınıflandırma 

 Asli Kaynak 

 Yardımcı Kaynak 
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Giriş 

Hukuk biliminde kaynak kavramının, hukukun kaynak kökenleri ya da doğal 

kaynaklarını ve pozitif kaynaklarını ifade eden iki anlamı vardır P118F

119
P. Birinci anlamıyla kaynak, 

hukukun kökenini ve hukuk kurallarını oluşturan organları göstermektedir. Hukuk kurallarının 

ortaya çıkış biçimini ifade eden bu kaynaklara “hukuku doğuran kaynaklar” da denilmektedir. 

Hukuk kurallarının görünüm biçimlerini gösteren ve bildiren ikinci anlamdaki kaynaklara ise, 

“hukuku bildiren kaynaklar” ya da “hukukun şekli kaynakları” denilmektedir P119F

120
P. Hukuk 

düzenini oluşturan kuralların her birinin niteliği ve gücü aynı olmadığından, hukuk kaynakları 

arasında bir hiyerarşinin varlığı kabul edilir P120F

121
P. Pozitif hukukun kaynakları yeni kural koyup 

koymama ölçütüne göre, “asli kaynak” ve “yardımcı kaynak” şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 

Örneğin, “kanun,” yeni kurallar koyduğundan asli kaynak, “genelge,” yeni kural koymayıp asli 

kaynaklarla konulmuş bulunan kuralları açıkladığından yardımcı kaynak niteliğine sahiptir. 

Kaynaklarla ilgili olarak kabul edilen bir başka sınıflandırma ölçütü de kaynağı oluşturan devlet 

işlevidir. Buna göre, yasama işlevinin yerine getirilmesiyle oluşturulan kaynaklar yasama 

organından doğan kaynaklar, yürütme işlevinin yerine getirilmesiyle oluşturulan kaynaklar 

yürütme organından doğan kaynaklar, yargı işlevinin yerine getirilmesiyle oluşturulan 

kaynaklar ise yargı organından doğan kaynaklar olarak sınıflandırılmaktadır P121F

122
P. 

Burada, vergi hukukunun kaynakları, kendilerini oluşturan devlet işlevi ölçütüne göre 

(fonksiyonel ayrım) ve vergiye ilişkin yeni norm koyup koymama ölçütüne göre yapılan iki 

farklı sınıflandırma çerçevesinde incelenecektir. 

                                                 
119  Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, I. Cilt, Üçüncü Baskı, Hak Kitabevi, İstanbul, 1966, 
s. 256. 

120  Jale G. AKİPEK, Turgut AKINTÜRK, op. cit., ss. 81- 82. 

121 Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, Cilt I, s. 267. 

122  Sadık KIRBAŞ, op. cit., ss. 38-57. 
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3.1. Kaynakların Kendilerini Oluşturan Devlet İşlevi Ölçütüne Göre 

Sınıflandırılması 

3.1.1. Vergi Hukukunun Yasama Organından Doğan Kaynakları 

3.1.1.1. Anayasa 

Anayasa, yukarıda da belirtildiği gibi, devletin şekli ve temel nitelikleri, kişilerin hak ve 

ödevleri, devletin temel organ ve işlevleri ile ilgili genel kuralları içeren temel kaynaktır. Türk 

vergi hukukunun temel ilkeleri de Anayasamızın çeşitli maddelerinde yer almaktadır. Esasen, 

Anayasa’nın pek çok maddesi, dolaylı da olsa, vergi ile ilişkilidir. Bununla birlikte, 

Anayasamızda, başta “vergi ödevi” kenar başlıklı 73. madde olmak üzere doğrudan 

vergilendirmeyi ilgilendiren ilkeleri yansıtan maddelere de yer verilmiştir. 

Anayasamızın 73. maddesine göre;  

- “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi 

ödemekle yükümlüdür. 

- Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal 

amacıdır. 

- Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir 

veya 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 Kuruluna verilebilir.”  

Maddenin birinci fıkrasında, “verginin genelliği” ve “mali güce göre vergilendirme” 

ilkelerine yer verilmiştir. “Herkes” sözcüğünün yansıttığı verginin genelliği ilkesi, ayrım 

gözetilmeksizin herkesin vergi vermesi anlamını taşır. Bu yönüyle, ilke Anayasa’nın 10. 

maddesinde tanımlanan “kanun önünde eşitlik” ilkesinin bir türevidirP122F

123
P. Kanun önünde eşitlik, 

doğal olarak vergi kanunu önünde de eşitlik demektir. Bu fıkrada yer alan bir başka ilke “mali 

güce göre vergilendirme ilkesi”dir. Bu ilke ile kişilerin kamu hizmetlerinden yararlanıp 

yararlanmadıklarına ya da yararlanma derecelerine bakılmaksızın, sadece mali iktidara ya da 

ödeme iktidarına sahip olmaları hâlinde vergilendirilmeleri gereği ifade edilmektedir. Mali 

gücün gelir, servet ve tüketim olmak üzere üç göstergesi bulunmaktadır. Mali gücü fazla olanın 

vergi yükünün mali gücü az olana göre daha yüksek olması gereğini ifade eden mali güce göre 

                                                 
123  Anayasanın “kanun önünde eşitlik” kenar başlıklı 10. maddesi şu şekildedir: 

 “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

 Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

 Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine  uygun olarak 
hareket etmek zorundadırlar.” 
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vergilendirme ilkesi ya da vergilendirmede iktidar ilkesi, gelirin marjinal faydasının gelir 

arttıkça azaldığı hipotezine dayanmaktadır. Bununla birlikte, bu hipotezin geçmişte olduğu gibi 

bugün de tartışmalara neden olduğunu belirtmek gerekir P123F

124
P. 

Maddenin ikinci fıkrasında, mali (fiscal) ve mali olmayan (extra fiscal) amaçlı 

vergilendirmede vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı öngörülmektedir. İlk fıkrada, 

“..kamu giderlerini karşılamak üzere..” deyimiyle vergilendirmenin mali (fiscal) amacına yer 

verilmişken, ikinci fıkrada geçen “maliye politikası” deyimi ile vergilendirmenin sadece mali 

amaçlı değil, mali olmayan, bir başka deyişle iktisadi ve sosyal (extra fiscal) amaçlı da 

olabileceği vurgulanmaktadır. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesi, Anayasa’nın 

2. maddesinde tanımlanan sosyal hukuk devleti ilkesinin yansımasıdır P124F

125
P. Anayasa Mahkemesi, 

çeşitli kararlarında sosyal hukuk devletini “güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek 

eşitliği, yani sosyal adaleti ve böylece toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet” olarak 

tanımlamıştırP125F

126
P.  

Maddenin üçüncü fıkrasında yer alan ve geçmişi Magna Carta Libertatum’a kadar 

uzanan “verginin kanuniliği ilkesi” vergi, resim, harç ve benzeri her türlü mali yükümlülüğün 

kanuna dayanması, bir başka deyişle toplumun kendisinden istenen vergiye onayının alınması 

gereğini ifade etmektedir P126F

127
P. Bu fıkra hükmü, sadece dar anlamda vergileri değil, aynı zamanda, 

resim, harç ve vergi benzerleri (parafiskal yükümlülükler) gibi yararlanma ilkesinin egemen 

olduğu mali yükümlülükleri de kapsamaktadır. Bununla birlikte, dış ticaret konusundaki ek 

mali yükümlülükler, Bakanlar Kuruluna tam yetki devrini öngören Anayasa’nın 167/2 maddesi 

hükmü ile tamamen bağımsız olarak düzenlenmiş ve verginin kanuniliği ilkesinin kapsamı 

dışında bırakılmışlardır P127F

128
P. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, Bakanlar Kuruluna, vergilendirme ile ilgili bazı 

unsurlarda değişiklik yapılmak üzere, kısmi vergilendirme yetkisi devredilmesine izin 

verilmiştir. Yetki devrinin, muaflık, istisna, indirim ve oran olmak üzere nitel; kanunun 

belirttiği aşağı ve yukarı sınırlar olmak üzere nicel tahditler altında yapılması öngörülmektedir. 

Bu fıkra hükmü, kural olan üçüncü fıkra hükmünün, bir başka deyişle verginin kanuniliği 

                                                 
124  Mali güce göre vergilendirme ilkesine taraf ve karşı görüşler için bak. Joachim LANG, “Vergi Adaletinin 
Anayasal Temelleri”, XIII. Türkiye Maliye Sempozyumu  “Anayasal Mali Düzen”, Marmara Üniversitesi, 
Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yayın No: 12, İstanbul, 2000, ss. 10- 11; Eser KARAKAŞ, Elif 
SONSUZOĞLU, “Çeşitli Ülkelerde Anayasal İlkeler ve Türk Vergi Sisteminin Bu Açıdan Değerlendirilmesi”, 
XIII. Türkiye Maliye Sempozyumu “Anayasal Mali Düzen”, ss. 215- 219. 

125  Anayasanın, “Cumhuriyetin nitelikleri”  kenar başlıklı 2. maddesi şu şekildedir: 

“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk devletidir”.  

126  Selim KANETİ, op. cit., s. 33. 

127  Bedi N. FEYZİOĞLU, op. cit., s. 13; bu konuda ayrıntılı bilgi için bak. Gülsen GÜNEŞ, Verginin Yasallığı 
İlkesi, Alfa Basım Yayım Dağıtım,  İstanbul, 1998,  passim.  

128 Anılan hüküm şu şekildedir: “Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi 
amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek 
mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir”. Bu 
konuda ayrıntılı bir eleştirel inceleme için bak. S. Ateş OKTAR, “Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler, Ek Mali 
Yükümlülükler ve Bir Totolojik Düzenlemenin Analizi”, 1998, ss. 156- 189. 
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ilkesinin istisnasını oluşturmaktadır. Yürütme organına bu sınırlı yetki devrinin, verginin, 

konusu ve mükellefi gibi asli unsurlarını kapsamadığını, bu unsurların mutlaka yasama 

organınca belirleneceğini unutmamak gerekir. Ancak, Anayasa’nın 167/2 maddesi ile Bakanlar 

Kuruluna verilen, verginin konusu ve mükellefi de dâhil olmak üzere tüm unsurlarını belirleme 

yetkisi 73’üncü maddenin dördüncü fıkrası ile verilen yetkiden çok daha geniş kapsamlı bir 

yetkidir P128F

129
P.  

3.1.1.2. Kanun 

Organik ve şekli açıdan kanun, Anayasa’nın yetkilendirdiği organ tarafından kabul 

edilerek yürürlüğe konulan yazılı hukuk kurallarıdır. Maddi açıdan kanun ise genel, soyut ve 

kişisel olmayan hukuk kuralları olarak tanımlanmaktadırP129F

130
P. Kanunların bu nitelikleri, hukuki 

güvenliğin sağlanması bakımından büyük önem taşır P130F

131
P. Anayasamıza göre, “yasama yetkisi 

Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez” (m. 7). Kanun 

teklif etme yetkisi Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine aittir (Anayasa, 

m.88). Bakanlar Kurulunun teklifine “tasarı”, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin teklifine 

ise “teklif” denirP131F

132
P. Tasarı ve teklifler Meclisin ilgili komisyonlarında ve genel kurulda 

görüşülüp kabul edildikleri takdirde, yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanı’na sunulur. 

Cumhurbaşkanı uygun bulduğu kanunları on beş gün içinde yayımlar. Yayımlanmasını uygun 

bulmadığı kanunları ise (bütçe kanunları hariç), gerekçeli olarak aynı süre içinde Meclise geri 

gönderir. Geri gönderilen kanun, Meclisin herhangi bir değişiklik yapmaksızın aynen kabul 

etmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanır. Geri gönderilen kanunda değişiklik 

yapılması hâlinde ise, Cumhurbaşkanı’nın değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri göndermesi 

mümkündür(Anayasa, m. 89).  

Kanun vergi hukukunun en önemli kaynağıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi, verginin 

kanuniliği ilkesi, bir başka deyişle vergi ve diğer mali yükümlülüklerin kanunla konulması, 

değiştirilmesi ve kaldırılması “Magna Carta”dan itibaren tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde 

de kabul edilen temel anayasal vergilendirme ilkelerindendir. Verginin kanunla konulma 

zorunluluğu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun 39’uncu maddesinde de yer 

almıştır. Bu maddede, ayrıca, vergilerin tahsiline her yıl bütçe kanunu ile izin verilmesi 

gerektiği belirtilmekte, aynı kanunun 42’nci maddesinde ise, bütçe kanunu ile izin verilmeden 

vergi tahsil edenlerin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılacakları hükmüne yer 

verilmektedirP132F

133
P. Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun bu hükümleri uyarınca, her mali yılda 

                                                 
129  Ibid., passim; Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, İstanbul 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1993, s. 280. 

130  Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, 7. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2001, ss. 12-13; Erdoğan 
TEZİÇ, Türkiye’de 1961 Anayasasına Göre Kanun Kavramı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 
İstanbul, 1972, s. 33. 

131 Necip BİLGE, op. cit., s. 42. 

132  Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, s.40; Erdoğan TEZİÇ, Türkiye’de 1961 Anayasasına Göre Kanun 
Kavramı, s. 54. 

133  1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu’nun 39’uncu maddesi şu şekildedir: 
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tahsiline izin verilen vergilerin bütçe kanununa ekli “C” cetvelinde yer alması zorunludur. 

Bütçe kanununun her mali yıl başında yürürlüğe girmesiyle vergi kanunlarının o mali yıl için 

uygulanması sağlanmış olmaktadır P133F

134
P. “C” cetvelinde yer almayan vergi kanunlarının, 

yürürlükte olsalar da o mali yılda uygulanmaları mümkün değildir P134F

135
P. Verginin tarh ve 

tahsilinin, verginin kanuniliği ilkesinin yanı sıra, her mali yılda bütçe kanunu ile onanma 

kuralına da bağlanması, yasama organının vergilendirme yetkisinin kapsamını 

genişletmektedirP135F

136
P. 

Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 10/12/2003 tarihli ve 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda da benzer hükümlere yer verilmiştir. Bu 

kanunun 37’nci maddesinde, Anayasa, m. 73/3’ün tekrarlanması ile verginin kanuniliği ilkesini 

vurgulayan, “vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir 

veya kaldırılır” hükmü yer almakta ve genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

gelirlerinin kanuni dayanaklarının bütçelerinde gösterileceği belirtilmektedir. Kanunda ayrıca, 

kanunların öngördüğü şekilde yetkili kılınmamış hiçbir gerçek veya tüzel kişinin kamu adına 

tahsilat veya ödeme yapamayacağı, aksine hareket edenler hakkında ilgili kanunları uyarınca 

adli ve idari yönden gerekli işlemlerin yapılacağı da belirtilmektedir (KMYKK, m.72).  

3.1.1.3. Uluslararası Vergi Anlaşması 

Uluslararası vergi anlaşmaları genellikle uluslararası çifte vergilendirmenin önlenmesi 

amacına yönelik olarak çoğu zaman ikili anlaşmalar şeklinde yapılmaktadır. Çağımızda gittikçe 

artan uluslararası ilişkiler bu anlaşmaların önemini daha da arttırmıştır. Çeşitli devletlerin, vergi 

kanunlarının yer bakımından uygulanmasında farklı ilkeleri benimsemeleri, uluslararası 

düzeyde vergilendirme yetkisi çakışmalarına yol açmakta, bu gelişme ise çifte vergilendirmeyi 

önlemek üzere iç ve dış hukukta geliştirilen diğer yolların yanında, uluslararası çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına başvurulmasını da kaçınılmaz hâle getirmektedir. 

Anayasamızın 90’ıncı maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve 

                                                 
“Kanuna müstenit olmadıkça hiçbir vergi ve resim tarh ve tevzi ve tahsil edilemez. Vergi ve resimlere 
müteallik tarh ve cibayet usulleri kanun ve nizamlarına tabidir. Muvazenei Umumiye Kanunu her sene 
vergi ve resimlerin tahsiline mezuniyet verir”. 

Aynı kanunun 42’nci maddesi ise şu şekildedir: 

“Muvazenei Umumiye Kanunuile verilen mezuniyet haricinde her ne nam ile olursa olsun Devlet nam ve 
hesabına vergi ve resim cibayeti için emir verenler ve tahakkuk evrakı ve tarifeler tanzim edenler ve fiilen 
tahsilat yapanlar Ceza Kanunu mucibince mücazat olunurlar”. 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun konuya ilişkin  “memurun miktarından fazla vergi ve rüsum alması” kenar 
başlıklı 247’nci maddesinde de şu hükümlere yer verilmektedir:  

 “Memurlardan biri veya her nevi varidatı Devleti maktuan deruhte edenler ile adamları kanunen ve 
nizamen muayyen olan vergi, rüsumat vesir aidatın miktarından ziyade bir şey alırlarsa memurlar ile 
mültezimler altı aydan üç seneye kadar ve adamları altı aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. Fazla 
olarak aldıkları para her ne miktar ise reddedildikten sonra aldıkları paranın bir katı dahi ağır cezayı nakdi 
olarak alınır”. 

134  Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi (1976), s. 9. 

135  Bedi N. FEYZİOĞLU, Nazari, Tatbiki, Mukayeseli Bütçe, 7. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1984, s. 321; 
Şerafettin AKSOY, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, s. 48; Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami 
ÇAĞAN, op. cit., s. 14; Sadık KIRBAŞ, op. cit., ss. 42-43.   

136  Nami ÇAĞAN, Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1982, s. 104. 
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milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş uluslararası anlaşmalar kanun hükmünde olup, bunlar hakkında Anayasaya aykırılık 

iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamamaktadır. Ayrıca, usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmalarla kanunların aynı konuda 

farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası anlaşma 

hükümleri esas alınır. 

3.1.2. Vergi Hukukunun Yürütme Organından Doğan Kaynakları 

3.1.2.1. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 

Kanun hükmünde kararnameler, organik bakımdan yürütme, maddi bakımdan ise genel, 

soyut ve kişisel olmayan kurallar içermeleri nedeniyle yasama işlemi niteliğindedir P136F

137
P. Kanun 

hükmünde kararname, hukukumuza ilk olarak 1961 Anayasası’nda 20 Eylül 1971 tarihli, 1488 

sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle girmişse de geniş kapsamlı uygulaması 1982 Anayasası 

sonrasına rastlamaktadırP137F

138
P. 1982 Anayasası ile bir taraftan, kanun hükmünde kararnamenin 

uygulama alanı genişletilirken, diğer taraftan, olağanüstü durumlarda, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinden yetki alınmaksızın kanun hükmünde kararname çıkarılması yolu açılmıştır P138F

139
P.  

Olağan durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun 

hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Bu yetki bir yetki kanunu ile verilir. Ancak, 

sıkıyönetim ve olağanüstü hâller dışında, temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar 

ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenememektedir. Yetki kanunu, kanun 

hükmünde kararnamenin amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde 

birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir. Olağanüstü 

durumlarda, kanun hükmünde kararname çıkarmak için ise yetki kanununa ihtiyaç yoktur. 

Kanun hükmünde kararnameler Resmî Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler ve 

aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulurlar. Meclise sunulan kararnameler, kanunların 

görüşülmesi kurallarına göre, öncelikle ve ivedi olarak görüşülür. Yayımlandıkları gün Türkiye 

Büyük Millet Meclisine sunulmayan kanun hükmünde kararnameler aynı tarihte, Meclis 

tarafından reddedilen kanun hükmünde kararnameler, bu kararın Resmî Gazete’de 

yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkarlar. Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin 

değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 

Kanun gücünü, dayandıkları yetki kanunundan alan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye 

Büyük Milet Meclisince aynen ya da değiştirilerek kabul edildikleri zaman kanuna dönüşürler 

ve yetki kanunu ile ilişkileri kesilir. 

Kanun hükmünde kararname, Anayasa’nın 91’inci maddesi uyarınca, sıkıyönetim ve 

olağanüstü hâller saklı kalmak üzere, temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve 

                                                 
137  Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, Beta Basım Yayım 
Dağıtım, İstanbul, 1996, s. 3; Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, s. 30. 

138  Ibid., s. v (sunuş).  

139  Şeref GÖZÜBÜYÜK, op. cit., s. 45; Necip BİLGE, op.cit., ss. 48- 49. 
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ödevleri düzenleme amacıyla kullanılamayacağından ve Anayasa’nın “Vergi Ödevi” kenar 

başlıklı 73’üncü maddesi de “Temel Haklar ve Ödevler” başlıklı ikinci kısmın, “Siyasi Haklar 

ve Ödevler” başlıklı dördüncü bölümünde yer aldığından, kanun hükmünde kararnamelerle 

vergilendirme ile ilgili düzenlemeler de yapılamaz. Başka bir deyişle kanun hükmünde 

kararnameler, sadece sıkıyönetim ve olağanüstü hâllerde vergi hukukunun kaynağı olabilirler. 

Bu hâllerde çıkarılan ve yetki kanunu yerine yürütme organının asli düzenleme yetkisine 

dayanan olağanüstü dönem kanun hükmünde kararnameleri ise yetki, konu ve tabi oldukları 

hukuki ve siyasi denetimler bakımından olağan dönemde çıkarılan kanun hükmünde 

kararnamelerden farklı özelliklere sahiptir P139F

140
P. Örneğin, Anayasa’nın 148’inci maddesine göre, 

olağanüstü hâllerde, sıkıyönetim ve savaş hâllerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin 

şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde dava 

açılamaz. 

3.1.2.2. Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) 

Yukarıda, vergi hukukunun yasama organından doğan kaynaklarından Anayasa ile ilgili 

kısımda açıklandığı gibi, yürütmenin doğrudan Anayasadan kaynaklanan düzenleyici işlemleri 

olan, 73/4 ve 167/2 hükümleri uyarınca yapılan işlemler sonucunda oluşturulan Bakanlar 

Kurulu kararları vergi hukukunun yürütme organından doğan bir başka kaynağıdır P140 F

141
P. Anayasa 

ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkilerin Bakanlar Kurulu tarafından kullanması zorunludur. Bu 

yetki Maliye Bakanlığı ya da bir başka makama devrolunamaz P141F

142
P. Büyük bir bölümü 73/4 

hükmü ile verilen yetki uyarınca çıkarılan çok sayıda Bakanlar Kurulu kararı bulunmaktadır.  

3.1.2.3. Tüzük 

Anayasamıza göre tüzük, Bakanlar Kurulu tarafından, kanuna aykırı olmamak ve 

Danıştay’ın incelemesinden geçmek koşuluyla, kanunun uygulanmasını göstermek veya 

emrettiği işleri belirtmek üzere oluşturulan bir hukuk kaynağıdır. Tüzükler, Cumhurbaşkanınca 

imzalanarak kanunlar gibi yayımlanırlar P142F

143
P. Tüzük, organik bakımdan yürütme işlemi, maddi 

bakımdan ise bir kural işlemdir. Çıkarılmaları zaman alan ve ekonominin hızlı değişimine ayak 

uydurmaları güç olan tüzüklere vergi hukukumuzda nadiren rastlanır. Vergi hukuku alanında, 

gümrük mevzuatı dışında, çıkarılmış bulunan tek tüzük, 29/2/1972 tarihli,7/3995 sayılı “Emlak 

Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük”tür. İdari işlem olan 

tüzükler, Anayasa’nın 125’inci maddesi uyarınca idari yargı denetimine tabidirler. Bu davalara, 

Anayasa’nın 155’inci maddesi ve Danıştay Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca, Danıştay 

bakmaktadırP143F

144
P.  

                                                 
140  Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, s. 35. 

141  Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, s. 35. 

142  Sadık KIRBAŞ, op. cit., s. 47. 

143  Anayasa, m. 115. 

144  Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, s. 31. 
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3.1.2.4. Yönetmelik 

Anayasamıza göre yönetmelik, başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri 

tarafından, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak 

üzere, bunlara aykırı olmamak koşuluyla, oluşturulan bir hukuk kaynağıdır P144F

145
P. Hangi 

yönetmeliklerin Resmî Gazete’de yayımlanacağı kanunla belirtilir. Yönetmeliklerin yürürlüğe 

girmesi için, tüzüklerde olduğu gibi, Danıştay’ın incelemesinden geçmeleri gerekmemekle 

birlikte, Sayıştay Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca, genel yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki 

düzenleyici işlemler için Sayıştay’ın istişari görüşünün alınması zorunludur P145F

146
P. Kurallar 

hiyerarşisi ilkesi gereği, yönetmelikler, tüzüklere, kanunlara, Anayasaya ve diğer üst hukuk 

kurallarına aykırı olamazlar. Tüzükler gibi bir idari işlem olan yönetmelikler de Anayasa’nın 

125’inci maddesi uyarınca idari yargı denetimine tabidirler. Yönetmeliklerle ilgili davalara, 

Anayasa’nın 155’inci maddesi ve Danıştay Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca, Danıştay 

bakmaktadırP146F

147
P. Vergi hukuku alanında çıkarılan çeşitli yönetmeliklere örnek olarak Uzlaşma 

Yönetmeliği P147F

148
P ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği P148F

149
P gösterilebilir. 

3.1.2.5. Genel Tebliğ 

Vergi kanunlarının sayılarının çokluğu ve başta ekonomideki değişiklikler olmak üzere, 

çeşitli nedenlerle sık değişmeleri, algılanma ve yorumlanmalarında çoğu zaman tereddüt ve 

karışıklıklara yol açmaktadır. Maliye Bakanlığının, bir taraftan mükellefleri ve vergi 

memurlarını aydınlatarak bu tereddütleri gidermek, diğer taraftan, kanun koyucunun kendisine 

verdiği düzenleme yetkisinin gereğini yerine getirmek amacıyla çıkardığı genel tebliğler, vergi 

hukukunun yaygın olarak başvurulan kaynaklarındandır. Özellikle, vergi kanunları ile Maliye 

Bakanlığına devrolunan yetki uyarınca çıkarılan icrai (yürütülmesi zorunlu) nitelikli genel 

tebliğler tam ve gerçek bir kaynak değerine sahiptir P149F

150
P. İcrai niteliği bulunmayan, açıklayıcı ve 

yorumlayıcı genel tebliğler ise, vergi idaresine yönelik birer yazılı emir niteliğinde olup, 

mükellefleri ve yargı organlarını bağlamazlar P150F

151
P. Bu nedenle, bu tip genel tebliğlerde yer alan 

hususların, vergi uyuşmazlıklarında, Maliye Bakanlığına karşı delil olarak ileri sürülmesi 

mümkün değildir P151F

152
P. 

                                                 
145  Anayasa, m. 124. 

146  Sadık KIRBAŞ, op. cit., s. 50. 

147  Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, s. 35. 

148  03/02/1999 tarihli, 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

149  Aynı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

150  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 40. 

151  Sadık KIRBAŞ, op. cit., s. 52; Selim KANETİ, op. cit., ss. 22-23. 

152  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 41. 
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3.1.2.6. Genelge (İç Genelge) 

Genelgeler, Maliye Bakanlığının uygulamada birliğin sağlanması amacıyla kendi 

teşkilatına gönderdiği yazılı emirlerdir P152F

153
P. İcrai nitelikli olmayan genel tebliğler gibi, genelgeler 

de mükellefler ve yargı organları açısından bağlayıcı değildir. Bunlar sadece, vergi idaresinin 

hiyerarşik ilişkileri çerçevesinde idareyi bağlamaktadır P153F

154
P.  

3.1.2.7. Sirküler 

Sirküler, mükelleflerin vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt 

ettikleri konulara ilişkin olarak vergi idaresine (Gelir İdaresi Başkanlığı) sordukları sorulara 

karşı, idarenin aynı durumda bulunan mükelleflerin tamamı için geçerli olmak üzere, 

uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere yayımladığı açıklamalardır (VUK, m. 413). 

Sirkülerler, özelge (mukteza) yerine kullanılmakla birlikte, genel ve nesnel nitelikleri ile 

özelgelerden ayrılırlar. Zaman zaman düzenleyici genel tebliğ, zaman zaman da iç genelgeye 

benzeyen sirkülerlere rastlanmakla birlikte, sirkülerler esas olarak açıklayıcı genel tebliğlerle 

aynı mahiyettedir. 

“Sirküler” tabiri, ilk defa 315 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 

kullanılmışP154F

155
P, 30/07/2003 tarihli, 4962 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeyle de Vergi Usul 

Kanunu’nun 413’üncü maddesinde yer almıştır. 

3.1.2.8. Özelge (Mukteza) 

Özelgeler (muktezalar), mükelleflerin, vergi kanunlarının uygulanması bakımından 

tereddüde düştükleri hususlar hakkında Maliye Bakanlığına sordukları yazılı sorulara verilen 

yazılı cevaplardır. Vergi Usul Kanunu’nun 413’üncü maddesi, mükelleflere, vergi idaresinden 

                                                 
153  Selim KANETİ, op. cit., s.24. 

154  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., 16. 

155 315 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği , RG.T. 30/0472003, S.: 25094.  
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açıklama isteme hakkı tanımaktadır P155F

156
P. Özelgeler, vergi idaresinin yorum ve yaklaşımını 

yansıttıklarından benzer olaylarda kaynak değeri taşımaktadırlar P156F

157
P.  

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan genel tebliğler, genelgeler ve özelgelerin ortak 

özelliği, icrai (yürütülmesi zorunlu) idari işlem niteliğine sahip olmamaları ve bu nedenle iptal 

davasına konu oluşturmamalarıdır. Bununla birlikte, dayanağını bu kaynaklardan alan kanuna 

aykırı öznel işlemlere karşı yargı yolu şüphesiz ki açıktır P157F

158
P. 

3.1.3. Vergi Hukukunun Yargı Organından Doğan Kaynakları   

3.1.3.1. Anayasa Mahkemesi Kararları 

Anayasa Mahkemesi’nin temel görevi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün, şekil ve esas bakımlarından Anayasaya 

uygunluğunu denetlemektir. Burada, kanun deyimi ile maddi anlamda değil, şekli anlamda 

kanun kastedildiğinden, bütçe kanunları ve kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesi ile 

ilgili kanunlar gibi, hukuk kuralı koymayan kanunlar da Anayasa Mahkemesi’nin denetim alanı 

içinde yer almaktadır P158F

159
P. Anayasa Mahkemesi’nin Anayasaya aykırılığı tespit ederek verdiği 

iptal kararları, yasama, yürütme ve yargı organlarıyla idare ve gerçek ve tüzel kişiler, kısaca, 

herkes için bağlayıcıdır P159 F

160
P. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları gerekçesi yazılmadan 

açıklanamaz P160F

161
P. Bu kararların Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte, kanun, kanun hükmünde 

kararname, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri yürürlükten 

kalkar. Anayasa Mahkemesi, gerekli gördüğü takdirde, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği 

                                                 
156  Vergi Usul Kanunu’nun  “mükelleflerin izahat talebi” kenar başlıklı 413’üncü maddesi şu şekildedir: 

“Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığından veya bu hususta yetkili kıldığı makamlardan, vergi durumları 
ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında izahat 
isteyebilir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı kendisinden istenecek izahatıözelge ile cevaplandırabileceği gibi, aynı durumda 
olan tüm mükellefler bakımından uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere sirküler de 
yayımlayabilir. 

Sirküler ve özelgeler, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde, Gelir İdaresi Başkanı veya tevkil edeceği bir 
başkan yardımcısının başkanlığındaen az üç daire başkanından müteşekkil bir komisyon marifetiyle 
oluşturulur. 

Söz konusu komisyonda oluşturulmuş sirküler veya özelgeler ile konu, kapsam ve ilgili olduğu mevzuat 
bakımından tamamen aynı mahiyeti taşıyan bir hususta izahat talebinde bulunulması halinde, komisyon 
tarafından oluşturulan sirküler veya özelgelere uygun olmak şartıyla Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı 
tarafından da özelgeler verilebilir.   

Sirküler ve vergi mahremiyetine ilişkin hükümler göz önünde bulundurulmak şartıyla özelgeler, Gelir 
İdaresi Başkanlığınca internet ortamında yayımlanır. 

Bu maddenin uygulanmasına  ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir”.    

157  Selim KANETİ, op. cit., s. 24. 

158  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 16. 

159  Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, 4. Baskı, Ankara, 1995, s. 350. 

160  Anayasa, m.153/6. 

161  Anayasa, m. 153/1. 
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tarihi erteleyebilir. Ancak bu tarih, kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren bir 

yılı geçemez P161F

162
P. 

Anayasa Mahkemesi, bir kanun ya da kanun hükmünde kararnamenin tamamını ya da 

bir kısmını iptal ederken, kanun koyucunun yerine geçerek hüküm tesis edemez P162F

163
P. Anayasa 

Mahkemesi’nin iptal kararları geriye yürümemektedir P163F

164
P. Bununla birlikte, bu kural doktrinde 

farklı yorumlanmakta, P164F

165
Pbazı yazarlarca, iptal kararlarının sadece kesin hüküm hâlinde geriye 

yürümeyeceğinin, kesin olarak karara bağlanmamış olaylarda ise geriye yürüyeceğinin kabulü 

gerektiği ifade edilirken P165F

166
P; diğer bir kısım yazarlar, Anayasaya aykırılığı tespit edilen bir 

kanunun başlangıcından itibaren yok sayılmasının, o tarihe kadar, o kanuna dayanılarak 

yapılmış çok sayıda bireysel işlemin geçersiz olmasına yol açacağı, bunun da hukuki güvenlik 

ilkesine aykırı olacağı görüşünü savunmaktadırlar P166 F

167
P. 

Anayasa Mahkemesi kararları vergi hukukunun da kaynaklarındandır. Anayasa 

mahkemesi, Anayasaya uygunluk denetimi sırasında, vergi kanunlarının, sadece, Anayasa’nın 

73’üncü maddesine değil, diğer ilgili maddelerine de uygun olup olmadığını inceler. Usulüne 

göre yürürlüğe konulan uluslararası vergi anlaşmaları hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile 

Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaması; P167F

168
P olağanüstü hâllerde, sıkıyönetim ve savaş 

hâllerinde vergi konusunda çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin Anayasaya aykırılığı 

iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde dava açılamaması P168F

169
P gibi nedenlerle vergi hukuku 

kaynaklarının anayasal denetimi bir ölçüde sınırlanmakla birlikte, P169F

170
P Anayasa Mahkemesi’nin 

vergi hukuku ile ilgili olarak verdiği çok sayıda karar bulunmaktadır. Yeni sayılabilecek iptal 

kararlarına örnek olarak, Vergi Usul Kanunu’nun  4369 sayılı Kanun’la değiştirilen 359’uncu 

maddesinin, (a) fıkrasının son paragrafında yer alan “...hüküm tarihinde...” ibaresinin, 

Anayasa’nın 2, 10, 11 ve 38’inci maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline ilişkin karar 

ileP170F

171
P; yine Vergi Usul Kanunu’nun  4369 sayılı Kanun’la eklenen geçici 21’inci maddesinin 

son cümlesi hükmünün, P171F

172
P Anayasa’nın 2 ve 10’uncu maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 

iptaline ilişkin karar P172F

173
P gösterilebilir.  

                                                 
162  Anayasa, m. 153/3. 

163  Anayasa, m. 153/2. 

164  Anayasa, m. 153/5. 

165  İbrahim Ö. KABOĞLU, Anayasa Yargısı, 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 1997, s. 115. 

166  Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, ss. 212-213; Yılmaz ALİEFENDİOĞLU, Anayasa Yargısı, Yetkin 
Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 1997, s. 54.  

167  Ergun ÖZBUDUN, op. cit., s.384. 

168  Anayasa, m.90/5. 

169  Anayasa, m. 148/1. 

170  Sadık KIRBAŞ, op. cit., s. 55. 

171  AYM. E. 1999/10, K. 1999/22, KT.7/6/1999, RG. 12 Ekim 2000/ 24198. 

172  İptal edilen cümle şu şekilde idi: 

     “Şu kadar ki, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kesinleşmiş mahkûmiyet kararları hakkında bu Kanun  
hükümleri uygulanmaz”. 

173  AYM. E. 2000/21, K. 2000/16, KT.6/7/2000, RG. 29 Kasım 2000/24245. 
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3.1.3.2. İçtihadı Birleştirme Kararları 

Yargıtay veya Danıştay’ın bir dairesinin belli bir konu ile ilgili farklı yöndeki kararları 

ya da iki dairenin, aynı konu ile ilgili ayrı ayrı vermiş oldukları farklı kararlar arasındaki 

aykırılık veya uyuşmazlığın daha yüksek kurullarca düzeltilerek, çelişen kararların tek bir 

karara indirgenmesi ile oluşturulan hukuk kaynağına içtihadı birleştirme kararı denir P173F

174
P. 1730 

sayılı Yargıtay Kanunu’nun 20, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 40/4 maddeleri uyarınca, 

içtihadı birleştirme kararları, Yargıtay ve Danıştay’ın daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve 

idare için bağlayıcıdır. 

Vergi uyuşmazlıkları konusundaki içtihadı birleştirme kararları Danıştay’ın İçtihatları 

Birleştirme Kurulunca verilmektedir. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin 

veya idare ve vergi dava daireleri kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar 

arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü ya da birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi 

gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay Başkanı’nın havalesi üzerine, Başsavcının düşüncesi 

alındıktan sonra gerekli incelemeyi yaparak gerekli görürse, içtihadın birleştirilmesi veya 

değiştirilmesine karar verir (DK, m.39).  

İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Danıştay 

Başkanı, konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava daireleri kurulları veya Danıştay Başsavcısı 

tarafından istenebilmektedir. Ayrıca, aykırı kararlarla ilgili kişiler de içtihadın birleştirilmesi 

talebiyle Danıştay Başkanlığı’na başvurabilirler. İçtihadı birleştirme kararları, gönderildikleri 

tarihten itibaren bir ay içinde Resmî Gazete’de yayımlanırlar (DŞ.K. m. 40/1,2,3). 

3.1.3.3. Yargısal İçtihatlar 

Vergi mahkemelerinin, bölge idare mahkemelerinin ve Danıştay’ın çeşitli vergi 

uyuşmazlıkları dolayısıyla vermiş oldukları kararlar yargısal içtihatları oluşturur. Bazı yargı 

mercilerinin içtihatları diğerlerine göre daha üstün bir konuma sahiptir. Örneğin Danıştay’ın 

bozma kararlarının vergi mahkemelerince uygulanması zorunludur. Vergi mahkemesi bozma 

kararına uymayarak önceki kararında ısrar ederse, ilgili taraf mahkemenin direnme kararına 

karşı temyiz yoluna gidebilir. Temyiz yolu ile inceleme Danıştay Vergi Dava Daireleri 

Kurulu’nda yapılır. Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun kararına ise, hem Danıştay’ın ilgili dava 

dairesi hem de vergi mahkemeleri uymak zorundadır.  

Tarafları için belli bir uyuşmazlık ile ilgili olarak bağlayıcı olan yargı kararlarının vergi 

idaresince genelleştirilerek benzer olaylara emsal karar olarak uygulanma zorunluluğunun 

bulunmadığı da belirtilmelidir. Ayrıca, yargı mercilerinin benzer konularda farklı kararlar 

vermeleri de mümkündür. Bununla birlikte, vergi idaresi uygulamada birliğin sağlanması 

bakımından, benzer olaylarda aynı yönde kararlar verilmesi sonucunda oluşan yerleşik içtihada 

genellikle uymaktadır P174F

175
P. 

                                                 
174  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 35. 

175  Sadık KIRBAŞ, op. cit., s. 57. 



57 

 

3.2. Kaynakların Yeni Vergi Kuralı Koyup Koymama Ölçütüne Göre 

Sınıflandırılması 

Yukarıda fonksiyonel açıdan yapılan sınıflandırma çerçevesinde incelenen vergi 

hukuku kaynaklarının bir bölümü yeni kural koyma özelliğine sahipken, bazı kaynakların 

görevi sadece, konulan kuralları açıklamakla sınırlıdır. Bu bakımdan, kural koyma gücü olan 

kaynaklara bağlayıcı kaynaklar (asli kaynaklar), diğerlerine ise yardımcı kaynaklar 

denilmektedir. Anayasa, kanunlar, uluslararası vergi anlaşmaları, kanun hükmünde 

kararnameler, Bakanlar Kurulu kararları, tüzükler, yönetmelikler ve düzenleyici genel tebliğler 

bağlayıcı; açıklayıcı genel tebliğler, muktezalar (özelgeler), emsal yargı kararları ve bilimsel 

doktrin yardımcı kaynaklar grubunda yer almaktadır. 
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Uygulama Soruları 

1. Hukukta kaynak kavramının anlamını açıklayınız. 

2. Vergi hukukunun kaynaklarını organik – işlevsel ölçüte göre sınıflandırarak 

sayınız. 

3. Vergi hukuku kaynaklarından anayasayı açıklayınız. 

4. Kanun hükmünde kararnamelerin vergi hukukundaki kaynak değerini tartışınız. 

5. İçtihadı birleştirme kararlarını açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, hukukta kaynak kavramını, hukuku doğuran kaynak ve hukuku bildiren 

kaynak kavramlarını; asli ve yardımcı kaynak sınıflandırması ile kaynaklara ilişkin organik 

(fonksiyonel) sınıflandırmayı gördükten sonra; vergi hukukunun şekli (formel) kaynakları olan 

anayasa, kanun, uluslararası vergi anlaşması, kanun hükmünde kararname, Bakanlar Kurulu 

kararı, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, iç genelge, sirküler, özelge (mukteza), Anayasa 

Mahkemesi kararları, içtihadı birleştirme kararları ve yargısal içtihatları öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Bölüm Soruları 
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4. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

- Vergi kanunlarının zaman bakımından uygulanması 

- Vergi kanunlarının yer bakımından uygulanması 

- Vergi kanunlarının anlam bakımından uygulanması 

- Tipleştirme ve tipiklik 

- Vergi hukukunda ispat ve delil 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Vergi hukukunda ekonomik yaklaşım ilkesini ve sınırlarını tartışınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

Vergi Kanunlarının Zaman 

Bakımından Uygulanması 

Vergi kanunlarının 

yürürlüğe giriş ve 

yürürlükten kalkış 

zamanlarının belirlenmesi ile 

geriye yürümesini 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 

Vergi Kanunlarının Yer 

Bakımından Uygulanması 

Vergi kanunlarının hangi 

devlet ülkesinde ve kimlere 

uygulanacağını belirleyen 

mülkilik (yersellik) ve 

şahsilik (kişisellik) ilkelerini 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 

Vergi Kanunlarının Anlam 

Bakımından Uygulanması 

Yorum kavramını, yorum tür 

ve yöntemlerini 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 
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Anahtar Kavramlar 

 Geriye Yürüme 

 Vergi Kanunlarının Mülkiliği ve Şahsiliği İlkeleri 

 Vergi Hukukunda Yorum 

 Yorum Yöntemleri 

 Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım 

 Peçeleme 

 Kıyas Yasağı 
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Giriş 

Vergi kanunlarının uygulanmasının zaman bakımından, yer bakımından ve anlam 

bakımından uygulanma olmak üzere üç ayrı anlamı bulunmaktadır.  

Zaman bakımından uygulanmadan maksat, kanunun ne zaman yürürlüğe gireceğinin, 

ne zaman yürürlükten kalkacağının ve geriye yürüyüp yürümeyeceğinin tespitidir.  

Yer bakımından uygulanma, esas olarak milletlerarası özel hukuk (devletler özel 

hukuku) ilke ve kurallarına dayanır. Devletin vergi kanunlarının nerelerde ve kimlere 

uygulanacağının tespitini ifade eder. Bu tespitte kanunların mülkiliği (yersellik) ve kanunların 

şahsiliği (kişisellik) ilkelerinden yararlanılır.  

Vergi kanunlarının anlam bakımından uygulanması ise “yorum”u ifade eder. Kanun 

hükümlerinin anlamının belirlenmesi demek olan yorumun, günümüzde uygulanmayan yasama 

yorumu ile birlikte, idari yorum, yargısal yorum ve bilimsel yorum olmak üzere dört ayrı türü 

bulunmaktadır.  

Yorumun nasıl yapılacağı sorusunun cevabını ise yorum yöntemleri verir. Bu konuda 

çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. Bunlardan biri de bu kitapta yer alan deyimsel (lâfzi, söze 

uygun) yorum, sistematik yorum, tarihi yorum ve amaçsal (ruhi, öze uygun, teleolojik) yorum 

yöntemidir. Vergi hukukuna özgü bir yorum yöntemi de amaçsal yorumun bir türü olan 

ekonomik yaklaşım ilkesi ve yöntemidir. 
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4.1. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması 

Zaman bakımından uygulanma konusu, kanunların yürürlüğe girme ve yürürlükten 

kaldırılma tarihleri ile geriye yürüyüp yürümeyecekleri konularını kapsamaktadır. Bu konuya 

ilişkin kurallar vergi hukukunda, diğer hukuk dallarındakinden farklı değildir. Bununla birlikte 

vergi hukuku kuralları geriye yürüme konusunda özellik göstermektedir.  

4.1.1. Vergi Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi  

Vergi kanunları, genel olarak, metinlerinde belirtilen yürürlük tarihinde, böyle bir tarih 

belirtilmemişse, Resmî Gazete’de yayımlanmalarından başlayarak 45 gün sonra yürürlüğe 

girerlerP175 F

176
P. Kanunun yürürlük tarihinin belirtilmesinde, belli bir tarih verilmesi, Resmî 

Gazete’de yayım tarihinin ya da yayım tarihinden itibaren belli bir zaman geçtikten sonraki 

tarihin yürürlük tarihi olarak kabul edilmesi gibi çeşitli yollara başvurulmaktadır. Kanunların 

yürürlük tarihinin yayın tarihinden önceki bir tarih olması ilke olarak uygun olmamakla birlikte, 

uygulamada aksi yönde örneklere sıkça rastlanmaktadır. 

4.1.2. Vergi Kanunlarının Yürürlükten Kalkması 

Vergi kanunlarının yürürlükten kalkması “açık olarak kaldırma” (açık ilga) ve “üstü 

kapalı kaldırma” (zımni ilga) olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Süreli kanunlarda P176F

177
P 

veya hükümlerde belirlenen sürenin sona ermesi; sonradan yürürlüğe giren bir kanunun bu 

yönde açık bir hükme yer vermesi ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları gibi yollarla 

kanunlar açık olarak yürürlükten kaldırılabilirler P177 F

178
P. Vergi kanunlarının üstü kapalı olarak 

yürürlükten kaldırılması, önceki hükmün uygulanma imkânını ortadan kaldıran yeni bir 

hükmün konulması ile olmaktadır P178F

179
P. Çıkarılan yeni kanunun, aynı konuyu düzenleyen önceki 

kanunu açık olarak yürürlükten kaldırmaması durumunda, birbiriyle çelişen hükümlerin 

hangilerinin uygulanacağı konusunda şu ihtimaller söz konusu olabilirP179F

180
P: 

-  Önceki ve sonraki kanunların ikisi de genel veya özel nitelikli ise, önceki kanunun 

sonraki kanunla birlikte uygulanamayan hükümleri yürürlükten kalkmış sayılır. 

-  Önceki kanun genel, sonraki kanun özel nitelikli ise, önceki kanunun sonraki 

kanunla birlikte uygulanamayan hükümleri yürürlükten kalkmış sayılır. 

-  Önceki kanun özel, sonraki kanun genel nitelikli ise, sonraki kanun özel nitelikli 

önceki kanunu yürürlükten kaldırmış olmaz. 

                                                 
176  28/05/1928 tarihli, 1322 sayılı Kanunların Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun, m. 3. 

177  Türk vergi sisteminde çok sık başvurulan “geçici maddeler“ süreli kanun hükümlerine örnek gösterilebilir. 

178  A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, op. cit., s. 66. 

179  M. Kemal OĞUZMAN, Nami BARLAS, Medeni Hukuk- Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 9. Baskı, Beta 
Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2002, s. 36. 

180  A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, op. cit., s. 67. 
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4.1.3. Vergi Kanunlarının Geriye Yürümemesi İlkesi ve İstisnaları 

Vergi kanunlarının zaman bakımından uygulanmasının üçüncü alt başlığını, geriye 

yürüme konusu oluşturmaktadır. Kanunlar ilke olarak yürürlüğe girdikleri tarihten önceki 

olaylara uygulanmazlar. Bu durumu, hukuki güvenlik ilkesinin bir sonucu olarak kabul etmek 

mümkündür. Vergi hukukunda hukuki güvenlik ilkesinin iktisat bilimindeki eş değeri Adam 

Smith’in vergileme ilkelerinden “belirlilik” ilkesidir. Smith, herkesin ödeyeceği verginin açık 

ve kesin olması gerektiğini belirtmiştir. Geriye yürümeme ilkesi genel olarak medeni 

kanunlarda yer almaktadır. Çeşitli ülkelerin medeni kanunlarında bu yönde hükümler 

bulunmaktadır. Türkiye’de de, 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama 

Şekli Hakkında Kanun’un “geçmişe etkili olmama kuralı” kenar başlıklı birinci maddesinde,  

“Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten önceki olayların hukuki 

sonuçlarına, bu olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o kanun 

hükümleri uygulanır. 

Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan işlemlerin 

hukuken bağlayıcı olup olmadıkları ve sonuçları, bu tarihten sonra dahi, yapıldıkları 

sırada yürürlükte bulunan kanunlara göre belirlenir. 

Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen olaylara, 

Kanunda öngörülmüş olan ayrık durumlar saklı kalmak kaydıyla, Türk Medeni Kanunu 

hükümleri uygulanır” hükümlerine yer verilmiştir. 

Ayrıca, Anayasa’nın suç ve cezalara ilişkin esasların düzenlendiği 38’inci maddesinin 

birinci fıkrasında, “kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir 

fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan 

cezadan daha ağır bir ceza verilemez” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm, sadece kişilerin 

aleyhine olan ceza hükümleri bakımından geriye yürüme yasağı koymaktadır. Ayrıca, 

Anayasa’nın bu hükmü ile uyumlu olarak 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ikinci maddesinin 

birinci fıkrasında, “işlendiği zamanın kanununa göre cürüm veya kabahat sayılmayan fiilden 

dolayı kimseye ceza verilemez. İşlendikten sonra yapılan kanuna göre cürüm ve kabahat 

sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz...” hükmüne yer verilirken; maddenin 

ikinci fıkrasında, “bir cürüm veya kabahatin işlendiği zamanın kanunu ile sonradan neşir olunan 

kanunun hükümleri birbirinden farklı ise failin lehine olan kanun tatbik ve infaz olunur” 

şeklindeki, lehe olan kanunun geriye yürüyebileceği hükmü yer almıştır. 26/09/2004 tarihinde 

kabul edilen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Birinci Kitabının Birinci Kısmının “Kanunun 

Uygulama Alanı” başlıklı İkinci Bölümünde yer alan “zaman bakımından uygulama” kenar 

başlıklı yedinci maddesinin birinci fıkrasında, “işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre 

suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. 

İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse 

cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik 

tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar” hükmüne; aynı 

maddenin ikinci fıkrasında, “suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan 
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yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz 

olunur” hükmüne yer verilmiştir. Maddenin üçüncü fıkrasında, “güvenlik tedbirleri hakkında, 

infaz rejimi yönünden hüküm zamanında yürürlükte bulunan kanun uygulanır” hükmü; 

dördüncü fıkrasında ise “geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde 

işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam olunur” hükmü yer almaktadır. 5237 sayılı 

TCK’da aleyhe olan ceza kuralının geriye yürümemesi, lehe olanın ise geriye yürümesi 

ilkesinin 765 sayılı eski TCK’ya göre daha da geniş kapsamlı olarak düzenlendiği 

görülmektedirP180F

181
P.  

Kanunların geriye yürümemesi ilkesinin mutlak olarak uygulanmadığı bazı durumlar da 

vardırP181F

182
P. Bunlar, söz konusu ilkenin istisnalarını oluşturmaktadır. Medeni usul, ceza usul ve 

vergi usul kanunlarının ilgililerin lehine olan hükümlerinin geriye yürütülebileceği genel olarak 

kabul edilmektedir. Ayrıca, Anayasada engelleyici bir hüküm bulunmayan hâllerde, geriye 

yürümeme ilkesinin sıkça ihlal edildiği görülmektedir. Bir görüşe göre, ilke olarak özel hukuk 

alanındaki kanunlar geriye yürütülmezken, kamu hukuku ile ilgili kanunlar ve özellikle usul 

kanunları geriye yürüyen hükümler koyabilirler P182F

183
P. Başka bir deyişle, kanunlar belli koşullar 

altında geriye yürümekte, geçmişe etkili olmaktadır. 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun 

Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un “geçmişe etkili olma” kenar başlıklı ikinci 

maddesine göre, “Türk Medeni Kanunu’nun kamu düzeni ve genel ahlakı sağlamaya yönelik 

kuralları, haklarında ayrık bir hüküm bulunmayan bütün olaylara uygulanır. Bu bakımdan eski 

hukukun Türk Medeni Kanunu’na göre kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olan kuralları, bu 

kanun yürürlüğe girdikten sonra hiçbir suretle uygulanmaz”. Ayrıca, yukarıda belirtildiği gibi, 

kişilerin lehine olan ceza hükümleri de geriye yürütülmektedir.  

Vergi kanunlarının geriye yürür hükümler koyamayacakları yönünde açık bir Anayasa 

hükmü bulunmamaktadır. Böyle bir hükmün bulunmayışının temel nedeni, devletin olağanüstü 

dönemlerde geçmişe yönelik olarak vergi salma ihtiyacı duyabilmesi olarak açıklanmaktadır P183F

184
P. 

Aleyhteki bütün tartışmalara rağmen, gerek dünyada gerekse Türkiye’de vergi kanunları ile 

geçmişi kapsayan yükümlülükler konulmuştur. 

4.2. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması 

Kanunların yer bakımından uygulanmasında temel ilke kanunların yerselliği 

(mülkiliği) ilkesidir. Devletin egemenliğinin kendi ülkesiyle sınırlandırılmış olmasının bir 

sonucu olan bu ilkenin anlamı, bir ülkenin kanunlarının o ülke sınırları içindeki herkese 

                                                 
181  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 26 Eylül 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nca kabul 
edilerek 12 Ekim 2004 tarihli, 25611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanunun; “imar kirliliğine neden 
olma” başlıklı 184’üncü maddesi yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. “Çevrenin kasten kirletilmesi” başlıklı 
181’inci maddesinin birinci fıkrası ile “çevrenin taksirle kirletilmesi” başlıklı 182’nci maddesinin birinci fıkrası 
dışındaki diğer hükümleri 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çevrenin kirletilmesine ilişkin olan 
hükümler kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra yürürlüğe girecektir (m. 344).   

182  Aydın AYBAY, Rona AYBAY, Hukuka Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003, ss. 316- 
317. 

183  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 44. 

184  Ibid., s. 48. 
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uygulanması, ancak, başka bir devlet ülkesinde uygulanmamasıdır P184F

185
P. Bir başka deyişle, bir 

somut olay hangi ülkenin sınırları içinde meydana gelmişse, o olaya o ülkenin hukuku 

uygulanırP185 F

186
P. Bununla birlikte, bir ülkede o ülkenin kendi hukukunun yanı sıra, yabancı 

devletlerin hukukunun da uygulanması söz konusu olabilir. Bu uygulama ise kanunların 

kişiselliği (şahsiliği) ilkesinin ifadesidir. Bu ilke uyarınca, bir kimse yabancı ülkede bulunsa 

bile kendi devletinin kanunlarına tabidir P186F

187
P. Vergi hukukunda kanunların kişiselliği ilkesinin iki 

görünümü bulunmaktadır. Bunlardan birincisi uyrukluk esası, ikincisi ise ikametgâh 

(yerleşim yeri) esasıdır. Uyrukluk kişinin vatandaşlık bağını, ikametgâh da yerleşim yeri olan 

devlet ülkesini ifade eder. Bu türden uluslararası nitelikli ilişkilere hangi durumlarda hangi 

kanunların uygulanacağı konusu devletler özel hukukunun kapsamı içinde yer alır P187F

188
P.  

Genel olarak, özel hukuk alanında yer alan kanunlar, vatandaş olsun, yabancı olsun ülke 

içinde bulunan herkese uygulanır. Ancak, bazen yabancılara vatandaşlık bağı ile bağlı 

bulundukları devletin kanunlarının uygulandığı hâllere de rastlanmaktadır. Bu duruma evlenme 

ve boşanma hâlleri örnek gösterilebilir. Kamu hukuku alanında yer alan kanunlarda ise kural 

olarak kanunların yerselliği ilkesi kabul edilmiştir. Yabancılara kendi devletlerinin 

kanunlarının uygulanmasına ise izin verilmemektedir. Ceza hukukunda da kanunların yerselliği 

ilkesi kabul edilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasına 

göre, “Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya 

tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi hâlinde suç, 

Türkiye’de işlenmiş sayılır”. Bu durumun bir istisnası, bir Türk veya yabancı tarafından 

yabancı bir ülkede suç işlenmesi hâlinde de belli koşullar altında Türk Ceza Kanunu’nun 

uygulanmasıdırP188F

189
P.   

Kanunların yerselliği ilkesi P189F

190
P, vergi kanunlarının yer bakımından uygulanmasında da 

egemen olan ilkedir. Buna göre, bir devlet ülkesinde iktisadi faaliyette bulunan, vatandaş- 

yabancı, herkes o devletin vergilendirme yetkisine tabi olacaktır. Bu ilke çerçevesinde, kaynağı 

Türkiye ekonomisi olan bütün vergi matrahlarından Türk kanunlarına göre vergi alınır P190F

191
P. 

Bununla birlikte, uygulamada bu ilkelere saf şekilleriyle rastlanmadığını da belirtmek gerekir. 

Aynı ülkenin vergi sistemi içinde yer alan çeşitli vergilerde her iki ilkeye de yer verildiği 

görülmektedir. Örneğin, Türk gelir ve kurumlar vergilerinde tam mükellefiyette kişisellik 

ilkesi, dar mükellefiyette ise yersellik ilkesi kabul edilmiştir. Katma değer vergisi ve özel 

tüketim vergisi ile bina ve arazi vergilerinde yersellik ilkesi benimsenmiştir. Veraset ve intikal 

vergisinde ise yersellik ve kişisellik ilkeleri birlikte uygulanmaktadır. 

                                                 
185  Ibid., ss. 48- 49. 

186  Aydın AYBAY, Rona AYBAY, op. cit., s. 313. 

187  A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, op. cit., s. 64. 

188  Aydın AYBAY, Rona AYBAY, op. cit., s. 314. 

189  5237 sayılı TCK, m. 11 ve 12.   

190  Bu uluslararası hukuk ilkesine vergi hukukunda “kaynak ilkesi” denilmektedir. Bak. Kenan BULUTOĞLU, 
op. cit., s. 30. 

191  Kenan BULUTOĞLU, op. cit., ss. 29- 30. 
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Farklı devletlerin farklı ilkelerini kabul ederek uygulamaları, yersellik ilkesinden 

kişisellik ilkesine geçildiği ölçüde vergi matrahlarının çifte vergilendirilmesi sorununu ortaya 

çıkarmaktadırP191 F

192
P. Uluslararası çifte vergilendirme, devletlerin birbirlerinden bağımsız olarak 

aldıkları vergilendirme kararları sonucunda, aynı vergi öznesinin aynı vergi konusu dolayısıyla 

iki defa aynı vergiye tabi tutulmasıdırP192F

193
P. OECD’nin P193F

194
Pçifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla 

yayımladığı bir rapordaP194F

195
Pçifte vergilendirme hukuki anlamda çifte vergilendirme ve iktisadi 

anlamda çifte vergilendirme olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Uluslararası hukuki çifte 

vergilendirme, birden fazla devletin aynı vergi konusu üzerinden aynı vergi mükellefini 

vergilendirmesini ifade ederken, uluslararası ekonomik çifte vergilendirmede mükellefler farklı 

kişiler olmaktadırP195F

196
P.  

Uluslararası çifte vergilendirme, uluslararası düzeydeki mal ve sermaye hareketlerini 

engellemesi nedeniyle ekonomik bakımdan olumsuz etkiler yaratmaktadır. Devletler bu 

olumsuz etkileri iç ve dış hukuk düzenlemeleri ile ortadan kaldırmaya çalışırlar. Uluslararası 

çifte vergilendirme, iç hukukta, vergilendirme yetkisinin kanunlarla tek taraflı olarak 

sınırlandırılması yolu ile önlenmeye çalışılır. Vergilendirmede kişisellik ilkesini kabul eden 

devletler gelir ve servetin kaynağını oluşturan devletlerin vergilendirme yetkisine öncelik 

vererek çifte vergilendirmeyi önleme yoluna gidebilirler P196F

197
P. Bu amaçla indirim yöntemi 

(deduction method), mahsup yöntemi (credit method) ve istisna yöntemi (exemption method) 

olmak üzere başlıca üç yöntem uygulanmaktadır P197F

198
P.  

1. İndirim yöntemi: Bu yöntemde, yabancı ülkelerde ödenen vergiler ülke içinde 

hesaplanan toplam vergi matrahından indirilir. 

2. Mahsup yöntemi: Bu yöntemde, mükellefin ödeyeceği vergi ülke içindeki ve ülke 

dışındaki matrahların toplamı üzerinden hesaplanır. Yabancı ülkede ödenen aynı veya benzeri 

vergiler ise hesaplanan vergiye mahsup edilir. 

3. İstisna yöntemi: Bu yöntemde, vergi sadece ülke içindeki matrahlar üzerinden 

hesaplanır. Yabancı ülkelerdeki matrahlar hesaba katılmaz.  

Türk vergi sisteminde, devletin vergilendirme yetkisinin kanunlarla tek taraflı olarak 

sınırlandırılmasına ilişkin çeşitli hükümler bulunmaktadır. İlk olarak, Gelir Vergisi 

Kanunu’nda, resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve 

                                                 
192  Ibid., s. 11. 

193  Günter SCHMÖLDERS, op.cit., s. 301. 

194  OECD kısaltmasının açılımı, “The Organisation for Economic Cooperation and Development” (Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) şeklindedir. 

195  Draft Double Taxation Convention on Income and Capital, Report of the OECD Fiscal Committee, Paris, 1963, 
Symbol C (63) 87, s. 140. 

196  Selahattin TUNCER, Vergi Hukuku ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2003, s. 94; Billur Yaltı 
SOYDAN, op.cit., s. 10. 

197  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU,Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 58. 

198  Selahattin TUNCER, op. cit., ss. 109-113; Muallâ ÖNCEL/Ahmet KUMRULU/Nami ÇAĞAN, op. cit., ss. 
58- 60. 
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teşebbüslere bağlı olup, bunların işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan Türk 

vatandaşlarının, bulundukları yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlar nedeniyle gelir 

vergisi veya benzeri bir vergi ödemiş olmaları hâlinde, söz konusu kazanç ve iratlar üzerinden 

Türkiye’de ayrıca vergilendirilmeyecekleri hükmüne yer verilmiştir P198F

199
P. Bu hüküm istisna 

yönteminin bir ifadesidir. Gelir Vergisi Kanunu’nda mahsup yöntemi de yer almaktadır. 

Kanunun “yabancı memleketlerde ödenen vergilerin mahsubu” kenar başlıklı 123’üncü 

maddesine göre, tam mükellef gerçek kişilerin yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve 

iratlardan bu ülkelerde ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinin 

yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilmektedir P199F

200
P. 

Ancak, indirilecek miktar, gelir vergisinin yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlara 

isabet eden kısmından fazla olduğu takdirde, aradaki fark dikkate alınmaz. Gelir vergisinin 

yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmı, bu kazanç ve iratların gelire 

olan oranına göre hesaplanır. Mahsup yöntemine Kurumlar Vergisi Kanunu’nda da yer 

verilmiştir. Kanunun “yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu” kenar başlıklı 33’üncü 

maddesinde, yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye’de genel sonuç hesaplarına yansıtılan 

kazançlardan, o ülkelerde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergilerin Türkiye’de bu 

kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebileceği belirtilmektedir. Ancak, 

burada da indirilecek miktarın, yabancı ülkelerde elde edilen kazançlara kurumlar vergisi 

oranının uygulanması ile bulunacak miktardan fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır P200F

201
P. 

4.3. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması 

Bir kanun hükmünün anlamının tespitine yorum denilmektedirP201F

202
P. Yorumun amacı, 

kanun koyucunun kanun metninde yer alan gerçek iradesinin ortaya çıkarılmasıdır P202F

203
P. Soyut 

hukuk kuralı ile somut olay arasında mantıksal bir ilişki kurulup kurulamayacağı ancak yorum 

aracılığı ile anlaşılabilir P203F

204
P.  

                                                 
199  GVK, m. 3/2. 

200  Bu vergi indiriminin yapılabilmesi için; 

1-Yabancı ülkede ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan şahsi bir vergi olması; 

2-Yabancı ülkede vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve oradaki Türk elçilik veya konsoloslukları, 
bunlar yoksa o ülkede Türk menfaatlerini koruyan ülkelerin aynı niteliğe sahip temsilcileri tarafından tasdik olunan 
belgelerle belgelenmesi zorunludur. İstenen belgeler taksit zamanına kadar gelmediği takdirde, yabancı ülkede 
elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden vergi kısmı bir yıl süre ile ertelenir. Belgeler bu süre içinde vergi dairesine 
ibraz edilirse, vergi indirilir, ancak süre geçirilirse, erteleme hükmü kalkar ve belgeler ibraz edilse bile göz önüne 
alınmaz (GVK, m. 123/3, 4, 5).  

201  Maddede ayrıca, söz konusu indirim hükümlerinden yararlanılabilmesi için, yabancı ülkelerde vergi 
ödendiğinin belgelenmesine ilişkin esaslara yer verilmektedir (KVK, m. 33/6). 

202  Kemal OĞUZMAN, Nami BARLAS, op. cit., s. 45. 

203  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 51. 

204  Aydın AYBAY, Rona AYBAY, op. cit, s. 325. 
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4.3.1. Yorum Türleri 

Bu alt başlık “yorumu kim yapar?” sorusunun cevabını vermektedir. Yorum, kimin 

tarafından yapıldığına bağlı olarak yasama yorumu, idari yorum, yargısal yorum ve bilimsel 

yorum şeklinde dörde ayrılabilir: 

4.3.1.1. Yasama Yorumu 

Yasama yorumu, vergi kanunları hükümlerinin onları koyan yasama organınca 

yorumlanmasını ifade eder. 1924 Anayasası’nda, kanunların yorumlanması Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin görevleri arasında yer almakta idi. 1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi ile 

birlikte yasama yorumu, kuvvetler ayrılığı (fonksiyonlar ayrılığı) ilkesine aykırı olduğu 

gerekçesiyle kaldırılmıştır. 1982 Anayasası’nda da bu yoruma yer verilmemiştir.  

4.3.1.2. İdari Yorum 

İdari yorum, vergi kanunları hükümlerinin onları uygulayan vergi idaresince 

yorumlanmasını ifade eder. Vergi idaresi vergi kanunlarını uygularken önce vergiyi doğuran 

olayı, daha sonra da o olaya uygulanacak kanun hükümlerini tespit eder. Burada mantıktaki 

“tasım işlemi”ne (syllogism) başvurulur P204F

205
P. Böylece, nitelendirmesi yapılan somut olayın 

kanun kapsamına girip girmediği belirlenir P205F

206
P. İdari yorum, vergi idaresinin oluşturduğu genel 

tebliğ, iç genelge, özelge (mukteza) gibi kaynaklara yansıyan görüşü olarak ortaya çıkar. Bu 

yorum türü yargı mercileri için bağlayıcı değildir.  

4.3.1.3. Yargısal Yorum 

Yargısal yorum, vergi kanunları hükümlerinin onları uygulayan vergi yargısı 

mercilerince yorumlanmasını ifade eder. Yargı mercileri, vergi uyuşmazlıklarını çözerken, 

uygulayacakları kanun hükümlerini de yorumlayarak vardıkları sonucu kararlarına yansıtırlar. 

Mahkemelerin verdiği bireysel, öznel kararlar sadece o somut olay ve olayın tarafları için 

bağlayıcıdır. Diğer taraftan, yargı organının içtihadı birleştirme kararlarına yansıyan yorumu 

tüm yargı mercileri ve idare açısından bağlayıcıdır P206F

207
P.  

4.3.1.4. Bilimsel Yorum (Doktrin Yorumu) 

Bilimsel yorum, vergi kanunları hükümlerinin bilim adamları tarafından 

yorumlanmasını ifade eder. Bu yorum türü, bağlayıcı olmayıp, açıklayıcı ve konu ile ilgili 

kamuoyunu aydınlatıcı niteliğe sahiptir. 

                                                 
205  Doğruluğu kabul edilen iki yargıdan üçüncü bir yargıya ulaşmayı sağlayan bir akıl yürütme yöntemi olan tasım 
büyük önerme, küçük önerme ve vargı (sonuç) olmak üzere üç önermeden oluşmaktadır. Büyük önerme soyut 
hukuk kuralını, küçük önerme ise somut olayı ifade eder. Örneğin, Gelir Vergisi Kanunu’na göre, “gerçek kişilerin 
gelirleri gelir vergisine tabidir” şeklindeki kanun hükmü büyük önermeyi; “Ahmet gerçek kişidir” yargısı (somut 
olay) küçük önermeyi; “Ahmet’in gelirleri gelir vergisine tabidir” yargısı ise (sonuç) vargıyı oluşturur.  

206  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 17. 

207  Danıştay Kanunu, m. 40/b- 4. 
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4.3.2. Yorum Yöntemleri 

Bu alt başlık “Yorum nasıl yapılmalı?” sorusunun cevabını vermektedir. Yorum 

yöntemlerinin çeşitli sınıflandırmaları yapılmıştır. Bu sınıflandırmaların bazıları şunlardır:  

1.  Teknik yorum- mantıksal yorum P207F

208
P;  

2.  Söze dayanan yorum- amaca göre yorum- tarihi yorum- işlevsel ya da sistematik 

yorum- serbest yorum P208F

209
P;  

3.  Deyimsel yorum- amaçsal yorum P209F

210
P;  

4.  Deyimsel yorum- sistematik yorum- tarihi yorum - amaçsal yorum P210F

211
P. 

Burada, yorum yöntemleri dördüncü sınıflandırma çerçevesinde açıklanacaktır. 

4.3.2.1. Deyimsel (Söze Uygun, Lâfzi) Yorum Yöntemi  

Bu yorum yöntemi, kanun hükmünün, içerdiği kelimelerin, cümlelerin anlamlarına ve 

dilbilgisi kurallarına göre yorumlanmasını ifade etmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü 

maddesinin “vergi kanunlarının uygulanması” kenar başlıklı A bendinin 2’nci fıkrası hükmüne 

göre, “vergi kanunları lafzı P211F

212
P ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hâllerde vergi 

kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer 

maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır” P212F

213
P. Görüldüğü gibi, kanun koyucu 

öncelikle deyimsel yorum yöntemini kabul etmektedir. 

4.3.2.2. Sistematik Yorum Yöntemi 

Bu yöntemin uygulanmasında, anlamı araştırılan kanun hükmünün kanunun bütünü 

içindeki yeri ve diğer ilgili kanun hükümleri ile olan bağlantısı göz önüne alınır. Sistematik 

yorum yöntemi kuralın sistem içindeki yeri ve işlevinin belirlenerek yorumlanmasını 

sağlamaktadırP213F

214
P.  

Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesinin “...vergi kanunlarının 

hükümleri....hükümlerin kanunun yapısı içindeki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı 

                                                 
208  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, ss. 54- 56. 

209  Aydın AYBAY, Rona AYBAY, op. cit., ss. 326- 333. 

210  Sadık KIRBAŞ, op. cit., ss. 70- 72. 

211  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., ss. 19- 21. 

212  Yazar tarafından çizilmiştir. 

213  Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesinin Türk Medeni Kanunu’nun birinci maddesine çok benzer bir içeriğe 
sahip olduğu belirtilmelidir. Türk Medeni Kanunu’nun birinci maddesine göre, “kanun, sözüyle ve özüyle 
değindiği bütün konularda uygulanır” (fıkra 1).  

214  Aydın AYBAY, Rona AYBAY, op. cit., ss. 332- 333. 
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göz önünde tutularak uygulanır”P214F

215
P şeklindeki hükmü ile sistematik yorum yöntemine de yer 

verildiği anlaşılmaktadır.  

Örneğin, Anayasa’nın 91’inci maddesinde, temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile 

siyasi haklar ve ödevlerin, sıkıyönetim ve olağanüstü hâller dışında kanun hükmünde 

kararnamelerle düzenlenemeyeceği hükmüne yer verilmektedir. 73’üncü maddede tanımlanan 

vergi ödevi siyasi haklar ve ödevlerdendir. Bu durumda, sistematik yorum yönteminin 

uygulanması ile vergi ödevi ile ilgili düzenlemelerin kanun hükmünde kararnamelerle değil, 

ancak kanunla yapılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.  

4.3.2.3. Tarihi Yorum Yöntemi  

Tarihi yorum yöntemi, kanunun hazırlık aşamasından kanunlaşmasına kadar olan süreç 

içinde kanun koyucunun iradesinin araştırılması esasına dayanır. Bu yöntem, kanun ile ilgili 

görüş, öneri ve değerlendirmelerin yer aldığı kanun taslak veya tasarıları, gerekçeler, komisyon 

ve genel kurul tutanakları gibi belgelere dayanılarak uygulanır P215F

216
P. Bu yönteme, “...lafzın açık 

olmadığı hâllerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun 

yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır” şeklindeki 

3’üncü madde hükmü ile Vergi Usul Kanunu’nda da yer verilmiştir. Kanun koyucunun 

amacının belirlenmesinde tarihi yorum yöntemi etkili olmakla birlikte, çoğu zaman birbiriyle 

çelişen görüş ve açıklamalardan sağlıklı bir sonuca varmak da pek mümkün olmayabilir.  

Örneğin, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması fiillerinin suç 

sayılması için daha önceki kanun metninde yer alan, bu belgelerin kullanılmasındaki “bilerek” 

ibaresinin, Vergi Usul Kanunu’nun kaçakçılık suçları ile ilgili 359’uncu maddesinde 1998 

yılında kabul edilen 4369 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme ile anılan madde metninden 

çıkarılması, tarihi yorum yönteminin tek başına uygulanması nedeniyle, artık bu suçlar için 

“kast” unsurunun aranmayacağı gibi anlamsız bir değerlendirmeye yol açmıştır P216F

217
P.  

4.3.2.4. Amaçsal (Öze Uygun, Ruhi, Teleolojik217 F

218) Yorum Yöntemi 

Amaçsal yorumun iki anlamı vardır. Öznel (subjektif) teoriye dayanan birinci anlamı, 

kanun koyucunun kuralları koyduğu zaman geçerli olan iradesidir. Bu irade gerekçeler, 

tutanaklar gibi çeşitli tarihi yorum araçlarından yararlanılarak ortaya konulabilir. Amaçsal 

yorumun nesnel (objektif) teoriye dayanan ikinci anlamı ise, kanun koyucunun değil kanunun 

amacının belirlenmesidir. Bu anlamı ile amaçsal yorum, kanunun yapıldıktan sonra kanun 

koyucunun başlangıçtaki iradesinden ayrı ve bağımsız bir varlık olduğu düşüncesine dayanır 

                                                 
215  Yazar tarafından çizilmiştir. 

216  Ibid., s. 331- 332; Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., ss. 20- 21. 

217  Bu konu ile ilgili tartışma ve değerlendirmeler için bak. S. Ateş OKTAR, “Kaçakçılık Suçları Üzerine 
Düşünceler”, Vergi Sorunları Dergisi, Eylül 2000, Sayı: 144, ss. 75-93 ve S. Ateş OKTAR, Sahte Fatura 
Kullanılmasında Sorumluluk”, Vergi Sorunları Dergisi, Ağustos 2002, Sayı: 167, ss. 116- 130.    

218 Yunanca “telos” (son) ve “logos” (sonuç çıkarmak)tan türeyen “teleoloji” (teleology) kelimesi, “son amaç” 
anlamını ifade etmektedir. 
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ve kanunun yapıldığı zamanın değil uygulandığı zamanın koşullarına göre yorumlanması ve 

anlaşılması gereğini ifade eder P218 F

219
P.  

Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesinde “vergi kanunları lafzı ve ruhuP219F

220
P ile hüküm 

ifade eder” denilmekle amaçsal (ruhsal, öze uygun) yorum yöntemine de yer verildiği 

görülmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 3/A maddesindeki “konuluşundaki maksat” ibaresi 

tarihi yorumla birlikte öznel amaçsal yorumu da kapsar. Kanun hükmünün zaman içinde 

kazandığı yeni anlam ve içeriğe göre yorumlanması ve uygulanması anlamındaki nesnel 

amaçsal yorum ise, kanunun “ispat” kenar başlıklı 3/B-1 maddesinin, “vergilendirmede vergiyi 

doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır” hükmü ile ifade 

edilmektedir.  

4.3.2.5. Yorumda Ekonomik Yaklaşım  

 “Ekonomik yaklaşım” amaçsal yorumun vergi hukukuna özgü özel bir şekli olarak 

nitelendirilebilir. Ekonomik yaklaşım ilkesi, vergi kanunlarının içeriğinin belirlenmesinde ve 

uygulanmasında kuralların olguların biçimsel yapısından çok maddi ve ekonomik özüne ağırlık 

verilmesi anlamını taşımaktadır P220F

221
P. Bir başka deyişle bu kavram, vergiyi doğuran olayların 

saptanmasında ve vergi kanunları hükümlerinin yorumlanmasında hukuki biçimlerin 

arkasındaki gerçek ekonomik nitelik ve içeriğin esas alınmasını ifade eder P221F

222
P. Ekonomik 

yaklaşım çerçevesinde vergi kanunlarında geçen kavramlar, iktisadi içeriklerine göre 

yorumlanmakta, içerik şekilden önce gelmektedir P222 F

223
P.  

Ekonomik yaklaşımın iki unsuru bulunmaktadır. “Ekonomik irdeleme” olarak ifade 

edilen ilk unsur, vergiyi doğuran olayın ekonomik niteliğine göre saptanması, kapsam ve 

içeriğinin belirlenmesidir. “Ekonomik yorum” olarak adlandırılan ikinci unsur ise, vergiyi 

doğuran olaya uygulanacak hukuk kuralının ekonomik gerçekler dikkate alınarak 

belirlenmesidirP223F

224
P.  

Ekonomik yaklaşım esas olarak “peçeleme” işlem ve sözleşmelerinin ortaya 

çıkarılmasında kullanılmaktadır. Bu kavramın çeşitli yazarlarca farklı tanımları yapılmıştır. 

KANETİ’ye göre, “olağan ve doğal olarak, vergi yasasının vergilendirme konusu yaptığı bir 

özel hukuk işlemiyle ulaşılması gereken bir iktisadi sonucu elde etmek için, vergi yasalarınca 

vergilendirme konusu sayılmamasından yararlanmak üzere, olağan ve doğal kullanımı dışında 

başvurulan başka tür ve nitelikteki özel hukuk işlemine ‘peçeleme işlemi’ ya da ‘perdeleme 

işlemi’ denmektedir”P224F

225
P. ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN’a göre ise, “vergi yükümlüleri ve 

                                                 
219  Aydın AYBAY, Rona AYBAY, op. cit., ss. 330- 331 

220  Yazar tarafından çizilmiştir.  

221  Selim KANETİ, “Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesi”, Vergi Dünyası, Yıl: XI, Sayı: 131, Temmuz 
1992, s. 39. 

222  Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 24. 

223  Selim KANETİ, op. cit., s. 43. 

224  Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 24.  

225  Selim KANETİ, op. cit., ss. 44- 45. 
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sorumluları özel hukuk biçimlerini ve kurumlarını olağan kullanımları dışında kötüye 

kullanarak, vergi kaçırma amacı güdüyorlarsa bu amaca yönelen sözleşmelere ‘peçeleme 

sözleşmesi’ adı verilir”P225F

226
P. Kısaca, peçeleme, vergisel çıkar sağlanmak üzere, özel hukuk 

düzenlemelerinin kötüye kullanılması yolu ile vergi yasalarının dolanılmasıdır P226F

227
P.  

Peçeleme olgusunu şu örnek çok iyi açıklamaktadır: 

Baba ‘A’nın bir konutu, oğlu ‘B’nin iki konutu bulunmaktadır. Amca ‘C’nin ise konutu 

yoktur. Amcaya oturması için bir konut tahsis etmenin iki yolu olabilir. Birinci yol, oğulun 

amcasına, sahibi olduğu iki konuttan birini vermesidir. Ancak, bu durumda Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 73’üncü maddesi uyarınca emsal kira bedeli hesaplanacak ve oğul gelir vergisi 

ödeyecektir. Vergiden kaçınmak için ikinci bir yol, oğul ‘B’nin iki konutundan birini baba 

‘A’ya, baba ‘A’nın da kendisine ait olan konutu kardeşi ‘C’ye oturması için bırakması olabilir. 

Binanın kardeşe oturması için bedelsiz olarak verilmesi hâlinde emsal kira bedeli esası 

uygulanmayacağından vergi alacağı da doğmayacaktır P227F

228
P.  

Bu olayda, normal ve mutad olan ve ekonomik gerçeklere uygun olan durumun 

belirlenmesinden sonra bir peçeleme işleminin ya da sözleşmesinin söz konusu olup olmadığı 

anlaşılabilir. Normal, mutad ve ekonomik gerçeklere uygun olan davranış, oğul ‘B’nin sahibi 

bulunduğu iki konuttan birini amcası ‘C’ye vermesi olarak kabul edilirse, söz konusu bina 

tahsisi işlemi “peçeleme” işlemi olarak nitelendirilebilecektir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesinde vergi kanunlarının yorumlanması ve ispat 

konusunda ekonomik yaklaşım ilkesine ağırlık verilmiş olmakla birlikte, bu maddede yorumun 

sınırını oluşturan anayasal kanunilik ilkesine atıf yapılmamış ve vergi hukukunda egemen olan 

genişletici yorum yasağı vurgulanmamıştır. Oysa “genişletici yorum yasağı”nın sonucu “kıyas 

yasağı”dır. Kıyas yasağı ise vergi hukukunda ekonomik yaklaşım ilkesinin sınırını 

oluşturmaktadırP228F

229
P.  

4.3.3. Hukukta Boşluk Kavramı ve Kanun Boşluklarının Doldurulması  

Kanunda bir hukuki sorun hakkında herhangi bir hüküm bulunmamasına “boşluk” 

denirP229F

230
P. Kanun boşluklarının çeşitli türleri vardır. Kanun koyucu kanun boşluklarını bilerek 

bırakmışsa, “bilinçli boşluk”, farkında olmadan bırakmışsa, “bilinçsiz boşluk” söz konusu olur. 

Kanunda hüküm yoksa “gerçek boşluk”, hüküm var ancak yeterli değilse, “gerçek olmayan 

boşluk” söz konusu olurP230F

231
P.  

                                                 
226  Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 26. 

227  Mustafa AKKAYA, Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002, ss. 97- 102. 

228  Örnek, Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 26’dan aktarılmıştır. 

229  Selim KANETİ, op. cit., s. 43; Nihal SABAN, Vergi Hukuku (Genel Kısım), Der Ya-yınları, İstanbul, 2002, 
s. 75. 

230  Şeref GÖZÜBÜYÜK, op. cit., s. 73. 

231  Kemal OĞUZMAN, Nami BARLAS, op. cit., ss. 67- 69. 
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4.3.3.1. Özel Hukukta Kanun Boşluklarının Doldurulması 

Özel hukuk alanında kanun boşluklarının doldurulmasında genel olarak iki yola 

başvurulur. Bunlardan birincisi, kıyas yönteminin uygulanması, ikincisi ise hâkimin hukuk 

yaratması yoludur.  

4.3.3.1.1. Kıyas Yöntemi 

“Kıyas” (örnekseme, analogy), kanunda belli bir olaya uygulanacak hüküm olmaması 

nedeniyle, benzer olaylarla ilgili hükümlerin o olaya da uygulanması demektir. Başka bir 

deyişle, kanunda bir olaya ilişkin olarak yer alan kuralın, benzer nitelikli ancak, kanunda yer 

almayan diğer bir olaya uygulanmasıdır. 

Kıyas yöntemi ile boşluk doldurulurken yürürlükteki hukuk kurallarından 

yararlanılmaktadır. Borçlar Kanunu’nun 283’üncü maddesine göre, satış sözleşmesine ilişkin 

hükümler trampaya daP231F

232
P uygulanır. Bu şekilde, kanun koyucu tarafından açık olarak öngörülen 

kıyas tipine “kanuni kıyas” denir. Kanunda açık bir atıf yapılmadan da kıyasa başvurulabilir. 

Örneğin, Türk Medeni Kanunu’nun 423’üncü maddesine göre, vasi olarak atanan kimse, 

vasilikten kaçınmış olsa bile, yerine bir başkası atanıncaya kadar vasiye ait görevleri yerine 

getirmekle yükümlüdür. Kanunda, vasilik görevinin geçici olarak yürütülmesi hâlinde de ücret 

ödeneceğine dair bir hüküm bulunmadığından, mahkemeye başvurulduğu takdirde, hâkim, 

vasiliği kabul eden kişiye ücret ödenmesi ile ilgili 457’nci maddeyi kıyasen uygulayarak vasilik 

görevini geçici olarak yapan kişiye de ücret ödenmesi yönünde karar verebilir. Bu tip kıyasa 

ise “hukuki kıyas” denilmektedir P232F

233
P. 

4.3.3.1.2. Hâkimin Hukuk Yaratması  

Kıyas yöntemi kanun boşluklarının doldurulmasında yetersiz kaldığı zaman hâkimin 

hukuk yaratması yoluna başvurulur. Türk Medeni Kanunu’na göre kanun boşlukları hâkim 

tarafından örf ve âdet hukukuna başvurularak doldurulur. O konuda herhangi bir örf ve âdet 

kuralının bulunmaması durumunda ise hâkim kendisini kanun koyucu yerine koyup hukuk 

yaratarak boşlukları doldurur; ayrıca, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından 

da yararlanır P233F

234
P.  

Örf ve âdete başvurulacak hâllerde hâkim tarafları dinleyerek, gerektiğinde bilirkişiye 

de başvurarak o konu ile ilgili örf ve âdetin bulunup bulunmadığını araştırır, eğer varsa uygular. 

                                                 
232 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nda “trampa” yerine “mal değişimi” deyimi kullanılmıştır. 

233  Aydın AYBAY, Rona AYBAY, op. cit., ss. 346- 347.  

234  Türk Medeni Kanunu’nun birinci maddesinin ikinci fıkrasına göre, “kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, 
hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona 
göre karar verir”. Maddenin üçüncü fıkrasına göre ise, “hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı 
kararlarından yararlanır”. 
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Kanuni bir hüküm veya örf ve âdet bulunmasa dahi, hâkim anlaşmazlığı çözmekle yükümlüdür. 

Hukuk hâkimi bunu, gerektiğinde kanun koyucu gibi yeni bir kural oluşturarak yapacaktır P234F

235
P.  

Hâkimin kanunda hüküm olmaması ve örf ve âdetin de bulunmaması gerekçesiyle 

davaya bakmaktan kaçınması öncelikle Anayasa’nın “hak arama hürriyeti” kenar başlıklı 

36’ncı maddesinin ikinci fıkrasına aykırıdır. Anılan fıkra hükmüne göre, “hiçbir mahkeme, 

görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz”. Ayrıca, Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 46’ncı maddesinin, birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, hâkimin davaya 

bakmaktan kaçınması hâlinde, devlet aleyhine tazminat davası açılabilmektedir. 

4.3.3.2. Genel Olarak Kamu Hukuku Dallarında ve Vergi Hukukunda 

Kanun Boşluklarının Doldurulması  

Kamu hukuku alanında ve vergi hukukunda kanun boşluklarının doldurulması özel 

hukuka göre önemli ölçüde farklılık arz eder. Kamu hukukunda egemen olan “kanunilik 

ilkesi”nin bir sonucu olarak, bu alanda özel hukuktakinin aksine kıyasa ve hâkimin hukuk 

yaratmasına izin verilmemiştir.  

4.3.3.2.1. Kıyas Yasağı  

Ceza hukuku ve idare hukukunda olduğu gibi vergi hukukunda da hukuki güvenlik ve 

kanunilik ilkeleri kıyas yolunu kapatmaktadır. Vergi hukukunda kıyasa izin verilmesi, yürütme 

ve yargı organlarına vergi koyma yetkisi devri yoluyla kuvvetler ayrılığı (fonksiyonlar ayrılığı 

ya da işlevler ayrılığı) ilkesinin ihlal edilmesi anlamını taşırdı P235F

236
P. 

4.3.3.2.2. Hâkimin Hukuk Yaratması  

Yine kanunilik ilkesinin doğal bir sonucu olarak, diğer kamu hukuku dallarında olduğu 

gibi, vergi hukukunda da hâkimin hukuk yaratmasına genel olarak izin verilmemiştir. Kamu 

hukuku alanında hâkim kanunla sıkı sıkıya bağlıdır. Örneğin, ceza hâkimi kanunda hüküm 

bulunmaması durumunda örf ve âdete göre veya kendisini kanun koyucu yerine koyarak hüküm 

veremez P236F

237
P. Vergi hukukunda da durum böyledir. Vergi kanunlarındaki boşlukların veya 

eksikliklerin yasama organınca kanun çıkartılması yoluyla doldurulması esastır. Bununla 

birlikte, vergi hukukunda kanuni kıyas yolu uygulanabilmektedir. Örneğin, Katma Değer 

Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyet 

çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin verginin konusunu oluşturduğu belirtildikten sonra, 

maddenin ikinci fıkrasında, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetlerin devamlılığı, kapsamı ve 

niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, Gelir Vergisi Kanunu’nda açıklık 

bulunmayan hâllerde ise Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre 

belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bir başka örnek de yürürlükten kaldırılan 5422 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “kıyas yoluyla uygulanacak hükümler” başlıklı 45’inci 

                                                 
235  Kemaleddin BİRSEN, op. cit., s. 61. 

236  Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 29. 

237  Kemaleddin BİRSEN, op. cit., s. 61. 
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maddesidir. Maddede, kazanç veya iradın ve gelir unsurlarının Türkiye’de elde edilmesi, 

Türkiye’de daimi temsilci bulundurulması, gayrimenkullerin ve hakların satışından, iştirak 

hisselerinin devir ve temlikinden doğan kazançlar ile diğer kazanç ve iratlar konularında Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 7, 8 ve 80’inci maddeleri hükümlerinin kıyas yolu ile uygulanacağı 

belirtilmiştir. Ancak, aynı yerde, söz konusu kazançlarla ilgili istisnalar, şartlar ve sürelere 

ilişkin sınırlamaların kıyasen uygulama kapsamı dışında tutulduğu da ifade edilmektedir.  

4.3.3.2.3. Vergi Kanunlarındaki Boşlukların Doldurulması Konusunda 

Bazı Farklı Yaklaşımlar 

Kıyas yasağına ve hâkimin boşluk doldurması ile ilgili sınırlamaya rağmen gerek 

doktrinde gerekse uygulamada aksi yöndeki görüş ve yaklaşımlara da rastlanmaktadır. ÖNCEL, 

KUMRULU, ÇAĞAN’a göre, yasada açık hüküm bulunmayan durumlarda vergi yargıcı söz 

konusu boşluğu doldurmak üzere örf ve âdetten ve hukukun genel ilkelerinden 

yararlanabilecektir P237F

238
P. Bununla birlikte yazarlar, örf ve âdet ile hukukun genel ilkelerine vergi 

mükellefiyetinin özüne ilişkin konulardan çok, şekle ve usule ilişkin konularda mevcut 

boşlukların doldurulması için başvurulabileceğini ifade etmektedirler P238F

239
P. KANETİ de vergi 

usul hukukundaki boşlukların yargı tarafından doldurulabileceği görüşündedir. Yazar, maddi 

vergi kanunlarından farklı olarak usul kurallarını içeren Vergi Usul Kanunu’ndaki boşlukların 

doldurulması için kıyas yoluna başvurulabileceğini ve yargının da zaman zaman bu yola 

başvurduğunu belirtmektedir. KANETİ, görüşünü, ceza hukukunda ceza koyan veya cezayı 

ağırlaştıran metinlerde kıyasa izin verilmemesine rağmen, ceza yargılaması hukukunda kıyası 

kabul eden genel eğilimle desteklemektedir P239F

240
P.  

4.3.4. Tipleştirme (Modelleştirme) ve Tipiklik  

Vergi hukukunda kıyasın önlenmesi için “tipleştirme” yöntemine başvurulur. Vergi ile 

ilgili kavramların genel ve soyut tipler (modeller) hâlinde tanımlanmasını ifade eden bu 

yöntemin uygulanmasıyla çeşitli kavramlar belli tiplere yöneltilirP240F

241
P. Tipleştirme yasama işlevi 

ile ilgili bir kavramdır. Bu kavram, mantıktaki tasım işleminin büyük önerme aşamasını 

yansıtır. “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir” model hükmü büyük önermedir. Bu 

model hüküm çerçevesinde tüm gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabi olur. Tipleştirme 

yolu ile çeşitli olayların ve durumların eş değer kabul edilmesi ve kaçınılmaz olarak genişletici 

yoruma ve kıyasa başvurulması zaman zaman verginin kanuniliği ilkesine aykırılık 

oluşturabilir.  

                                                 
238  Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., ss. 16- 17. 

239  Ibid., s. 17. 

240  Selim KANETİ, “Vergi Usul Kanunundaki Boşlukların Yargı Tarafından Doldurulması”, Vergi Dünyası, Yıl: 
XI, Sayı: 123, Kasım 1991, s. 38. Karşı görüş için bak. Nevzat SAYGILIOĞLU, Vergi Hukukunda Yorum, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Araştırma Planlama ve koordinasyon Kurulu Başkanlığı yayını, Yayın No: 
1987/288, Ankara, 1987, s. 114.  

241  Bedi N. FEYZİOĞLU, Vergi Hukuku, s. 72; Mualla ÖNCEL, Ahmet  KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., 
s. 30.  
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Tipleştirmeyi tamamlayan kavram olan “tipiklik”, somut maddi olayın (küçük önerme) 

soyut hukuk kuralına (büyük önerme) uygun olması demektir. Gerçek hayatta kanunda 

tanımlanan soyut modele (soyut tip) uygun bir olay meydana geldiğinde vergi alacağı doğar. 

Örneğin, bir gerçek kişi gelir elde ettiği zaman (küçük önerme), kanunda yer alan soyut tipe 

(modele) uygunluk sağlanmış ve gelir vergisi alacağı doğmuş olacaktır. Herhangi bir ekonomik 

olay ya da durumun vergilendirilebilmesi, kanunda yer alan soyut tiple uyum derecesine 

bağlıdır.  

4.3.5. Vergi Hukukunda İspat 

“İspat”, vergiyi doğuran olayın niteliğinin deliller aracılığı ile ortaya konulması 

demektir. Yorum işleminin, büyük önermenin küçük önermeye uygulanması yoluyla bir karara 

varılması sürecini ifade ettiği yukarıda belirtilmişti. Küçük önermenin başka bir deyişle, vergiyi 

doğuran olayın niteliğinin saptanması ise ispat işleminin konusunu oluşturmaktadır P241F

242
P. 

Türk vergi hukukunda ispat ve deliller ile ilgili genel hükümler Vergi Usul Kanunu’nun 

3’üncü maddesinde yer almaktadır P242F

243
P. Buna göre, vergiyi doğuran olay ve bu olayla ilgili 

işlemlerin gerçek niteliği yemin dışında her türlü delille ispatlanabilir. Ancak, vergiyi doğuran 

olayla ilgisi açık ve doğal olmayan tanık ifadesi ispatlama aracı olarak kullanılamaz P243F

244
P. 

Maddede ayrıca, iktisadi, ticari ve teknik gereklere uymayan veya olayın özelliğine göre olağan 

olmayan bir durumun iddia edilmesi hâlinde ispat yükünün bu durumu iddia eden tarafa ait 

olacağı belirtilmektedirP244F

245
P. 

4.3.5.1. İspat Yükü 

Taraflar kendi yararlarına sonuç çıkarmak üzere ileri sürdükleri iddiayı ispatlama külfeti 

altındadır. Türk Medeni Kanunu’nun 6’ncı maddesine göre, “kanunda aksine bir hüküm 

bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla 

yükümlüdür”. Medeni hukukun ispata ilişkin bu genel kuralı vergi hukukunda da geçerlidir.  

İspat yükünün dağılımı ile ilgili temel ilke olayların hayatın olağan akışına uygun yönde 

geliştiğinin kabulüdür. Bu durumda, olağan akış dışındaki olayların varlığını ispat yükü bunu 

ileri sürene ait olmaktadır. Örneğin, ticaretin amacı kâr etmektir. Herhangi bir kazanç amacı 

olmadan ticari faaliyette bulunulması, iktisat bilimine, dolayısıyla hayatın olağan akışına 

aykırıdır. “Zararına satış” yaptığını ilan eden bir tüccarın zarara rağmen ticari faaliyeti 

sürdürmesinin nedenlerini açıklama ve gerçekten zarar ettiğini ispat yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Bir başka örnek, takdir komisyonunun emsallere göre olması gerekenden çok 

yüksek matrah takdir etmesidir. Takdir komisyonları takdir ettikleri matrahları 

                                                 
242  Mualla ÖNCEL, Ahmet  KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., ss. 199- 201. 

243  Bak. Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 49; karş. Nihal SABAN, op.cit., ss. 99-100. 

244  VUK, m. 3/B- 2’ye göre, “Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç 
her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi 
ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz”. 

245  VUK, m. 3/B- 3’e göre, “İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve 
mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir”. 
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gerekçelendirmek zorundadırlar. Bu nedenle, emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek 

düzeyde takdir ettikleri matrahların iktisadi, ticari ve teknik icaplara uygun olduğunu ispat yükü 

takdir komisyonuna ait olacaktır. 

4.3.5.2. Delil Serbestliği İlkesi 

İspatlama amacı ile kullanılan araçlara “delil” (kanıt) denilmektedir. Hukukta genel 

olarak belge, tanık, bilirkişi, ikrar, yemin, karineler gibi deliller kullanılır P245F

246
P.Vergi hukukunda, 

yemin dışında, her türlü delilin kullanılmasına izin verilmektedir. Karmaşık iktisadi olgular 

olan vergiyi doğuran olayların ispat edilmesinde her türlü delilin kullanılması bir zorunluluk 

olarak ortaya çıkmıştır P246F

247
P. Bu serbestlik, ekonomik yaklaşım ilkesinin doğal bir sonucu olarak 

kabul edilmektedir. Başka bir deyişle delil serbestliği, vergilendirmede geçerli olan iktisadi 

gerçeklik arayışının vazgeçilmez aracıdır P247 F

248
P.  

Delil serbestliği ilkesinin mükellefin yararına mı, idarenin yararına mı olduğu 

konusunda doktrinde farklı görüşlere rastlanmaktadır. Bir görüşe göre, delil serbestliği ilkesi 

genellikle idarenin yararına, mükellefin aleyhine sonuç doğurur. Mükellefler belge ve kayıt 

düzenini ile vergi kanunları hükümlerine uygun hareket ettiklerini ispat etmek zorundadırlar. 

Diğer taraftan, vergi idaresi, mükellefin kanuna uygun hareket etmediğini her türlü delil ile 

ortaya koyma imkânına sahip bulunmaktadır P248F

249
P. Başka bir görüşe göre, delil serbestliği vergi 

idaresi açısından olduğu kadar mükellefler açısından da geçerli olduğundan, vergilendirme 

işleminin hukuka aykırılığını ispat imkânı mükellefler için de mevcutturP249F

250
P. 

Delil serbestliği ilkesinin sınırlarını yemin, tanık beyanı ve belge düzeni çizmektedir. 

Yemin, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda delil olarak kabul edildiği hâldeP250F

251
P, Vergi 

Usul Kanunu’nda yemin delil olarak kabul edilmemiştir P251F

252
P. Yemin dışında ikinci bir sınırlama 

tanık beyanlarına ilişkindir. Buna göre, vergiyi doğuran olayla ilişkisi doğal ve açık 

bulunmayan tanık ifadeleri delil olarak kullanılamamaktadır. O hâlde, a contrario, vergiyi 

doğuran olayla ilişkisi doğal ve açık bulunan tanığın ifadesi delil olabilecektir. Bununla birlikte, 

vergi yargısında tanık ifadelerinin delil değeri tartışmalıdır. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na tanıklık ile ilgili atıf yapılmamış olması nedeniyle 

vergi yargısında tanık dinlenemeyeceği yönünde yargı kararları bulunmaktadır P252F

253
P. Delil 

serbestliği ilkesine ilişkin üçüncü sınırlama belge düzenidir. Belge düzenine ilişkin kuralar 

                                                 
246  Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 199.  

247  Yusuf KARAKOÇ, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, İzmir, 1994, s. 81. 

248  Selim KANETİ, op. cit., s. 52. 

249  Ibid., ss. 52- 53. 

250  Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 204. 

251  HUMK, m. 337- 362. 

252  VUK, 3/B- 2. 

253  Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 193 ve  s. 204. 
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uyarınca, vergi ile ilgili olay, durum ve işlemlerin, mükelleflerce belgelere dayalı olarak ileri 

sürülmesi ispat bakımından zorunludur P253F

254
P.  

  

                                                 
254  Selim KANETİ, op. cit., s. 53. 
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Uygulama Soruları 

1. Vergi kanunlarının uygulanmasından ne anlaşılmaktadır? 

2. Vergi kanunlarının zaman bakımından uygulanmasını açıklayınız. 

3. Vergi kanunlarının yer bakımından uygulanmasına ilişkin uluslararası hukuk 

ilkelerini açıklayınız. 

4. Vergi hukukunda yorum kavramını ve yorum türlerini açıklayınız. 

5. Vergi hukukunda yorum yöntemlerini açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, vergi kanunlarının zaman bakımından uygulanması kapsamında, vergi 

kanunlarının ne zaman yürürlüğe gireceğini, ne zaman yürürlükten kalkacağını ve geçmişe 

(geriye) yürüyüp yürümeyeceğini; yer bakımından uygulanması kapsamında, kanunların 

yerselliği (mülkiliği) ve kanunların kişiselliği (şahsiliği) ilkelerini ve bu ilkelerin Türk vergi 

sistemine yansımalarını, ilkelerin uluslararası çifte vergilendirme ile ilişkisini ve çifte 

vergilendirmenin önlenmesinde başvurulan yöntemleri; vergi kanunlarının anlam bakımından 

uygulanmasını, başka bir deyişle yorumlanmasını, yorum kavramını ve benzer kavramlarla 

ilişkisini; yorum türlerini ve yöntemlerini; kanun boşlukların doldurulmasında vergi hukuku ile 

özel hukuk arasındaki farklılığı; vergi hukukunda kıyasın önlenmesi için başvurulan tipleştirme 

yöntemini ve tipiklik kavramını ve son olarak vergi hukukunda ispat ve delil konularını 

öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Bölüm Soruları 
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5. VERGİ ÖDEVİ 

  



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

- Mükellef 

- Vergi sorumlusu 

- Mükellefiyet ve vergi sorumluluğuna ilişkin özel sözleşmeler 

- Vergi hukukunda ehliyet 

- Vergi hukukunda temsil 

- Vergi sorumluluğu türleri 

- Vergi nesnesine ilişkin kavramlar 

  



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Mükellefiyet ve vergi sorumluluğuna ilişkin özel sözleşmelerin geçerliliğini 

tartışınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde edileceği 

veya geliştirileceği 

Vergi Alacaklısı 

Vergi hukuku ilişkisinin 

alacaklı tarafı olan aktif 

vergi öznesini 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının yanı 

sıra konu ile ilgili yardımcı 

kaynakların okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

varsa yargısal içtihatların taranarak 

incelenmesi. 

Vergi Borçlusu ve Vergi 

Öznesine İlişkin 

Kavramlar 

Vergi hukuku ilişkisinin 

borçlu tarafı olan pasif 

vergi öznesini 

açıklayabilmek. Vergi 

öznesine ilişkin kavramları 

hukuki ve ekonomik ayrım 

çerçevesinde 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının yanı 

sıra konu ile ilgili yardımcı 

kaynakların okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

varsa yargısal içtihatların taranarak 

incelenmesi. 

Mükellef ve Vergi 

Sorumlusu Kavramları 

Mükellef ve vergi 

sorumlusu ile vergi 

sorumluluğu türlerini 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının yanı 

sıra konu ile ilgili yardımcı 

kaynakların okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

varsa yargısal içtihatların taranarak 

incelenmesi. 

Vergi Hukukunda Ehliyet 

ve Temsil 

Vergi ehliyeti kavramı ile 

kanuni temsili 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının yanı 

sıra konu ile ilgili yardımcı 

kaynakların okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

varsa yargısal içtihatların taranarak 

incelenmesi. 
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Anahtar Kavramlar 

 Mükellef 

 Vergi Sorumlusu 

 Mükellefiyet ve Vergi Sorumluluğuna İlişkin Özel Sözleşmeler 

 Kanuna Aykırı Faaliyetler 

 Vergi Ehliyeti 

 Vergi Hukukunda Temsil 

 Vergi Sorumluluğu Türleri 
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Giriş 

Anayasanın 73. maddesine göre, herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne 

göre vergi ödemekle yükümlüdür. Başka bir deyişle günümüzde vergi bir zorunluluğu ifade 

eder. Vergi ilişkisinin alacaklı tarafında, aktif vergi öznesi olan devlet veya vergi tarh ve tahsil 

yetkisine sahip kamu tüzel kişileri bulunur. Borçlu tarafında ise vergi mükellefi yer almaktadır. 

Türkiye gibi üniter devletlerde vergilendirme (vergi koyma) yetkisi, sadece merkezi devlete 

aittir. Oysa Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre gibi federatif devletlerde federal devlet ile 

birlikte federe devletlerin de vergilendirme yetkileri vardır. 

Merkezi devletlerde, esas olarak yasama organına ait olan vergilendirme yetkisi bazı 

hâllerde kısmen de olsa yürütme organına devredilebilmekte, vergi tarh ve tahsil yetkisi de yerel 

yönetimlere devrolunabilmektedir. Bununla birlikte, bu birimlerin vergi koyma yetkileri 

yoktur. Yetki ve görevleri vergileri tarh ve tahsil işlemleri ile sınırlıdır. Örneğin, Türkiye’de 

bina ve arazi vergisi, ilan ve reklam vergisi, çevre temizlik vergisi gibi vergiler belediyelerce 

tarh ve tahsil edildiği hâlde, bu vergileri koyan kanunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından çıkarılır.  

Pasif vergi öznesi olan mükellefin vergi ödevleri, kanunun öngördüğü bazı hâllerde 

vergi sorumluları tarafından yerine getirilir. Bu durumda üçüncü kişilerin sorumluluğu ile 

karşılaşılır. Vergi sorumluları mükellefin vergi ödevlerinin yerine getirilmesinden 

sorumludurlar. Vergi Usul Kanunu, m. 8’e göre, mükellefin vergi sorumlusundan farklı olarak 

verginin borçlusu olması dışında, kanunda geçen mükellef tabiri vergi sorumlularını da 

kapsadığından, mükellefle ilgili tüm hükümler vergi sorumluları için de geçerlidir. Vergi 

hukukunda çeşitli sorumluluk hâlleri bulunmaktadır. 
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5.1. Vergi Alacaklısı 

Vergi dolayısıyla vergi alacaklısı ile vergi borçlusu arasında bir alacak-borç ilişkisi 

kurulmaktadır. İlişkinin alacaklı tarafında devlet veya vergi tarh ve tahsil yetkisine sahip kamu 

tüzel kişileri bulunur. Vergilendirme (vergi koyma) yetkisi, Türkiye gibi üniter devletlerde 

sadece merkezi devlete ait olduğu hâlde, Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre gibi federatif 

devletlerde federal devlet ile birlikte federe devletlerin de vergilendirme yetkileri 

bulunmaktadırP254F

255
P.  

Merkezi devletlerde, esas olarak yasama organına ait olan vergilendirme yetkisi bazı 

hâllerde kısmen de olsa yürütme organına devredilebildiği gibi, vergi tarh ve tahsil yetkisi de il 

özel idareleri ve belediyelere devrolunabilmektedir. Bununla birlikte, bu birimlerin 

vergilendirme yetkileri bulunmamaktadır. Yetki ve görevleri yasama organınca konulan 

vergileri tarh ve tahsil etmekle sınırlıdır. Örneğin, Türkiye’de bina ve arazi vergisi, ilan ve 

reklam vergisi, çevre temizlik vergisi gibi vergiler belediyelerce tarh ve tahsil edildiği hâlde, 

bu vergileri koyan kanunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılır.  

5.2. Vergi Borçlusu ve Vergi Öznesine İlişkin Kavramlar 

Vergi ödeyicisi tarafından ödenecek somut ve kişisel vergi miktarına “vergi borcu” 

denilmektedirP255F

256
P. Vergi ödeyicisi her zaman vergi borçlusu (mükellef) olmayabilir. “Mükellef” 

kanunun verginin doğumunu bağladığı olay ile ilişkisi dolayısıyla vergi borcunu geliri veya 

servetinden ödemek zorunda olan kişi ve kurumdur. Oysa “vergi ödeyicisi” vergiyi vergi 

alacaklısına fiilen ödemek zorunda olan kişi ve kurumları ifade etmektedir P256F

257
P. Mükellefler genel 

olarak vergi borçlarını fiilen kendileri öderler. Ancak, bazen vergi borcu mükellef (vergi 

borçlusu) yerine bir nevi aracı konumunda bulunan başka kişilerden tahsil edilir. Mükellefin 

vergi borcunun ödenmesinden ve diğer vergi ödevlerinin yerine getirilmesinden sorumlu 

tutulan üçüncü kişilere “vergi sorumlusu” denir.   

5.2.1. Vergi Hukukunda Ehliyet ve Temsil  

5.2.1.1. Vergi Ehliyeti Kavramı 

Türk Medeni Kanunu’nda gerçek kişiler bakımından iki türlü ehliyet yer almaktadır. 

Birincisi “hak ehliyeti”, ikincisi ise “fiil ehliyeti”dir. Hak ehliyeti, bütün insanların, hukuk 

düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara sahip olabilmeleri demektir. Kanunun “hak 

ehliyeti” kenar başlıklı 8’inci maddesine göre, “her insanın hak ehliyeti vardır”(f. 1). “Buna 

göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler” 

(f. 2). Bununla birlikte, hak ehliyetine sahip olmak hakları bizzat kullanabilmek için yeterli 

                                                 
255  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 57. 

256  Fritz NEUMARK, op. cit., s. 68. 

257  Salih TURHAN, op. cit., s. 48. 
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değildir. Kişinin haklarını kendi başına kullanabilmesi belli bir olgunluk düzeyini, başka bir 

deyişle fiil ehliyetine sahip olmayı zorunlu kılar.  

Türk Medeni Kanunu’nun “fiil ehliyeti” kenar başlıklı 9’uncu maddesine göre, “fiil 

ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir”; 10’uncu 

maddesine göre ise, “ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti 

vardır”. Görüldüğü gibi fiil ehliyeti, kişinin belli bir yaşa gelmesi, olayları kavrayabilecek bir 

zihinsel güce sahip olması ve o kişi hakkında mahkemece verilmiş bir kısıtlama kararının 

bulunmaması koşullarına bağlıdır P257F

258
P. O hâlde, medeni hukukumuz açısından, ancak ayırt etme 

gücüne sahip olan ve kısıtlı olmayan ergin kişiler, fiil ehliyetine sahip bireyler olarak kendi 

iradeleriyle hak edinebilmekte ve borçlanabilmektedirler P258F

259
P. 

Tüzel kişilerin de gerçek kişiler gibi haklara ve borçlara ehil oldukları (hak ehliyetine 

sahip oldukları) Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmektedir P259F

260
P. Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş 

belgelerine göre gerekli organlara sahip oldukları zaman ise fiil ehliyetini de 

kazanmaktadırlarP260F

261
P. 

Vergi hukukunda durum farklıdır. Vergi mükellefiyeti için de vergi sorumluluğu için de 

hukuki ehliyetin, bir başka deyişle fiil ehliyetinin varlığı gerekli değildir. Medeni hukukun ehil 

saydığı gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra, medeni hakları kullanma ehliyeti bulunmayan gerçek 

kişilerle, tüzel kişiliklerinin bulunmaması nedeniyle özel hukuk açısından ehil sayılmayan kişi 

toplulukları da mükellef ve vergi sorumlusu olabilmektedirler P261F

262
P. Vergi Usul Kanunu’nun 

“vergi ehliyeti” kenar başlıklı 9’uncu maddesinde, “mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için 

kanuni ehliyet şart değildir” (f.1) hükmüne yer verilmiştir. İşte, mükellefiyet ve vergi 

sorumluluğu için hukuki ehliyetin (kanuni ehliyet, medeni hakları kullanma ehliyeti, fiil 

ehliyeti) aranmamasına “vergi ehliyeti” denir. Ancak, hukuki ehliyeti bulunmayanların 

mükellef ve vergi sorumlusu olabilmeleri, bu gibilere resen dava açma yeterliliğini 

kazandırmamaktadırP262F

263
P. Bunlar adına ancak kanuni temsilcileri dava açabildikleri gibi, tüm 

vergi ödevleri de yine kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir.  

Vergi hukukunda hukuki ehliyetin (kanuni ehliyetin) aranmaması vergi güvenliğinin 

sağlanması bakımından önemlidir. Vergi ehliyeti dolayısıyla bir kimse küçük veya kısıtlı 

                                                 
258  Aydın AYBAY, Rona AYBAY, op. cit., s. 154.  

259  Türk Medeni Kanunu’nun fiil ehliyetsizliğini düzenleyen maddelerinden 14’üncü maddesinde yer alan “ayırt 
etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur” hükmü 10’uncu madde hükmünü 
tamamlamaktadır. 

260  TMK, m. 48’e göre, “Tüzel Kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar 
dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler”. 

261  TMK, m. 49’a göre, “Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil 
ehliyetini kazanırlar”. 

262  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s.  61.  

263  Ibid., s. 62. 
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olduğunu ileri sürerek mükellefiyetten kaçınamamakta, böylece vergi alacağı da güvence altına 

alınmış olmaktadır P263F

264
P. 

5.2.1.2. Vergiyi Doğuran Olayın Kanunlarla Yasaklanmış Olması 

Hâlinde Vergilendirme 

Vergi mükellefi ve vergi sorumlusu olmak için hukuki ehliyet (kanuni ehliyet) 

aranmadığı gibi, vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış olması da vergilendirmeyi 

engellememektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “vergiyi 

doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu 

kaldırmaz” hükmüne yer verilmiştir. Kanun koyucunun yasal olmayan olay ve durumları da 

vergi kapsamına almasının temel nedeni yasal ve yasa dışı faaliyetlerde bulunanlar arasında bir 

haksız rekabetin (rekabet eşitsizliğinin) ortaya çıkmasını önlemektir. Örneğin, kanun dışı 

uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen kazançlar gelir vergisine, ticari faaliyet kapsamında 

Türkiye’de yapılan uyuşturucu madde teslimleri de katma değer vergisine tabidir. Bir başka 

örnek, sahte fatura ticareti ile ilgili olarak verilebilir. Sahte fatura düzenlenmesi, Vergi Usul 

Kanunu’nun 359/b maddesine göre 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını gerektiren kaçakçılık 

suçunu oluşturan fiillerdendir. Bu fiil ile vergi ziyaına da neden olunmuşsa, ayrıca vergi ziyaı 

cezası da kesilir. Sahte fatura düzenlenmesi kanunen yasaklanmış olduğu hâlde, VUK 9/f.2 

uyarınca, sahte fatura alıp satan kişinin elde ettiği komisyon gelirleri gelir vergisine tabi olur. 

5.2.2. Vergi Öznesine İlişkin Kavramlar 

5.2.2.1. Vergi Öznesi: Hukuki Ayrım 

5.2.2.1.1. Mükellef (Yükümlü) 

5.2.2.1.1.1. Tanım 

Vergi öznesine ilişkin hukuki ayrım çerçevesinde “mükellef” (ya da “yükümlü”) ve 

“vergi sorumlusu” (ya da “vergi ödeyicisi”) olmak üzere iki kavram yer almaktadır. Yukarıda 

da belirtildiği gibi, mükellef, kanunun vergi alacağının doğumunu bağladığı olay ile ilişkisi 

dolayısıyla vergiyi geliri veya servetinden ödemek zorunda olan kişi ve kurumlardır P264F

265
P. VUK 

8/1’e göre, “mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya 

tüzel kişidir”P265F

266
P.   

                                                 
264  Sadık KIRBAŞ, op. cit., s. 89. 

265  Salih TURHAN, op. cit., s. 48. 

266  “Terettübeden” veya “terettüp eden” yerine, “düşen” veya “yüklenen”de denilebilir. Ancak, kanunda ilki 
kullanılmıştır.  
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 Tanımdan anlaşılacağı gibi, verginin kanuniliği ilkesi gereği P266F

267
P kimin verginin 

mükellefi olduğunu kanun belirler.  

Mükellefiyetin kaynağının kanun olduğu, Anayasa 73/3’ün yanı sıra VUK 8/1’de de 

açıkça ifade edilmektedir. VUK 8/1’de vergi kanunlarına atıf yapılarak, her bir vergi 

bakımından mükellefin, o verginin kendi kanununa göre belirleneceği hükme bağlanmıştır P267F

268
P. 

Bu durumda, gelir vergisinin mükellefi Gelir Vergisi Kanunu’na göre, kurumlar vergisinin 

mükellefi Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, katma değer vergisinin mükellefi Katma Değer 

Vergisi Kanunu’na göre, özel tüketim vergisinin mükellefi Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na 

göre, damga vergisinin mükellefi Damga Vergisi Kanunu’na göre, veraset ve intikal vergisinin 

mükellefi Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre, motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na göre belirlenmektedir.   

Mükellefin, vergi borcunu ödemenin yanı sıra, bildirimde bulunma, defter tutma, belge 

düzenine uyma gibi ödevleri de bulunmaktadır. Mükellefin vergiyi ödeme ödevine “maddi 

ödev” (maddi mükellefiyet), diğer ödevlerine ise “şekli ödevler” (şekli mükellefiyet) denir.  

5.2.2.1.1.2. Mükellefiyetin Daraltılması (Sınırlandırılması): Muaflık 

Vergi mükellefiyetinin daraltılması ya da sınırlandırılması demek olan muaflık, vergi 

kanunlarındaki mükellef tanımı içinde yer alan bazı kişi ve kurumların tam veya kısmi, devamlı 

veya geçici, mutlak veya şartlı olarak verginin kapsamı dışında tutulmasını ifade etmektedir. 

Başka bir deyişle, kanun koyucu tarafından belli bir verginin mükellefi olarak tanımlanan bazı 

kişi ve kurumların, yine kanun koyucunun iradesi doğrultusunda o verginin kapsamı dışında 

tutulmalarına “muaflık” (bağışıklık ya da muafiyet) denilmektedir. Muaflıkların 

belirlenmesinde, sosyal ve iktisadi düşünceler ile vergi tekniğine ilişkin faktörler etkili 

olmaktadır. Gelir vergisinde esnaf ve diplomat muaflığı; kurumlar vergisinde çeşitli kamu idare 

ve müesseseleri ile kooperatiflere ve Bakanlar Kurulunca uygun görülen vakıflara tanınan 

muaflıklar, muaflıkların başlıca örneklerindendir P268F

269
P.  

5.2.2.1.1.3. Mükellefiyetin Genişletilmesi: Müşterek ve Müteselsil 

Sorumluluk  

Vergi mükellefiyetinin genişletilmesi hâlinde, müşterek sorumluluk (ortaklaşa 

sorumluluk) ve müteselsil sorumluluk (zincirleme sorumluluk) olmak üzere iki ayrı sorumluluk 

türü ortaya çıkmaktadır. Müşterek sorumluluk, mükellefin vergi borcunu ödemek ve diğer 

ödevlerini yerine getirmek zorunda olan kişilerin, mükellefle birlikte sorumluluğunu ifade eder. 

Bu tür sorumluluğa örnek olarak vergi kesenlerin sorumluluğu gösterilebilir (VUK, m. 11). 

Oysa müteselsil sorumluluk, aynı vergi borcunun ödenmesinden birden fazla kişinin sorumlu 

                                                 
267  Anayasanın 73’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre, “vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler 
kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır”. 

268  VUK 3/A’ya göre, ‘vergi kanunu’ tabiri Vergi Usul Kanunu ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi vergi, 
resim ve harç kanunlarını ifade etmektedir.  

269  Salih TURHAN, op. cit., s. 50.  
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olmasıdır. Özel hukukta borçların teselsülü, alacaklının alacağının tamamını borçluların 

herhangi birinden isteyebilmesidir. Teselsül, birden fazla borçlunun alacaklıya karşı aynı 

borcun borçlusu olduklarını kendi iradeleriyle kabul etmeleri sonucunda veya vergi hukukunda 

olduğu gibi, kanun hükmü uyarınca doğabilir P269F

270
P. Damga vergisine tabi kâğıtları imza edenlerin 

her birinin, damga vergisi ve cezalarının tamamının ödenmesinden sorumlu tutulmaları 

müteselsil sorumluluğun örneklerindendir (DVK, m. 24) P270F

271
P.  

5.2.2.1.2. Vergi Sorumlusu 

5.2.2.1.2.1. Tanım 

Mükellefler vergi ödevlerinin yerine getirilmesinden esas olarak kendileri 

sorumludurlarP271F

272
P. Ancak, bazı hâllerde bu ödevlerin yerine getirilmesi ödevi kanun koyucu 

tarafından üçüncü kişilere yüklenir. Bu durumda, mükellefler vergi borçlusu olmaya devam 

ettikleri hâlde, vergi ödevlerinin yerine getirilmesinden kendileri sorumlu olmazlar. Vergiyi 

ödeme ve diğer vergi ödevlerini (bildirimde bulunma, defter tutma, belge düzenine uyma, 

muhafaza ve ibraz gibi) yerine getirme sorumluluğu “vergi sorumlusu” adı verilen mükellef 

dışındaki kişi veya kurumlara ait olur. VUK 8/2’ye göre, “vergi sorumlusu, verginin ödenmesi 

bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir”. Vergi sorumlusu, mükellefin 

maddi ödevini (vergiyi ödeme ödevini) yerine getirmenin yanında, bununla ilgili şekli 

ödevlerden de sorumludur. Örneğin, vergi kesenler kestikleri vergileri vergi dairesine 

ödedikleri gibi, bu vergilerin dayanağını oluşturan matrahların beyanından, ilgili belgelerin 

düzenlenmesinden, matrah ve vergilerin defterlere kaydından ve diğer şekli ödevlerin yerine 

getirilmesinden de sorumludurlar.  

Vergi sorumluluğu kurumunun amacı genel olarak verginin tahsilinde kolaylık 

sağlamaktırP272F

273
P. Vergi idaresi bu kurum aracılığı ile vergi alacağını daha düşük bir maliyetle, 

güven ve kolaylıkla tahsil edebilir. Örneğin, gelir vergisinde çok sayıda mükellefin vergisinin 

ayrı ayrı tarh edilmesi yerine, az sayıda ödeme yapanın tarhiyata muhatap alınması daha 

ekonomik, basit ve güvenli bir yöntemdir. Vergi sorumluluğunun üçüncü kişilere yüklendiği 

hâllerde, mükellef ile vergi sorumlusu arasındaki tek fark mükellefin verginin hukuki borçlusu, 

vergi sorumlusunun ise aracı ödeyici olmasıdır. Bunun dışında, mükellef için öngörülen tüm 

hak ve ödevler vergi sorumluları için de geçerlidir P273F

274
P.  

                                                 
270  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 70. 

271  M. Orhan DİKMEN, op.cit., s. 112; F. NEUMARK, op.cit., s. 67 ; Salih TURHAN, op. cit., s. 51. 

272  Vergi sorumlusu gibi mükellef kavramı da Vergi Usul Kanunu’nun  birinci kitabının birinci kısmının “vergi 
sorumluluğu” başlıklı ikinci bölümünde tanımlanmaktadır. “Mükellef”in vergi sorumluluğu başlığı altında yer 
alması, kanun koyucunun “vergi sorumluluğu” deyimi ile sadece dar anlamda üçüncü kişilerin sorumluluğunu 
değil, aynı zamanda mükellefin kendi vergi ödevlerinden sorumluluğunu ifade ettiğini göstermektedir. Bununla 
birlikte, “vergi sorumlusu” deyimi hemen her zaman üçüncü kişileri ifade eder. Karş. Mualla ÖNCEL, Ahmet 
KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 77. 

273  Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi (1976), s. 17. 

274  VUK, m. 8/3’e göre, “..bu kanunun müteakip maddelerinde geçen ‘mükellef’ tabiri vergi sorumlularına da 
şamildir”. 
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5.2.2.1.2.2. Vergi Sorumluluğu Türleri 

5.2.2.1.2.2.1. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 

Vergi hukukunda kanuni temsilcilerin sorumluluğu iki ayrı kanunda düzenlenmiştir. İlk 

düzenleme, Vergi Usul Kanunu’nun “kanuni temsilcilerin ödevi” kenar başlıklı 10’uncu 

maddesinde; diğer düzenleme ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’un “kanuni temsilcilerin sorumluluğu” kenar başlıklı mükerrer 35’inci maddesinde yer 

almaktadır. 

5.2.2.1.2.2.1.1. Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu Maddesi’ne Göre 

Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 

Vergi Usul Kanunu’nun “Kanuni Temsilcilerin Ödevi” kenar başlıklı 10’uncu maddesi 

uyarınca, kanuni temsilci, ancak, kendisine düşen ödevleri yerine getirmemesi nedeniyle, vergi 

ve vergiye bağlı alacakların mükellef veya vergi sorumlularının varlığından alınamaması 

hâlinde, kendi mal varlığından ödemekle sorumlu tutulmaktadırP274F

275
P. Bu hüküm çerçevesinde, 

mükellefe ait vergi alacağının kanuni temsilcinin varlığından alınabilmesinin iki unsurun 

varlığına bağlı olduğu görülmektedir. Verginin mükellefin varlığından alınamaması nesnel 

(objektif) unsuru; verginin alınamamasında kanuni temsilcinin kusurunun bulunması ise öznel 

(subjektif) unsuru oluşturmaktadır. Ancak, kanuni temsilci, bu şekilde ödemek zorunda 

kaldığı vergiyi, kendisinin verginin borçlusu olmaması nedeniyle asıl borçlu olan mükellefe 

rücu edebilir.  

Vergi Usul Kanunu’nun yukarıda belirtilen maddesine göre, tüzel kişilerle küçüklerin 

ve kısıtlıların, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların mükellef veya vergi sorumlusu olmaları 

hâlinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir.  

Gerçek kişilerin kanuni temsilcileri, küçüklerde veliler, kısıtlılarda vasiler, bazı 

durumlarda da belirli işleri görmek ve mal varlığını yönetmek için atanan kayyımlardır. Tüzel 

kişilerin kanuni temsilcileri ise yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdürler vb.dir.  

Kanuni temsilcilerin kendilerine düşen ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden 

mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi 

ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu durum, 

Türkiye’de bulunmayan mükelleflerin Türkiye’deki temsilcileri için de geçerlidir. 

Tüzel kişilerin tasfiye hâline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin 

tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.  

                                                 
275  Bu sorumluluk şekline “kusur sorumluluğu” (subjektif (öznel) sorumluluk) denir.   
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5.2.2.1.2.2.1.2. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 

Mükerrer 35’inci Maddesi’ne Göre Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  

5.2.2.1.2.2.1.2.1. 4108 Sayılı Kanun’la Yapılan Düzenleme 275F

276 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un mükerrer 35’inci maddesi 

uyarınca kanuni temsilci, kendisine düşen ödevleri yerine getirsin veya getirmesin, mükellefin 

mal varlığından alınamayan kamu alacaklarını kendi mal varlığından ödemekle sorumludur P276F

277
P. 

Kanuni temsilci, burada da ödediği kamu borcu bakımından asıl kamu borçlusuna rücu etme 

hakkına sahiptir (AATUHK, mük.m.35/f.4). 

Madde gerekçesinde, bu düzenlemenin, VUK, m. 10’dakine benzer bir hükmün Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da bulunmamasının yarattığı eksikliğin 

giderilmesi amacıyla yapıldığı ifade edilmektedir P277 F

278
P.  

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun mükerrer 35’inci maddesine 

göre, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşların mal 

varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu 

alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşu idare edenlerin kişisel mal 

varlıklarından tahsil edilir (AATUHK, mük.m.35/f.1). Bu durum, yabancı kişi veya kurumların 

Türkiye’deki temsilcileri için de geçerlidir (AATUHK, mük.m.35/f.2). 

Tüzel kişilerin tasfiye hâline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin 

tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz (AATUHK, 

mük.m.35/f.3). 

                                                 
276  4108 sayılı; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun. RG. T. 2/6/1995, S. 22301. 

277  Bu sorumluluk şekline, “kusursuz sorumluluk” (objektif (nesnel) sorumluluk) denir. 

278  Bu amaç maddenin gerekçesinde şu şekilde anlatılmıştır:  

“…Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen fiyat farkı, kur farkı, haksız yere alınan, 
ihracatta vergi iadesi, kaynak kullanımı destekleme primi gibi bazı amme alacaklarının tüzel kişiliğin mal 
varlığından tahsil imkânı bulunmadığından kanuni temsilciler hakkında takibata geçilmiş ancak Danıştay’ca 
verilen muhtelif kararlarla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen alacakların takibinde mezkur 
maddenin tatbik imkânı bulunmadığı yönünde görüş birliğine varılmıştır. 

Vergi Usul Kanununun kapsamına girmeyen bu tür alacakların takibinde genel hükümlere başvurulması uzun 
zaman alacağı gibi bu hükümlerin uygulanması idareye pratik bir fayda sağlamayacaktır. 

Bu itibarla, amme borçlusunun mal varlığından alınamayan bu tür alacakların kanuni temsilcilerinin, teşekkülü 
idare edenlerin veya yabancı şahıs veya kurum mümessillerinin mal varlığından 6183 sayılı Kanun hükümlerine 
göre tahsilini temin etmek ve Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi ve buna bağlı alacaklarda sorumlu olan 
bu şahısların diğer amme alacaklarının ödenmesinden de sorumlu olmalarını sağlamak amacıyla 6183 sayılı 
Kanuna mükerrer 35’inci madde eklenmiştir”.  

Son paragrafta yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, kanun koyucu, mükerrer 35’inci maddeyi, Vergi Usul 
Kanunu’nun kapsamına girenler dışında kalan kamu alacakları için düzenlemiştir. Danıştay 4. Dairesi de 
29.04.1997 tarihinde vermiş olduğu E.1996/3659, K. 1997/1325 sayılı kararında, aynı görüşü benimsemiştir”. 
(Bkz. Turgut CANDAN, Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, 3. Baskı, 
Maliye ve Hukuk Yayınları, Şubat 2006, ss. 72-75). 
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Görüldüğü gibi, VUK, m. 10 ile AATUHK, mükerrer m. 35 hükümleri arasında farklılık 

bulunmaktadır. VUK 10’da, kanuni temsilci bakımından kusur sorumluluğu, AATUHK, 

mükerrer m. 35’de ise, kusursuz sorumluluk hâlleri kabul edilmiştir. Vergi ve bağlı alacaklar 

için hangi hükümlerin uygulanacağı konusunda bazı tereddütler ortaya çıkmıştır. Bu konuda, 

Danıştay’ın görüşü, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki kamu alacakları için VUK, m. 10 

hükümlerinin, diğer kamu alacakları için ise, AATUHK, mükerrer m. 35 hükümlerinin 

uygulanması gerektiği yönündedir P278F

279
P. 

5.2.2.1.2.2.1.2.2. 5766 Sayılı Kanun’la Yapılan Düzenleme 279F

280 

Bu kanunla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un kanuni 

temsilcilerin sorumluluğunu düzenleyen mükerrer 35’inci maddesinde yapılan değişiklik 

çerçevesinde; kamu alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci 

veya teşekkülü idare edenlerin farklı kişiler olmaları hâlinde, bu kişilerin kamu alacağının 

ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulmaları öngörülmüştür. Maddenin yeni şeklinde, 

ayrıca, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan kanuni temsilcilerin sorumluluklarına ilişkin 

hükümlerin AATUHK mük.m.35’de yer alan sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı belirtilerek, 

4108 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile başlayan tartışmalara son verilmesi amaçlanmıştır. 

Söz konusu tereddütleri gidermeye yönelik düzenlemenin Vergi Usul Kanunu’nda 

yapılmasının daha doğru olacağını belirtmek gerekir. Danıştay’ın yerleşik hâle gelmiş 

içtihadının Vergi Usul Kanunu’nun bu konuda “özel kanun” olduğu esasına dayandığı da 

dikkate alındığında, değişikliğin AATUHK, mük.m. 35 yerine VUK, m.10’da yapılması daha 

uygun olurdu. Kanuni temsilcilerin kusur sorumluluğunu düzenleyen VUK,m.10 hükmü 

değiştirilmediği sürece, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren kamu alacaklarında kusursuz 

kanuni temsilcilerin sorumlu tutulması hâlinde aynı tartışmaların devam etmesi kaçınılmaz 

olacaktır. 

5.2.2.1.2.2.2. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu 

Vergi sorumluluğunun bir türü de vergi kesenlerin sorumluluğudur. Vergi Usul 

Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmek 

zorunda olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevlerin 

                                                 
279  Danıştay’ın bu konuda vermiş olduğu kararlardan bazıları şunlardır: 

DŞ. 3. Daire, Tarih: 12.11.1998, E. 1997/5167, K. 1998/3958; DŞ. 4. Daire, Tarih: 5.2.2003, E. 2002/1248, K. 
2003/345; DŞ. 7. Daire, Tarih: 21.12.1998, E. 1997/5295, K. 1998/4660; DŞ. VDDGK, Tarih: 26.1.2001, E. 
2000/261, K. 2001/31; DŞ. VDDGK, Tarih: 18.5. 2001, E.2001/79, K. 2001/208. 

Kaynak: Turgut CANDAN, Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, s. 76, 
Dipnot 82.   

Ayrıca;  

DŞ. 7. Daire, Tarih: 9.5.2000, E. 2000/1486, K. 2000/1520;  DŞ. 7. Daire, Tarih: 21.9.2000, E. 2000/2132, K. 
2000/2378; DŞ. 3. Daire, Tarih: 12.10.1999, E. 1999/275, K. 1999/3287. 

Kaynak: Şükrü KIZILOT, Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), Cilt: 
6, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2002, ss. 668- 669. 

280 5766 sayılı; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun.  RG. T. 6/6/2008, S. 26898 (mükerrer). 
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yerine getirilmesinden sorumludurlar. Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı 

asıl mükelleflere rücu etmek haklarını kaldırmaz.  

Kanunda ayrıca müteselsil sorumluluğa da yer verilmiştir. Buna göre, mal alım ve 

satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda 

olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri hâlinde verginin ödenmesinden, alım satıma 

taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da 

sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı 

olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar (VUK, m 11/3). Ancak, 

mal üreten çiftçiler ile nihai tüketiciler, müteselsil sorumluluğun kapsamı dışında 

bırakılmışlardır (VUK, m 11/4) P280F

281
P.  

5.2.2.1.2.2.3. Mirasçıların Sorumluluğu 

Ölüm hâlinde mükelleflerin ödevleri ortadan kalkmamakta, mirası reddetmemiş kanuni 

ve mansup (atanmış) mirasçılara geçmektedir. Her bir mirasçı, ölen mükellefin vergi 

borçlarından miras payları oranında sorumlu olur (VUK, m. 12). Mirasçıların şekli ödevlerden 

sorumluluğu konusunda kanunda açık bir hükme yer verilmemiş olmakla birlikte, VUK m. 

164’de yer alan, “Ölüm işi bırakma hükmündedir. Ölüm mükellefin mirası reddetmemiş 

mirasçıları tarafından vergi dairesine bildirilir (f.1). Mirasçılardan herhangi birinin ölümü 

bildirmesi diğer mirasçıları bu ödevden kurtarır (f. 2)” hükümlerinden ölümün bildirilmesinin 

bütün mirasçılara yüklenen bir şekli ödev olduğu anlaşılmaktadır. Diğer şekli ödevler 

bakımından da (diğer bildirimler, defter tutma, belge düzenine uyma, muhafaza ve ibraz vb.) 

aynı ilkenin geçerli olacağı düşünülebilir. Başka bir deyişle maddi ödevin yerine getirilmesinde 

kabul edilmeyen teselsülün şekli ödevler bakımından geçerli olduğu ifade edilebilir. Vergi 

cezaları ise cezaların kişiselliği ilkesi gereği mirasçılara geçmeyerek düşmektedir (VUK, m. 

372). 

5.2.2.1.2.2.4. 3568 Sayılı Kanun’a Göre Yetki Almış Serbest 

Muhasebecilerin (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) ve 

Yeminli Mali Müşavirlerin (YMM) Sorumluluğu  

Bu sorumluluk, 3568 sayılı Kanun’a göre yetki almış meslek mensuplarının “sınırlı 

uygunluk denetimi” yapma sorumluluğunu ifade etmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 

düzenlemenin yer aldığı mükerrer 227’nci maddesi, 1994 yılında çıkarılan 4008 sayılı Kanun’la 

uygulamaya konulmuştur. 

Anılan madde çerçevesinde; Maliye Bakanlığı, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı 

Kanun’a göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli 

mali müşavirler tarafından da imzalanması zorunluluğunu getirmeye, bu zorunluluğu 

beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya; 

                                                 
281  Bu konudaki tartışmalar için bak. S. Ateş OKTAR, “Vergi Usul Hukukunda Vergi Kesenlerin Sorumluluğu ve 
Müteselsil Sorumluluk Üzerine Düşünceler”, Sayıştay Dergisi, 135’inci Kuruluş Yıldönümü Özel Sayısı, Nisan- 
Haziran 1997, Sayı:25, T.C. Sayıştay Başkanlığı Ya-yını, ss. 63-105. 
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ayrıca, vergi kanunlarında yer alan muafiyeti istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve 

benzeri vergi avantajlarından yararlanılmasını, bakanlıkça belirlenen şartlara uygun olarak 

yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, vergi 

kanunları kapsamındaki yeminli mali müşavirlik tasdik işlemlerini elektronik ortamda 

gerçekleştirmeye ve tasdike konu işlemleri mükellef grupları, faaliyet ve tasdik konuları 

itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye ve uygulatmaya ve bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkili kılınmıştır (VUK, mük. m. 227/f.1, b.1,2,3). 

Vergi beyannamelerini imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, 

imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter 

kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını oluşturan belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya 

çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle 

birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar (VUK, mükerrer madde 227/f.2).  

5.2.2.1.2.2.5. Karnesiz Hizmet Erbabı Çalıştıranların Sorumluluğu 

Vergi Usul Kanunu’nun 251’inci maddesi uyarınca, kazançları basit usulde tespit edilen 

ticaret erbabı ile götürü gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, 

yanlarında çalışan hizmet erbabının, kanunun tayin ettiği süre içinde vergi karnesi almalarını 

ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini sağlamaya mecburdurlar. Aksi takdirde; 

a) Zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının 

vergisi işveren adına tarh edilir, cezası da işveren adına kesilir. 

b) Karnesini zamanında almış ve vergisini tarh ettirmiş olan hizmet erbabının 

zamanında ödenmemiş olan vergisi ve gecikme zammı, yanında çalıştığı tespit edilen 

işverenden tahsil olunur. 

İşverenler, bu şekilde ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler. Bununla 

birlikte, vergi ödevini yerine getirmeyen hizmet erbabının (mükellefin) bu kusurundan dolayı 

kesilecek cezadan işverenin sorumlu tutulmasına ilişkin kanun hükmünün, Anayasanın 38’inci 

maddesinde yer alan ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine uygunluğu ise ayrıca tartışma 

konusudur.  

5.2.2.1.2.2.6. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 

Bu vergi sorumluluğu hâli, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar 

bakımından Kurumlar Vergisi Kanunu, diğer kurum ve işletmeler bakımından ise Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Esasen, bu konuda her iki 

kanunda yer alan hükümler büyük ölçüde birbirine paraleldir.  
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5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun P281F

282
P 17’nci maddesi uyarınca, tasfiye 

memurları P282F

283
P, kurumun tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan 

vergileri ve diğer itirazlı tarhiyat için İcra ve İflas Kanunu’nun 207’nci maddesine uygun bir 

karşılık ayırmadan aynı kanunun 206’ıncı maddesinin dördüncü sırasında yazılı alacaklılara 

ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. Aksi takdirde, bu vergilerin asıl ve zamları ile 

vergi cezalarından şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar (KVK, m. 17/7). Bu vergiler ile 

tasfiye işlemlerinin incelenmesi sonucunda tarh edilecek vergilerin asıl ve zamları, tasfiye 

sırasında dağıtım, devir, iade veya satış gibi yollarla kendisine bir iktisadi kıymet aktarılan veya 

tasfiye kalanı üzerinden kendisine paylaştırma yapılan ortaklardan da aranabilir. Ortaklardan 

tahsil edilen vergi asılları için ayrıca tasfiye memurlarına başvurulmaz (KVK, m. 17/7-a). 

Tasfiye memurları, bu şekilde ödedikleri vergilerin asılarından dolayı, kendisine bir iktisadi 

kıymet aktarılan veya tasfiye kalanından pay alan ortaklara, ortakların aldıkları kıymetlerin 

vergileri karşılamaya yetmemesi hâlinde, İcra ve İflas Kanunu’nun 206’ncı maddesinin 

dördüncü sırasında yazılı alacaklarını tahsil eden alacaklılara rücu edebilirler (KVK, m. 17/7-

b).  

Tasfiye beyannamesinin verilmesiyle birlikte tasfiye memurları, işlemlerinin vergi 

kanunları yönünden incelenmesini bir dilekçe ile isterler. Dilekçenin verilmesinden itibaren en 

geç üç ay içinde vergi incelemesine başlanır ve aralıksız olarak devam olunur. Vergi dairesi, 

sonucu, vergi incelemesinin sona ermesini izleyen 30 gün içinde tasfiye memurlarına yazı ile 

bildirir. Buna göre, kurumdan aranan verginin sonucu alınıncaya kadar tasfiye memurlarının 

sorumluluğu devam eder (KVK, m. 17/8).  

Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin tasfiye öncesi 

dönemleri ile tasfiye dönemlerine ilişkin olarak yapılacak tarhiyata ve kesilecek cezalara, 

müteselsilen sorumlu olmak üzere, tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye 

dönemleri için ise tasfiye memurlarından herhangi biri muhatap tutulur. Limited şirket ortakları, 

tasfiye öncesi dönemlerle ilgili olarak bu kapsamda doğacak kamu alacaklarından şirkete 

koydukları sermaye payları oranında sorumlu olurlar. Şu kadar ki, tasfiye memurlarının 

sorumluluğu tasfiye sonucunda dağıtılan tutarla sınırlıdır (KVK, m. 17/9).  

                                                 
282  13/6/2006 tarihli kanun. 

283 Türk Ticaret Kanunu’na göre, kolektif şirketlerde tasfiye memurları şirket sözleşmesiyle, şirketin devamı 
sırasında veya sona ermesinden sonra ortakların oybirliğiyle seçilir. Tasfiye memuru seçilmemişse, tüm ortaklar 
veya bunların kanuni temsilcileri tasfiyeye memur sayılır. Bununla birlikte, ortaklardan birinin talebi üzerine 
şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi, tasfiye halindeki şirket için bir veya birkaç tasfiye 
memuru atar. Ortakların seçeceği veya mahkemenin atayacağı tasfiye memurları ortaklardan veya üçüncü 
kişilerden olabilir (TTK, m. 273).  Bu hükümler komandit şirketlerde de uygulanır (TTK, m. 328).  

Anonim şirketlerde, esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde, tasfiye 
yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları pay sahiplerinden veya üçüncü kişilerden olabilir. Tasfiye 
ile görevlendirilenler esas sözleşmede veya atama kararında aksi öngörülmemişse olağan ücrete hak kazanırlar. 
Yönetim kurulu tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi 
halinde de tescil ve ilan yapılır. Şirketin feshine mahkeme karar verirse, tasfiye memuru mahkemece atanır (TTK, 
m. 536). Anonim şirketlerde tasfiye usulü ve tasfiyede şirket organlarının yetkilerine ilişkin hükümler limited 
şirketlerde de uygulanır (TTK, m. 643). 
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Maliye Bakanlığı, mükelleflerin hukuki statülerini, faaliyet alanlarını ve tasfiyeye giriş 

tarihindeki aktif büyüklüklerini dikkate alarak tasfiye işlemlerine ilişkin inceleme 

yaptırmamaya yetkilidir (KVK, m. 17/10).  

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 32’nci maddesi uyarınca, tüzel 

kişilerin tasfiyesinde, bunların borçlu bulundukları kamu alacaklarını ödeme ödevi ve diğer 

ödevleri tasfiye memurlarına, tüzel kişiliği olmayan ortaklıklarla yabancı kurumların 

Türkiye’deki şube, ajans ve temsilciliklerinin tasfiyesinde bunların ödevleri tasfiyeyi 

yürütenlere geçer. Aynı kanunun 33’üncü maddesine göre ise, tasfiye memurları veya tasfiyeyi 

yürütenler, tasfiyenin başladığını üç gün içinde ilgili tahsil dairelerine bildirmek 

mecburiyetindedirler. Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, kamu idarelerinin her türlü 

alacaklarını ödemeden veya ödemek üzere ayırmadan önce tasfiye sonucunda elde edileni 

dağıtamazlar veya bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunamazlar. Aksi hâlde, 

tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, tahakkuk etmiş ve edecek kamu alacaklarından 

şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar. Ancak, bu sorumluluk yapılan tasarrufların ifade ettiği 

para miktarını geçemediği gibi, bunların, ödedikleri borçlar için, kamu alacağı ödenmeden 

kendilerine dağıtım yapılmış olanlara rücu hakları da saklıdır.  

5.2.2.1.2.2.7. Katma Değer Vergisinde Vergi Sorumluluğu 

Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, katma değer vergisinde vergi sorumluluğu, üç 

durumda söz konusu olmaktadır. Bunlardan ilki, dar mükellef gerçek kişi ve kurumlarla ilişkide 

bulunanlar ile Maliye Bakanlığınca sorumlu tutulması uygun görülen diğer kişi ve kurumlar 

için; ikincisi, belgesiz alım yapanlar için; üçüncüsü ise tarım ürünleri lisanslı depo işleticileri 

için uygulanmaktadır.  

KDVK, m. 9 uyarınca; 

1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni merkezinin ve iş 

merkezinin bulunmaması hâlleri ile gerekli görülen diğer hâllerde, Maliye Bakanlığı, vergi 

alacağının güven altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin 

ödenmesinden sorumlu tutabilir.  

2. Fiili ya da kaydi envanter sırasında, belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz 

hizmet satın alındığının tespiti hâlinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi, 

belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır.  

Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, söz 

konusu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir 

süre verilir. Alış belgelerinin bu süre içinde de ibraz edilememesi hâlinde, bu mal ve hizmetlerin 

tespit tarihindeki emsal bedeline göre hesaplanan katma değer vergisi, belgeleri ibraz edemeyen 

mükellefler adına resen tarh edilir. Tarh edilen vergi üzerinden ayrıca vergi ziyaı cezası kesilir. 
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Belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlar adına, vergi inceleme raporuna dayanılarak 

katma değer vergisi tarh edildiği takdirde, ziyaa uğratılan vergi ve bununla ilgili ceza, ayrıca, 

belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan alıcılardan aranmaz. 

3- 5300 sayılı Tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’na göre düzenlenen ürün 

senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimine ait katma değer 

vergisinin ödenmesinden lisanslı depo işleticileri sorumludur. 

5.2.2.1.2.2.8. Özel Tüketim Vergisinde Vergi Sorumluluğu 

Özel tüketim vergisinde vergi sorumluluğu, KDVK, m. 9/f.1’e paralel olarak 

düzenlenmiştir (ÖTVK, m. 4). Buna göre,  

1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni merkezinin ve iş 

merkezinin bulunmaması hâlleri ile gerekli görülen diğer hâllerde, Maliye Bakanlığı, vergi 

alacağının güven altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin 

ödenmesinden sorumlu tutabilir.  

2. Fiili veya kaydi envanter sırasında, kanuna ekli listelerde yazılı malların belgesiz 

olarak bulundurulduğunun tespiti hâlinde, malın tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden 

hesaplanan özel tüketim vergisi, alışını belgeleyemeyen mükellef adına resen tarh edilir. Tarh 

edilecek özel tüketim vergisi, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az 

olamaz.  

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda, bu sorumluluk hâlleri dışında, vergi ve cezalarda 

müteselsil sorumluluğa da yer verilmiştir. ÖTVK, m. 13’e göre; 

1. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün Türkiye’deki rafinerilere 

rafine ettirilmesi sonucunda elde edilen (I) sayılı listedeki malların tesliminde doğacak özel 

tüketim vergisinin ödenmesinden, ithali gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili rafineri şirketi 

müteselsilen sorumludur.   

2. (I) sayılı listedeki malları teslim alanlar, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi 

bir mal olarak kullanarak veya üçüncü kişilere satarak vergi ziyaına sebep oldukları takdirde, 

ziyaa uğratılan vergi dolayısıyla tarhiyata ve vergi ziyaı cezasına muhatap tutulurlar. 

3. (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri 

gerçekleştirenler, bu işlemleri yapmadan önce özel tüketim vergisinin ödendiğini gösteren 

belgeleri aramak zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayarak verginin ödenmesinden önce işlem 

yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu 

malları müzayede yoluyla satanlar ve icra memurları ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve 

gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Bu kimseler ödedikleri 

vergi, ceza ve faizler bakımından mükellefe rücu hakkına sahiptirler.   
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Mükellefin işlediği suçun cezasından memurun sorumlu tutulmasının veya memurun, 

kusuru dolayısıyla kesilen ceza bakımından mükellefe rücu hakkının bulunmasının anayasaya 

uygunluk yönünden tartışılabileceği belirtilmelidir.  

5.2.2.1.2.2.9. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Vergi Sorumluluğu  

Motorlu taşıtlar vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş taşıtlarla ilgili 

bilgileri ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Ancak, mükelleflerin bu ödevi vergi 

sorumluluğunun değil mükellefiyetin bir gereği olduğundan, vergi sorumluluğu kapsamına 

girmemektedir.  

Bununla birlikte, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda, taşıt sicillerinin memurları ile 

noterlere taşıtlarla ilgili bazı bilgilerin bildirilmesi ve motorlu taşıtlar vergisinin ödenip 

ödenmediğinin araştırılması sorumluluğu yüklenerek, çeşitli vergi sorumluluğu hâllerine de yer 

verilmiştir.  

İlk olarak, trafik, belediye ve liman sicil memurları ile sivil hava araçları sicil 

memurları, kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtlarla ilgili olan vergilemeye esas oluşturacak 

bilgileri ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. 

Ayrıca; noterler, trafik, belediye ve liman sicil memurları ile sivil hava araçları sicil 

memurları gibi taşıtların her türlü satış ve devir işlemini yapanların, bu işlemleri yapmadan 

önce, bu taşıtlara ait ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri 

ve vergi cezalarının ödendiğini gösteren belgeyi istemeleri zorunludur. 

 Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları ile fenni muayene yapma yetkisi verilen 

gerçek ve tüzel kişiler ve deniz işletme bölge müdürlükleri, belediyeler, liman başkanlıkları ve 

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, taşıtların fenni muayenelerini 

yapmadan ya da denize veya uçuşa elverişlilik belgelerini vermeden önce, verginin ödenip 

ödenmediğini araştırmak zorundadırlar. Vergisi ödenmemiş taşıtlara fenni muayene yapılamaz, 

denize veya uçuşa elverişlilik belgesi verilemez. Bu zorunluluklara uymadan işlem yapan 

görevliler, ödenmeyen veya noksan ödenen vergiler ile gecikme faizleri, gecikme zamları ve 

vergi cezalarından mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Bu kişilerin, ödedikleri 

vergiler bakımından mükelleflere rücu hakları bulunmaktadır.  

5.2.2.1.2.2.10. Damga Vergisinde Vergi Sorumluluğu 

Damga vergisine tabi kâğıtların vergisinin ödenmemesinden veya noksan 

ödenmesinden dolayı alınması gereken vergi ve cezalardan, mükelleflere rücu hakları olmak 

üzere, kâğıtları ibraz edenler sorumludur. 

Birden fazla kişi tarafından imzalanan kâğıtlara ait vergi ve cezanın tamamından, 

kâğıtları imza edenler müteselsilen sorumludur. Resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek 

kişilere verilen veya dairede bırakılan, damga vergisi alınmamış veya noksan alınmış kâğıtların 

vergisi mükelleflere, cezası düzenleyenlere ait olur. Vergi ve ceza, vergi için mükellefe rücu 
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hakkı olmak üzere, kâğıtları düzenleyenlerden alınır (DVK, m. 24). Damga vergisi ödenmemiş 

veya noksan ödenmiş kâğıtları, vergi ve cezası ödenmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp 

veren noterler adına, her kâğıt için, tahsil edilmeyen damga vergisi üzerinden, maktu vergilerde 

%50, nisbi vergilerde %10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir (VUK, m.355)P283F

284
P. 

Damga Vergisi Kanunu’nda bir “özel sorumluluk” hâli de yer almaktadır. Buna göre, 

yabancı ülkelerle, Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ticari ve 

mütedavil kâğıtların damga vergisi ve cezası, mükelleflerine rücu hakkı saklı olmak üzere, 

hamillerinden alınır (DVK, m. 25).  

5.2.2.1.2.2.11. Harçlarda Sorumluluk 

Düzenleme ve tasdik işlemlerinin noterlerin kusurlarından dolayı mahkeme tarafından 

hükümsüz sayılması hâlinde, noter aldığı harç ve ücret toplamını şahsen tazmin ile sorumludur 

(HK, m. 50/f.1). 

Harçları tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellefle 

birlikte müteselsilen sorumlu olurlar (HK, m. 128).  

5.2.2.1.2.2.12. Limited Şirket Ortaklarının Kamu Alacağından 

Sorumluluğu 

Limited şirket ortakları, şirketten tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan 

kamu alacağından sermaye payları oranında doğrudan doğruya sorumludurlar (AATUHK, m. 

35/f.1). Limited şirket ortağının şirketin vergi borcundan dolayı sorumluluğu, 22/7/1998 

tarihinde kabul edilen 4369 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce, koyduğu veya 

koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarı ile sınırlı iken P284F

285
P, anılan değişiklikten sonra, sermaye 

payı oranında sınırlı (bir başka deyişle sınırsız) bir sorumluluğa dönüştürülmüştür. Böyle bir 

sorumluluğun anlamı, her bir ortağın, sermaye payı oranına isabet eden vergi borcunun (kamu 

borcunun) ödenmesinden sorumlu olmasıdır.  

Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi hâlinde, payı devreden ve devralan kişiler, 

devir öncesine ait kamu alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulurlar. Ayrıca, 

kamu alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı kişiler 

olması hâlinde, bu kişiler de kamu alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu olurlar 

(AATUHK, m.35/f.2,3). 

                                                 
284  Kesilecek özel usulsüzlük cezasının asgari haddi her bir kâğıt için 1 TL’den az olamaz. 

285  AATUHK, m. 35’in 4369 sayılı kanunla değiştirilmeden önceki şekli şöyle idi: 

“Limited ortaklıkların ödenmeyen ve tahsil imkânı bulunmayan amme borçlarından dolayı ortaklar vazettikleri 
veya vaz’ını taahhüt eyledikleri sermaye miktarında doğrudan doğruya mesul ve bu kanun hükümleri gereğince 
takibata tabi tutulur”.  
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5.2.2.1.2.2.13. Emlak Vergisinde (Bina ve Arazi Vergilerinde) Vergi 

Sorumluluğu 

Emlak Vergisi Kanunu’na göre, devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağın 

yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinin ödenmesinden, devreden ve 

devralan, devralanın mükellefe rücu hakkı saklı kalmak üzere, müteselsilen sorumludur. Tapu 

daireleri devir ve ferağ işlemini, yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inci günü akşamına kadar ilgili 

belediyeye bildirmek zorundadır (EVK, m. 30/7). 

5.2.2.1.2.2.14. Veraset ve İntikal Vergisinde Sorumluluk 

Kamu idare ve kuruluşları, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri, 

diğer şirket ve kuruluşlar, mahkemeler ve icra daireleri hak sahiplerine veraset ve intikal 

vergisinin konusuna giren herhangi bir işlem dolayısıyla para ve senet verebilmek için öncelikle 

verginin ödendiğini gösteren vergi dairesince düzenlenmiş bir belge isterler (VİVK, m. 17/f. 

1).  

Bu kurum ve kuruluşlar, belge ibraz etmeyen hak sahiplerine yapılacak ödemelerden 

veraset yoluyla intikallerde yüzde 5, ivazsız intikallerde ise yüzde 15 oranında vergi karşılığı 

tevkifat yaptıktan sonra kalanı ödeyebilirler. Tevkifat yapanlar, kestikleri vergiyi en geç bir 

hafta içinde bulundukları yerin malsandığına yatırmak ve durumu bağlı bulundukları vergi 

dairesine yazı ile bildirmek zorundadırlar (VİVK, m. 17/f.2). 

Tevkifat yapılmadan para ve senet verilmesi ve kesilen vergilerin bir hafta içinde 

malsandığına yatırılmaması hâlinde, kesilmesi ve yatırılması gereken vergiler Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanacak gecikme zammı 

ile birlikte tevkifat yapmak zorunda olanlardan (hâkimler hariç) tahsil edilir. Tevkifatı yapan 

ilgili kuruluşların, bu görevleri süresinde yerine getirmeyen sorumlularından, kesmek ve 

yatırmak zorunda oldukları paraların yüzde 10’u oranında ayrıca ceza tahsil olunur (VİVK, m. 

17/f.3). 

Tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucun ilgili vergi dairesine bildirilmesi 

şartıyla intikal eden gayrimenkullerin tescil işlemi veraset ve intikal vergisinin tahakkuku 

beklenmeksizin yapılır. Ancak, intikali yapılan gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal 

vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis 

edilemez. Tapu memurları vergi dairesince verilmiş ilişik kesme belgesi olmaksızın devir ve 

ferağ işlemi yapamazlar; aksi hâlde, verginin ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen 

sorumlu olurlar (VİVK, m. 19/f.2) P285F

286
P.  

                                                 
286 Ancak, mükelleflerce tahakkuk eden vergiye karşılık teminat gösterilmesi halinde, intikal eden 
gayrimenkullerin bir kısmının veya tamamının devir ve ferağına izin verilebilir (VİVK, m.19/f.3). 



109 

 

5.2.2.1.3. Mükellefiyet ve Vergi Sorumluluğu ile İlgili Özel Sözleşmeler  

Mükellefler veya vergi sorumluları, sözleşme serbestliği ilkesi çerçevesinde, vergi 

kanunları uyarınca kendilerine düşen ödevlerin üçüncü kişilerce üstlenilmesini sağlamaya 

yönelik sözleşmeler yapabilirler. Bu tür sözleşmelerin taraflar açısından doğurduğu sonuçlar ile 

tarafların vergi dairesi ile olan ilişkisi bakımından ortaya koyduğu sonuçlar birbirinden 

farklıdır.  

Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden önce yapılan mükellefiyet ve vergi 

sorumluluğuna ilişkin özel sözleşmelerin, taraflar arasındaki iç ilişkide geçerli olduğu kabul 

edilmektedir. Tarafların vergi idaresi ile olan ilişkisinde ise kanunilik ilkesi belirleyici 

olmaktadır. VUK, m. 8/3’e göre, “vergi kanunlarıyla kabul edilen hâller müstesna olmak üzere, 

mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini 

bağlamaz”. Bunun anlamı, tarafların yapacağı, mükellefiyet ve vergi sorumluluğunun yer 

değiştirmesi sonucunu doğuran sözleşmelerin vergi hukukunda geçerli olmamasıdır. Böyle bir 

sözleşme, anılan hüküm uyarınca, vergi dairesi tarafından dikkate alınmaz. Bununla birlikte, 

mükellef veya vergi sorumlusu, kanun ile kendilerine yüklenen vergi ödevlerini yerine 

getirdikten sonra, iç ilişkide birbirlerine rücu edebilirler P286F

287
P.  

Mükellefiyet ve vergi sorumluluğuna ilişkin özel sözleşmelerin vergi dairelerini 

bağlamayacağı kuralının vergi kanunları ile tanınan istisnaları olabilmektedir. Örneğin, Vergi 

Usul Kanununun 5228 sayılı Kanun’unP287F

288
P 8’inci maddesiyle değişik mükerrer 257’nci 

maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinde, “Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre 

devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve 

bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de 

dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname 

ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi 

hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin 

aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, 

bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları 

itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya,” şeklinde değiştirilmiş; anılan kanunla aynı maddenin sonuna 

eklenen fıkrada da “Birinci fıkranın 4 numaralı bendi uyarınca Maliye Bakanlığının 

beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak 

gönderilmesi hususunda izin vermesi veya zorunluluk getirmesi hâlinde, (mükellef veya 

vergi sorumlusu ile gönderme işini yapacak kişiler arasında özel sözleşme düzenlenmek 

kaydıyla) elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler, mükellef veya vergi 

sorumlusu tarafından verilmiş addolunurP288F

289
P.” hükmüne yer verilmiştir.  

                                                 
287  Selim KANETİ, op. cit., ss. 85- 86. 

288  5228 sayılı kanunun kabul tarihi 16/07/2004’dür. 

289  Yazar tarafından çizilmiştir. 
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5.2.2.2. Vergi Öznesi: Ekonomik Ayrım 

5.2.2.2.1. Kanuni Vergi Yüklenicisi (Taşıyıcısı) 

Kanuni vergi yüklenicisi ya da taşıyıcısı, kanun koyucunun vergi yükünü taşımasını 

istediği kişidir. Bir verginin kanuni yüklenicisinin kim olduğu, ilgili vergi kanunundan 

anlaşılabilir. Örneğin, Gelir Vergisi Kanunu’na göre kanuni vergi yüklenicisi gelir elde eden 

gerçek kişiler; Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kanuni vergi yüklenicisi kazanç elde eden 

vergiye tabi kurumlardır.  

Katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi gibi harcama vergilerinin kanuni yüklenicisi 

ise bu vergilerin mükellefleri değil, vergi konusu mal ve hizmetleri talep eden tüketicilerdir. 

Başka bir deyişle, kanun koyucunun iradesi, bu vergilerin nihai olarak tüketiciler tarafından 

yüklenilmesi yönündedir. Bununla birlikte, tüketicilerin sayıca çokluğu ve bunun beraberinde 

getirdiği denetim güçlükleri verginin tüketiciler yerine verginin mükellefi olan işletmelerden 

tahsil edilmesi; tüketicilere ise vergi yansıması süreci aracılığı ile devredilmesi sonucunu 

doğurmuştur. Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre kanuni vergi yüklenicisi yansıma yolu ile 

vergi yükünü devralan ve vergi indirimi hakkına sahip olmayan nihai tüketicilerdir. Tüketicilere 

katma değer vergisi indirimi hakkı tanınmamış olması, kanun koyucunun iradesinin vergi 

yükünü tüketicinin taşıması yönünde oluştuğunun, başka bir deyişle kanuni yüklenicinin 

tüketici olduğunun açık bir ifadesidir. 

Vergi yükünün kanuni vergi yüklenicisinin üzerinde yerleşip yerleşmeyeceği, kanun 

koyucunun iradesinden çok, vergi yansımasını belirleyen mikro ekonomik ve makroekonomik 

faktörlere bağlı olmaktadır P289F

290
P.  

5.2.2.2.2. Gerçek Vergi Taşıyıcısı 

Gerçek vergi taşıyıcısı, kanun koyucunun iradesi dâhilinde olsun ya da olmasın, vergi 

yükünü fiilen yüklenen kişidir. Gerçek vergi taşıyıcılarının kanuni vergi yüklenicileri ile aynı 

kişiler olmaları ideal durumu yansıtmakla birlikte, bu özdeşlik her zaman sağlanamaz ve kanun 

koyucunun iradesi dışında vergi taşıyıcıları ortaya çıkar. İşte hukuk kuralları ile kavranamayan 

bu sapma ya da sızıntılar, vergileme ile izlenen amaçların gerçekleştirilmesini güçleştirir ve 

vergi politikasının etkinliğini önemli ölçüde azaltır. O hâlde, hukuk kurallarının ekonominin 

kural ve kanunlarını öngörmedeki isabet derecesi vergi tekniğinin başarısında büyük bir paya 

sahiptir.  

                                                 
290  Salih TURHAN, op. cit., ss. 248- 267. 
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5.3. Vergi Nesnesine İlişkin Kavramlar 

5.3.1. Vergi Konusu   

5.3.1.1. Tanım  

Verginin konusu, verginin üzerinden alındığı ekonomik değerlerdir. Verginin kanuniliği 

ilkesinin gereği olarak, vergi konuları ilgili vergi kanunlarında açık olarak belirtilirler P290F

291
P. 

NEUMARK’a göre, verginin konusu kanuni mükellefiyetin doğmasını gerektiren şey, fiil, olay 

veya para birimleri şeklinde ifade edilen ekonomik değerler”dir P291 F

292
P. DİKMEN, verginin 

konusunu, “kanuni mükellefiyetin yöneldiği eşya ve hizmetler, ticari ve hukuki işlemler, 

ekonomik kıymetler, fiil ve olaylar ve diğer birtakım hususlar” şeklinde tanımlamaktadır P292F

293
P. 

ERGİNAY ise, “üzerine vergi konulan ve doğrudan doğruya veya dolayısıyla verginin kaynağı 

olan iktisadi unsur” tanımını vermektedirP293F

294
P.  

5.3.1.2. Vergi Konusunun Daraltılması (Sınırlandırılması): İstisna  

Vergi konusunun daraltılması ya da sınırlandırılması olan istisna, vergi kanunlarına göre 

esas olarak vergilendirilen bazı vergi konularının vergi kapsamı dışında bırakılmasıdır. 

İstisnalar, kapsamlarına göre, tam ya da kısmi; sürelerine göre ise devamlı ya da geçici 

olabilmektedirP294F

295
P.  

Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesinde yer alan serbest meslek kazançları 

istisnası ile 3’üncü maddesinde yer alan resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de 

bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup, bunların işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan 

Türk vatandaşlarının, yurt dışında gelir vergisi ve benzeri vergilere tabi tutulan kazanç ve 

iratlarının Türkiye’de vergilendirilmemesi tam istisnaya; yine Gelir Vergisi Kanunu’nun 

21’inci maddesindeki, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde 

edilen hasılatın 2000 TL tutarındaki kısmına uygulanan istisna kısmi istisnaya örnek olarak 

gösterilebilir. Ayrıca, vergi kanunlarının geçici maddelerinde düzenlenen istisnalar ile bütün 

süreli istisnalar geçici istisnaları oluştururken, herhangi bir süre ile sınırlanmamış istisnalar 

daimi istisnalardır. Örneğin, yukarıda belirtilen istisnalar daimi istisnalara; eğitim ve öğretim 

işletmelerinde 5 yıl süreli kazanç istisnası geçici istisnalara örnektir. 

                                                 
291  Abdurrahman AKDOĞAN, Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, 4. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2003, ss. 
10- 11. 

292  F. NEUMARK, op.cit.,  s. 63. 

293  Orhan DİKMEN, op.cit., ss. 107- 108. 

294  Akif ERGİNAY, Kamu Maliyesi, 17. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 2003, s. 39. 

295  Salih TURHAN, op.cit., s. 44. 
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5.3.2. Vergi Matrahı   

Vergi tekniği açısından, vergi konusu kadar, somut vergilendirme işleminin dayanağını 

oluşturan vergi matrahlarının belirlenmesi de önem taşımaktadır. Vergi konusu ve mükellef 

gibi, vergi matrahına ilişkin hükümler de vergi kanunlarında yer alır.  

5.3.2.1. Vergi Matrahının Tanımı ve Türleri 

Matrah, vergi alacağını hesaplamak amacıyla vergi konusunun indirgendiği teknik- 

fiziksel veya ekonomik-parasal büyüklük olarak tanımlanmaktadır P295F

296
P. Ağırlık, uzunluk, sayı, 

yüzölçümü, hacim, alkollü içkilerde alkol derecesi gibi teknik-fiziksel matrahlar üzerinden 

alınan vergilere “spesifik vergi”; fiyat ve bedeller gibi ekonomik değerler üzerinden alınan 

vergilere ise “ad valorem vergi” denilmektedir.  

Verginin konusu ve matrahı bazı vergilerde örtüşebilmektedir. Örneğin, bir zamanlar 

uygulanan baş vergisinde, verginin konusu da matrahı da mükellefin fiziksel varlığı 

olduğundan, bu vergide konu ve matrah aynıdır. Gelir ve servet vergilerinde genel olarak benzer 

bir durum söz konusudur. Konu ile matrahı tamamen farklı olan vergilere ise bina vergisi örnek 

gösterilebilir. Bina vergisinin konusu binanın kendisi olduğu hâlde, matrahı binanın 

değeridirP296F

297
P.  

5.3.2.2. Vergi Matrahının Tespiti Usulleri 

Vergi matrahlarının tespiti amacıyla başlıca dört usul geliştirilmiş ve uygulanmıştır. 

Verginin tarh edilebilmesi için, idarece takdir usulü, karine usulü, götürü usul ve beyan usulü 

olarak adlandırılan bu usullerden birinin uygulanması zorunludur. 

5.3.2.2.1. İdarece Takdir Usulü  

Bu usul, idarenin her bir mükellefin matrahını ayrı ayrı takdir ve tespit etmesi esasına 

dayanmaktadır. Geçmişte yaygın olarak uygulanan idarece takdir usulü, idare elemanlarının 

öznel değer yargılarının etkisine açık bulunması, mükelleflere ait gizli kalması gereken bilgi ve 

belgelerin açıklanmasına yol açması dolayısıyla vergi psikolojisine aykırı olması, vergilemede 

kesinlik, eşitlik ve adaleti sağlamada yetersiz kalması gibi nedenlerle bugün oldukça sınırlı bir 

çerçeve içinde uygulanmaktadır P297F

298
P. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan, ikmalen, resen ve idarece 

vergi tarhı usulleri idarece takdir usulünün bugün hâlâ uygulanan örneklerini oluştururlar. 

                                                 
296  F. NEUMARK, op.cit., s. 64; Salih TURHAN, op.cit., s. 46. 

297  Salih TURHAN, op.cit., s. 47. 

298  Halil NADAROĞLU, op.cit., s. 242. 
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5.3.2.2.2. Karine Usulü  

Karine bilinen bir olaydan hareketle bilinmeyen bir başka olayın varlığının kabul 

edilmesi olarak tanımlanmaktadır P298F

299
P. Eski bir usul olan ve idarece takdir usulünün sakıncalarını 

gidermek amacıyla kabul edilen karinelere göre matrah tespiti istisnai bazı durumlar dışında 

artık kullanılmamaktadırP299F

300
P. Bir zamanlar Fransa’da uygulanan “kapı ve pencere vergisi” karine 

usulünün tipik örneğini oluşturmaktadır. Bu vergide, binaların kapı ve pencere sayılarının 

mükellefin vergi ödeme gücünün göstergesi olduğu kabul edilmekte idi P300F

301
P. Bu usule Türk vergi 

sisteminden örnek olarak, yürürlükten kaldırılmış bulunan ve bugün için uygulanmayan, 

“hayat standardı esası” gösterilebilir.  

5.3.2.2.3. Götürü Usul  

Götürü usul, vergi matrahının ya da giderlerin nesnel (objektif) ölçütlere göre, genel 

olarak tespitini ifade etmektedir. Götürü usul, bu özelliği ile öznel (subjektif) nitelikli idarece 

takdir ve karine usullerinden ayrılmaktadır P301F

302
P. Eskiye göre azalmış olmakla birlikte, götürü 

usulün Türk vergi sisteminde hâlâ çok sayıda örneğine rastlamak mümkündür. Gelir vergisinde 

diğer ücret matrahının tespiti, yabancı ulaştırma kurumlarında matrah tespiti gibi, vergi 

matrahının götürü usule göre tespitini düzenleyen hükümlerin yanı sıra, kanunlarda çeşitli 

götürü gider hükümlerine de yer verildiği görülmektedir. 

Gerçek usule yardımcı bir usul olarak kullanılması gerektiği hâlde, 1960 yılından sonra 

uzun süre Türk vergi sisteminde yaygın olarak uygulanan bir matrah tespit usulü olan götürü 

usulün kapsamı, 22/07/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeler sonucunda 

önemli ölçüde daraltılmıştır. Bugün yürürlükte bulunan götürü usul hükümlerinden bazıları, dar 

mükellef gerçek kişi ve kurumların Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yaptıkları ulaştırma 

işlerinde matrah tespitine ilişkin hükümler P302F

303
P; kazançları basit usulde tespit edilen ticaret 

erbabının yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahiplerinin yanında 

çalışan inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin yanlarında çalışanlar gibi 

kimselerin ücretlerinin, takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 

25’i olarak kabul edilmesi hükmü P303F

304
P; ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık 

faaliyetinde bulunan mükelleflerin, bu faaliyetlerinden döviz olarak elde ettikleri hasılatın 

binde beşine kadar götürü gider indirebilmeleri hükmü P304F

305
P; gayrimenkul niteliğindeki malları 

kiraya verenlerin, gerçek giderler yerine, isterlerse, yıllık hasılatlarının yüzde 25’ini götürü 

gider olarak indirebilmeleri hakkındaki hükümdür P305F

306
P.  

                                                 
299  Akif  ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 80. 

300  Halil NADAROĞLU, op.cit., s. 243. 

301  Ibid., s. 243. 

302  Orhan DİKMEN, op.cit., s. 137. 

303  GVK, m. 45, KVK, m. 23. 

304  GVK, m. 64. 

305  GVK, m. 40/1 parantez içi hükmü. 

306  GVK, m. 74/3. 
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5.3.2.2.4. Beyan Usulü 

Çağdaş vergi sistemlerinde götürü usulün uygulama alanının gittikçe daraltılması 

amaçlanmaktadır. Genel olarak ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça bir esnaf vergilemesi 

usulü olarak nitelendirilen götürü usulün yerini gerçek usulün aldığı görülür P306F

307
P. Beyan usulü, 

mükellefin vergi tarhına dayanak oluşturacak matraha ilişkin bütün bilgileri yazılı olarak vergi 

idaresine vermesi esasına dayanır. Çağdaş vergi sistemlerinin benimsediği bu usulün esası 

basittir: Tüm beyanların doğru olduğunun kabulü ve gerçeğe aykırı beyanda bulunanların 

ortaya çıkarılmasını ve gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlayacak etkin bir denetim 

sisteminin oluşturulması ve uygulanması. Bu usulde, beyan edilen matrahın doğru olduğu kabul 

edildiğinden (doğruluk karinesi), idarenin matrahın belirlenmesinde herhangi bir rolü yoktur. 

Bununla birlikte, uygulanan vergi denetim önlemleri, gerçeğe aykırı beyanda bulunan 

mükelleflerin tespit edilmesini sağlayarak, doğru beyanda bulunulmasını teşvik edebilir P307F

308
P. Ne 

kadar dürüst ve bilinçli olurlarsa olsunlar, mükelleflerin gerçek matrahlarını beyan etmek 

yerine, kendilerince adil gördükleri ölçüde beyanda bulunma eğiliminde oldukları dikkate 

alındığında, bu usulün, ancak etkin bir denetimle paralel olarak uygulanabileceği görülür. 

Bugün beyan usulü, dünyada olduğu gibi Türk vergi sisteminde de kabul edilen ana usuldür. 

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, veraset ve intikal 

vergisi, damga vergisi ve diğer pek çok vergi, resim ve harç, mükellef veya vergi sorumlusunun 

beyanına göre tarh edilir.  

5.3.2.3. Vergi Matrahının Daraltılması (Sınırlandırılması): İndirim 

Vergi matrahının daraltılması ya da sınırlandırılmasını ifade eden indirimler de 

istisnalar gibi, kapsamlarına göre, tam ya da kısmi; sürelerine göre ise devamlı ya da geçici 

olabilirler. Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesinde yer alan, bağışlar, sosyal güvenlik 

ödemeleri, şahıs sigorta primleri, araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamalarında vergi 

indirimi, sakatlık indirimi gibi indirimler; ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu 

maddesinde yer alan hükümler indirimlere örnek gösterilebilir. 

5.3.3. Vergi Kaynağı  

Vergi kaynağı, vergi ödemelerinin gerçek ekonomik temelini oluşturan değerler akımı 

veya stoku olarak tanımlanmaktadır P308F

309
P. Kural olarak, vergi kaynağı gelir olmakla birlikte, bazı 

hâllerde servet, hatta iş gücü (emek) de bir vergi kaynağı olabilmektedir. Mükellefler vergiyi 

ödemek için önce gelirlerini kullanırlar. Gelir yeterli olmadığı takdirde, gerekirse servetlerine 

ve emek güçlerine de başvurabilirlerP309F

310
P.  

                                                 
307  Salih TURHAN, op. cit., s. 75. 

308  Ibid., s. 76. 

309  F. NEUMARK, op.cit., s. 65. 

310  Ibid., ss. 65- 66. 
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5.3.4. Vergi Oranı 

Genel olarak vergi miktarı ile matrah arasındaki orana vergi oranı denir. Başka bir 

deyişle vergi oranı matrahın vergi olarak ödenen ya da ayrılan yüzdesidir. Bu tanım “ortalama 

vergi oranı”nı ifade eder. Verginin mutlak miktarının matrahın mutlak miktarına bölünmesi 

yerine, vergi miktarındaki değişikliğin matrahtaki değişikliğe bölünmesi ile “marjinal vergi 

oranı” kavramına ulaşılır.  

5.3.5. Vergi Tarifesi  

Vergi tarifesi genel olarak vergi matrah ve oranlarını bir araya getiren cetvel (schedule) 

olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle vergi tarifesi, vergi alacağının (vergi borcunun) 

hesaplanabilmesi için matraha uygulanan ölçülerdir P310F

311
P. Bu ölçüler, ağırlık, hacim, yüzölçümü 

gibi teknik nitelikte ise “spesifik tarife”; para birimleri ile ifade edilen ekonomik ölçüler 

şeklinde ise “ad valorem tarife” söz konusu olur.  

Vergi matrahı ile ortalama vergi oranı arasındaki ilişkiye göre, vergi tarifelerinin üç 

temel tipi bulunmaktadır. Bunlar; tek oranlı (düz veya sabit oranlı), artan oranlı (müterakki, 

“progressive”) ve tersine artan oranlı (ric’i, “regressive”) tarifelerdir.  

Ortalama vergi oranının matrahtaki değişiklikler karşısında sabit kaldığı tarife tipine tek 

oranlı (düz oranlı, sabit oranlı, mütenasip) tarife denir. Vergi oranı değişmemekle birlikte, 

mutlak vergi miktarı, matrah arttıkça artar, azaldıkça azalır. Bu tarife tipinde, ortalama vergi 

oranı ile marjinal vergi oranı birbirine eşittir. 

Matrah arttıkça ortalama vergi oranının da arttığı tarife tipine artan oranlı (müterakki, 

progressive) tarife denilmektedir. Ortalama vergi oranındaki artış, matrahtaki artışa eşit ise, düz 

artan oranlı tarife; ortalama vergi oranındaki artış matrahtaki artıştan daha büyük ise, çoğalan 

artan oranlı tarife; ortalama vergi oranındaki artış matrahtaki artıştan daha küçük ise, azalan 

artan oranlı tarife ortaya çıkmaktadır. 

Tarife teorisinin ilkelerini yansıtan bu tarife tiplerinin uygulanabilirliğinin sağlanması 

amacıyla başlıcaları açık (dolaysız) artan oranlı tarifeler, gizli (dolaylı) artan oranlı 

tarifeler ve kombine tarifeler olmak üzere çeşitli tarife şekilleri (modelleri) geliştirilmiştir.  

5.3.6. Vergi Yükü 

Vergi yükü, verginin gelire oranıdır. Başka bir deyişle vergi yükü, gelirin vergi olarak 

ödenen kısmıdır. Vergi yükü, mükellefler açısından bireysel düzeyde ya da ekonominin bütünü 

açısından makro ekonomik düzeyde tanımlanabilir. Bir bireyin ödediği verginin gelirine oranı, 

“bireysel vergi yükü”; toplam vergi gelirlerinin millî gelire oranı ise “toplam vergi 

yükü”olarak adlandırılmaktadır. Vergi yükü kavramı ilke olarak “brüt vergi yükü”nü ifade 

eder. Kamu harcamalarının sağladığı faydaların parasal tutarının, ödenen vergilerden 

                                                 
311  Salih TURHAN, op.cit., s. 52. 
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çıkarılması sonucunda “net vergi yükü” kavramına ulaşılır. Bununla birlikte, kamu malı 

niteliğindeki kamu hizmetlerinin faydalarının ölçülmesindeki güçlük hatta imkânsızlıklar, net 

vergi yükünün hesaplanmasını engellemektedir P311F

312
P.  

  

                                                 
312  Halil NADAROĞLU, op. cit., ss. 262- 264.  
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Uygulama Soruları 

1. Vergi ehliyeti kavramını açıklayınız. 

2. Vergi mükellefi kavramını açıklayınız. 

3. Vergi sorumlusu kavramını tanımlayınız. 

4. Vergi hukukunda kanuni temsilcilerin sorumluluğunu açıklayınız. 

5. Mükellefiyet ve vergi sorumluluğuna ilişkin özel sözleşmelerin vergi hukuku 

açısından sonuçlarını açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, vergi hukuku ilişkisinin taraflarını; aktif vergi öznesi olan vergi 

alacaklısının kim olduğunu; ilişkinin borçlu tarafını temsil eden pasif vergi öznesi mükellefi; 

vergi hukukunda ehliyet ve temsil kavramlarını; vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış 

olması hâlinde vergilendirme esaslarını; hukuki ve ekonomik ayrımlar çerçevesinde vergi 

öznesine ilişkin kavramları, bu çerçevede, mükellef, vergi sorumlusu; kanuni vergi yüklenicisi 

ve gerçek vergi taşıyıcısı kavramlarını; vergi sorumluluğu türlerini, vergi nesnesine ilişkin 

kavramlar olan, vergi konusu, vergi matrahı, vergi kaynağı, vergi oranı, vergi tarifesi ve vergi 

yükü kavramlarını öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Bölüm Soruları 
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6. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER VE MÜCBİR SEBEPLER 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

- Vergi hukukunda süreler ve süre türleri 

- Süreleri uzatan nedenler 

- Mücbir sebepler ve sonuçları 

- Zor durum ve mühlet verme  

- Sürelerin hesaplanması 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Mücbir sebep ve zor durum ne demektir? Karşılaştırarak açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

Vergi Hukukunda Süreler 

ve Süre Türleri 

Süreleri organik ölçüte ve 

diğer ölçütlere göre 

sınıflandırarak 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 

Sürelerin Uzama 

Nedenleri 

Süreleri uzatan mücbir sebep, 

ölüm ve zor durum hâllerini 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 

Sürelerin Hesaplanması 

Günlük, haftalık, aylık 

süreler ile sonu belli bir gün 

olarak belirtilen sürelerin 

hesaplanmasını ve resmi tatil, 

adli tatil ve mali tatilin 

sürelerin hesaplanmasına 

etkilerini kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 
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Anahtar Kavramlar 

 Süreler 

 Mücbir Sebepler 

 Sürelerin Uzama Nedenleri 

 Zor Durum 

 Sürelerin Hesaplanması 

 Adli Tatil 

 Mali Tatil 
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Giriş 

Süre, hakların talep edilmesi, ödevlerin yerine getirilmesi, yetkilerin kullanılması ve 

diğer sebeplerle belirlenen zaman aralığıdır. Vergi hukukunda, vergi alacaklısı ile mükellef ve 

vergi sorumlusunun ilişkileri çerçevesinde, vergi alacaklısına verilen yetkilerin kullanımı ile 

mükellefe ait hakların elde edilmesi ve ödevlerin yerine getirilmesi konularında, süreler ile ilgili 

çeşitli kurallara yer verilmiştir. Süreler; süreyi koyan devlet organı, hukuki nitelikleri, ifade 

edildikleri zaman birimi, ilgili bulundukları kişiler gibi çeşitli ölçütler kullanılarak 

sınıflandırılmaktadır. Vergi hukukunda süreler ile ilgili hükümlerin temel kaynağını Vergi Usul 

Kanunu oluşturmakla birlikte İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu da uygulama alanı bulmaktadır. 
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6.1. Sürelere İlişkin Sınıflandırmalar: Süre Türleri 

6.1.1. Organik (İşlevsel) Sınıflandırma 

Süreyi koyan devlet organı ölçütü esas alındığında, üç ayrı süre türü ortaya çıkar. Buna 

göre, yasama organının kanun ile koyduğu sürelere “kanuni süre”, idarenin koyduğu sürelere 

“idari süre”, yargı organının koyduğu sürelere ise “yargısal süre” denir.  

6.1.1.1. Kanuni Süreler 

Kanuni süreler, vergi kanunları ile konulmuş bulunan sürelerdir. VUK 14/1’e göre, 

“vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir”. Kanuni sürelerin dayanağı vergi 

hukukunda egemen olan verginin kanuniliği ilkesidir. Bu süreler, kanunda aksine hüküm 

bulunması hâlleri dışında, vergi idaresi ve yargı mercilerince değiştirilemez P312F

313
P.  

Kanuni süreler, esas olarak, Vergi Usul Kanunu, özel vergi kanunları ve İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nda yer almaktadır. Vergi Usul Kanunu’nda vergi hukukunda sürelere ilişkin 

genel ilkelere yer verilirken, özel vergi kanunlarında her bir vergi ile ilgili özel süreler ve İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nda da vergi yargısına ilişkin süreler belirtilmiştir. 

Örneğin, işe başlama bildiriminde bulunma süresinin, işe başlama tarihinden itibaren 10 

gün olduğu hükmü, VUK 168/1’de; Mart ayında beyan edilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen 

gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeneceği hükmü, GVK 

117/2’de; takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin gelir vergisi beyannamelerinin terkten 

önceki 15 gün içinde, ölüm hâlinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verileceği hükmü, 

GVK 92/2’de; kurumlar vergisi beyannamesinin hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 

dördüncü ayın birinci gününden 25’inci günü akşamına kadar mükellefin bağlı bulunduğu vergi 

dairesine verileceği hükmü, KVK 25/5’de; vergi mahkemelerinde vergi davası açma süresinin, 

özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, 30 gün olduğu hükmü, İYUK 7/1’de yer almaktadır.  

6.1.1.2. İdari Süreler 

Kanunda açık olarak süre belirtilmeyen hâllerde, vergi idaresince, 15 günden aşağı 

olmamak üzere belirlenerek ilgiliye tebliğ edilen sürelerdir (VUK 14/2). İdari sürelerin 

verilebilmesi için kanunda süre bulunmaması zorunludur. Örneğin, Maliye Bakanlığının veya 

vergi incelemesi yapmaya yetkili bulunan görevlilerin isteyecekleri bilgilerin verilmesi için, 

kamu idare ve müesseselerine, mükelleflere ve diğer ilgililere uygun bir süre verilir (VUK 

148/1). Vergi beyannamesinde vergi matrahına ilişkin bilgilerin gösterilmemiş olması VUK 

30/f.2-2 uyarınca, resen vergi tarhı sebebidir. Bu durumda, takdir komisyonunun mükellefe, 

vergi matrahına ilişkin bilgileri vermesi ve kanuni defterlerini ibraz etmesi için 15 günden az 

olmamak üzere vereceği süre idari sürelerin bir başka örneğidir (VUK 30/f.3).   

                                                 
313  Selim KANETİ, op. cit., s. 88; Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 110. 
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6.1.1.3. Yargısal Süreler 

Yargısal süreler, kanunda süre belirtilmeyen hâllerde, yargı mercilerince verilen 

sürelerdir. Kaldırılan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 159’uncu maddesinde, süreleri 

kanun ve hâkimin belirleyeceği hükmüne yer verilmiş idi. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu‘nun 90’ıncı maddesine göre ise; 

“(1) Süreler kanunda belirtilir veya hâkim tarafından tespit edilir. Kanunda belirtilen 

istisnai durumlar dışında, hâkim kanundaki süreleri artıramaz veya eksiltemez. 

(2) Hâkim, kendisinin tespit ettiği süreleri, haklı sebeplerle artırabilir veya eksiltebilir; 

gerekli gördüğü takdirde, bu konudaki kararından önce tarafları da dinler.”  

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da yargı mercileri tarafından süre verilmesine ilişkin 

hükümler yer almaktadır. Örneğin, davalının ikinci savunmasına karşı, kural olarak, davacının 

cevap hakkı yoktur. Bununla birlikte, davalının ikinci savunmasında, davacının 

cevaplandırması gereken hususlar bulunduğunun dava sırasında anlaşılması hâlinde, 

mahkemece davacıya ikinci bir cevap süresi verilebilmektedir (İYUK 16/2). Yine, Danıştay ve 

vergi mahkemeleri, baktıkları davalar ile ilgili incelemeler ile ilgili olarak gereken bilgi ve 

belgelerin ibrazı için ilgililere uygun bir süre verirler. Haklı sebeplerle bu süre bir defaya 

mahsus olmak üzere uzatılabilmektedir. 

6.1.2. Sürelerle İlgili Diğer Sınıflandırmalar 

Sürelerin işlevsel ya da süreyi koyan devlet organı ölçütüne göre yapılan sınıflandırması 

dışında, hukuki niteliklerine göre, ifade edildikleri zaman birimlerine göre, ilgili oldukları 

kişilere göre ve başka ölçütlere göre sınıflandırılmaları da mümkündür. Sürenin hukuki 

niteliğinin esas alındığı bir sınıflandırmada; hak düşürücü süreler, vergi ödevleri ile ilgili 

süreler, müsamaha süreleri, zaman aşımı süreleri ve uyarıcı sürelere yer verilebilir. Bu 

sınıflandırmanın ölçütü, sürelere uyulmamasının hukuki sonuç ve yaptırımlarıdır. Zaman 

birimlerinin ölçüt olarak kullanıldığı bir başka sınıflandırma çerçevesinde ise günlük, haftalık, 

aylık ve yıllık süreler yer alacaktır. Bir başka sınıflandırma da sürenin mükellef ya da idare ile 

ilgili olmasına göre yapılabilir. Buna göre, süreler mükelleflerin hak ve ödevleri ile ilgili süreler 

ile idarenin işlem tesis etmesi için tanınan süreler şeklinde iki gruba ayrılarak sınıflandırılır P313F

314
P.  

6.2. Sürelerin Uzaması ve Süreleri Uzatan Sebepler 

Mükellefin vergi ödevlerini yerine getirmesini engelleyen bazı olay ve durumlar 

sürelerin uzamasına neden olmaktadır. Bunların başlıcaları, mücbir sebepler, ölüm ve zor 

durumdur. 

                                                 
314  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., ss. 112-115. 
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6.2.1. Mücbir Sebeplerle Gecikme 

Mücbir sebepler, mükellefin iradesi dışında meydana gelen, kontrolü ve önlenmesi 

mümkün olmayan ve vergi ödevlerinin yerine getirilmesini engelleyen olay ve durumlardır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre, mücbir sebepler; 

1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır 

kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; 

2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su 

basması gibi afetler; 

3. Kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetler (zorunlu olarak belli bir 

yerde bulunamama hâlleri); 

4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve belgelerin elinden çıkmış 

bulunması gibi hâllerdir.  

Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde, bu sebep ortadan kalkıncaya 

kadar süreler işlemez. Bu takdirde, tarh zaman aşımı (tahakkuk zaman aşımı) da işlemeyen 

süreler kadar uzar. Mücbir sebep sonucunda sürelerin işlememesi için, mücbir sebebin malûm 

olması (herkesçe bilinmesi) veya ilgililer tarafından ispat edilmesi ve belgelenmesi gerekir 

(VUK, m.15/2). Madde metninde “gibi” kelimesinin kullanılmasından, kanunda sayılan hâllere 

benzeyen hâllerin de mücbir sebep olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılabilir.  

Sürelerle ilgili olmamakla birlikte, mücbir sebeplerin diğer bazı sonuçlarının da burada 

belirtilmesinde yarar vardır. Bunlardan biri vergi alacağının kalkmasına ilişkindir. Yangın, yer 

sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, zararlı hayvan ve haşarat istilâsı ve bunlara 

benzer sebepler yüzünden varlıklarının veya mahsullerinin en az üçte birini kaybeden 

mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve 

cezaları zararla orantılı olarak terkin edilir. Bu konu, ileride “Vergi Alacağının Kalkması” 

bölümünde incelenecektir. Vergi Usul Kanunu’nun 373’üncü maddesinde ise mücbir 

sebeplerin cezalarla ilgili sonucuna yer verilmektedir. Buna göre, mücbir sebeplerden herhangi 

birinin varlığı genel olarak biliniyorsa veya bu durum belgelenir ve ispat edilirse vergi cezası 

kesilmez. Bu yönü ile mücbir sebep, kusurluluğu kaldıran, dolayısıyla ceza kesilmeyecek 

hâllerdendir. Bu konu da, ileride “Kabahatler, Suçlar ve Cezaları (Vergi Ceza Hukuku)” 

bölümünde ayrıca ele alınacaktır. 

Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan hâller nedeniyle, bölge, il, ilçe, mahal veya afete 

maruz kalanlar bakımından mücbir sebep hâli ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden 

yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki, vergi türleri ve işyerlerine 

göre, beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve 

beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde de kullanılabilir (VUK, m. 15/3). 
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Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 8’inci maddesine göre, aksi 

yönde bir hüküm bulunmaması hâlinde, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan sürelerle ilgili 

hükümler, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan süreler için de 

geçerlidirP314F

315
P. Ayrıca, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Hukuk Usulü Muhakemeleri 

KanunuP315F

316
P ile Vergi Usul Kanununun uygulanacağı hâller” başlıklı 31’inci maddesinde,” İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nda hüküm bulunmayan hususlarda; hâkimin davaya bakmaktan 

yasaklanması ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların 

vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama 

giderleri, adli yardım hâllerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sükûnunu ve 

düzenini bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

(Hukuk Muhakemeleri Kanunu) hükümlerinin uygulanacağı; ancak, davanın ihbarı ve bilirkişi 

seçiminin Danıştay, mahkeme veya hâkim tarafından resen yapılacağı (bent 1); bu konular 

dışında, vergi uyuşmazlıklarının çözümü ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu’nun ilgili 

hükümlerinin uygulanacağı (bent 2) belirtilmiştir P316F

317
P. 

6.2.2. Ölüm Hâlinde Sürelerin Uzaması  

Mirasçıların sorumluluğu konusu açıklanırken belirtildiği gibi, ölüm hâlinde 

mükelleflerin ödevleri, mirasçılarına geçmekte, mirasçıların her biri, ölen mükellefin vergi 

borçlarından miras payları oranında sorumlu olmaktadır (VUK, m. 12).  

İş yeri olan mükellefler bakımından, ölüm işi bırakma hükmündedir (VUK, m. 164/1). 

Mirası reddetmemiş mirasçılar mükellefin ölümünü vergi dairesine bildirirler. Bir mirasçının 

bildirmesi hâlinde, diğerleri sorumluluktan kurtulmuş olur (VUK, m. 164/2). 

 Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hâllerde, ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen 

ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir (VUK 

m. 16). Bu üç aylık süre, mirasçılara mirası reddetmeleri için MK 606’da tanınan üç aylık süre 

ile uyumludur. Mirası reddeden mirasçı, vergi ödevlerinden de sorumlu olmayacaktır.  

Ölüm dolayısıyla bildirme ve beyanname verme sürelerinin üç ay uzaması, ancak, özel 

kanunlarda aksi yönde hüküm bulunmaması hâlinde mümkündür. Gelir Vergisi Kanunu’nun 

92’nci maddesinin ikinci fıkrasında, gelir vergisinde yıllık beyannamenin ölüm tarihinden 

itibaren dört ay içinde verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Buna göre, gelir vergisi mükellefinin 

ölümü hâlinde, VUK 16 yerine, özel hüküm olan GVK 92/2 hükmünün uygulanması 

gerekecektir. 

                                                 
315  AATUHK’un 8’inci maddesi şöyledir: “Hilafına bir hüküm bulunmadıkça, bu kanunda yazılı 
müddetlerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.” 

316 Hukuk Muhakemeleri Kanunu. 

317  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., ss. 117-118. 
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6.2.3. Zor Durumda Süre Verilmesi (Mühlet Verme) 

Zor durumda bulunmaları nedeniyle vergi ödevlerini süresi içinde yerine getiremeyecek 

olanlara, kanuni sürenin bir katını, kanuni sürenin bir aydan az olması hâlinde bir ayı geçmemek 

üzere, Maliye Bakanlığınca uygun bir süre verilebilir. Bu sürenin verilebilmesi için; 

1. Süre isteyen sürenin bitmesinden önce yazı ile istemde bulunmalıdır. 

2. İstemde gösterilen mazeret, süre verecek makam tarafından kabule layık 

görülmelidir. 

3. Sürenin verilmesi hâlinde, verginin alınması tehlikeye girmemelidir.  

Maliye Bakanlığı süre verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalline devredebileceği 

gibi; bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları bakımından yazılı 

başvuru şartı aramaksızın da kullanabilir (VUK, m. 17).  

Görüldüğü gibi, Maliye Bakanlığı mükellefin talebi üzerine süre verebildiği gibi, 

topluca olmak kaydıyla, herhangi bir başvuru olmaksızın resen de süre kullandırabilmektedir.  

Mücbir sebebin aksine, kanunda zor durumun tanımına yer verilmemiştir. Bununla 

birlikte, mücbir sebep ve zor durum ile ilgili hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda 

bir tanım yapılabilir. Buna göre, “zor durum”, mükellef ve vergi sorumlusunun vergi 

ödevlerini süresi içinde yerine getirmesini engelleyen veya en azından güçleştiren ve 

mücbir sebeplerin kapsamı dışında kalan çeşitli olay, durum ve sebeplerdir. Zor duruma 

örnek olarak, mükellefin mücbir sebep derecesinde olmayan sağlık mazereti, yakınlarının 

sağlık sorunları, karşılaştığı ekonomik güçlükler gösterilebilir. 

Mücbir sebep ile zor durum ile arasındaki bazı farklılıklar şu şekilde ifade edilebilir: 

1. Mücbir sebep hâlleri Vergi Usul Kanunu’nun 13’üncü maddesinde tek tek sayılarak 

belirtilmiştir. Zor durum ile ilgili olarak ise kanunda herhangi bir örneğe yer verilmemiştir.  

2.  Mücbir sebep hâlleri, genel olarak, vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel 

olacak derecede etkili olurlar. Oysa zor durum olarak kabul edilebilecek hâller, vergi 

ödevlerinin sadece, “süresi içinde” yerine getirilmesini engellemekte ya da güçleştirmektedir. 

3.  Mücbir sebebin devamı müddetince süreler ve tarh zaman aşımı (tahakkuk zaman 

aşımı) süreleri işlemez (durur). Zor durumda ise süre, zor durumun devamı müddetince değil, 

en çok, kanuni sürenin bir katına kadar, kanuni süre bir aydan kısa ise, bir aya kadar uzayabilir. 

4.  Doğal afetler şeklinde ortaya çıkan mücbir sebepler belli koşullar altında vergi 

alacağının terkini (vergi borcunun silinmesi) sonucunu doğurur. Zor durum hâllerinde ise bu 

türden bir sonuç ortaya çıkmaz. 
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6.3. Sürelerin Hesaplanması 

Vergi ödevlerinin yerine getirilmesinde uygulanan günlük, haftalık ve aylık sürelerin 

hesaplanması ile resmi tatil günlerinin sürelere etkisi konuları Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun 161 ve 162’nci maddelerine paralel olarak Vergi Usul Kanunu’nun 18’inci 

maddesinde düzenlenmiştir. Bu konuya ilişkin diğer bazı hükümler ise İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun sekizinci maddesi ile mali Tatil İhdas edilmesi Hakkında Kanun’da yer 

almaktadır. 

6.3.1. Gün Olarak Belirtilen Süreler 

Bu durumda, sürenin başladığı gün hesaba katılmaz ve süre son günün tatil saatinde 

biter. Örneğin, 20 Aralık günü tebliğ edilen bir ödeme emrine ilişkin yedi günlük ödeme veya 

mal bildiriminde bulunma (ya da dava açma) süresi, 21 Aralık günü işlemeye başlayarak 27 

Aralık günü sona erecektir. 

6.3.2. Hafta Veya Ay Olarak Belirtilen Süreler  

Bu durumda, süre başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde 

biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün 

tatil saatinde biter. Örneğin, salı günü başlayan bir haftalık süre, takip eden haftanın salı günü, 

tatil saatinde (mesai süresi sonunda) sona erecektir. Perşembe günü başlayan üç haftalık süre, 

üçüncü haftanın perşembe gününün tatil saatinde sona erecektir. Aylık sürelerde de durum 

aynıdır. Örneğin, 10 şubat gününde başlayan bir aylık süre 10 mart gününde; 22 nisan gününde 

başlayan üç aylık süre 22 temmuz gününde; 31 aralık gününde başlayan üç aylık süre 31 mart 

gününde sona erer. Ayların gün sayılarının farklı olabilmesi nedeniyle, bazen sürenin bittiği 

ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün olmayabilir. Örneğin, 31 ocak gününde başlayan üç 

aylık sürenin bittiği nisan ayında, 31’inci güne tekabül eden bir gün olmadığından, bu sürenin 

son günü 30 nisan olacaktır. Aynı şekilde, 31 ocak gününde başlayan bir aylık süre, 28 şubat 

gününde sona erecektir. 

6.3.3. Sonu Belli Bir Gün İle Tayin Edilen Süreler 

Bu durumda, süre o günün tatil saatinde biter. Örneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 

72’nci maddesinde, 31.12.2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan 

ödemelerden %5 ile %15 arasında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı; bu ödemeler üzerinden 

GVK, m. 94 kapsamında ayrıca tevkifat yapılmayacağı; bu gelirler için yıllık gelir vergisi 

beyannamesi verilmeyeceği; diğer gelirler için yıllık beyanname verilmesi hâlinde de bu 

gelirlerin beyannameye dâhil edilmeyeceği belirtilmektedir. VUK m. 18 uyarınca, GVK geçici 

m. 72 hükmünün uygulanacağı sürenin sonu 31.12.2017 günü tatil saati (mesai süresi sonu) 

olur.  
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6.3.4. Resmi Tatil Günlerinin Sürelere Etkisi  

Resmi tatil günleri süreye dâhildir. Şu kadar ki, son günü resmi tatile rastlayan süre, 

tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter. Sürelerin hesaplanmasında sadece iş günleri 

değil, tatil günleri de dikkate alınır. Örneğin, 30 günlük bir sürenin içinde yer alan hafta sonu 

tatilleri, bayram tatilleri gibi tatil günleri süreye dâhildir. Bununla birlikte, sürenin son gününün 

resmi tatile rastlaması hâlinde, süre, tatili izleyen ilk iş gününün mesai süresi bitimine kadar 

uzayacaktır. Örneğin, 7 günlük bir sürenin son günü 1 ocak gününe rastlarsa, yılbaşı günü resmi 

tatil olduğundan süre 2 ocak günü akşamına kadar uzamış olur.  

6.3.5. Vergi Yargısında Süreler Ve Mahkemelerin Çalışmaya Ara 

Verme Zamanlarının (Adli Tatilin) Sürelere Etkisi  

Vergi Usul Kanunu’nun sürelerle ilgili hükümlerinin, Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun’un 8’inci maddesi uyarınca bu kanun kapsamında yer alan kamu 

alacakları için de uygulanacağı yukarıda belirtilmişti. Bu hükümlerden ayrı olarak, vergi yargısı 

ile ilgili süreler İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir (İYUK, m. 8). İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun 8’inci maddesine göre;  

“1. Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye 

başlar.  

2.  Tatil günleri sürelere dâhildir. Şu kadar ki, sürenin son günü tatil gününe 

rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. 

3.  Bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa 

bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış 

sayılır.”  

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda süreler gün olarak belirlenmiş, ayrıca haftalık ve 

aylık sürelere yer verilmemiştir P317F

318
P. İYUK, m.8/1 ve 2’de belirtilen sürelere ilişkin ilkeler, esas 

olarak, HMK, m. 92, 93 ve VUK, m. 18’de yer alan ilkelerle aynıdır; ancak, İYUK, m. 8/3’de, 

mahkemelerin çalışmaya ara verme zamanının sürelere etkisi ayrıca düzenlenmiştir P318F

319
P. 

VUK, m. 18/4’de “resmi tatil” ibaresi açık olarak yer almakla birlikte, mülga HUMK, 

m. 162 ve İYUK, m. 8’de sadece “tatil” kelimesine yer verilmiştir. Bu nedenle, dava açma 

süresinin son gününün memurların topluca idari izinli sayıldıkları günlere rastlaması hâlinde, 

                                                 
318  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 117. 

319  Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere,  20 temmuzdan 31 ağustosa kadar 
çalışmaya ara verirler. Bununla birlikte, ara verme uygulaması bazı mahkemeleri kapsamamaktadır. Yargı 
çevresine dâhil olduğu bölge idare mahkemelerinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri 
çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar (İYUK, m. 61/1).  Çalışmaya ara verme, Danıştay daireleri için de 
geçerlidir. Ara verme süresi içinde kurulan bir nöbetçi daire çalışmaya devam eder. Danıştay’da görev yapan diğer 
memurlar da çalışmaya devam ederler (DK, m. 86).  Çalışmaya ara verme (adli tatil) hükümleri, 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nun 102’nci, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331’inci ve 6085 sayılı Sayıştay 
Kanunu’nun 64üncü maddesinde de yer almaktadır. 
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sürenin uzayıp uzamayacağı tartışma konusu olmuştur. Danıştay’ın, sürelerin son gününün idari 

izin günlerine rastlamasını dava açma süresinin uzama nedeni sayan kararları bulunmaktadır. 

Danıştay 11. Dairesi’nin, vergi mahkemesi kararının bozulması yönünde oybirliği ile verdiği 

bir kararın gerekçesinde, “...Anılan genelgede zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari 

seviyede eleman bulundurulmasının gerektiği açıklanmakta ise de verilen idari iznin ne suretle 

uygulanacağı, hangi birimleri kapsayacağı, kimlerin bu izinden yararlanıp yararlanamayacağı 

konusunda bir düzenlemeye yer verilmediğinden bu uygulamanın bir kısım resmi işlemlerin 

ifasında aksaklıklara yol açtığında kuşku bulunmamaktadır. Bu durumda, dava açma süresinin 

son gününün idari izin olarak belirtilen 22.4.1997 tarihine rastlaması ve 23.4.1997 tarihinin de 

resmi tatil olması nedeniyle, izin ve tatil sürelerinin bitimini izleyen 24.4.1997 tarihinde açılan 

davayı süre aşımı yönünden reddeden vergi mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.” 

ifadelerine yer verilmiştir P319F

320
P.  

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 93’üncü maddesinde, mülga 

HUMK’dan farklı olarak, “tatil” yerine “resmi tatil” ibaresi kullanılmıştır. Bu değişiklik, yanlış 

anlamaları önleme bakımından yerinde olmuştur. 

6.3.6. Mali Tatilin Sürelere Etkisi 

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun P320F

321
P uyarınca her yılın temmuz ayının birinci 

ve yirminci günleri arasındaki süre “mali tatil” olarak kabul edilmiştir. Bu kanuna göre, son 

günü mali tatile rastlayan; beyanname verme süreleri, ikmalen, resen ve idarece tarhiyatta vergi 

ve cezaların ödenme süreleri, uzlaşma talebi ve cezalarda indirim başvurularına ilişkin süreler 

ve devamlı bilgi verme hükümleri kapsamındaki süreler P321F

322
P tatilin son gününü izleyen tarihten 

itibaren yedi gün uzamış sayılır (MTİHK, m. 1/f. 2).  

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe 

kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil 

süresince işlemez. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar 

(MTİHK, m. 1/f.3). Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik 

olanlar dışındaki bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi sorumlularına ve ceza sorumlularına 

bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde yapılan tebliğlerde süre, mali tatilin son gününden itibaren 

işlemeye başlar (MTİHK, m. 1/f. 5). Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten 

kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai 

saati bitiminde sona ermiş sayılır (MTİHK, m. 1/f. 6).  

Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi, aynı 

ay içerisinde kalmak şartıyla, uzayan beyanname verme süresinin son gününden üçüncü günün 

mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır (MTİHK, m. 1/f. 8). 

                                                 
320  DŞ. 11. D., E.1998/1621, K.1999/3597, KT. 13.10.1999, Şükrü KIZILOT, Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili 
Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), ss. 709-710. 

321  15.03.2007 tarihli ve 5604 sayılı kanun. 

322  Devamlı bilgi verme ile ilgili hükümler Vergi Usul Kanunu’nun 149’uncu maddesinde yer almaktadır. 
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Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilen vergi, 

resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz (MTİHK, m. 1/f. 7). 

Bazı süreler, Mali Tatil Uygulaması Hakkında 1 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile mali tatilin 

kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu süreler şunlardırP322F

323
P: 

1. İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu 

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi, 

2. Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmi kuruluşlar tarafından 

müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin, 15 Seri No.lu 

KDV Genel Tebliği’nin (I/3) bölümünde belirtilen ödeme süresi, 

3. 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 118’inci maddesine göre noterler tarafından tahsil 

edilen damga vergisi ve harç bedellerinin anılan Kanunun 119’uncu maddesi uyarınca ilgili 

vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük 

şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre verilen (1), (2) ve (4) No.lu 

Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri, 

Aynı genel tebliğde yer alan özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, 

özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin 

verilme ve ödeme sürelerinin mali tatil nedeniyle uzamayacağına ilişkin düzenleme 29TDanıştay 

tarafından iptal edilmiştir 29TP323F

324
P29T. Yine aynı tebliğde yer alan k29Tanuni süresinden sonra kendiliğinden 

veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süresinin mali tatil nedeniyle 

uzamayacağına ilişkin düzenleme de 29T aynı Danıştay kararı ile hukuken yok hükmünde 

sayılmıştır. 

  

                                                 
323 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ, m. 10. (RG. T. 30.06.2007, S. 26568). 

324 DŞ. 7. D. E. 2009/2636, K.2011/9721, KT. 23.12.2011. (Özel Arşiv). 
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Uygulama Soruları 

1. Vergi hukukunda süre türlerini belirtiniz. 

2. Vergi hukukunda sürelerin uzama nedenlerini açıklayınız. 

3. Mücbir sebepleri ve sonuçları açıklayınız. 

4. Mühlet verme koşullarını açıklayınız. 

5. Mali tatilin sürelere etkisini açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, hukukta ve vergi hukukunda süre kavramını; sürelere ilişkin çeşitli 

sınıflandırmaları; organik (fonksiyonel) sınıflandırma çerçevesinde kanuni, idari ve yargısal 

süreleri; sürelerin uzama nedenleri olan mücbir sebeplerle gecikme, ölüm ve zor durumda 

mühlet verilmesi hâllerini; mücbir sebepleri ve sonuçlarını; günlük, haftalık, aylık süreler ile 

sonu belli bir gün olarak belirtilen sürelerin hesaplanmasını, resmi tatil günleri ile adli tatil ve 

mali tatilin sürelerin hesaplanmasına etkilerini öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Bölüm Soruları 
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7. VERGİ ALACAĞININ DOĞMASI VE VERGİLENDİRME SÜRECİ 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

- Vergi alacağının doğması ve vergiyi doğuran olay kavramı 

- Verginin tarhı 

- Tarh usulleri 

- Bayannameye dayanan vergi tarhı 

- İkmalen vergi tarhı 

- Resen vergi tarhı 

- Verginin idarece tarhı 

- Tebliğ 

- Tahakkuk 

- Tahsil 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. İkmalen ve resen vergi tarhını karşılaştırınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

Vergi Alacağının Doğması 

Vergiyi doğuran olay 

kavramını ve sonuçlarını 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 

Vergilendirme Süreci 

Tarh, tebliğ, tahakkuk ve 

tahsil işlem ve aşamalarını 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 
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Anahtar Kavramlar 

 Vergiyi Doğuran Olay 

 Verginin Tarhı, Tarh Usulleri 

 İkmalen Vergi Tarhı 

 Resen Vergi Tarhı 

 Verginin Tahakkuku 

 Verginin Tahsili 
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Giriş 

Devletin vergi alacağının doğması vergiyi doğuran olayın meydana gelmesine 

bağlanmıştır. Vergi Usul Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre, vergi alacağı vergi 

kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesi veya hukuki durumun tamamlanması 

ile doğmaktadır. Kanunun tanımladığı soyut tipe uygun bir somut maddi olayın gerçek hayatta 

vuku bulması, bu olayın şahsında gerçekleştiği kişinin mükellef olmasını sağlar ve onun vergi 

borcunu doğurur.  

Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi alacağı (borcu) doğurmakla birlikte, alacağın 

(borcun) miktarı ancak verginin tarh edilmesiyle belli olur. Bu amaçla, esas olarak 

beyannameye dayanan tarh usulü uygulanır. Bu usulün uygulanamadığı hâller için ikmalen 

vergi tarhı, resen vergi tarhı ve verginin idarece tarhı olmak üzere üç istisnai (olağan dışı) tarh 

usulü öngörülmüştür. Vergilendirme sürecinin izleyen aşamaları tebliğ, tahakkuk ve tahsildir.  

Tarh, tebliğ ve tahsil, hukuki nitelikleri bakımından birer idari işlem oldukları hâlde, 

tahakkuk bir idari işlem olarak kabul edilmemektedir. 
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7.1. Vergiyi Doğuran Olay (Mükellefiyet Doğuran Olay) 

Verginin kanuniliği ilkesi uyarınca vergi alacağı (dolayısıyla vergi borcu) kanundan 

doğmaktadır. Vergi kanunları vergi alacağının (vergi borcunun) doğmasını bazı koşullara 

bağlarlar. Bu koşullar oluşmadıkça vergi alacağı da doğmaz. İşte, vergiyi doğuran olay 

(mükellefiyet doğuran olay), devletin vergi alacağının (vergi borcunun) doğması için, 

verginin konusu ile mükellefi arasında, kanunun aradığı şartların ve ilişkinin oluşmasını ifade 

etmektedirP324F

325
P.  

Vergi alacağının doğduğu zamanın tespiti konusunda doktrinde iki ayrı görüş ortaya 

çıkmıştır. Bu görüşlerden ilki, vergi alacağının vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andan 

itibaren doğduğunu; ikincisi, vergi alacağının vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden 

sonra yapılan işlemlerle doğduğunu kabul etmektedir. Her iki görüşün de önemli taraftarları 

bulunmakla birlikte, vergi alacağının, vergiyi doğuran olayın meydana gelmesiyle ipso facto 

doğduğu görüşü ağırlık kazanmıştır P325F

326
P. 

Vergi Usul Kanunu’nun 19’uncu maddesi uyarınca, “vergi alacağı, vergi kanunlarının 

vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar”. Görüldüğü gibi, 

Türk vergi hukukunda, vergi alacağının vergiyi doğuran olayın meydana gelmesiyle, başka 

herhangi bir işleme gerek olmadan, doğacağı kabul edilmiştir P326F

327
P. Vergiyi doğuran olay, bir 

hukuki durumun oluşması, bir maddi olayın gerçekleşmesi, bazı hak ve menfaatlerin doğması, 

bir şartın gerçekleşmesi gibi çeşitli şekillerde tanımlanabilmektedir P327F

328
P.  

Vergi alacağının doğumunun vergiyi doğuran olayın meydana gelmesine bağlanmış 

olmasının başlıca sonuçları, vergilendirme işlemlerinin tabi olacağı hükümler ve zaman aşımı 

bakımlarından ortaya çıkmaktadır. Vergiyi doğuran olay hangi tarihte meydana gelmişse, o 

tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca, tarh zaman aşımı (tahakkuk 

zaman aşımı) süreleri de vergiyi doğuran olayın meydana geldiği yılı izleyen takvim yılının 

başından itibaren beş yıl olarak hesaplanır P328F

329
P.  

Vergiyi doğuran olay, vergilendirme işleminin sebep unsurunu oluşturur P329F

330
P. Verginin 

hukuki sebebinin kanun olduğu genel olarak kabul edilmiştirP330F

331
P. Vergi kanunu hükmü soyut tipi 

(modeli), vergiyi doğuran olay ise somut maddi olayı oluşturmaktadır. Gerçek hayatta, soyut 

tipe (ya da modele) uyan bir olayın meydana gelmesi, bir başka deyişle tipikliğin gerçekleşmesi 

hâlinde ise vergi alacağı doğar P331F

332
P. Vergilendirme sürecinde vergiyi doğuran olaydan sonra yer 

                                                 
325  Şerafettin AKSOY, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, s. 49. 

326 Bedi Necmettin FEYZİOĞLU, “Mükellefiyet Doğurucu Vakıa (Vergiyi Doğuran Hadise)”, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. VII, Yıl:1952, S. 1-4, ss. 73-77; 88-89. 

327  Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi, s. 19. 

328  Bedi N. FEYZİOĞLU, Vergi Hukuku Ders Notları, ss. 88- 98.  

329  Ibid., s. 52; Abdurrahman AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, 9. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2003, s. 145. 

330  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 87.  

331  Doktrindeki ayrıntılı tartışmalar için bkz. Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku Prensipleri, ss. 65- 101.        

332  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 87. 
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alan idari işlemlerin, doğmuş bulunan alacağın somutlaşmasını ve yürürlük gücü kazanmasını 

sağlamanın ötesinde, vergi alacağının ortaya çıkmasında herhangi bir rolü bulunmamaktadır. 

Verginin kanuniliği ilkesi dolayısıyla vergi alacağının doğumunun idari düzenleme ve işlemlere 

dayandırılması mümkün değildir P332F

333
P.  

Vergiyi doğuran olay, çeşitli vergilerde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Gelir 

vergisinde, gerçek kişilerce kazanç ve irat elde edilmesi; kurumlar vergisinde, vergiye tabi 

kurumlarca kurum kazancının elde edilmesi; katma değer vergisinde, ticari, sınai, zirai ve 

mesleki faaliyet çerçevesinde, Türkiye’de mal teslim edilmesi, hizmet ifa edilmesi, mal ve 

hizmet ithal edilmesi ve kanunda sayılan diğer işlemlerin yapılması vb.dir. 

7.2. Vergilendirme Süreci: İdari İşlemler  

Devlet açısından vergi alacağı, mükellef açısından da vergi borcu ya da mükellefiyet, 

mükellef ile vergi konusu arasında, kanunun vergi alacağının doğumunu bağladığı ilişkinin 

kurulması sonucunda, başka bir deyişle, vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi ile doğmakla 

birlikte, bu aşamada, söz konusu alacağın (borcun) miktarı henüz belli değildir. Vergiyi 

doğuran olayın meydana gelmesi, her zaman, ödenecek somut bir vergi borcunun olduğunu 

göstermez. Vergiyi doğuran olayın şahsında gerçekleştiği kişinin ödeyeceği vergi miktarının 

belirlenmesi için öncelikle matrahın tespiti gerekir.  

Matrahın belirlenmesini takiben verginin tarh edilmesi, tebliğ edilmesi, tahakkuk 

ettirilmesi ve nihayet tahsili ile vergilendirme işlemleri tamamlanmış olur. Vergilendirme 

sürecine ilişkin idari işlemlerin tamamlanması, her zaman verginin kesinleşmesini ifade 

etmeyebilir. Bu nedenle, verginin kesinleşmesinden söz edilebilmesi için, yargı sürecinin de 

sonuçlanmasının beklenmesi gerekebilecektir P333F

334
P. 

7.2.1. Tarh 

7.2.1.1. Tanım 

Verginin tahsil edilebilmesi için geçmesi gereken aşamalardan ilki tarh aşamasıdır. Bu 

aşamada, belirlenen matraha vergi tarifesinin uygulanması sonucunda devletin vergi alacağı, 

mükellefin de vergi borcu hesaplanır P334 F

335
P. Vergi Usul Kanunu’na göre, verginin tarhı, vergi 

alacağının, kanunlarında gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesince hesaplanarak, 

bu alacağı miktar olarak tespit eden idari işlemdir P335F

336
P. Tarh işlemi kanunda bir idari işlem olarak 

                                                 
333  Selim KANETİ, op. cit., s. 92. 

334  Şüphesiz ki, verginin kesinleşmesi için mutlaka yargı sürecinin sonuçlanması gerekmeyebilir. Kanuni süre 
içinde dava açılmaması veya herhangi bir kanun yoluna süresi içinde başvurulmaması ya da beyannameye dayanan 
tarh usulünde, vergi hatalarının varlığı ve ihtirazi kayıtla beyan halleri müstesna olmak üzere, verginin tahakkuku 
hallerinde de vergi kesinleşir. 

335  Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi (1976), s. 19. 

336  VUK 20’ye göre, “verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi 
dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibarıyla tespit eden idari muameledir”. 
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tanımlandığındanP336F

337
P, idare hukukunun idari işlemler ile ilgili analizlerinin tümüyle tarh işlemi 

için de geçerli olacağının kabulü gerekir P337 F

338
P.  

7.2.1.2. Hukuki Niteliği Bakımından Tarh İşlemi 

Hukuki niteliği itibarıyla bir idari işlem olan tarh işlemi, bireysel (öznel (subjektif)) 

bir işlemdir. Bu özelliği, tarh işleminin mükellef grupları için genel-düzenleyici ya da nesnel 

(objektif) işlemlerde olduğu gibi topluca değil, tek tek mükellefler için tesis edilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Bir başka idari işlem sınıflandırması çerçevesinde tarh işlemi, yükümlülük 

getirici özelliği dolayısıyla bir yükümlendirici idari işlemdir. Ancak, muaflık, istisna ve 

indirimlerle ilgili işlemler yararlandırıcı işlemlerdir. Tarh işlemi, kesin ve yürütülmesi zorunlu 

(icrai) işlem niteliğinden dolayı da asli işlem sayılmaktadır. Bununla birlikte, matrah tespiti, 

yoklama, vergi incelemesi gibi işlemler asli işlem değil, hazırlayıcı işlem niteliğine sahiptir. 

Vergi alacağı ya da vergi borcu (mükellefiyet), VUK 19/1’e göre, vergiyi doğuran olayın 

meydana gelmesi ile doğduğundan, daha ileri bir aşamada yer alan tarh işlemi yeni bir hukuki 

durum yaratmayarak, varolan durumu tespit ettiğinden, bir başka deyişle, vergiyi doğuran 

olayla ortaya çıkmış bulunan vergi alacağının (vergi borcunun) miktarının belirlenmesini 

sağladığından, yapıcı (inşai) değil, belirtici (tespit edici) işlem olarak sınıflandırılmaktadırP338F

339
P. 

Başka bir deyişle, verginin tarhı işlemi maddi bakımdan kurucu değil, açıklayıcı ve tespit edici 

bir niteliğe sahiptir. Kuruculuk işlevi vergiyi doğuran olay tarafından yerine getirilir P339F

340
P.  

Tarh işlemi çeşitli şekillerde uygulanır. İlk usul, Türk vergi hukukunun ana yöntemi 

olan “beyannameye dayanan tarh usulü”dür. Bu usul, olağan tarh usulü olup, aksine hüküm 

olmadıkça geçerlidir. Bazı özel durumlarda ise, olağan dışı (ya da istisnai) tarh usullerine 

başvurulur. Bunlar, “ikmalen vergi tarhı”, “resen vergi tarhı” ve “verginin idarece tarhı” 

usulleridir. 

7.2.1.3. Tarh Usulleri (Tarh Türleri) 

7.2.1.3.1. Olağan Tarh Usulü: Beyannameye Dayanan Tarh 

Türk vergi sisteminde kabul edilen ana tarh usulü, beyannameye dayanan tarh usulüdür. 

Bu usulde, idare mükellefin yazılı olarak beyan ettiği matrah üzerinden vergiyi tarh ve tahakkuk 

ettirir. Beyannameye dayanan tarh usulünde, vergilendirme sürecinde yer alan idari işlemlerden 

tarh ve tahakkuk işlemleri aynı anda gerçekleştiğinden, genellikle bir tebliğ işlemine de gerek 

kalmaz P340F

341
P. Yazılı beyan esas olmakla birlikte, kanunlarda istisnai de olsa sözlü beyana da yer 

verildiği görülmektedir. Örneğin, Vergi Usul Kanunu’nun 243’üncü maddesinin beşinci 

                                                 
337  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 80. 

338  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 89. 

339  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 89, 90.  

340  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 96. 

341  VUK, m. 25/3’e göre, “lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile 
tebliğ olunabilir…”. Ancak, bu durum bir istisnadır. 
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fıkrasına göre, çiftçiler sözlü olarak ekim ve sayım beyanında bulunabilirler P341F

342
P. Emlak Vergisi 

Kanunu’nun kaldırılan 25’inci maddesinde de köylerde sözlü beyana izin verilmekteydi P342F

343
P. 

Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler “tahakkuk fişi” ile tarh ve 

tahakkuk ettirilir. Tahakkuk fişi esasına göre, vergi dairesi tarafından beyannamenin alınması 

üzerine bir tahakkuk fişi düzenlenerek bir nüshası mükellefe veya beyannameyi mükellef 

namına vergi dairesine getiren kişiye verilir. Vergi böylece tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk 

fişinin mükellefe verilen nüshası, aynı zamanda, beyannamenin makbuzu (alındısı) yerine geçer 

(VUK, m. 25/1, 2).  

Vergi beyannamesini ilgili vergi dairesine veren kimsenin, kendisine verilen tahakkuk 

fişini almaması, beyannamede yazılı matrah üzerinden tarhı gereken verginin tahakkukuna 

engel olamaz. Bu takdirde, tahakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshası posta ile mükellefe 

gönderilir (VUK, m. 27). 

Beyannamenin posta ile gönderilmesi hâlinde de tahakkuk fişi düzenlenir. Bu durumda, 

tahakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshası, kapalı bir zarf içinde, mükellefin beyannamede 

gösterdiği adrese gönderilir ve fişin dairede kalan nüshasına posta zimmet defterinin tarih ve 

numarası işaretlenir (VUK, m. 28/1). Beyannamenin taahhütlü olarak postaya verildiği tarih, 

vergi dairesine verilme tarihi yerine geçer ( VUK, m. 170).  

Beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi hâlinde, tahakkuk fişi elektronik 

ortamda düzenlenir ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş 

gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Kanunda, bu iletinin, tahakkuk fişinin 

mükellefe tebliği yerine geçeceği belirtilmektedir (VUK, m. 28/2). Ancak, Vergi Usul 

Kanunu’nun, tahakkuk fişinin tebliğ edilmeyeceğine ilişkin 93’üncü maddesi hükmü 

karşısındaP343F

344
P, elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişinin mükellefe tebliğinin anlamı 

belirsizdir.  

5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen mükerrer 28’inci madde uyarınca, Maliye Bakanlığı 

Gelir İdaresi Başkanlığına beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanuni 

süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirleme yetkisi verilmiştir. Bu 

hükümle idarenin VUK, m. 17 çerçevesinde sahip olduğu, zor durum dolayısıyla resen süre 

                                                 
342  VUK, m. 243/5’e göre, “Ekim ve sayım beyanları sözlü veya yazılı olabilir…”. 

343  Emlak Vergisi Kanunu’nun 3/4/2002 tarihli ve 4751 sayılı kanunun yedinci maddesiyle kaldırılan 25’inci 
maddesinin birinci fıkrasına göre, “belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan bina ve arazi ile Emlak 
Vergisinden muaf olmayan bina ve arazi hariç olmak üzere, köylerde bulunan bina ve araziye ilişkin 
beyanlar sözlü veya yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yapılır. Sözlü veya yazılı olarak yapılan beyanlar, şekli 
ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit olunacak bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine geçirildikten 
sonra özel yeri mükellefe imza ettirilir. Beyan esnasında köyde bulunmayanların köy muhtarına 
gönderecekleri yazılı ve imzalı beyanların bu defterlere eklenmesiyle yetinilir”.  Maddede sözlü beyandan 
bahsedilmekle birlikte, sözlü olarak beyan edilen bilgilerin deftere kaydedilerek mükelefe imzalattırılmasıyla 
beyanın yazılı şekle dönüştüğü görülmektedir. 

344  VUK, m. 93/1’e göre, “tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden bilumum 
vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasiyle ilmuhaberli taahhütlü olarak, 
adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir”. 
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kullandırma yetkisinin “zor durum”dan bağımsız olarak daha genel bir şekilde yeniden 

düzenlendiği görülmektedir. 

Beyannameye dayanan tarh usulünün önemli bir sonucu, mükelleflerin beyan ettikleri 

matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamamalarıdır. 

Beyannameye dayanan tarh usulünde, verginin tahakkuku, istisnalar dışında, verginin 

kesinleşmesini ifade eder. İhtirazi kayıtla (çekince ile) verilen beyannamelere dayanılarak 

yapılan tarhiyat ile vergi hataları içeren tarhiyata karşı açılacak davalar bu kuralın istisnasını 

oluşturur (VUK, m. 112/5 ve 378/2). Esasen, her iki durumda da, dava konusu yapılan matrah 

ve bu matrah üzerinden tarh edilen vergi, mükellefin kendi özgür iradesiyle beyan ettiği matrah 

ve tahakkuk ettirdiği vergi değildir. İlkinde, kendi rızası ile beyanda bulunmadığından ihtirazi 

kayda başvurmaktadır. Başka bir deyişle, beyan ettiği matrah, beyan etmek istediği değildir. 

İkinci durumda da, bir vergi hatasından dolayı, beyanı iradesi doğrultusunda gerçekleşmemiştir.  

Beyannameye dayanan tarh usulü, Türk vergi sisteminin ana tarh usulü olarak gelir, 

kurumlar, katma değer, özel tüketim, veraset ve intikal vergileri gibi başlıca vergilerde 

uygulanmaktadır. Emlak Vergisi Kanunu’nda 3/4/2002 tarihli, 4751 sayılı Kanun’la yapılan 

değişiklikle, bina ve arazi vergilerinde beyan esası terk edilerek, “bildirim” esasına geçilmiştir. 

Bazı vergi kanunlarında, beyan esası ile ilgili şu hükümler yer almaktadır: 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 83’üncü maddesine göre, “hilâfına hüküm olmadıkça, gelir 

vergisi mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur”. Aynı kanunun 

“muhtasar beyanname” başlıklı 98’inci maddesinin birinci fıkrasına göre, “94’üncü madde 

gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya 

tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmi 

üçüncü günü akşamına kadar ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi 

dairesine bildirmeye mecburdurlar. Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden 

kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır”. Yine Gelir Vergisi Kanunu’nun 84 

ve 101’inci maddelerinde, dar mükelleflerin yıllık beyanname ile bildirmek zorunda 

olmadıkları kazanç ve iratlarından vergisi kaynakta kesilmemiş olanları “münferit beyanname” 

ile beyan edecekleri belirtilmektedir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 24’üncü maddesinin birinci fıkrasında, “kurumlar 

vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarholunur...” hükmüne; 26 ve 

27’inci maddelerinde, dar mükellef yabancı kurumlarca, kanunda özel beyan zamanı tayin 

olunan kazançlar için verilecek kurumlar vergisi beyannamesi ile ilgili hükümlere; 31’inci 

maddesinde ise muhtasar beyanname ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasına göre, “katma 

değer vergisi, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin yazılı beyanları üzerine 

tarholunur”. 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, “özel 

tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur...”. 
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Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 7’nci maddesinin birinci fıkrasına göre, “veraset 

tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, futbol 

müsabakaları ve at yarışları üzerine müşterek bahis düzenleyenler ile yarışma ve çekilişi 

düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir 

beyanname ile bildirmeye mecburdurlar”. 

7.2.1.3.2. Olağan Dışı Tarh Usulleri: İkmalen Vergi Tarhı, Resen Vergi 

Tarhı ve Verginin İdarece Tarhı 

Beyannameye dayanan tarh usulünün uygulanamadığı hâllerde olağan dışı usullere 

başvurulmaktadır. Beyannameye dayanan tarh usulü, mükellefin vergi matrahına ilişkin 

bilgilerin idare tarafından tam ve eksiksiz olarak bilinmesi hâlinde uygulanabilmektedir. 

Örneğin, beyanname verilmediği zaman veya yanlış ya da eksik beyanda bulunulduğu zaman, 

beyannameye dayanan tarh usulü uygulanamaz. Beyan edilen matrahın tespitinde kullanılan 

belge ve defterlerde yer alan bilgilerin doğru ve güvenilir olmaması da bu usulün 

uygulanamamasının bir başka sebebini oluşturur.  

Vergi Usul Kanunu’nda beyannameye dayanan tarh usulünün uygulanamayacağı hâller 

ile bu gibi hâllerde başvurulacak istisnai tarh usullerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Bu 

usuller, ilke olarak, verginin mükellef tarafından beyan edilen matrah bilgileri yerine idarece 

belirlenen ya da varsayılan matrah bilgilerine dayanılarak tarh edilmesi temeline dayanır. 

Bununla birlikte, olağan dışı ya da istisnai usullerin uygulanmasında da mükellefe ait bilgi ve 

belgelerin dikkate alındığı hâller bulunmaktadır. 

7.2.1.3.2.1. İkmalen (Tamamlayıcı) Vergi Tarhı 

Olağan dışı tarh usullerinden ilki ikmalen tarh usulüdür. Bu tarh usulü, daha önce tarh 

edilen bir vergi ile ilgili olarak ortaya çıkan bir matrah veya matrah farkı üzerinden vergi tarh 

edilmesini ifade eder.  

Bu usulün uygulamasında, idare, genel olarak beyannameye dayanılarak tarh edilen bir 

vergiye ilişkin olarak, mükellefin defter, kayıt ve belgeleri ile kanuni ölçülere göre sonradan 

tespit ettiği bir ek matrah üzerinden vergiyi tarh etmektedir. İkmalen vergi tarhına dayanak 

oluşturan matrahın, defter, kayıt ve belgelerden tam ve kesin olarak çıkarılabilmesi ya da kanuni 

ölçülerin uygulanması yolu ile bulunabilmesi, bu tarh usulünü resen vergi tarhından ayırır P344 F

345
P.  

İkmalen vergi tarhı, Vergi Usul Kanunu’nda, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh 

edildikten sonra, bu vergiye ilişkin olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya 

kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden 

alınacak verginin tarh edilmesi olarak tanımlanmaktadır (VUK, m. 29).  

                                                 
345  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, ss. 101- 102. 
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Buna göre, ikmalen vergi tarhının uygulanması iki koşula bağlıdır P345F

346
P: 

1. Daha önce, hangi şekilde olursa olsun, bir verginin tarh edilmiş olması; 

2. İkmalen tarh işleminin dayanağını oluşturan matrah veya matrah farkının maddi 

delillerden hareketle tespit edilebilmesi. 

Defter ve belgeler gibi yazılı metinler maddi delil olarak kabul edilmektedir. Vergi Usul 

Kanunu’nun üçüncü maddesine 2365 sayılı Kanun’la eklenen, “vergiyi doğuran olay ve bu 

olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar 

ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak 

kullanılamaz” şeklindeki hükmün gerekçesinde, kayıt, belge gibi maddi delillere dayanılarak 

belirlenen matrah farkının ikmalen vergi tarhına, maddi deliller dışındaki delillere dayanılarak 

belirlenen farkın ise resen vergi tarhına konu olacağı belirtilmiştir P346F

347
P. Buna karşılık, Danıştay, 

inceleme elemanı tarafından alınan tanık ifadelerinin, başka delillerle doğrulanmadığı takdirde, 

vergi tarhına dayanak olamayacağı görüşündedir P347F

348
P.  

İkmalen tarh edilen vergi ihbarname ile mükellefe tebliğ edilir (VUK, m. 34). Takdir 

komisyonu kararı üzerine tarh edilen vergilerde, kararın ve resen matrah takdirini gerektiren 

inceleme raporunun birer örneği ihbarnameye eklenir (VUK, m. 35). Mükellef dava açmazsa; 

dava açılır, ancak, taraflarca kanun yollarına başvurulmazsa ya da bütün kanun yolları 

tüketildiğinde, vergi kesinleşir. İşlem mahkemece iptal edildiği takdirde ise vergi terkin 

edilirP348F

349
P.  

7.2.1.3.2.2. Resen Vergi Tarhı 

Resen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgeler gibi 

maddi delillere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hâllerde, takdir 

komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca 

düzenlenen vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi 

tarh olunmasıdır. İnceleme raporunda belirtilen matrah veya matrah farkı resen takdir olunmuş 

sayılmaktadır (VUK, m. 30/1).  

Resen vergi tarhı işleminin genel nedeni, vergi matrahının maddi delillere dayanılarak 

tespit edilememesi olarak belirtilmekle birlikte, kanunda, maddi delillerin bulunmadığının, 

başka bir deyişle, vergi matrahının defter, kayıt, belge ve kanuni ölçülere dayanılarak 

belirlenmesinin mümkün olmadığının kabul edildiği bazı karinelere de yer verilmiştir.   

                                                 
346  Özhan ULUATAM, Yaşar METHİBAY, Vergi Hukuku, 5. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2001, s. 113. 

347  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 84. 

348  DŞ. DDK. 24/4/1970, 621/297, Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 102.  

349  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 98; Yusuf KARAKOÇ, Genel Vergi 
Hukuku, s. 246. 
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Aşağıdaki hâllerden herhangi birinin bulunması durumunda, vergi matrahının tamamen 

veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün 

olmadığı kabul edilir (VUK, m. 30/2): 

1. Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği hâlde verilmemişse, 

2. Vergi beyannamesi, kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber, beyannamede 

vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemişse, 

3. Tutulması zorunlu olan defterler tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş olursa veya 

vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmezse, 

4. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının doğru ve kesin olarak 

tespitine imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla ihticaca 

salih bulunmazsa,  

5. Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu 

yansıtmadığına dair delil bulunursa,  

6. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu’na göre yetki almış meslek mensuplarına imzalattırılması zorunlu olan beyanname ve 

ekleri imzalattırılmazsa veya tasdik kapsamına alınan konularda, yeminli mali müşavir tasdik 

raporu zamanında ibraz edilmezse. 

Bu ayrıntılı düzenlemeye rağmen, resen vergi tarhı ve ikmalen vergi tarhı sebeplerinin 

ayırt edilmesi her zaman kolay olmayabilir. Nitekim Danıştay, ikmalen ve resen vergi tarhında, 

uygulamada karşılaşılan tereddüt ve karışıklıklar dolayısıyla, ikmalen vergi tarhı yerine resen 

vergi tarhı işlemi yapılmış olmasını bozma sebebi saymamıştır P349F

350
P. 

Resen vergi tarhında bazı özel durumlar da söz konusudur. Şöyle ki; 

1. Vergi beyannamesini kanuni süresi geçtikten sonra vermiş olanlara, bu beyannamede 

gösterdikleri matrah üzerinden resen gerekli tarhiyat yapılır ve beyannameler resen takdir için 

takdir komisyonuna sevk edilmez. Ancak, vergi incelemesine başlanılmasından veya 

beyannamenin takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra kendiliğinden verilen 

beyannameler için bu hüküm uygulanmaz. 

2. Süresi içinde verilen vergi beyannamelerinde vergi matrahına ilişkin bilgilerin 

gösterilmemiş olması hâlinde, mükellefe, takdir komisyonu tarafından 15 günden az olmamak 

üzere bir süre verilerek vergi matrahına ilişkin bilgileri vermeye ve kanuni defterlerini ibraz 

etmeye davet olunur. Bu davet üzerine, mükellef istenilen bilgileri verir ve kanuni defterlerini 

                                                 
350  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 84. 



152 

 

ibraz ederse, defter ve belgeler ihticaca salih bulunmak şartıyla, mükellefe takdir olunacak 

matrah, defter ve belgelere dayanılarak tespit olunacak miktardan fazla olamaz P350F

351
P. 

3. Resen vergi tarhı yanında ikmalen vergi tarhını da gerektiren bir sebep bulunduğu 

takdirde, resen takdir sonucu beklenmeksizin ikmalen tarhiyat yapılır. Resen takdir sırasında, 

ikmalen tarhiyata dayanak olan matrah farkı dikkate alınmışsa, vergi tarhı sırasında daha önce 

tarh edilmiş olan vergi indirilir. 

7.2.1.3.2.3. Verginin İdarece Tarhı 

Verginin idarece tarhı, ikmalen ve resen vergi tarhı sebepleri dışında kalan hâllerde, 

mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunlarında belirtilen zamanlarda başvurmamaları veya 

aynı kanunlarla kendilerine yüklenen ödevleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh 

edilemeyen verginin kanuna göre belirlenen matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir 

(VUK, mük. m. 30). 

Örneğin, yukarıda da belirtildiği gibi, kazançları basit usulde tespit edilen ticari kazanç 

sahipleri ile götürü gider usulünü seçen gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, yanlarında 

çalıştırdıkları hizmet erbabının, kanunda belirtilen süre içinde karne almalarını ve karnelerinde 

yazılı olan vergilerini ödemelerini sağlamak zorundadırlar. Bu zorunluluklara uyulmaması 

hâlinde, hizmet erbabının vergisi, işveren namına idarece tarh olunur. Verginin idarece tarhına 

bir başka örnek de damga vergisinden verilebilir. Damga Vergisi Kanunu’nun 26’ncı maddesi 

uyarınca, resmi dairelerin ilgili memurları, kendilerine verilen kâğıtların damga vergisini 

aramak ve vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları tespit ederek, damga vergileri 

idarece tarh edilmek üzere, vergi dairesine bildirmek zorundadır.  

7.2.2. Tebliğ 

7.2.2.1. Tanım 

Genel anlamda tebliğ, bir kimseye, hakkında hüküm ifade edecek bir yazının önceden 

belirlenen usul ve şekillere göre iletilmesidir. Vergi hukuku bakımından tebliğ ise, 

vergilendirmeye ilişkin olan ve hukuki sonuç yaratan belge ve yazıların mükellefe, vergi 

sorumlusuna veya diğer ilgililere iletilmesidirP351F

352
P.  

Tebliğ, vergilendirme sürecinde tarh işleminden sonraki ikinci aşamada yer almaktadır. 

Beyan usulü dışında, mükellefler ve vergi sorumluları takdir olunan matrahlar ve tarh edilen 

vergilerden; ceza sorumluları kesilen cezalardan tebliğ aracılığı ile haberdar olurlar. 

Uygulamaya ilişkin bir idari işlem olan tebliğ, tarh ve tahakkuk işlemleri arasında bir köprü 

görevi üstlenir. Tebliğ, ayrıca, sürelerin işlemeye başlamasında ve hesaplanmasında da 

                                                 
351  Takdir komisyonlarının mükellefin beyanı ile bağlı olduğu bir başka durum da VUK, m. 76’da yer almaktadır. 
Buna göre, “mükellefin evvelce beyan ettiği bir matraha ait olan takdir işlerinde, takdir olunan matrah mükellefin 
beyanından düşük olamaz“.   

352  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 112. 
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belirleyici rol oynamaktadır P352F

353
P. Tebliğ, genel olarak, mükellefe tanınan dava açma süresinin 

başlangıcıdır. Örneğin, vergi mahkemesinde dava açma süresi olan 30 günün ya da ödeme 

emirlerine karşı dava açma süresi olan 7 günün başlangıcı, tebliğ tarihi ile belirlenmekte, 

sürenin başladığı gün dikkate alınmayarak hesaplanan süreler, son günün tatil saatinde sona 

ermektedir. Bu süreler içinde dava açılmaması verginin kesinleşmesi sonucunu doğurur. Tebliğ 

yapılmaması hâlinde ise, ilgilinin lehine olmak üzere tahakkuk zaman aşımı veya tahsil zaman 

aşımı süreleri işlemeye devam edecektir P353F

354
P. 

Türk hukukunda, tebliğ işlemleri 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

Yargı mercileri, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy tüzel kişileri, barolar ve 

noterler tarafından yapılacak her türlü tebligat, bu kanun hükümlerine tabidir (m. 1). Bununla 

birlikte, vergilendirme işleminin kişilerin temel hak ve hürriyetleri ile doğrudan ilgili olması 

nedeniyle, Vergi Usul Kanunu’nda vergiye ilişkin tebliğ işlemleri konusunda özel hükümlere 

yer verilmiştir P354F

355
P. Ayrıca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 

8’inci maddesinde yapılan atıf dolayısıyla, hilâfına bir hüküm bulunmadıkça, kanun kapsamına 

giren kamu alacakları için, gerek sürelerin hesaplanması, gerekse tebliğlerin yapılmasında 

Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, Vergi Usul Kanunu’nda hüküm bulunmaması 

hâlinde, genel hükümlere başvurulması, başka bir deyişle, Tebligat Kanunu hükümlerinin 

uygulanması gerekir P355F

356
P. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 60’ıncı maddesi 

uyarınca, Danıştay, bölge idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri ile ilgili her türlü tebliğ 

işlemi Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacağından, bu tebliğler konusunda Vergi Usul 

Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır P356F

357
P.  

Vergi Usul Kanunu’na göre, “tebliğ vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden 

hususların, yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile 

bildirilmesidir” (m. 21).  

Tahakkuk fişi dışında, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden her türlü belgeler 

ve yazılar, adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak, 

adresleri bilinmeyenlere ise ilan yolu ile tebliğ edilir (VUK, m. 93/1). Tahakkuk fişinin 

mükellefe tebliğ edilmemesinin nedeni, vergilendirme sürecinin tahakkuk aşamasında, ilgilinin 

yapılan işlem konusunda bilgi sahibi olmasıdır. Beyannameye dayanan tarh usulünde, vergi, 

mükellef veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh edildiğinden ve tarh işlemi tahakkuk 

fişinin düzenlenmesi ile gerçekleştirildiğinden, tebliğ edilmesi gereken herhangi bir husus 

bulunmamaktadır. İkmalen, resen ve idarece tarh usullerinde ise tarh edilen vergi ve kesilen 

ceza, önce ihbarname tebliği yolu ile bildirilmektedir. Mükellef veya sorumlu, tesis edilen 

                                                 
353  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s.103.  

354  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, ss. 87- 88. 

355  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 104. 

356  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 112. Tebligat Kanunu’nun 51’inci maddesine göre, “mali tebliğler kendi 
kanunlarında sarahat bulunmayan hallerde, bu kanunun umumi hükümlerine tevkifan yapılır.” 

357  Sadık KIRBAŞ, op.cit., s. 126. 
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işlemi ihbarnamelerin tebliği sırasında zaten öğrenmiş olduğundan, tahakkuk fişinin de ayrıca 

tebliğ edilmesinin anlam ve gereği bulunmamaktadır. 

7.2.2.2. Tebliğ Yapılacak Kimseler 

7.2.2.2.1. Genel Olarak Tebliğ Yapılacak Kimseler 

Tebliğ, mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi 

cezası kesilenlere yapılır (VUK, m. 94/1). VUK 8/3’de yer alan, “…bu kanunun müteakip 

maddelerinde geçen ‘mükellef’ tabiri vergi sorumlularına da şamildir” hükmü dolayısıyla, 

gerektiğinde, mükellefe olduğu gibi vergi sorumlularına da tebliğ yapılabilecektir.  

Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin bulunmaması hâlinde, tebliğ, ikametgâh adresinde 

bulunanlardan birine ya da o kişinin iş yerindeki memur ve müstahdemlerinden birine yapılır. 

Ancak, muhatap yerine kendisine bu şekilde tebliğ yapılacak kimsenin, görünüşü bakımından 

18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması gerekir (VUK, m. 

94/3).  

7.2.2.2.2. Veli, Vasi ve Kayyımlara Tebliğ 

VUK 94/1 uyarınca, kanuni temsilci olan veli, vasi veya kayyımlara da tebliğ yapılır. 

Ancak, veli, vasi veya kayyım gibi vergi sorumlularının birden fazla olması hâlinde, tebliğ 

bunlardan yalnız birine yapılabilir (VUK, m. 95). Tebliğin konusunu oluşturan iş, ayrı bir vasi 

veya kayyımın sorumluluk alanı içinde ise, tebliğ bunlara yapılacaktır (VUK, m. 95/2).  

7.2.2.2.3. Tüzel Kişilere Tebliğ  

Tüzel kişilerde tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, cemaatler gibi 

tüzel kişiliği olmayan kişi toplulukları veya kuruluşlarda bunların yönetici veya temsilcilerine 

yapılır (VUK, m. 94/2).  

7.2.2.2.4. Erata Dolaylı Tebliğ 

Kara, deniz, hava ve jandarma eratına (er, onbaşı ve çavuşlara) yapılacak tebliğler, kıta 

komutanı veya kurum amiri gibi en yakın üst aracılığı ile dolaylı olarak yapılır. Üst tebliğ 

evrakını derhâl tebliğ olunacak kimseye vermek zorundadır. Aksi yönde davranan üst tazminata 

mahkûm olur. Ancak, bu hususun tebliğ evrakında yazılı olması zorunludur (VUK, m. 96).  

7.2.2.2.5. Yabancı Ülkelerde Bulunanlara Tebliğ  

Yabancı ülkelerde bulunanlara o ülkenin yetkili makamları aracılığı ile tebliğ yapılır. 

Türkiye’nin o ülke ile anlaşması varsa veya o ülkenin kanunları müsait ise, oradaki Türk siyasi 

memuru veya konsolosu tebliğin yapılmasını yetkili makamdan ister (VUK, m. 97/1). 

Kendisine tebliğ yapılacak kişinin Türk vatandaşı olması hâlinde, tebliğ, doğrudan Türk siyasi 

memuru veya konsolosu aracılığı ile de yapılabilir (VUK, m. 97/2). 
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Yabancı ülkelerde bulunan kimselere tebliğ edilecek belge ve yazılar, tebligatı çıkaran 

merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığı ile Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Dışişleri 

Bakanlığı da bu evrakı Türkiye’nin o yabancı ülkedeki elçilik veya konsolosluğuna gönderir 

(VUK, m. 97/3). 

Yabancı ülkelerde resmi görevle bulunan Türk memurlarına tebliğ, Dışişleri Bakanlığı 

aracılığı ile yabancı ülkelerde görevli Türk askeri şahıslarına ise, bağlı bulundukları kara, deniz 

ve hava kuvvetleri komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı aracılığı ile yapılır (VUK, 

m. 97/4,5).  

7.2.2.2.6. Kamu İdare ve Müesseselerine Tebliğ 

Kamu idare ve müesseselerinde tebliğ, bu idare ve müesseselerin en büyük amirlerine 

veya bunların yardımcılarına veya en büyük amirin yetkili kılacağı memurlara yapılır (VUK, 

m. 98). 

7.2.2.3. Tebliğ Usulleri 

Tebliğ, posta ile tebliğP357F

358
P, memur aracılığı ile tebliğ P358F

359
P, dairede veya komisyonda 

tebliğP359F

360
P ve ilan yolu ile tebliğP360F

361
P usullerinden birine göre yapılır.  

7.2.2.3.1. Posta İle Tebliğ Usulü  

Bu usulde, tebliğ edilecek yazı veya belge şekli Maliye Bakanlığınca belirlenen özel 

zarf içinde kapalı olarak postaya verilir (VUK, m. 99). Muhatabın bilinen adresine gönderilen 

mektuplar, posta idaresi tarafından muhatabına teslim edildikleri anda tebliğ edilmiş sayılırlar 

(VUK, m. 100).  

Tebliğ muhatabının bilinen adresleri şunlardır (VUK, m. 101):  

1.  Mükellef tarafından işe başlama sırasında bildirilen adresler; 

2.  Adres değişikliği dolayısıyla bildirilen adresler; 

3.  İşi bırakma sırasında bildirilen adresler; 

4.  Vergi beyannamelerinde belirtilen adresler; 

5.  Yoklama fişi ile tespit edilen adresler; 

6.  Vergi mahkemesinde dava açma ve cevap dilekçelerinde gösterilen adresler; 

                                                 
358  VUK m. 99- 102. 

359  VUK m. 107. 

360  VUK m. 93/2. 

361  VUK m. 103- 106. 
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7.  Yetkili memurlar tarafından tutanakla tespit edilen adresler; 

8.  Komisyonlar tarafından tahrir varakalarında tespit edilen adresler (Tahrir usulü 

yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan bu hüküm uygulanmamaktadır).  

Tebliğ mektuplarının gönderilmesinde, tebligatı yapacak makama en yakın tarihte 

bildirilmiş olan veya bu makam tarafından en yakın tarihte tespit edilmiş bulunan adres göz 

önüne alınır. Bununla birlikte, muhatabın ikametgâh ve iş yeri adreslerinin her ikisi de 

biliniyorsa, bu adreslerin ikisine de tebliğ yapılması girişiminde bulunulmadan ilan yolu ile 

tebliğ usulüne başvurulmaması gerektiği yönünde Danıştay kararları bulunmaktadır P361F

362
P. 

Tebliğ olunacak evrakın içinde bulunduğu zarf, posta idaresi görevlisi (postacı) 

tarafından muhataba verilir ve durum, muhatap ile posta memuru tarafından taahhüt 

ilmühaberine tarih ve imza konularak tespit edilir (VUK, m. 102/1). Muhatabın adresinin 

değişmiş olmasından dolayı bulunamaması hâlinde, posta memuru bu durumu zarf üzerine 

yazar ve mektup derhâl posta idaresince tebliğ yaptıran daireye geri gönderilir (VUK, m. 

102/2). Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, bilinen adresinde bulunanlar veya 

komşuları tarafından bildirildiği takdirde, durum ve bu beyanda bulunanın kimliği tebliğ 

alındısına yazılarak beyanda bulunana imzalatılır. Bu kişi imzadan kaçınırsa, tebliğ yapan 

görevli durumu şerh ve imza eder ve tebliğ edilemeyen evrak ilgili mercie geri gönderilir (VUK, 

m. 102/3). Böyle bir durumda, tebliği çıkaran merci tarafından belirlenecek uygun bir süre sonra 

yeniden tebliğ çıkarılır. Bu tebliğ evrakı da aynı sebeple tebliğ edilemeyerek iade olunursa, 

tebliğ ilan yolu ile yapılır(VUK, m. 102/4). Muhatabın tebellüğden kaçınması hâlinde, tebliğ 

evrakı önüne bırakılarak tebliğ edilir (VUK, m. 102/6). Bu işlemler, muhatabın komşularından 

bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri ya da zabıta memuru huzurunda yapılır 

ve durum taahhüt ilmühaberine yazılıp tarih ve imza konularak ve hazır bulunanlara da 

imzalatılarak tespit olunur (VUK, m. 102/7). 

7.2.2.3.2. Memur Aracılığı İle Tebliğ  

Olağan tebliğ usulü posta yolu ile tebliğ olmakla birlikte, Vergi Usul Kanunu’nun 

107’nci maddesinde, Maliye Bakanlığına posta yerine memur aracılığı ile tebliğ yaptırma 

yetkisinin de verildiği görülmektedir. Maddenin birinci fıkrasına göre, “Maliye Bakanlığı 

tebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla da yaptırmaya yetkilidir”. Bu düzenlemenin 7201 

sayılı Tebligat Kanunu’nun 2’nci maddesindeki düzenlemeden farkı, Tebligat Kanunu’na göre 

Tebliğin memur aracılığı ile yapılması bazı koşullara bağlanmışken P362 F

363
P, Vergi Usul Kanunu’nda 

Maliye Bakanlığının tebliğ usulünü seçme konusunda kayıtsız şartsız yetkili kılınmış 

olmasıdırP363F

364
P. Tebligatın memur aracılığı ile yapılması hâlinde de yukarıda belirtilen tebliğ 

                                                 
362  Doğan ŞENYÜZ, Vergi Usul Hukukunda Tebligat, Yaklaşım Yayınları, Bursa, 1997, s. 95. 

363  7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “tebligatın memur vasıtasiyle yapılması” kenar başlıklı 2’nci maddesinin 
birinci fıkrasına göre, “diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya 
aynı yerde bulunan 1’inci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan 
şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır”. 

364  Doğan ŞENYÜZ, op.cit., s. 108. 
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esaslarına uyulması zorunludur. Bu zorunluluk, VUK 107/2’de, “bu madde hükmünün 

uygulanmasında da bu kısımdaki tebliğ esaslarına uyulur” hükmü ile ifade edilmektedir. 

7.2.2.3.3. Elektronik Ortamda Tebliğ 

Tebliğ yapılacak kimselere tebliğe elverişli elektronik bir adres aracılığı ile elektronik 

ortamda tebliğ yapılabilir (VUK,m.107/A-f.1).  

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı 

kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma 

zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe 

ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır (VUK,m.107/A-f.2).  

7.2.2.3.4. Dairede veya Komisyonda Tebliğ  

Vergi dairesi veya bir komisyonda (takdir komisyonu, uzlaşma komisyonu vb.) bulunan 

mükellefe, vergi veya ceza sorumlusuna, kabul etmesi koşulu ile adresi yerine, o daire veya 

komisyonda da tebliğ yapılabilir (VUK, m. 93/2) P364F

365
P. Ancak, muhatabın kabul etmemesi hâlinde, 

tebliğin posta ya da memur aracılığı ile yapılması gerekecektir. Bu nedenle, dairede veya 

komisyonda tebliğ istisnai bir tebliğ usulü olarak kabul edilmelidir P365F

366
P.  

7.2.2.3.5. İlan Yolu İle Tebliğ  

7.2.2.3.5.1. Tebliğin İlan Yolu İle Yapılacağı Hâller 

Genel olarak, muhatabın adresinin bilinmemesi nedeniyle posta yolu ile ve diğer 

yollarla tebliğ yapılmasına imkân bulunmadığı takdirde, tebliğ ilan yolu ile yapılır. 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu’na göre, “adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır” (m. 28/1). Aynı 

hükme, Tebligat Tüzüğü’nün 46’ncı maddesinde de yer verildiği görülmektedir. 

Vergilendirmeyi ilgilendiren tebliğlerin ilan yolu ile yapılacağı hâller ise, Vergi Usul 

Kanunu’nun 103’üncü maddesinde tek tek sayılarak belirtilmiştir. Buna göre tebliğ şu hâllerde 

ilan yolu ile yapılır: 

1.  Muhatabın adresinin hiç bilinmemesi; 

2.  Muhatabın bilinen adresinin yanlış veya değişmiş olması ve bu yüzden gönderilen 

mektupların geri gelmesi; 

3.  Başka sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkân bulunmaması; 

                                                 
365  Bu tebliğ usulü, Tebligat Tüzüğü’nün 14’üncü maddesinde “adresten başka yerde tebligat” başlığı altında 
düzenlenmiştir. Madde şu şekildedir: 

“Bir şahsa, adresinden başka bir yerde tebligat yapılabilmesi, o şahsın kabulüne mütevakkıftır. 

Tebliğ yapılacak şahıs, tebliği çıkaran mercie veya PTT merkezine veyahut tebliğ memuruna müracaat ederse 
kendisine tebligat yapılır”. 

366  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 116. 
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4.  Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmaması. 

7.2.2.3.5.2. İlanın Şekli  

İlan şu şekilde yapılır P366F

367
P: 

1.  İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesine asılır. Tebliğ konusu vergi veya vergi cezası 

tutarının 1.800 Türk lirasından az olması hâlinde, gazete ilanı yapılmaz. Bu durumda, ilan 

yazısının vergi dairesinde askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beşinci gün ilan tarihi olarak kabul 

edilir. 

2.  İlan yazısının bir örneği, mükellefin bilinen son adresinin bağlı bulunduğu 

muhtarlığa gönderilir. 

3.  Tebliğ konusu vergi veya vergi cezası 1.800-180.000 Türk lirası arasında olması 

hâlinde, ilan, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha 

fazla gazetede yayımlanır. Vergi veya vergi cezası tutarının 180.000 Türk lirasını aşması 

hâlinde, ilan; Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetelerden birinde ayrıca yer alır. 

Tebliğ muhatabının yabancı ülkede bulunması hâlinde, ilan yolu ile tebliğ olunacak yazı 

ve belgelerin örnekleri, muhatabın bilinen adresine ayrıca posta ile gönderilir. 

7.2.2.3.5.3. İlanda Yer Alacak Bilgiler 

İlanda, tebliğin ilgili bulunduğu vergiler gösterilerek adları veya unvanları belirtilen 

muhataplara; 

“1. İlan tarihinden itibaren bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya vekilleri 

aracılığı ile başvurmaları ya da taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; 

2. Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı” bildirilir (VUK, m. 105).  

7.2.2.3.5.4. İlanın Sonuçları  

İlan yapıldıktan sonra, bizzat veya vekil aracılığı ile başvuruda bulunanlara yerinde 

(dairede veya komisyonda) adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılır (VUK, m. 106/1). 

Tebliğin, bu şekilde posta ile yapılması hâlinde, mektubun posta idaresince muhatabına teslim 

edildiği tarih tebliğ tarihi olur (VUK, m. 106/2). 

Muhatabın, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine başvurmaması veya 

adresini bildirmemesi hâlinde, bir aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılır (VUK, m. 

106/3).  

                                                 
367  VUK, m. 104. 
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7.2.2.4. Hatalı Tebliğler 

Genel olarak, tebliğlerle ilgili iki türlü hatadan söz edilebilir. Birincisi, Vergi Usul 

Kanunu’nun 108’inci maddesinde belirtilen, tebliğ edilen belgelerde yer alan hata ve 

usulsüzlüklerdir. İkincisi ise Vergi Usul Kanunu’nda ayrıca düzenlenmemiş olmakla birlikte, 

Tebligat Kanunu’nda düzenlenen ve bu kanunun 51’inci maddesi uyarınca vergi tebliğleri için 

de geçerli olan, tebliğ yöntemine ilişkin hata ve usulsüzlüklerdirP367F

368
P.  

7.2.2.4.1. Tebliğ Edilen Belgelerde Yer Alan Hata ve Usulsüzlükler 

Vergi Usul Kanunu’na göre, tebliğ edilen belgelerde bulunan ve esasa etkili olmayan 

şekil hataları tebliğin geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Bu tip hatalar tebliğin hukuki değerini 

kaybetmesine sebep olmamaktadır. Hangi hataların esasa etkili olduğu, dolayısıyla tebliği 

hükümsüz kılacağı kanunda belirtilmiştir. Buna göre, vergi ihbarnamelerinde mükellefin 

adının, verginin nevi veya miktarının, vergi mahkemesinde dava açma süresinin hiç yazılmamış 

olması ya da bu belgelerin görevli veya yetkili bir makam tarafından düzenlenmemiş bulunması 

belgeyi hükümsüz hâle getirmektedir (VUK, m. 108).  

7.2.2.4.2. Tebliğ Yöntemine İlişkin Hata ve Usulsüzlükler  

Bu hata ve usulsüzlükler, tebliğin yapılmasında kanuna uygun yolun takip edilmemesi 

hâlinde ortaya çıkmaktadır. 

 Bu usulsüzlüklere şu örnekler verilebilir P368F

369
P: 

1.  Posta yolu ile veya memur aracılığı ile tebliğ yapma girişiminde bulunulmadan ilan 

yolu ile tebligata başvurulması;  

2.  Muhatabın ikamet ve iş yeri adreslerine tebliğ yapılmadan ilan yolu ile tebliğ 

yapılması; 

3.  Muhatabın gösterilen adreste tanınmadığını beyan eden komşusunun imzasını 

taşımayan tebliğ alındısına dayanılarak ilan yolu ile tebliğ yapılması; 

4.  Tebliğ evrakının yetkili olmayanlara teslim edilmesi; 

5.  Muhatabın bilinen son adresi yerine başka bir adresine tebliğ yapılması. 

Vergi Usul Kanunu’nda aksi yönde hüküm bulunmayan hâllerde, vergi tebliğlerinin 

yapılmasında da uygulanan Tebligat Kanunu’na göre, usule aykırı tebliği muhatabın öğrenmesi 

onu geçerli hâle getirir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32’nci maddesinin birinci fıkrasına 

göre, “tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber 

sayılır”. Tebligat Tüzüğü’nün 51’inci maddesinin birinci fıkrasında da “tebliğ, usulüne aykırı 

                                                 
368  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, ss. 117-118.  

369  Doğan ŞENYÜZ, Vergi Usul Hukukunda Tebligat, s. 143.  
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yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteberdir. Aksi takdirde tebligat 

yapılmamış addedilir. Muhatap, her ne suretle olursa olsun tebliğ evrakını veya davetiyeyi alır 

veyahut bunların münderecatını öğrenirse tebliğe muttali olmuş sayılır” hükmüne yer 

verilmiştir. Tüzük hükmüne göre, muhatabın muttali olmasının anlamı, tebliğ evrakının 

varlığından değil, konusundan ve içeriğinden haberdar olmasıdır. Gerek Kanun gerekse Tüzük, 

muhatabın tebliğin içeriğini öğrendiğini gösteren beyanda bulunduğu tarihi, tebliğ tarihi olarak 

kabul etmektedir P369F

370
P. Belirtilmesi gereken bir başka önemli husus, idareye, muhatabın tebliğe 

muttali olduğunun ileri sürülmesi ve ispatı imkânının verilmemiş olmasıdır. Tebligat 

Tüzüğü’nün 51’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, “muhatabın tebliğe muttali olduğunun 

ve bunun tarihinin iddia ve ispatına cevaz yoktur”.  

7.2.3. Tahakkuk 

Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir aşamaya 

gelmesidir (VUK, m. 22). Tahakkuk, tarh ve tebliğ gibi ayrı bir idari işlemden çok, 

kendiliğinden gerçekleşen bir hukuki durum olarak kabul edilmektedir. Bu hukuki durum, dava 

açma sürelerinin dava açılmaksızın geçirilmesi veya yargı mercilerinin mükellefin iddiasını 

reddi ile oluşurP370F

371
P.  

Verginin tahakkuk zamanı, beyannameye dayanan tarh usulü ile ikmalen, resen ve 

idarece tarh usullerinde farklıdır. Beyana dayanan tarhta, vergi tahakkuk fişinin düzenlendiği 

anda tarh ve tahakkuk ettiğinden, bu usulde tarh ve tahakkuk işlemleri birleşmiş durumdadır P371F

372
P. 

Bu tarh usulünde, mükellef kural olarak tarh ve tahakkuka karşı dava açamayacağından, 

verginin tahakkuku, vergi hatalarının varlığı ve ihtirazi kayıtla beyanname verilmesi hâlleri 

dışında, verginin kesinleşmesi sonucunu doğurur. Uzlaşılan vergilere karşı da dava 

açılamayacağından veya herhangi bir mercie şikâyette bulunulamayacağından, üzerinde 

uzlaşılan vergilerin tahakkuku kesinleşmesini ifade eder (VUK, ek m. 6, 7, 11). 

Verginin kesinleşmesi, o vergiye karşı dava açılamaması ya da kanun yollarına 

başvurulamaması demektir. Dava açma süresi dava açılmadan geçirilirse, herhangi bir kanun 

yoluna süresi içinde başvurulmazsa veya dava açıldığı ve bütün kanun yolları tüketildiği hâlde 

tarhiyat yargı mercilerince tamamen kaldırılmamış olursa, vergi kesinleşir. Vergi, 

beyannameye dayanan tarh usulünde tahakkuk fişinin, uzlaşmanın sağlanması hâlinde uzlaşma 

tutanağının düzenlenip imzalanması ile kesinleştiğinden tahakkuk da etmiş olur. Ancak, bunu 

bir verginin tahakkuk etmesi için kesinleşmesinin zorunlu olduğu şeklinde de anlamamak 

gerekir. Nitekim ikmalen, resen ve idarece tarh usullerinde, vergi ancak belli durumlarda 

kesinleştikten sonra tahakkuk eder. Pek çok hâlde ise, tahakkuk ettiği hâlde henüz 

kesinleşmemiş olur.  

                                                 
370  Tebligat Kanunu’nun 32’nci ve Tebligat Tüzüğü’nün 51’inci maddelerinin ikinci fıkrasında aynı hüküm yer 
almaktadır; “muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur”. 

371  Özhan ULUATAM, Yaşar METHİBAY, Vergi Hukuku, s. 127; Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami 
ÇAĞAN, op. cit., s. 106. 

372  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 119. 
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O hâlde tahakkuk etmesi, başka bir deyişle ödenmesi gereken bir aşamaya gelmesi, 

verginin kesinleştiğini göstermez. Vergi tahsil edilse bile, üst yargı mercilerine başvurulması 

mümkündürP372F

373
P.  

İkmalen, resen ve idarece tarh usullerinde, tarh edilen vergi önce mükellefe tebliğ 

edilecektir. Bu durumda, mükellef iki ayrı davranış biçimi sergileyebilir: Borcu öder veya 

tarhiyatın hukuka aykırı olduğu kanısında ise, dava açar. İlk davranışın sonucunda, dava açma 

süresinin dava açılmaksızın geçirilmesi ile vergi tahakkuk eder ve kesinleşir. İkinci durumda, 

yani mükellefin dava açması hâlinde, verginin tahakkuku, yargı merciinin kararını vereceği 

zamana kadar ertelenmiş olur (VUK, m. 112/3, İYUK, m. 27/3). İhtirazi kayıtla beyanda 

bulunulan hâllerde ise tahakkuk ertelenmez (İYUK, m. 27/3). Mahkeme davayı reddettiği 

takdirde, vergi tahakkuk ederek ödenmesi gerekli bir aşamaya gelmiş olur (VUK, m. 112/3, f. 

1, İYUK, m. 28/5). Mükellef bu durumda vergi borcunu ödemekle birlikte tarhiyatın ve yargı 

kararının hukuka aykırı olduğu kanaatine sahipse, vergi mahkemesi kararına karşı kanun 

yollarına, yani üst yargı mercilerine başvurabilir. Ancak, bu başvuru, üst yargı mercileri 

tarafından yürütmenin durdurulması yönünde bir karar verilmemişse, yürütmeyi kendiliğinden 

durdurmamaktadır (İYUK, m. 52/1). Burada, tahakkuk eden ve ödenen verginin, henüz bütün 

kanun yoları tüketilmediği için kesinleşmediği görülmektedir. İtiraz ya da temyiz 

başvurularının reddedilmesi, mükellefin aleyhine olan vergi mahkemesi kararının 

kesinleşmesine neden olacaktır. Kararın bozulması ise yürütmeyi kendiliğinden durdurur 

(İYUK, m. 52/4)P373F

374
P.  

Tahakkuk işlemi, tahakkuku tahsile bağlı vergilerde özellik göstermektedir. Bu 

vergilerde, tahsil işlemi tahakkuku da kapsamaktadır. VUK 24’e göre, “mahiyetleri itibarıyla 

tahakkuku tahsile bağlı vergilerde, verginin tahsili tahakkuku da içine alır”. Bir belediye vergisi 

olan eğlence vergisi bu tip vergilere örnek olarak gösterilebilir P374F

375
P. Bu tür vergiler zamanında 

tahsil edilmedikleri takdirde, tahakkuku tahsile bağlı vergi olma niteliğini kaybederler. Bu 

durumda, ihbarname ile mükellefe tebliğ edilerek tahakkuk ettirilmeleri gerekir P375F

376
P. Tahakkuku 

tahsile bağlı olan vergilerde dava açma süresi, tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen günden başlar 

(İYUK, m. 7/2-b).  

7.2.4. Tahsil 

7.2.4.1. Tanım 

Vergiyi doğuran olay ile ortaya çıkmış bulunan vergi borcu verginin tahsili ile ortadan 

kalkarP376F

377
P. Bir taraftan vergilendirme işlemlerinin sonuncusu, diğer taraftan vergi alacağının 

                                                 
373  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 92. 

374  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 107. 

375  Ibid., s. 108. 

376  Yılmaz ÖZBALCI, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara, 1998, s. 189;  

Sadık KIRBAŞ, op. cit., s. 134; Ibid., s. 108. 

377  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 108.   
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ortadan kalkmasının en doğal şekli olan P377F

378
P verginin tahsili, verginin kanuna uygun surette 

ödenmesidir (VUK, m. 23). Tahsil ve ödeme, aynı olgunun vergi alacaklısı ve vergi borçlusu 

tarafından iki ayrı görünümünü ifade eder. İdarenin alacağını toplaması “tahsil”, mükellefin 

borçlu olduğu meblâğı devlete vermesi “ödeme” olarak adlandırılmaktadır. Her verginin kendi 

özel kanunu, o verginin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenler. Böyle bir özel hüküm 

bulunmaması hâlinde ise, vergiler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre tahsil edilirler P378F

379
P.  

7.2.4.2. Hukuki Niteliği Bakımından Tahsil İşlemi 

Tahakkuk aşamasından farklı olarak, tahsil ayrı bir idari işlemdir. Tarh ve tahsil 

işlemleri arasında temel işlem-sonuç işlem ilişkisi bulunur P379F

380
P. Tarh işlemi, tahsil işleminin 

sebep unsurunu oluşturur. Tahsil işleminin tarh işlemine uygun olmaması, tahsil işlemini sebep 

unsuru yönünden sakatlar P380F

381
P.  

Tahsil, tarh işlemi gibi bireysel-öznel (subjektif) nitelikte bir idari işlemdir. Tarh işlemi 

ile miktarı tespit edilen vergi borcu her mükellef için ayrı ayrı sona erer. Tahsil işlemi, 

mükelleflerin vergi borçlarını ödemelerine yönelik davranışlarda bulunmalarını gerektirmesi 

nedeniyle yükümlendirici bir idari işlemler grubunda yer alır. Vergi hukuku ilişkisini sona 

erdirerek yeni bir hukuki durum yarattığından tahsil işlemi, tarh işleminin aksine, yapıcı (inşai) 

bir işlemdirP381F

382
P. Tahsil işleminin niteliği bu bakımdan vergiyi doğuran olaya benzetilebilir.  

Kamu alacaklarının tahsiline yönelik işlemler tek taraflı, kesin ve yürütülmesi zorunlu 

işlem niteliğine sahip olmalarından dolayı, yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurları 

yönünden hukuka aykırı oldukları takdirde, doğrudan iptal davasına konu yapılabilirler P382F

383
P. 

Tahsil işlemi, hukuka uygunluk karinesi gereği, yapıldığı andan iptal edilinceye kadar hukuka 

uygun bir işlem gibi hüküm ifade eder P383F

384
P. Tahsil işlemine karşı açılan davalar yürütmeyi 

kendiliğinden durdurmaz. Davacının talebi üzerine mahkeme, işlemin uygulanması hâlinde 

telâfisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması 

şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına 

karar verebilir (İYUK, m. 27/2). Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir. 

Bununla birlikte, mahkeme durumun gereğine göre teminat aramayabilir. 

  

                                                 
378  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 121. 

379  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 129. 

380  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 108. 

381  Yusuf KARAKOÇ, Genel Vergi Hukuku, s. 284. 

382  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 109. 

383  Yusuf KARAKOÇ, Genel Vergi Hukuku, s. 284.  

384  Ibid., s. 217. 
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Uygulama Soruları 

1. Vergiyi doğuran olay kavramını ve sonuçlarını açıklayınız. 

2. Verginin tarhını ve hukuki niteliğini açıklayınız. Başlıca tarh usullerini sayınız. 

3. Tebliğ kavramını ve tebliğ usullerini açıklayınız. 

4. Verginin tahakkuku ve kesinleşmesi kavramlarını karşılaştırmalı olarak açıklayınız. 

5. Verginin tahsilini ve hukuki niteliğini açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, vergi alacağının doğmasında vergiyi doğuran olayı ve sonuçlarını; 

vergilendirme sürecinin aşmalarını, tarh işlemini ve hukuki niteliğini, tarh usulleri olan 

beyannameye dayanan vergi tarhı, ikmalen vergi tarhı, resen vergi tarhı ve verginin idarece 

tarhını; tebliğ işlemini, tebliğ yapılacak kimseleri ve tebliğ usullerini; tahakkuk aşamasını, 

verginin tahakkuku ile kesinleşmesi arasındaki ilişkiyi ve tahsil işlemini ve hukuki niteliğini 

öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Bölüm Soruları 

  



166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. VERGİ ALACAĞININ KALKMASI 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

- Ödeme 

- Ödeme zamanları 

- Gecikme faizi 

- Zaman aşımı 

- Terkin 

- Vergi hatalarında düzeltme 

- Uzlaşma 

- Yargı kararları 

- Vergi afları 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Zaman aşımını açıklayınız. Sonuçlarını tartışınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

Vergi Alacağının Kalkması 

Vergi alacağını kaldıran 

ödeme, zaman aşımı, terkin, 

vergi hatalarında düzeltme 

ve reddiyat, uzlaşma, yargı 

kararları ve vergi aflarını 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 
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Anahtar Kavramlar 

 Ödeme 

 Gecikme faizi 

 Zaman aşımı 

 Vergi hataları 

 Düzeltme 

 Uzlaşma 

 Vergi afları 
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Giriş 

Normal olarak, tarh işlemi ile miktarı tespit edilen ve ödenmesi gereken bir aşamaya 

gelen vergi alacağı mükellef veya vergi sorumlusu tarafından ödenerek ortadan kalkar. Vergi 

alacağı, tarh zaman aşımında (tahakkuk zaman aşımı) olduğu gibi, vergiyi doğuran olayın 

meydana gelmesinden sonra, kanunda öngörülen süre içinde tarh işleminin uygulanmaması 

hâlinde de ortadan kalkabilir.  

Vergi alacağını kaldıran başlıca yollar, ödeme, zaman aşımı, terkin, vergi hatalarında 

düzeltme, uzlaşma, yargı kararları ve vergi aflarıdır. Ancak, vergi hatalarının düzeltilmesi, 

uzlaşma ve yargı kararlarının genellikle gerçek bir vergi alacağını değil; hata, hukuka aykırı 

işlem vb. durumlar sonucunda, ortaya çıkan bir tür “sözde” alacağı ortadan kaldırdıklarını da 

belirtmek gerekir. 



172 

 

8.1.Ödeme  

8.1.1. Ödeme Yeri ve Ödeme Zamanı 

Vergi alacağını ve mükellefin vergi borcunu ortadan kaldıran olağan yol ödemedir. 

Vergi ve buna bağlı alacaklar kanuna uygun olarak ödenmekle sona ererler. Bu konunun vergi 

icra hukuku ile ilişkili olan kısmı ileride ayrıca ele alınacaktır. 

Vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine (VUK, m. 110/1), 

kanunlarında gösterilen süreler içinde (VUK, m. 111/1) ödenir. Ödeme süresinin son günü 

verginin vadesi tarihidir (VUK, m. 111/2). Beyannamenin posta ile gönderilmesi hâlinde, 

ödeme, beyan edilen matrahla ilgili verginin tahakkuk işleminin tamamlanması beklenmeksizin 

vadesinde yapılır. Vergilerin ödenme zamanları kendi özel kanunlarında düzenlenmiştir.  

Bazı özel durumlar için geçerli olmak üzere, Vergi Usul Kanunu’nda özel ödeme 

zamanlarına da yer verilmiştir (VUK, m. 112). İkmalen, resen ve idarece vergi tarhı; 

memleketi terk veya ölüm; vergi mahkemesinde dava açılması ve uzlaşma yoluna gidilmesi 

hâllerinde, belli koşullar altında bu özel zamanlar içinde ödeme yapılır. 

8.1.2. Özel Ödeme Zamanları  

8.1.2.1. İkmalen, Resen ve İdarece Tarh Edilen Vergilerde Ödeme 

Zamanı 

Bu vergiler, taksit zamanlarından önce tahakkuk etmişse, taksit süreleri içinde; taksit 

süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse, geçmiş taksitler, tahakkuk 

tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir. 

8.1.2.2. Memleketi Terk ve Ölüm Gibi Mükellefiyetin Kalkmasını 

Gerektiren Hâllerde Ödeme Zamanı 

Bu gibi hâllerde, beyan üzerine tarh olunan vergiler beyanname verme süreleri içinde 

ödenir. 

Mükellefin vadeleri bu sürelerden sonra gelen vergileri de aynı süreler içinde alınır. 

Memleketi terk edenlerin, ölen mükelleflerin veya benzeri hâller dolayısıyla 

mükellefiyeti kalkanların ikmalen, resen veya idarece tarh olunan vergileri, tahakkuk tarihinden 

başlayarak bir ay içinde ödenir. 
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8.1.2.3. Vergi Mahkemesinde Dava Açılması Dolayısıyla Tahsili 

Durdurulan Vergilerde Ödeme Zamanı 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tahsili 

durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiş olanlar, vergi mahkemesi kararına göre 

hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir P384F

385
P.  

8.1.2.4. Uzlaşma Konusu Yapılan Vergi ve Cezalarda Ödeme Zamanı 

- “Uzlaşma vaki olduğu takdirde, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme 

zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse, kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları 

kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse, ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma 

tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde; 

- Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, Vergi Usul Kanunu’nun 112 ve 368’inci maddeleri 

hükümleri ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesinin 8 numaralı 

bendi hükmü çerçevesinde” ödenir (VUK, Ek madde 8). 

8.1.2.5. Vergi Mahkemesinde Dava Konusu Yapılmayan Cezalarda 

Ödeme Zamanı 

Vergi mahkemesinde dava konusu yapılmayan cezalar, dava açma süresinin bittiği 

tarihten itibaren bir ay içinde ödenir (VUK, m. 368).  

8.1.2.6. Gecikme Faizi ve Tecil Faizi Uygulaması 

Gecikme faizi, zamanında tahakkuk ettirilmedikleri için sonradan ikmalen, resen ve 

idarece tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler üzerinden, genel olarak kendi kanunlarında belirtilen 

normal vade tarihlerinden itibaren gecikme zammı oranında hesaplanan faiz olarak 

tanımlanabilir P385F

386
P. Tahakkuk etmemiş alacaklara uygulanması, gecikme faizini, tahakkuk etmiş 

alacaklara uygulanan gecikme zammından ayırır. 

1. Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen 

ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan 

tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar (VUK, m. 112/3- a); 

                                                 
385 İYUK, m.27/f.3’e göre, “vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen 
vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün 
tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26’ncı maddenin3’üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası 
dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile 
ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil 
işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir”. 

386  Elif SONSUZOĞLU, Türk Vergi Hukukunda Fer’i Borç ve Alacak Olarak Faiz, Filiz Kitabevi, İstanbul, 
2001, s. 69. 
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2. Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi kanunlarında 

belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, yargı 

organı kararının tebliğ tarihine kadar (VUK, m. 112/3- b);  

3. Uzlaşılan vergilerde, uzlaşılan vergi miktarına, verginin kendi kanununda belirtilen 

ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, uzlaşma 

tutanağının imzalandığı tarihe kadar (VUK, m. 112/6, f.2) geçen süreler için, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tespit edilen gecikme zammı oranında 

gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri dikkate alınmaz. 

4. Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergiler, fazla veya yersiz tahsilatın mükelleften 

kaynaklanması hâlinde düzeltmeye dair müracaat tarihinden, diğer hâllerde verginin tahsili 

tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 

6183 sayılı Kanun’a göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ile birlikte, 120 nci 

madde hükümlerine göre mükellefe red ve iade edilir (VUK, m. 112/4)P386F

387
P. 

                                                 
387 VUK, m. 114’üncü maddesinin, “Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi 
gereken vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince, mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin 
tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin 
sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için, aynı dönemde 
6183 sayılı kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, iade edilecek vergi ile birlikte 
mükellefe ödenir” şeklindeki dördüncü fıkrası Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş (AYM. E. 2008/58, K. 
2011/37, KT.10/2/2011, RG. T. 14/05/2011, S. 27934), iptal kararı, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten bir yıl 
geçtikten sonra, 14/05/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İptal edilen hükümler yerine 31/05/2012 tarihli, 6322 
sayılı kanunla yapılan ve yukarıda metin içinde yer verilen yeni düzenlemeler, 15/06/2012 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yaklaşık bir aylık bir gecikme ile yürürlüğe girmiştir.  

 Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararında, Avrupa İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına 
İlişkin Sözleşme’ye Ek Protokol ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Eko-Elda Avee/Yunanistan davasına da 
(9.3.2006 günlü, Başvuru No: 10162/02) atıf yapılarak özetle aşağıdaki değerlendirmelere yer verilmektedir:
  

“213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinin dördüncü fıkrası ile mükelleflerden fazla veya yersiz 
tahsil edilen vergilerin iadesinde, tahsilatın üzerinden çok zaman geçmiş olsa da istenen bilgi ve belgelerin 
teslimiyle yapılan iade talebinden sonraki üç ay içinde yapılmayan iadeler için bu üç ayın sonundan 
başlamak üzere düzeltme fişinin tebliğ edildiği güne kadar işleyen tecil faizinin vergi aslı ile beraber 
ödenmesi öngörülmektedir. Buna karşın aynı maddenin üçüncü fıkrası ile eksik tahsil edilen veya tahsil 
edilemeyen vergiler için mükelleflerden verginin ödenmesi gereken tarihten itibaren ödemenin yapıldığı 
güne kadar işleyen gecikme faizi alınmaktadır. 

......................................................................................... 

Vergi, devletin vatandaşlardan kamu gücüne dayalı ve karşılıksız tahsil ettiği bedel olsa da idarece yapılmış 
olan vergi tahsilatının fazla veya yersiz olduğu tespit edildikten sonra bu tahsilat, mükellefler için bir 
“alacak” hâline gelmektedir. 

Alacak hakkı mülkiyet hakkı kapsamında kişilerin temel haklarındandır. Kişiler yanlış veya yersiz vergi 
tahsilatı nedeni ile belli bir süre mülkiyetlerinde olması gereken bir meblağdan kullanma, tasarruf etme ve 
harcama şeklinde yararlanma imkânından mahrum kalmaktadırlar. Bu süre zarfında enflasyon nedeni ile 
paranın değerinde oluşan aşınma ile mülkiyetin gerçek değeri azaldığı gibi bu mülkiyetin tasarruf veya 
yatırım aracı olarak getirisinden yararlanmak imkânı da bulunmamaktadır. Bu şekilde kişiler mülkiyet 
haklarından mahrum edilerek haksızlığa uğratılmaktadır. 

……………………………………………………………… 

Fazla veya yersiz tahsil edilen vergilerin iadesinde, tahsilatın yapıldığı tarih yerine başvuru tarihinden üç 
ay sonra başlamak üzere işleyecek faizin ödenmesine ilişkin kural, kişinin belli bir dönem için faiz gelirinden 
mahrum kalması sonucunu doğurarak genel yarar ile kişi yararı arasındaki dengenin bozulmasına yol 
açmakta, bu durum hukuk devletinde korunması gereken mülkiyet hakkının ihlaline neden olmaktadır. 

 Nitekim Avrupa İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek Protokol’ün 
1. maddesinde de: 
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5. Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince mükellef 

tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay 

içinde iade edilmemesi hâlinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin 

mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanun’a göre 

belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, 120 nci madde hükümlerine göre red ve iadesi 

gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenir (VUK, m. 112/5). 

6. İhtirazi kayıtla beyan edilip ödendikten sonra yargı kararına göre iade edilip yine 

yargı kararı uyarınca tahsili gereken vergilere, iade tarihinden yargı kararının vergi dairesine 

tebliği tarihine kadar geçen süre için, 6183 sayılı Kanun’a göre belirlenen tecil faizi oranında 

gecikme faizi hesaplanır (VUK, m. 112/6). 

Dava açılması nedeniyle tahsili durdurulan vergi ve cezalar, mükelleflerce istenildiği 

takdirde, davanın devamı sırasında kısmen veya tamamen ödenebilir (VUK, m. 112/6, f.3). 

8.2. Zaman Aşımı 

Vergi alacağını ortadan kaldıran bir başka yol zaman aşımıdır. Zaman aşımı, genel 

olarak, bir alacağın doğumunu takip eden ve kanunla belirlenmiş süre içinde alacaklının hakkını 

istememesi veya borçluyu dava etmemesi nedeniyle hak isteme veya dava açma imkânının 

ortadan kalkması olarak tanımlanabilir P387F

388
P. Vergi hukukunda zaman aşımının kabul edilmesinin 

başlıca sebebi, alacaklının cezalandırılması değil, kamu yararıdır P388F

389
P. Zaman aşımı, vergi 

ödevlerini düzenli bir şekilde yerine getiren mükellefler aleyhine eşitsizlik yarattığı gibi, vergi 

kaçırmayı teşvik ederek vergi gelirlerinde azalmaya da yol açabilir. Buna karşılık, zaman aşımı, 

idareyi vergi tarh ve tahsil işlemleri konusunda daha verimli ve etkin çalışmaya yöneltmesi ve 

yargı organlarının yükünü azaltması bakımlarından olumlu sonuçlar doğuran bir kurumdur P389 F

390
P. 

Vergi hukukunda, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkması olarak tanımlanan zaman 

aşımı (VUK, m. 113), mükellefin bu hususta bir başvurusu olup olmadığına bakılmaksızın 

hüküm ifade eder (VUK, m. 113). Bunun anlamı, vergi hukukunda zaman aşımının hüküm ifade 

edebilmesi için, borçlar hukukunda olduğu gibi, borçlu tarafından bir def’i olarak ileri 

                                                 
 ‘Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. 
Herhangi bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun 
genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. 

 Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek 
veya vergilerin ya da başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri 
yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez’ denilmektedir. 

 Bu kural uyarınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Eko-Elda Avee/Yunanistan davasında (9.3.2006 
günlü, Başvuru No: 10162/02); haksız olarak tahsil edilen verginin beş yıl beş ay sonra faizsiz olarak iade 
edilmesini, belli bir meblağdan yararlanma hakkı uzun süre engellenen şahsın, mali durumunda önemli ve 
kesin zararlara neden olunduğu, bu durumun sürdürülmesi gereken genel yarar ile kişi yararı arasındaki 
dengeyi bozduğu, şahıs üzerine aşırı yük yüklediği gerekçesiyle mülkiyet hakkının ihlali olarak 
değerlendirmiş ve mülkiyet hakkı çiğnenen şahsa faiz ödenmesi gerektiğine karar vermiştir. 

 Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural, Anayasa’nın 2. ve 35. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir”. 

388  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 93. 

389  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 132. 

390  Ibid., s. 132. 
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sürülmesine gerek bulunmamasıdır P390F

391
P. Zaman aşımı vergi hukuku alanında resen dikkate 

alınırP391F

392
P. Bunun nedeni ise, vergi borcu ilişkisinin tarafların serbest iradeleri ile değil, kanunun 

emri gereği kurulmasıdırP392F

393
P. 

8.2.1. Zaman Aşımı Türleri 

Özel hukukta zaman aşımı, belli bir sürenin geçmesi sonucunda bir hakkın kazanılması 

veya kaybedilmesidir. Birinci durumda söz konusu olan zaman aşımına kazandırıcı zaman 

aşımı, ikincisine ise düşürücü zaman aşımı denilmektedir P393F

394
P. Düşürücü zaman aşımında borç 

ortadan kalkmaz, eksik borç (tabii borç) hâline dönüşerek varlığını sürdürür P394F

395
P. Ancak, bu 

durum hâkim tarafından resen göz önüne alınmaz. Zaman aşımı süresi geçtikten sonra, 

borçlunun isteği ile yapılan ödeme geçerli olur. Bu ödemenin, sebepsiz zenginleşme sonucunu 

doğurmaması nedeniyle daha sonra iadesinin istenmesi de mümkün değildir P395F

396
P. Özel hukukta 

zaman aşımı, benzer bir kavram olan hak düşürücü süreden farklıdır. Hak düşürücü süre, 

hakların, kanun ya da sözleşme ile belirlenen süre içinde kullanılmaması hâlinde ortadan 

kalkmasını ifade ederken, zaman aşımı, hakkın yani alacağın kendisini değil talep 

edilebilirliğini ortadan kaldırmaktadır P396F

397
P.  

Vergi hukukunda zaman aşımının iki ayrı türü bulunmaktadır. İlki, Vergi Usul 

Kanunu’nda düzenlenen ve vergi alacağının tarh edilebilirliğini etkileyen tarh zaman aşımı 

veya tahakkuk zaman aşımı olarak nitelendirilen zaman aşımıdır. İkincisi ise, Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenen ve vergi alacağının tahsil 

edilebilirliğini etkileyen tahsil zaman aşımıdırP397 F

398
P.  

                                                 
 391 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun, 161‘iıncı maddesine göre, “zaman aşımı ileri sürülmedikçe, hâkim bunu 
kendiliğinden göz önüne alamaz“. 

392  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 124. 

393   Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 143. 

394 Kazandırıcı zaman aşımına örnek olarak; geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak 
yazılan kişinin, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürmesi 
halinde, onun bu yolla kazandığı mülkiyet hakkına itiraz edilememesi (olağan zaman aşımı, TMK, m. 712) ve 
tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla 
zilyetliğinde bulunduran kişinin, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu 
kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilmesi (olağanüstü zaman aşımı,TMK, m. 713) gösterilebilir. 

395 Borçlar hukukunda “eksik borç“ veya “tabii borç”, “talep” unsurundan yoksun bulunan ve icra yolu ile takip 
edilemeyen ya da talep edilebildikleri ve dava edilebildikleri halde sadece icra yolu ile takip edilemeyen borçlardır. 
Talep unsurundan yoksun bulunan ve icra yolu ile takip edilemeyan eksik borçlara “geniş anlamda eksik borçlar”, 
sadece icra yolu ile takip edilemeyen eksik borçlara ise, “dar anlamda eksik borçlar” denilmektedir. Zaman aşımına 
uğramış borçlar geniş anlamda eksik borçlardandır. Bak. Aytekin ATAAY, Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, 
Birinci Yarım, 3. Baskı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul, 1981, ss. 51-61. 

396  Ibid., ss. 142-143. 

397  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s.124; Sadık KIRBAŞ, op.cit., s. 146. Özel hukuk açısından, hak düşürücü 
süreleri zaman aşımından ayıran bazı özellikleri arasında, ileri sürüldüklerinde değil resen dikkate alınmaları, 
durma ya da kesilmelerinin söz konusu olmaması ve zaman aşımı sürelerinden daha kısa olmaları sayılabilir. Bak. 
Yusuf KARAKOÇ, Genel Vergi Hukuku, s. 317. 

398  Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi (1976), s. 28. 
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8.2.1.1. Tarh Zaman Aşımı (Tahakkuk Zaman Aşımı) 

Tarh zaman aşımı (tahakkuk zaman aşımı), vergiyi doğuran olayın üzerinden kanunda 

belirtilen sürenin geçmesine rağmen, verginin tarh edilerek mükellefe tebliğ edilmemesi, bir 

başka deyişle, tahakkuk ettirilmemesi hâlinde söz konusu olan zaman aşımı türüdür.  

Vergi alacağı, vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi ile doğmakla birlikte, tarh ve 

tebliğ işlemlerinin yapılmaması hâlinde, mükellef için hukuki bir sonuç ortaya çıkmayacak, 

başka bir deyişle, alacak tahsil edilemeyecektir. Vergi dairesinin, mükellefin ödemesi gereken 

vergi miktarını hesaplayarak usulüne uygun şekilde bildirmesi belirli bir süre ile 

sınırlandırılmıştır. İşte, kanunla tayin edilen bu tarh zaman aşımı (tahakkuk zaman aşımı) süresi 

içinde tahakkuk ettirilmeyen vergi borcunun kalkması gerekecektirP398F

399
P.  

Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl 

içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zaman aşımına uğrar (VUK, m. 114/1). 

Örneğin, 5 Mart 2010 günü doğmuş olan vergi alacağına ilişkin tarh zaman aşımı (tahakkuk 

zaman aşımı) süresi, 1 Ocak 2011 günü işlemeye başlayacak, tarh ve tebliğ işleminin 

yapılmaması hâlinde, söz konusu alacak 31 Aralık 2015 günü bitiminde zaman aşımına 

uğrayacaktır.  

Ceza kesmede zaman aşımı da (VUK, m. 374) tarh zaman aşımı (tahakkuk zaman aşımı) 

kapsamında yer almaktadır. Bu zaman aşımı, genel olarak tarh zaman aşımı gibi, ceza 

hukukunun dava zaman aşımına benzetilebilir. Dava zaman aşımı, çeşitli suçlara göre 

belirlenen sürelerin geçmesi sonucunda kamu davasının açılamamasını (düşmesini) ifade 

etmektedir (YTCK, m. 66, TCK, m. 102). Ceza kesmede zaman aşımı süreleri, vergi ziyaı 

cezasında, cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci 

gününden başlayarak beş yıl; özel usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden 

yılın birinci gününden başlayarak beş yıl; usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden 

yılın birinci gününden başlayarak iki yıl olarak belirlenmiştir. Ancak, vergi ziyaı ile 

usulsüzlüğün birleşmesi hâlinde, ceza, vergi ziyaı cezasının zaman aşımı süresi içinde kesilir 

(VUK, m.374/f.2). Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmesi hâlinde zaman aşımı 

kesilir (VUK, m. 374/f.3). Burada geçen, “kesilme” kavramı ile ifade edilmek istenen, ceza 

kesmede zaman aşımı süresinin baştan başlaması değil, cezanın kesilip, mükellefe (borçluya) 

ceza ihbarnamesinin tebliğ edilmesinden sonra, artık “ceza kesmede zaman aşımı”nın söz 

konusu olamayacağıdır. Ceza ihbarnamesinin tebliği, tarh edilen verginin vergi ihbarnamesi ile 

tebliğine benzetilebilir. Her iki durumda da alacak ödenmesi gereken bir aşamaya gelmiş 

olmaktadırP399F

400
P. 

                                                 
399  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 93.   

400  Yusuf KARAKOÇ, Genel Vergi Hukuku, ss. 327-328.   
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Vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük ve özel usulsüzlüklerde ceza kesmede zaman aşımı 

sürelerinin hesaplanmasındaki farklılığın nedeni, usulsüzlüklerde vergi ziyaı göz önüne 

alınmazken, vergi ziyaı cezasının ziyaa uğratılan vergi miktarı ile ilgili olmasıdır P400F

401
P.  

8.2.1.2. Tahsil Zaman Aşımı 

Tahsil zaman aşımı, vadesinin üzerinden kanunda belirtilen sürenin geçmesine rağmen, 

kamu alacağının tahsil edilmemesi hâlinde söz konusu olan zaman aşımıdır. Bu zaman aşımı 

türü, vergiler ve diğer kamu alacakları için geçerli olmak üzere Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir P401F

402
P. Tahsil zaman aşımını, ceza hukukundaki ceza 

zaman aşımına benzetmek mümkündür. Ceza zaman aşımı, kanunda belirtilen sürelerin 

geçmesi ile kesin hükme bağlanmış cezaların ortadan kalkmasını veya infaz edilememesini 

ifade eder (YTCK, m. 68, TCK, m. 112) P402F

403
P.  

Kamu alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden yılın başından itibaren beş 

yıl içinde tahsil edilmezse, tahsil zaman aşımına uğrar (AATUHK, m. 102). Örneğin, vade tarihi 

30 Nisan 2010 olan kurumlar vergisi için tahsil zaman aşımı süresi, 1 Ocak 2011 günü işlemeye 

başlayacak, tahsil işleminin yapılmaması hâlinde, söz konusu vergi 31 Aralık 2015 günü 

bitiminde zaman aşımına uğrayacaktır.  

Kanunda, para cezalarına ait özel kanunlardaki zaman aşımı hükümleri saklı 

tutulduğundan, Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan para cezaları, Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenen tahsil zaman aşımı hükümlerinin 

kapsamı dışında kalmaktadır.  

8.2.2. Zaman Aşımı Sürelerinin Uzaması: Zaman Aşımının Durması 

(İşlememesi) ve Kesilmesi 

Zaman aşımı kurumu mükellefin yararına sonuçlar doğurduğundan, vergi alacaklısının 

da yararının gözetilmesi ve böylece bir dengenin sağlanması amacıyla vergi hukukunda zaman 

aşımını durduran ve kesen hâllere yer verilmiştir. Zaman aşımının durması hâlinde, süreler 

işlemez. Durma sebebi ortadan kalktıktan sonra, kaldığı yerden işlemeye devam eder. Zaman 

aşımının kesilmesi hâlinde ise, daha önce işlemiş bulunan süreler ortadan kalkar ve zaman aşımı 

baştan itibaren, yeniden işlemeye başlar. Görüldüğü gibi, zaman aşımının kesilmesi, zaman 

aşımının durmasından farklı olarak, kesilme anına kadar işlemiş bulunan sürenin bütün 

sonuçlarını ortadan kaldırmaktadır P403F

404
P. Zaman aşımının durması ile kesilmesi arasındaki en 

                                                 
401  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., ss. 135-136. 

402  Özhan ULUATAM, Yaşar METHİBAY, op.cit., s. 150; Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, 
op. cit., s. 138. 

403  765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK), 112’nci maddesinde ceza zaman aşımı süresinin geçmesi ile cezanın 
ortadan kalkacağı hükmüne yer verilmişken, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nda (YTCK), ceza zaman aşımı 
süresinin geçmesinin, cezanın infazını engelleyeceği belirtilmektedir. Bu durumda, yeni düzenlemeye göre, ceza 
zaman aşımı, cezanın hukuki sonuçlarını ve etkilerini ortadan kaldırmamakta, sadece infazını önlemektedir. Bu 
özelliğinden dolayı ise, infaz edilemeyen ceza tekerrüre esas olabilecektir. Bak. Süheyl DONAY, Mahmut 
KAŞIKÇI, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2004, s. 97.  

404  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, ss. 385-386. 
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önemli fark, durma hâlinde, durma tarihine kadar geçen süreler hesaba katılırken, kesilmede, 

geçmiş olan sürelerin silinmesi ve zaman aşımı süresinin yeniden işlemeye başlamasıdır P404F

405
P. 

8.2.2.1. Tarh Zaman Aşımını (Tahakkuk Zaman Aşımını) Durduran 

ve Kesen Sebepler 

8.2.2.1.1. Tarh Zaman Aşımını (Tahakkuk Zaman Aşımını) Durduran 

Sebepler  

Vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zaman aşımını 

durdurur. Duran zaman aşımı, takdir komisyonu kararının vergi dairesine tevdiini takip eden 

günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak işlemeyen süre her hâl ve takdirde 

bir yıldan fazla olamaz (VUK, m. 114/f.2).  

Kanunlarda, vergi dairelerinin, takdir komisyonu kararlarına karşı vergi mahkemesinde 

dava açmaları durumunda (VUK, m. 377/2 uyarınca) tarh zaman aşımının duracağına dair 

herhangi bir hüküm yoktur. Bununla birlikte, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, bu 

durumda zaman aşımının durması gerektiğini kabul etmiştirP405F

406
P.  

Şarta bağlı istisna ve muafiyet uygulamaları nedeniyle kısmen veya tamamen 

alınamayan vergilere ilişkin zaman aşımı süresi, istisna veya muafiyet şartlarının ihlal edildiği 

tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar (VUK, m. 114/f.3). 

Tarh zaman aşımını durduran bir başka sebep, mücbir sebeplerden herhangi birinin 

varlığıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu durumda, tarh zaman aşımı işlemeyen süreler kadar 

uzamaktadır (VUK, m. 15/1). 

8.2.2.1.2. Tarh Zaman Aşımını (Tahakkuk Zaman Aşımını) Kesen 

Sebepler  

Vergi Usul Kanunu’nda, esas olarak tarh zaman aşımını (tahakkuk zaman aşımını) 

kesen bir sebep yer almamaktadır P406F

407
P. Vergi alacağının doğmasından sonra, vergi tarh ve tebliğ 

edilmekle tahsil aşamasına geçmiş olur. Bu aşamada artık tahsil zaman aşımı süresi işlemeye 

başlayacaktır. Kanunda, mükellefe ceza ihbarnamesi tebliğinin tarh zaman aşımını (tahakkuk 

zaman aşımını) keseceği şeklinde bir hükme yer verilmiş ise de (VUK, m. 374/3), daha önce 

de belirtildiği gibi, buradaki “kesilme” kavramı ceza kesmede zaman aşımı süresinin baştan 

başlamasını değil, bu aşamada “ceza kesmede zaman aşımı”nın söz konusu olamayacağını ifade 

etmektedir.  

                                                 
405  Nurettin BİLİCİ, Vergi Hukuku (Genel Hükümler, Türk Vergi Sistemi), 18. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 
Şubat 2008, s. 115. 

406  Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı, E. 1969/6, K. 1970/13, T. 8.3.1979. Bkz. Mualla ÖNCEL, Ahmet 
KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 137. 

407  Karş. Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 127. 
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8.2.2.2. Tahsil Zaman Aşımını Durduran ve Kesen Sebepler 

8.2.2.2.1. Tahsil Zaman Aşımını Durduran Sebepler 

Borçlunun yabancı ülkede bulunması, hileli iflas etmesi P407F

408
P veya terekesinin tasfiyesi 

dolayısıyla hakkında takibat yapılmasına imkân yoksa bu hâllerin devamı süresince zaman 

aşımı işlemez (durur) (AATUHK, m. 104/1). Zaman aşımı, durma (işlememe) sebeplerinin 

kalktığı günün bitmesinden itibaren başlar (AATUHK, m. 104/2).  

8.2.2.2.2. Tahsil Zaman Aşımını Kesen Sebepler 

Kesilme hâlinde, zaman aşımı, kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden takvim 

yılının başından itibaren yeniden işlemeye başlar. Zaman aşımının bir bozma kararıyla 

kesilmesi hâlinde, zaman aşımı başlangıcı, yeni vade gününün rastladığı takvim yılını takip 

eden takvim yılının ilk günüdür. Kamu alacağının teminata bağlanması veya yargı mercilerince 

yürütmenin durdurulması hâllerinde, zaman aşımının başlangıcı, teminatın kalktığı ve durma 

süresinin sona erdiği tarihin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılının ilk günü olur. 

Tahsil zaman aşımını kesen sebepler ise şunlardır (AATUHK, m. 103/f.2): 

1. Ödeme, 

2.  Haciz uygulanması, 

3.  Cebren tahsil ve takip işlemleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat, 

4.  Ödeme emri tebliği, 

5.  Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi, 

6.  Yukarıdaki işlemlerden herhangi birinin kefile veya yabancı kişi ve kurumların 

temsilcilerine uygulanması veya bunlar tarafından yapılması, 

7.  İhtilâflı kamu alacaklarında, yargı mercilerince bozma kararı verilmesi, 

8. Kamu alacağının teminata bağlanması,  

9. Yargı mercilerince yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi, 

                                                 
408 Hileli iflas, iflasından önce veya sonra alacaklılarını zarara sokmak kasdı ile hileli işlemler yapan kimsenin 
iflasıdır. (Bak. Türk Hukuk Lûgatı, 3. Baskı, Türk Hukuk Kurumu, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1991, 
“hileli(dolanlı) iflas” maddesi, s. 128). İcra ve İflâs Kanunu’nun 311‘inci maddesinin birinci fıkrasına göre, 
iflasından önce veya sonra alacaklılarını zarara sokmak kasdiyle ve özellikle kanunda belirtilen hileli işlemleri 
yapan kimseler hileli müflis sayılır ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır. 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 161’inci maddesinde ise hileli iflas, malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunulması 
olarak tanımlandıktan sonra, suçun maddi unsurunu oluşturan hileli iflas halleri, seçimlik hareketler şeklinde 
belirlenmiştir. Suçun cezası üç yıldan sekiz yıla kadar hapistir. Ancak, maddeye göre, hileli tasarruflarda bulunan 
kişinin cezalandırılabilmesi için hileli tasaruflardan önce veya sonra iflasına karar verilmiş olması gerekmektedir 
(objektif cezalandırılabilme şartı).  Bak. Süheyl DONAY, Mahmut KAŞIKÇI, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 
s. 162.  
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10. İki kamu idaresi arasında mevcut bir borç için, alacaklı kamu idaresi tarafından 

borçlu kamu idaresine borcun ödenmesi için yazı ile başvurulması, 

11. Kamu alacağının özel kanunlara göre ödenmesi için başvuru yapılması veya 

alacağın ödeme planına bağlanması. 

Zaman aşımı, kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından 

itibaren yeniden işlemeye başlar.  

8.2.3. Zaman Aşımının Sonuçları 

Tarh zaman aşımı (tahakkuk zaman aşımı) süresinin dolmasından sonra, alacaklı vergi 

dairesinin vergiyi tarh ve tebliğ etme, bir başka deyişle, tahakkuk ettirme yetkisi ortadan 

kalkmış olur. Zaman aşımından sonra, vergi incelemesi yapılamaz, mükellefe ihbarname tebliğ 

edilemez (VUK, m. 138/2).  

Tahsil zaman aşımının sonuçları da tarh zaman aşımının sonuçlarına benzemektedir. 

Süre dolduktan sonra, alacaklı kamu idaresinin, alacağını tahsil etme yetkisi kalkar. Zaman 

aşımı süresi dolduktan sonra ödeme emri tebliğ edilemez, tahsil ve takip işlemleri yapılamaz. 

Sadece, borçlunun kendi rızası ile yapacağı ödemeler kabul edilir (AATUHK, m 102/2).  

Tahsil zaman aşımı süresi dolduktan sonra borçlunun rızaen yapacağı ödemelerin kabul 

olunacağı hususunda AATUHK, m. 102/2’nin açık hükmü karşısında tereddüt olmamakla 

birlikte, tarh zaman aşımı süresi dolduktan sonra mükellefin istemesi hâlinde zaman aşımına 

uğrayan vergi alacağının tahakkuk ettirilip ettirilemeyeceği doktrinde tartışma konusu 

olmuştur.  

Bir görüşe göre, 1950 yılında yürürlüğe giren mülga 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda 

yer alan, zaman aşımı süresi dolduktan sonra mükellefin yapacağı ödemelerin kabul 

olunmayacağını belirten hükmün, 1954 yılında yürürlüğe giren 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile kaldırılması ve 6183 sayılı Kanun’a, zaman 

aşımı sü resinden sonra borçlunun rızaen yapacağı ödemelerin kabul olunacağı hükmünün 

eklenmesi, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un yürürlüğr girdiği 1954 

yılından itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamı içinde yer alan kamu alacaklarında da zaman 

aşımı süresinden sonra yapılacak isteğe bağlı ödemelerin kabul edilmesi gerektiği görüşünü 

desteklemektedir. Bu sonuca, tarihi yorum yönteminin uygulanması ile ulaşılmaktadır. Bir 

başka görüşe göre, Vergi Usul Kanunu’nda, zaman aşımı süresi geçtikten sonra mükellefçe 

yapılacak tahakkukun ya da ödeme başvurularının kabul edileceğine dair bir hüküm 

bulunmadığından, vergi borcu mükellefin istemesi hâlinde bile ödenemeyecektir. Böyle bir 

talebin idarece kabulü mümkün değildir. 

Bu görüşleri değerlendirmeden önce, zaman aşımına uğrayan bir borcun vergi hukuku 

açısından eksik borç (tabii borç) sayılıp sayılmayacağını tartışmak yerinde olacaktır. 
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Borçlar hukuku açısından eksik borç ya da tabii borç, yukarıda da belirtildiği gibi, 

“talep” unsurundan yoksun bulunan ve icra yolu ile takip edilemeyen ya da talep ve dava 

edilebildikleri hâlde sadece icra yolu ile takip edilemeyen borçlardır. Talep unsurundan yoksun 

bulunan ve icra yolu ile takip edilemeyan borçlara “geniş anlamda eksik borçlar”, sadece icra 

yolu ile takip edilemeyen borçlara ise, “dar anlamda eksik borçlar” denilmektedir. Zaman 

aşımına uğramış borçlar, geniş anlamda eksik borçlardandır P408 F

409
P. Zaman aşımı süresi dolduktan 

sonra borç ortadan kalkmaz, borcu talep ve dava hakkı düşer. Borcun kendisi zaman aşımına 

rağmen eksik borç olarak devam eder. Özel hukukta zaman aşımına benzeyen hak düşürücü 

süreler ile zaman aşımı arasındaki temel fark, zaman aşımında hakkın kendisinin değil, hakkın 

ileri sürülme imkânının ortadan kalkmasına rağmen, hak düşürücü sürelerin dolmasının hakkın 

kendisini ortadan kaldırmasıdır. İşte bu sebepledir ki; özel hukukta zaman aşımı, hak düşürücü 

sürelerin aksine, resen değil def’i olarak ileri sürüldüğü takdirde hüküm ifade eder. Başka bir 

deyişle, hak düşümü bir “itiraz”, zaman aşımı ise bir “def’i”dirP409F

410
P.  

Vergi hukukunda durum farklıdır. Öncelikle belirtmek gerekir ki; özel hukukun 

kavramları vergi kanunlarında atıf yapılmadıkça kendiliğinden vergi hukukunda uygulanamaz. 

Bu nedenle, sadece talep edilebilirliği değil, doğrudan hakkın kendisini ortadan kaldıran ve 

resen göz önüne alınan, bu özelliğiyle de özel hukukun hak düşürücü sürelerine benzeyen tarh 

zaman aşımı süresinin dolmasıyla geride bir eksik borç kalıp kalmayacağı tartışılmaya değer 

bir husustur. AATUHK, m. 102/2 dikkate alındığında kamu icra hukukumuzun zaman 

aşımından sonra, amme alacağının eksik borç olarak varlığını sürdürdüğünü kabul ettiği 

görülmektedir. Bu hükmün Vergi Usul Kanunu kapsamına giren alacaklara genelleştirilmesi, 

aksi yöndeki yaygın görüşlere ve vergi idaresi uygulamasına rağmen, mümkün 

görünmemektedir. Tarh zaman aşımının, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının (sadece 

alacağın talep edilebilirliğinin değil) kalkması şeklindeki tanımı ve VUK, m. 19/f.2’de yer alan, 

“vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder” hükmü bu görüşü destekler 

niteliktedir. Tarh zaman aşımı süresi dolduktan sonra, vergi alacağının (ve borcunun) sona 

ereceği anlaşıldığından, mükellefin isteği ile dahi olsa bir vergi tahakkukunun yapılmasına 

hukuken imkân bulunmamaktadır.   

8.2.4. Tarh Zaman Aşımında (Tahakkuk Zaman Aşımında) Özel 

Hükümler 

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tarh zaman aşımı (tahakkuk zaman aşımı) ile ilgili 

hükümler, bazı vergilerin kendi özel kanunlarındaki aksi yöndeki hükümler nedeniyle, bu 

vergiler bakımından ya geçerli değildir ya da farklı şekilde uygulanmaktadır. Bu vergiler, 

motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi (bina ve arazi vergileri) ile 

damga vergisidir. 

                                                 
409Aytekin ATAAY, op.cit., s. 59.,   

410 Aydın AYBAY, Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Bölüm, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi yayını, 
İstanbul, 1979, s. 168. 
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8.2.4.1. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Tarh Zaman Aşımı (Tahakkuk 

Zaman Aşımı) 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesi uyarınca, motorlu taşıtlar vergisi, 

taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında 

yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır (MTVK, m. 9/1). Bu hüküm dolayısıyla, motorlu taşıtlar 

vergisinde tarh zaman aşımı (tahakkuk zaman aşımı) söz konusu olmamaktadır. Tahakkuk 

ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve tahakkuk ettirildiği günde tebliğ edilmiş 

sayılır.  

Motorlu taşıtlar vergisi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksite ödenir 

(MTVK, m. 9/4). Vergi, vadesinin rastladığı yılı takip eden yılın başından itibaren beş yıl içinde 

ödenmediği (ya da tahsil edilmediği) takdirde, tahsil zaman aşımına uğrar. 

8.2.4.2. Veraset ve İntikal Vergisinde Tarh Zaman Aşımı (Tahakkuk 

Zaman Aşımı) 

Veraset ve intikal vergisinde mükellefiyet beyanname verme tarihinde başlar (VİVK, 

m. 20/a). Beyannamede gösterilen mallar için, tarh zaman aşımı (tahakkuk zaman aşımı) 

bakımından genel hükümler uygulanır. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 20/b maddesi 

hükmü uyarınca, veraset ve intikal vergisi mükellefiyeti, verilen beyannamede gösterilmeyen 

mallar ile beyanname verilmeyen hâllerde, intikal eden malların idarece tespit olunduğu tarihte 

başlamaktadır. Bu durumda, veraset ve intikal vergisinde zaman aşımı süresi, vergi alacağının 

doğduğu takvim yılını takip eden takvim yılının başından değil, idarece tespitin yapıldığı 

takvim yılını takip eden takvim yılının başından itibaren işlemeye başlayacaktır. Başka bir 

deyişle, veraset ve intikal vergisinde zaman aşımının işlemesi, idarenin bilgisi dışında bırakılan 

malların idarece öğrenilmesine bağlanmıştır. 

8.2.4.3. Emlak Vergisinde (Bina Vergisi ve Arazi Vergilerinde) Tarh 

Zaman Aşımı (Tahakkuk Zaman Aşımı) 

Emlak Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesi uyarınca, bildirim dışı kalan bina ve 

arazinin vergi ve cezalarında zaman aşımı, bu bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının 

idarece öğrenildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren başlamaktadır. Burada da veraset ve 

intikal vergisindeki duruma benzer bir durum söz konusu olup, zaman aşımı süresinin başlaması 

idarenin öğrenmesine bağlanmıştır. 

8.2.4.4. Damga Vergisinde Tarh Zaman Aşımı (Tahakkuk Zaman 

Aşımı)  

Damga vergisinde zaman aşımı ile ilgili özel hüküm, Vergi Usul Kanunu’nun 114’üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasında yer almaktadır. Buna göre, damga vergisine tabi olup vergi ve 

cezası zaman aşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zaman aşımı süresi dolduktan sonra 

faydalanıldığı takdirde, o evraka ait vergi alacağı yeniden doğar. 
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8.3. Terkin 

8.3.1. Tanım 

Terkin, vergi alacaklısının alacağını silmesi, alacağından vazgeçmesi olarak 

tanımlanabilir. Terkin sonucunda, vergi alacağı (ve dolayısıyla vergi borcu) bütün hukuki 

sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. Bu durumun bir sonucu olarak da, zaman aşımına uğramış 

alacağın aksine, terkin edilmiş alacak, borçlunun rızası olsa bile ödenemez. 

8.3.2. Terkin Sebepleri ve Terkin Türleri  

Terkin, niteliklerine göre ve düzenlendiği kanunlara göre sınıflandırılabilir. Nitelikleri 

bakımından, doğal afetler sebebiyle terkin, tahsil imkânsızlığı sebebiyle terkin ve 

tahakkuktan vazgeçme şeklinde sınıflandırılırken; düzenlendiği kanunlara göre de, Vergi 

Usul Kanunu’na göre terkin, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre terkin 

ve özel kanunlara göre terkin şeklinde sınıflandırılabilir.  

8.3.2.1. Doğal Afetler Sebebiyle Terkin 

Çeşitli doğal afetler sonucunda, mükelleflerin varlıklarının belli bir oranını 

kaybetmeleri hâlinde terkin uygulanır. Bu konuda, Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da hükümlere yer verilmiştir. Genel hükümlerin dışında, bazı 

büyük doğal afetler özel kanunların çıkarılmasını da gerektirebilmektedir. Örneğin, 1999 

yılında Marmara Bölgesi’nde meydana gelen iki deprem ile ilgili olarak uygulanmak üzere, 

28/12/2001 tarihli ve 4731 sayılı Kanun çıkarılmıştır P410F

411
P.  

Vergi Usul Kanunu’nun “verginin terkini” kenar başlıklı 115’inci maddesinin birinci 

fıkrasına göre, yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzır hayvan ve 

haşarat istilâsı ve bunlara benzer afetler yüzünden, varlıklarının en az üçte birini kaybeden 

mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi 

cezaları ile mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz arazi için 

zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk 

ettirilen arazi vergisi borçları ve cezaları, Maliye Bakanlığınca zararla mütenasip olmak üzere, 

kısmen veya tamamen terkin olunur.  

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “tabii afetler sebebiyle terkin” 

kenar başlıklı 105’inci maddesine göre, yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, 

kuraklık, don, zararlı hayvan ve haşarat istilâsı ve bunlara benzeyen afetler yüzünden zarara 

maruz kalan varlıklarının ve mahsullerinin en az üçte birini kaybedenler adına tahakkuk 

ettirilmiş ve afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili kamu alacakları, Bakanlar Kurulu 

kararıyla kısmen veya tamamen terkin olunur (AATUHK, m. 105/1).  

                                                 
411  17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi 
Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G.: 30.12.2001-24626). 
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Görüldüğü gibi, her iki kanunda yer alan hükümler büyük ölçüde paraleldir. Bununla 

birlikte, Vergi Usul Kanunu konusuna giren kamu alacakları için, adı geçen kanunun 115’inci 

maddesi hükümleri uygulanır (AATUHK, m. 105/4). 

8.3.2.2. Tahsil İmkânsızlığı Sebebiyle Terkin 

Vergi alacağının tahsilinin imkânsız olması veya ekonomik görülmemesi de bir terkin 

sebebi olarak kabul edilmiştir.  

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 106’ncı maddesinin birinci 

fıkrasına göre, yapılacak takip sonunda, tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin 

alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve Vergi Usul Kanunu kapsamına giren kamu alacaklarında 

10 Türk Lirasına (10 TL dâhil), diğer kamu alacaklarında ise 20 Türk Lirasına (20 TL dâhil) 

kadar olan kamu alacakları, kamu idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil 

zaman aşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir. Bakanlar Kurulu bu tutarı on katına 

kadar artırmaya yetkilidir. (AATUHK, m. 106/1). Maliye Bakanı, terkin edilecek kamu 

alacağının miktarını belirlemeye yetkilidir (AATUHK, m. 106/2). Terkin yetkisine sahip 

olanlar, bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını yerel makamlara bırakabilirler (AATUHK, 

m. 106/3). 

8.3.2.3. Tahakkuktan Vazgeçme 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “tahsil imkânsızlığı sebebiyle 

terkin” kenar başlıklı 106’ncı maddesindeki terkin hükümlerine benzer bir düzenleme, Vergi 

Usul Kanunu’nda “tahakkuktan vazgeçme” adıyla yer almaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun 

mükerrer 115’inci maddesine göre, ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara 

ilişkin cezaların toplam miktarının 21 Türk lirasını aşmaması (21 TL dâhil) ve tahakkukları için 

yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti hâlinde, Maliye Bakanlığınca 

belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde bunların tahakkuklarından vazgeçilebilir. Görüldüğü gibi, 

tahakkuktan vazgeçme, sadece, ikmalen, resen ve idarece tarh edilen vergilerde, söz konusu 

olmakta, beyannameye dayanılarak tarh edilen vergilerde uygulanmamaktadır. 

8.4. Vergi Hatalarında Düzeltme Ve Reddiyat  

8.4.1. Vergi Hatası Tanımı ve Vergi Hatalarının Türleri 

Vergilendirme sürecinde, mükellef veya vergi idaresinin lehine veya aleyhine yapılan 

bazı hataların giderilmesi için Vergi Usul Kanunu’nda “düzeltme” kurumuna yer verilmiştir. 

Düzeltme, vergi kanunlarının uygulanması sırasında yapılan hataların, yargı mercilerine 

başvurulmaksızın hatayı yapan vergi dairesi tarafından ortadan kaldırılmasına yönelik bir idari 

işlemdirP411F

412
P. Vergi hatası, vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar 

yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır (VUK, m. 116). 

Tanımdan anlaşılacağı gibi, kanunda vergi hatalarının iki ayrı grubundan söz edilmektedir. 

                                                 
412  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, s. 125. 
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Bunlar, genel olarak miktarla ilgili maddi hatalar olan hesap hataları ve vergilendirme 

işleminin niteliği ile ilgili vergilendirme hatalarıdır.  

8.4.1.1. Hesap Hataları  

Vergi hatalarının ilk grubunu hesap hataları oluşturmaktadır. Hesap hataları şunlardır 

(VUK, m. 117): 

i.  Matrah hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekâlif 

cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya 

hesaplanmış olmasıdır. 

ii.  Vergi miktarında hatalar: Vergi oran ve tarifelerinin yanlış uygulanması, 

mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, (1)’de belirtilen belgelerde verginin eksik 

veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır. 

iii. Verginin mükerrer olması: Aynı vergi kanununun uygulanma-sında, belli bir 

vergilendirme dönemi için, aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya 

alınmasıdır. 

8.4.1.2. Vergilendirme Hataları 

Vergi hatalarının ikinci grubunu oluşturan vergilendirme hataları şunlardır (VUK, m. 

118): 

i.  Mükellefin şahsında hata: Bir verginin, asıl borçlusu yerine, başka bir kişiden 

istenmesi veya alınmasıdır. 

ii.  Mükellefiyette hata: Açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan 

kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

iii. Konuda hata: Açık olarak vergi konusuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan 

gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

iv. Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata: Verginin ilgili bulunduğu 

vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibarıyla eksik veya fazla hesaplanmış 

olmasıdır.  

8.4.2. Hataların Ortaya Çıkarılması 

Vergi hatalarının düzeltilebilmesi için önce ortaya çıkarılmaları gerekir. Hatalar şu 

yollarla ortaya çıkarılabilir (VUK, m. 119): 

i. İlgili memurun hatayı bulması veya görmesi ile 

ii. Üst memurların yaptıkları incelemeler sonucunda hatanın görülmesi ile 
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iii. Hatanın teftiş sırasında tespiti ile 

iv. Hatanın vergi incelemesi sırasında tespiti ile 

v. Mükellefin başvurusu ile. 

Görüldüğü gibi, ilk dört yol hataların idare tarafından, beşincisi ise mükellef tarafından 

ortaya çıkarılmasını ifade etmektedir.  

8.4.3. Düzeltme Yetkisi ve Reddiyat 

Vergi hatalarının düzeltilmesine ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. Vergi Usul 

Kanunu’nun 4’üncü maddesinde tanımlanan “vergi dairesi”nin P412 F

413
P görev ve yetkilerini haiz 

olarak faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında düzeltme yetkisi vergi dairesi başkanına 

aittirP413F

414
P. Başkan bu yetkisini ilgili grup müdürlerine ve müdürlere devredebilir. Vergi hataları 

düzeltme fişine dayanılarak düzeltilir. Hatanın mükellef aleyhine yapılmış olması hâlinde, 

fazla vergi aynı fişe dayanılarak terkin edilir. Tahsil olunmuş ise, mükellefe iade olunur. 

Düzeltme fişinin bir nüshası iade edilecek miktarla başvuracağı muhasebe ve başvuru süresi 

belirtilerek mükellefe tebliğ edilir. Mükellef tebliğ tarihinden başlayarak bir yıl içinde parasını 

geri almak üzere başvurmadığı takdirde, hakkını kaybeder (VUK, m. 120). 

8.4.4. Düzeltme Yolları 

Vergi hatalarının düzeltilmesinde resen düzeltme ve mükellefin talebi üzerine 

düzeltme olmak üzere iki yol bulunmaktadır. 

8.4.4.1. Resen Düzeltme 

İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hatalarının, mükellefin bu yünde bir 

başvurusu olmaksızın vergi idaresi tarafından düzeltilmesine “resen düzeltme” denir. Aleyhine 

düzeltme yapılanların, düzeltmeye karşı vergi mahkemesinde dava açma hakları saklıdır (VUK, 

m. 121). 

8.4.4.2. Mükellefin Talebi Üzerine Düzeltme: Düzeltme Talebi 

Mükellefler, vergi işlemlerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile 

isteyebilirler. Bu başvuruya “düzeltme talebi” denir. Düzeltme talebi dilekçeleri posta ile 

taahhütlü olarak da gönderilebilir (VUK, m. 122). Düzeltme talebi, idari denetim türlerinden 

                                                 
413  Vergi Usul Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre, “vergi dairesi mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk 
ettiren ve tahsil eden dairedir”. 

414  Bugün için Vergi Usul Kanunu’nun 4’üncü maddesinde tanımlanan vergi dairesinin görev ve yetkilerini haiz 
olarak faaliyete geçen vergi dairesi başkanlığı, sadece Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’dır.  
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aynı mercie başvurunun bir örneğidir. Vergi dairesi talebi reddettiği takdirde, mükellef “şikâyet 

yolu” da denilen hiyerarşik başvuru yolu ile üst mercie gidebilecektir P414F

415
P.  

Vergi dairesinin ilgili servisi, düzeltme talebini, kendi mütalâasını da ekleyerek 

düzeltme merciine gönderir. Düzeltme mercii talebi yerinde gördüğü takdirde, düzeltmenin 

yapılmasını emreder; yerinde görmediği takdirde durum düzeltmeyi isteyene tebliğ olunur 

(VUK, m.123). 

8.4.5. Düzeltme Talebinin Reddinin Sonuçları 

Düzeltme talebinin reddi hâlinde başvurulabilecek yollar, talepte bulunulan zamana 

göre değişmektedir.  

8.4.5.1. Dava Açma Süresi İçinde Düzeltme Talebinde Bulunulması  

Dava açma süresi içinde düzeltme talebinde bulunulması, dava açma süresini durdurur. 

Bu konuda Vergi Usul Kanunu’nda herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, Danıştay, dava 

açma süresi içinde yapılan düzeltme başvuruları hakkında, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

“üst makamlara başvurma” başlıklı 11’inci maddesinin uygulanabileceğini karara 

bağlamıştırP415F

416
P. Buna göre, idarenin, dava açma süresi içinde bulunulan düzeltme talebini açıkça 

veya 60 gün içinde cevap vermemek suretiyle dolaylı olarak P416 F

417
P reddetmesi hâlinde, mükellef, 

ret kararının tebliği veya 60 günlük sürenin dolması ile kaldığı yerden işlemeye devam eden 

dava açma süresi içinde vergi mahkemesinde dava açabilir P417F

418
P.  

8.4.5.2. Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra 

Düzeltme Talebinde Bulunulması: Şikâyet Yolu ile Başvuru 

Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri 

reddolunanlar şikâyet yolu ile Maliye Bakanlığına başvurabilirler. Şikâyet başvurusu, il özel 

idaresi vergileri için valiliklere; belediye vergileri için ise belediye başkanlıklarına yapılır 

(VUK, m. 124).  

Şikâyet başvurusunu reddedilmesi hâlinde mükellefler vergi mahkemesinde dava 

açabilirler. Ancak, burada yargı merciine intikal ettirilen olayda, Vergi Usul Kanunu’nun 116, 

                                                 
415  Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 173. 

416  DŞ. 4. D.,  E. 1985/2569, K. 1985/ 1931, KT. 11.7.1985, Danıştay Dergisi, Yıl: 16, 1986, Sayı: 60- 61, ss. 
208- 211. 

417  Zımni red. 

418  İYUK, m. 11’e göre; 

“1- İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni 
bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde 
istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. 

2- Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 

3- İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma 
tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır”. 
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117 ve 118’inci maddelerinde tanımlanan vergi hatalarından biri bulunmadığı ve olayın bir 

hukuki uyuşmazlık olduğu anlaşıldığı takdirde, mahkeme davayı, süresi içinde açılmamış 

olması nedeniyle esasa geçmeden, usul yönünden reddedecektir P418F

419
P. 

8.4.6. Düzeltmenin Kapsamı 

Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştay’dan geçmiş olan işlemlerde vergi 

hataları bulunduğu takdirde, bu hatalar, yargı kararları kesinleşmiş olsa bile, düzeltilebilirler. 

Ancak, söz konusu düzeltmenin yapılabilmesi için hatalar hakkında anılan yargı mercileri 

tarafından bir karar verilmemiş olması şarttır (VUK, m. 125).  

Ödeme emri aşamasında düzeltme yoluna başvurulup başvurulamayacağı konusu 

tartışmalıdır. Bu aşamada düzeltme yoluna başvurulamayacağı yönündeki yerleşik içtihada 

rağmen, aksi yönde Danıştay kararları da bulunmaktadır P419F

420
P. Düzeltme kurumunun mantığı, 

Vergi Usul Kanunu’nun 116’ncı maddesinde tanımlanan, 117 ve 118’inci maddelerinde tek tek 

sayılarak belirtilen vergi hatalarından herhangi birinin varlığı hâlinde, ödeme emri aşamasında 

da düzeltme işleminin uygulanabileceğinin kabulünü gerektirir. Nitekim VUK m. 126’da yer 

alan düzeltme zaman aşımı hükümleri, sadece ödeme emri aşamasında değil, haciz 

uygulandığında dahi düzeltme yoluna başvurulabileceğini göstermektedir.  

8.4.7. Düzeltmede Zaman Aşımı 

Tarh zaman aşımı (tahakkuk zaman aşımı) süresi dolduktan sonra ortaya çıkarılan vergi 

hataları düzeltilemez. Şu kadar ki, düzeltme zaman aşımı süresi; 

1.  Zaman aşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın 

yapıldığı; 

2.  İlân yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk 

eden vergilerde, mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği; 

3.  İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre haczin yapıldığı tarihten başlayarak bir 

yıldan aşağı olamaz (VUK, m. 126).  

8.5. Uzlaşma  

8.5.1. Kavram 

Uzlaşma, vergi idaresinin, ikmalen, resen ve idarece tarh edilen vergiler ve bunlara 

ilişkin olarak kesilen vergi ziyaı cezalarının tahakkuk edecek miktarları konusunda, 

mükelleflerle kanunda belirtilen koşullar dâhilinde anlaşması yoluyla vergi alacağının zam ve 

                                                 
419  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 184.  

420  Ibid., s. 181. 
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cezaları ile birlikte kısmen veya tamamen ortadan kalkmasını sağlayan bir vergi hukuku 

kurumudur.  

Uzlaşmanın başlıca amaçları, mükellef ve vergi idaresini vergi yargısının zaman alıcı 

işlemlerinden kurtarmak, verginin hızlı bir şekilde tahsilini sağlamak, yargı mercilerinin 

yükünü hafifletmek ve mükellefleri psikolojik bakımdan olumlu yönde etkileyerek vergiye 

karşı direnci azaltmaktır P420F

421
P. Uzlaşma sonucunda, üzerinde uzlaşılan miktardaki vergi alacağı ve 

vergi ziyaı cezası ortadan kalkar.  

8.5.2. Uzlaşmanın Kapsamı 

Mükellef tarafından, ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin 

vergi ziyaı cezalarının (VUK, m.359’da belirtilen kaçakçılık fiilleriyle vergi ziyaına sebebiyet 

verilmesi hâlinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza 

hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun 

hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da yanılmadan P421 F

422
P kaynaklandığının veya vergi 

hataları bulunduğunun veya uyuşmazlık konusu olayda, yargı kararları ile idarenin görüş 

farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare kanunda yer alan uzlaşma ile ilgili 

hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir. Uzlaşma konusu verginin matrah farkları 

itibarıyla bölünebildiği durumlarda, uzlaşma sadece toplam matrah farkının bu bölümüne isabet 

eden vergi kısmı için de yapılabilir. Uzlaşma talebinde vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden 

itibaren 30 gün içinde bulunulur (VUK, ek madde 1).  

Uzlaşma talebi için mükellefin bizzat veya resmi vekâletini haiz vekili aracılığı ile tüzel 

kişilerin, küçüklerin, kısıtlıların ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşların kanuni temsilcileri 

aracılığı ile ve yazılı olarak yetkili uzlaşma komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Uzlaşma 

talebi dilekçesi, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi veya uzlaşmaya yetkili komisyonların 

sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birime verilir veya posta yolu ile taahhütlü olarak 

gönderilir (UY, m. 7/f.1)P422 F

423
P.  

Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde yeniden uzlaşma talebinde 

bulunulamaz. Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa idarenin nihai teklifi yazılır. Mükellef 

dava açma süresinin sonuna kadar teklif edilen vergi ve cezayı kabul ettiğini yazılı olarak 

bildirirse, uzlaşma sağlanmış sayılır. Mükellefler uzlaşma görüşmelerinde, bağlı oldukları 

                                                 
421  Şerafettin AKSOY, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, s. 109.  

422  Yanılma ile ilgili olarak, Vergi Usul Kanunu’nun “yanılma ve görüş değişikliği” kenar başlıklı 369’uncu 
maddesinde şu hükümlere yer verilmiştir: 

“Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün 
uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmez ve gecikme faizi 
hesaplanmaz.   

Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların genel tebliğ veya sirkülerde değişiklik yapmak 
suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, oluşan yeni görüş ve kanaate ilişkin genel tebliğ veya 
sirküler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olup, geriye dönük olarak uygulanamaz. Şu kadar ki, bu 
hüküm yargı mercileri tarafından iptal edilen genel tebliğ ve sirküler hakkında uygulanmaz".   

423  Uzlaşma Yönetmeliği, 03/02/1999 tarihli, 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.   
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meslek odasından bir temsilci ve 3568 sayılı Kanun’a göreP423 F

424
P kurulan meslek odasından bir 

meslek mensubu bulundurabilir (VUK, ek madde 1).  

8.5.3. Uzlaşma Komisyonları 

Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlara ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi 

için üçer kişilik vergi dairesi uzlaşma komisyonları, defterdarlık uzlaşma komisyonu, vergi 

dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu ile 

Merkezi Uzlaşma Komisyonu kurulur. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı dışındaki vergi dairesi 

başkanlıkları, bünyelerinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarının tespiti 

bakımından dört gruba ayrılmıştır: 

I. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları 
Ankara, İzmir 

II. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları 

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, 

Konya, Mersin 

III. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları 

Aydın, Balıkesir, Denizli, 

Eskişehir, Gaziantep, Hatay, 

Kayseri, Manisa, Muğla, 

Samsun, Tekirdağ 

IV. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları 

Diyarbakır, Edirne, Erzurum, 

Malatya, Kahramanmaraş, 

Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, 

Zonguldak 

 

Uzlaşma Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca, uzlaşma komisyonlarının kuruluşu 

şu şekildedirP424F

425
P:  

8.5.3.1. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerdeki Uzlaşma 

Komisyonları 

8.5.3.1.1. Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu 

Vergi dairesi başkanı veya tevkil edeceği grup müdürünün başkanlığında vergi dairesi 

başkanı tarafından belirlenen grup müdürleri ve/veya müdürlerden veya vergi dairesi 

                                                 
424  Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 

425  Uzlaşma komisyonlarının burada belirtilen şekilde oluşumu, Uzlaşma Yönet-meliği’nde 22/10/2005 tarihinde 
yapılan değişiklikle gerçekleştirilmiştir. 
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müdürlerinden oluşur. Bu komisyonların uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarları 

aşağıda gösterilmektedir: 

Vergi Dairesi Başkanlığı Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarının 

Uzlaşabilecekleri Vergi Miktarları  

 Vergi, Resim ve 

Harçlar (TL) 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 900.000 

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 750.000 

II. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları 

600.000 

III. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları 

450.000 

IV. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları 

300.000 

 

8.5.3.1.2. Vergi Dairesi Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu   

Vergi dairesi müdürlüklerinde, vergi dairesi müdürünün başkanlığında müdür 

tarafından belirlenecek bir müdür yardımcısı ve bir gelir uzmanı veya şeften; bağlı vergi 

dairelerinde ise mal müdürünün başkanlığında gelir şefi ve memurundan oluşur. Vergi dairesi 

müdürlüklerinde, müdür yardımcısı veya şef bulunmaması hâlinde komisyonda bunların yerine 

görev yapanlar; mal müdürlüklerinde ise gelir şefi bulunmaması hâlinde, yerine gelir şefliği 

memurlarından biri üye olur.  

Vergi dairesi bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri vergi 

miktarının üst sınırları Maliye Bakanlığınca belirlenmiştir (VUK GT 352) P425 F

426
P. Buna göre:  

Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarının 

Uzlaşabilecekleri Vergi Miktarları 

 Vergi, Resim ve 

Harçlar (TL) 

                                                 
426  VUK Genel Tebliği, Sıra No. 352, RG  T: 15/11/2005, No: 25994.  
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İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 
35.000 

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 30.000 

II. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları 

25.000 

III. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları 

20.000 

IV. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları 

15.000 

 

Uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarları 352 seri numaralı Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği ile tespit edilen uzlaşma komisyonlarından, il merkezlerinde bulunan Vergi 

Dairesi Uzlaşma Komisyonlarının yetki sınırları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir P426F

427
P. İl 

merkezlerinde (büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir mücavir alan sınırları içinde) 

yer alan vergi dairelerince yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma talepleri, aşağıda belirtilen 

sınırların aşılması hâlinde, ilgili vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık bünyesinde 

oluşturulacak uzlaşma komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır. İstanbul ilinin tamamı ile 

diğer illerin il merkezi dışındaki vergi daireleri (bağlı vergi daireleri dâhil) için ise 352 seri 

numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar uygulanacaktır. 

 
Vergi, Resim ve Harçlar 

(TL) 

I. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları 

12.500 

II. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları 
7.500 

III. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları 
5.000 

IV. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları 
3.000 

Defterdarlıklar 
3.000 

                                                 
427  VUK Genel Tebliği, Sıra No. 356, RG  T: 23/02/2006, No: 26089.  
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8.5.3.1.3. Mal Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu   

Mal müdürlükleri bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri vergi 

miktarının üst sınırları ise Maliye Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (VUK GT 

352)P427F

428
P: 

Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarının 

Uzlaşabilecekleri Vergi Miktarları 

 
Vergi, Resim ve 

Harçlar (TL) 

I. Grup vergi dairesi Başkanlıkları 
6.000 

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 5.000 

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 4.000 

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 3.000 

 

Vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde, vergi dairesi müdürlükleri ile mal 

müdürlükleri bünyesinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarını aşan, ancak 

vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonlarının sınırları içinde kalan uzlaşma talepleri, ilgili 

vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu tarafından incelenerek sonuca bağlanır (VUK, GT, 

352).  

8.5.3.2. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerdeki Uzlaşma 

Komisyonları 

8.5.3.2.1. Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu 

Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde kurulan bu komisyon, defterdarın veya 

tevkil edeceği defterdar yardımcısının başkanlığında gelir müdürü ile vergi dairesi müdüründen 

oluşur.  

 

                                                 
428  VUK Genel Tebliği, Sıra No. 352, RG  T: 15/11/2005, No: 25994.  
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Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde Defterdarlık Uzlaşma 

Komisyonlarının Uzlaşabilecekleri Vergi Miktarları P428F

429 

 
Vergi, Resim ve Harçlar 

(TL) 

Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu 
50.000 

 

8.5.3.2.2. Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu 

Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde Vergi Dairesi ve Mal 

Müdürlükleri Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşabilecekleri Vergi Miktarları 

 
Vergi, Resim ve Harçlar 

(TL) 

Vergi Dairesi Müdürlükleri 
15.000 

Mal Müdürlükleri 
3.000 

 

Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde, vergi dairesi müdürlükleri ve mal 

müdürlükleri uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarını aşan, ancak defterdarlık uzlaşma 

komisyonlarının sınırları içinde kalan uzlaşma talepleri, ilgili defterdarlık uzlaşma komisyonu 

tarafından incelenerek sonuçlandırılır (VUK, GT, 352). 

8.5.3.3. Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu 

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu, vergi dairesi başkanlığı uzlaşma 

komisyonları ile defterdarlık uzlaşma komisyonlarının uzlaşma yetkisini aşan, ancak Merkezi 

Uzlaşma Komisyonu’na ilişkin yetki sınırının altında kalan uzlaşma taleplerinin incelenmesi 

için kurulur. Bu komisyon, gelir idaresi başkanı tarafından belirlenen gelir idaresi başkan 

yardımcısı veya gelir idaresi daire başkanlarından birinin veya 1’inci hukuk müşavirinin 

başkanlığında, gelir idaresi daire başkanı ve/veya grup başkanları ve/veya hukuk müşavirleri 

ve/veya müdürlerden oluşur.  

                                                 
429 VUK Genel Tebliği, Sıra No. 360, RG  T: 11/07/2006, No: 26225. 
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Gerektiğinde birden fazla vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu kurulabilir. 

Bu komisyonların kurulacağı yerler, yetki alanları, kimlerden oluşacağı ve sekretarya 

hizmetlerinin kimler tarafından yürütüleceği Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir.  

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu’nun uzlaşabileceği vergi miktarına 

ilişkin yetki sınırı 3.000.000.-TL; Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma 

Komisyonu’nun uzlaşabileceği vergi miktarına ilişkin yetki sınırı 2.000.000.-TL olarak 

belirlenmiştir. Vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonlarının Vergi Usul Kanunu genel 

tebliğleri ile belirlenen yetki sınırlarını aşan uzlaşma taleplerinden Vergi Daireleri 

Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu için yukarıda belirtilen limite kadar olanlar, Vergi Daireleri 

Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu’nca, incelenip sonuçlandırılır. Vergi Daireleri 

Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu’nca incelenip sonuçlandırılacak olan söz konusu uzlaşma 

talepleri ile bu komisyon ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma 

Komisyonu’nun yetki sınırlarını aşan uzlaşma talepleri ise Merkezi Uzlaşma Komisyonu’nca 

incelenmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına intikal ettirilecektir P429F

430
P. 

8.5.3.4. Merkezi Uzlaşma Komisyonu 

Mahalli uzlaşma komisyonlarına tanınan yetki sınırlarını aşan vergi, resim ve harçlarda 

uzlaşmak üzere kurulan Merkezi Uzlaşma Komisyonu, Gelir İdaresi Başkanının başkanlığında, 

bir Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı ve Gelir Yönetim Daire başkanından oluşur. 

Uzlaşma komisyonları üyelerinin tamamının katılımıyla toplanır ve çoğunlukla karar 

verir. Komisyon başkanı ve üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinin başında 

bulunmamaları hâlinde, bunlara vekâlet edenler komisyonda görev yaparlar. 

Uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup gereği vergi 

dairelerince derhâl yerine getirilir (VUK, ek madde 6/f.1). Mükellef veya adına ceza kesilen, 

üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie 

şikâyette bulunamaz (VUK, ek madde 6/f.2). 

8.5.4. Uzlaşma ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açma 

Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabı uzlaşma talep 

ettiği vergi veya ceza için, ancak, uzlaşma vaki olmadığı takdirde dava açma yoluna gidebilir 

(VUK, ek madde 7/1). 

Mükellef veya ceza muhatabı, aynı vergi veya ceza için uzlaşma talebinden önce dava 

açmışsa, dava uzlaşma isteminin sonuca bağlanmasından önce vergi mahkemelerince 

incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır 

(VUK, ek madde 7/2) Uzlaşmanın vaki olmaması hâlinde, durdurulmuş olan davanın 

                                                 
430  372 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, R.G. T. 10.05.2007, S. 26518. 
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görülmesine, durumun vergi dairesince bildirilmesi üzerine, vergi mahkemesinde devam olunur 

(VUK, ek madde 7/5). 

Uzlaşmanın vaki olması hâlinde, mükellef, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezaya 

(bunlardan birisi üzerinde uzlaşılmış olsa dahi her ikisine); adına sadece ceza kesilmiş bulunan, 

üzerinde uzlaşılan işbu cezaya karşı dava açamaz. (VUK, ek madde 7/3). 

Uzlaşmanın vaki olmaması hâlinde, mükellef veya ceza muhatabı; tarh edilen vergiye 

veya kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren 

genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu takdirde, dava 

açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise, bu süre, tutanağın tebliği tarihinden itibaren 

15 gün olarak uzar (VUK, ek madde 7/4).  

8.5.5. Üzerinde Uzlaşılan Vergi ve Cezaların Ödenmesi 

Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar; 

1.  Uzlaşma vaki olduğu takdirde, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme 

zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse, kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları 

kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse, ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma 

tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde; 

2.  Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, Vergi Usul Kanunu’nun 112’nci ve 368’inci 

maddeleri hükümlerine göre ödenir (VUK, ek madde 8).  

8.5.6. Uzlaşma ve Cezalarda İndirme 

Uzlaşma ve cezalarda indirme hükümlerinin birlikte uygulanması mümkün değildir. 

Üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında indirme hükümleri (VUK, m. 376); indirme 

hükümlerinin uygulandığı vergi ve cezalar için de uzlaşma hükümleri uygulanmaz. Ancak ceza 

muhatabının, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan 

ederek, olaya cezalarda indirme hükümlerinin uygulanması isteme hakkı saklıdır (VUK, ek 

madde 9).  

8.5.7. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 

8.5.7.1. Tanımı ve Kapsamı 

Tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerle 

kesilecek cezalarda uygulanan bir özel uzlaşma kurumudur P430F

431
P. Ancak, VUK, m. 359’da 

belirtilen fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hâlinde tarh edilecek vergi ve kesilecek 

cezalar ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek cezalar tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamı dışında 

bırakılmıştır (VUK, ek madde 11/1). 

                                                 
431 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği, 31/10/2011 tarihli, 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
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Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması hâlinde, tutanakla tespit edilen bu husus hakkında 

dava açılamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunulamaz. Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden ayrıca 

gecikme faizi hesaplanır (VUK, ek madde 11/2).  

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma görüşmesinde uzlaşmaya 

varılamamış olması hâlinde, mükellefler veya ceza muhatabı olanlar verginin tarhından ve 

cezanın kesilmesinden sonra uzlaşma talep edemezler. 

8.5.7.2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonları 

Tarhiyat öncesi uzlaşma konusunda görev yapacak uzlaşma komisyonlarının kuruluşu 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir P431F

432
P. 

8.5.7.2.1. Vergi Müfettişlerince Yapılacak Vergi İncelemelerinde 

Komisyonların Oluşumu 

Vergi müfettişlerince, grup başkanlıkları bulunan yerlerde yapılan vergi incelemeleri 

için oluşturulacak uzlaşma komisyonu, başkanlıkça belirlenecek, biri başkan olmak üzere üç 

vergi müfettişinden oluşur. Başkanlık, grup başkanlıklarında oluşturulacak uzlaşma 

komisyonlarında görev alacak vergi müfettişlerinin belirlenmesi yetkisini grup başkanlıklarına 

devredebilir. 

Vergi Müfettişlerinin geçici çalışma yerlerinde yapılan incelemelerde komisyon; ekip 

başkanının başkanlığında, başkan dâhil üç vergi müfettişinden oluşur. Komisyonun üç vergi 

müfettişinden oluşmasının mümkün olmadığı hâllerde komisyon, iki vergi müfettişi ile ilgili 

vergi dairesi müdüründen (bağlı vergi dairelerinde malmüdürü) oluşur. 

İncelemeyi yapanın ekip başkanı olması hâlinde, komisyona bir başka Vergi Müfettişi 

seçilir. Komisyon üyelerinden en kıdemli Vergi Müfettişi, komisyon başkanı olur. İncelemeyi 

yapanlar oluşacak komisyonlara üye olamazlar. Ancak açıklamalarda bulunmak üzere 

komisyon toplantısına katılabilirler. Ekip başkanı, ihtiyaç duyulması hâlinde, başkanlıktan 

komisyona katılmak üzere vergi müfettişi talep edebilir. Ayrıca, incelemenin bir ekip tarafından 

yapılması hâlinde, incelemeyi yapan ekip başkanı ve diğer üyeler komisyona üye olamazlar. 

8.5.7.2.2. İncelemeye Yetkili Diğer Memurlarca Yapılacak Vergi 

İncelemelerinde Komisyonların Oluşumu 

8.5.7.2.2.1. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde 

Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde, incelemeye yetkili diğer memurlarca yapılan 

vergi incelemelerinde komisyon; vergi dairesi başkanı veya tevkil edeceği grup müdürünün 
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başkanlığında, vergi dairesi başkanı tarafından belirlenen müdürler ve/veya vergi dairesi 

müdürlerinden oluşur.  

8.5.7.2.2.2.Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde 

Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde, incelemeye yetkili diğer memurlarca 

yapılan incelemelerde komisyon; defterdarın veya tevkil edeceği defterdar yardımcısının 

başkanlığında, ilgili vergi dairesi müdürü ile gelir müdürlüğü görevini ifa eden müdürden 

oluşur. İncelemeyi yapanın ilgili vergi dairesi müdürü olması hâlinde Defterdar, ilgili vergi 

dairesi müdürü yerine bir başka vergi dairesi müdürünü komisyon üyesi olarak belirler.  

İncelemeyi yapanlar, komisyon üyesi olamazlar. Ancak açıklamalarda bulunmak üzere 

uzlaşma komisyonu toplantısına iştirak edebilirler. Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi 

bir nedenle görevlerinin başında bulunamamaları hâlinde, bunlara vekâlet edenler komisyonda 

görev yaparlar. 

Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde incelemeye yetkili diğer memurlarca 

yapılan incelemelere ilişkin olarak tarhiyat öncesi koordinasyon uzlaşma komisyonları 

kurulabilir. Bu komisyonların kurulacağı yerler, yetki alanları, kimlerden oluşacağı ve 

sekreterya hizmetlerinin kimler tarafından yürütüleceği Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir. 

8.5.7.2.3. Bölgesel Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu 

Gelir İdaresi Başkanlığı, gerek gördüğü hâllerde uzlaşmayı bölgesel düzeyde 

yaptırabilir. Bölgesel düzeyde yapılacak uzlaşmalarda, komisyon üyeleri Başkanlıkça veya 

yetki verilmesi hâlinde ilgili grup başkanlığınca belirlenir. 

8.5.7.3. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Süreci 

8.5.7.3.1. Uzlaşma Talebi 

Uzlaşma için nezdinde vergi incelemesi yapılan kimsenin bizzat veya noterden alınmış 

vekâletnameye dayanarak vekili aracılığıyla (tüzel kişiler, küçük ve kısıtlılarla, vakıflar ve 

cemaatler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunların kanuni temsilcileri marifetiyle) ve 

yazılı olarak incelemeyi yapana veya bağlı bulunduğu birime yahut ekip başkanlığına 

başvurması şarttır. Uzlaşma talebinin inceleme tutanağında yer alması, ilgili mercie yapılmış 

yazılı başvuru yerine geçer. 

Nezdinde vergi incelemesi yapılan kimseler, incelemenin başlangıcından, inceleme ile 

ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde 

bulunabilirler. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılacak uzlaşmaya davet 

hâllerinde ise davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde uzlaşma 

talebinde bulunulabilir. 
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İncelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zaman aşımının sona ermesine üç aydan az bir 

zaman kalması hâlinde mükellefe uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı sorulmaz ve uzlaşma 

talebinde bulunmaya davet edilmez. 

8.5.7.3.2. Uzlaşma Gününün Tespiti 

Vergi incelemesini yapan, mükellefin uzlaşma talebi üzerine, yetkili uzlaşma 

komisyonu başkanı ile temas kurarak uzlaşma gününü belirler. Belirlenen uzlaşma gün ve saati, 

bir yazı ile uzlaşma gününden en az 15 gün önce mükellefe bildirilir veya inceleme tutanağına 

yazılır. Mükellefin istemesi hâlinde 15 günlük süreye bağlı kalmaksızın daha önceki bir tarih 

uzlaşma günü olarak belirlenebilir. Uzlaşmaya davet yazılarında uzlaşma günü de mükellefe 

bildirilir. 

8.5.7.3.3. Uzlaşmaya Davet 

Harici bilgilere dayanılarak, mükelleflerin bilgisi dışında yapılan vergi incelemelerinde, 

incelemeyi yapan herhangi bir taahhüt altına girmeksizin mükellefi uzlaşma talebinde 

bulunmaya davet edebilir. Uzlaşmaya davet keyfiyeti ile uzlaşma müzakeresinin yapılacağı yer 

ve tarih, muhatabına yazı ile uzlaşma gününden en az 15 gün önce tebliğ olunur. İnceleme 

raporunun bir örneği davet yazısına eklenir. Tebliğ işleminde, posta ile veya memur vasıtasıyla 

tebliğ usulü uygulanır. İnceleme yapanın bizzat tebliğ yapması da mümkündür. 

Muhatabın bilinen en son adresine uzlaşmaya davet yazısının tebliğ edilememesi veya 

yazıda bildirilen yer ve tarihte uzlaşma davetine uyulmaması hâllerinde uzlaşma konusunda 

başkaca bir işlem yapılmaz. Uzlaşma temin edilmemiş sayılır. 

Posta ile veya memur vasıtasıyla gönderilen yazının tebliğ edilemeyerek geri gelmesi, 

tebliğ edilememeyi ifade eder. 

Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan mükellef, tayin edilen uzlaşma gününden 

önce yazılı olarak vergi inceleme raporunu düzenleyene veya komisyona sekreterya hizmeti 

veren birime bu talebinden vazgeçtiğini bildirebilir. Bu durumda mükellef uzlaşma istememiş 

gibi işlem tesis edilir. 

8.5.7.3.4. Tarh Edilecek Verginin Uzlaşma Komisyonuna ve Mükellefe 

Bildirilmesi 

Yapılan vergi incelemeleri sonucu, uzlaşmaya konu tarh edilecek vergi ve kesilmesi 

öngörülen ceza miktarı, incelemeyi yapan tarafından düzenlenecek bir raporla uzlaşma 

gününden en az 15 gün önce yetkili uzlaşma komisyonuna ve ilgiliye bildirilir. Uzlaşma 

gününün 15 günden önceki bir tarih olarak belirlenmesi hâlinde inceleme raporu bu tarihten 

önce mükellefe tebliğ edilir. Bu inceleme raporu, gerektiğinde ön rapor şeklinde de 

düzenlenebilir. Uzlaşma talebinin işleme konulabilmesi için, incelemeyi yapanın, mükellefin 

uzlaşma talebi ile birlikte mükellef hakkında düzenleyeceği inceleme raporunu yetkili uzlaşma 
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komisyonuna intikal ettirmesi şarttır. İnceleme raporu, ilgili mükellef ile komisyona intikal 

ettirilmeden uzlaşma yapılamaz. 

8.5.7.3.5. Uzlaşma Komisyonunun Toplanması 

Uzlaşma komisyonları, üyelerinin tamamının katılması ile toplanırlar ve çoğunlukla 

karar verirler. Uzlaşma gün ve saatinde üyelerin tamamının katılmasının mümkün olmadığı 

hâllerde, katılamayan üyenin yerine ilgili merci tarafından yenisi seçilir. 

Belirlenen uzlaşma günü bildirildikten sonra mükellefin herhangi bir mücbir sebeple 

toplantıya katılamayacak olması veya komisyonun herhangi bir nedenle toplanamaması 

hâllerinde uzlaşma görüşmesi ya aynı gün ya da sonradan belirlenerek mükellefe bildirilecek 

bir başka tarihe ertelenebilir. 

8.5.7.3.6. Uzlaşma Toplantısına Katılabilecekler 

Uzlaşma görüşmeleri sırasında mükellef isterse bağlı olduğu meslek odasından bir 

temsilci ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu’na göre kurulan meslek odalarından bir meslek mensubu bulundurabilir. Bu kişiler 

uzlaşma görüşmelerinde sadece görüş açıklayabilirler, görüşmeler sonucunda düzenlenecek 

tutanaklara imza atamazlar. 

8.5.7.3.7. Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesi 

Belirlenen gün ve saatte mükellef veya vekilinin iştiraki ile toplanan uzlaşma 

komisyonu konuyu tartışır, uzlaşma sağlandığı takdirde durumu bir tutanakla tespit eder. Bu 

tutanak, komisyon başkan ve üyeleri ile mükellef veya vekili tarafından imzalanır. Bu tutanağın 

bir nüshası ilgiliye derhâl verilir. Bir nüshası da üç gün içerisinde, rapor ve ekleriyle birlikte 

ilgili vergi dairesine gönderilir. 

Uzlaşma tutanağında;  

a) Mükellefin adı soyadı/unvanı ve adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik 

numarası veya T.C. kimlik numarası, 

b) İncelemenin konusu, dönemi, bulunan matrah farkı, tarh edilmesi öngörülen vergi 

tutarları, 

c) Üzerinde uzlaşılan vergi miktarı,  

ç) Uzlaşılan ceza miktarı, 

d) İncelemeyi yapanın adı soyadı ve unvanı gibi hususların yanı sıra uzlaşma ile ilgili 

açıklamalar yer alır. 
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Mükellefin, uzlaşma komisyonunun davetine icabet etmemesi, uzlaşmaya geldiği hâlde 

uzlaşma tutanağını imzalamaması veya bu tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi 

hâllerinde uzlaşma temin edilememiş sayılır. Uzlaşma temin edilemediği takdirde, komisyonca 

bu konuyu belirtmek üzere düzenlenecek tutanağın birer nüshası anında hazır bulunan 

mükellefe veya vekili ile vergi incelemesi yapana komisyonda tebliğ olunur. Mükellefin 

uzlaşmaya icabet etmemesi veya tebellüğden kaçınması hâlinde, bu hususu belirten tutanağın 

bir örneğinin muhatabına posta ile gönderilmesi yanında bir örneği de inceleme yapana tevdi 

edilir. 

Uzlaşma temin edilememiş veya uzlaşmaya varılamamış olması hâlinde, inceleme 

yapan bu hususu uzlaşma tutanağında veya düzenleyeceği inceleme raporunda belirtir ya da 

raporla birlikte göndereceği bir yazı ile vergi dairesine bildirir. Bu bildirim, vergi dairesine 

gönderilecek rapora uzlaşma tutanağının bir örneğinin eklenmesi suretiyle de yapılabilir. 

Bu işlemler, nezdinde inceleme yapılan mükellefin resmi vekili tarafından da 

yapılabilir. 

Uzlaşma görüşmeleri sırasında kısmi uzlaşma talebinde bulunulması hâlinde, tutanağın 

açıklama bölümünde inceleme raporunda eleştirilen matrah farklarından hangilerinde uzlaşma 

talep edildiği ve bunlara ilişkin olarak uzlaşılan vergi ve ceza miktarı belirtilir.  

Kısmi uzlaşma yapılması durumunda, uzlaşma talep edilmeyen veya uzlaşılamayan 

matrah farkları için gerekli tarhiyat yapılmak üzere inceleme raporu vergi dairesine gönderilir. 

Uzlaşma talep edildiği hâlde görüşmeler sonucunda uzlaşılamayan matrah farklarına 

ilişkin uzlaşma komisyonunun teklif ettiği miktarlar tutanaklarda yer alır. 

Bu şekilde düzenlenen uzlaşma tutanağı ile vergi inceleme raporunun vergi dairesine 

intikali üzerine, vergi dairesince yapılacak tarhiyatın dava açma süresinin son gününün mesai 

saati bitimine kadar komisyonun teklif ettiği miktarı kabul ettiğini belirten bir dilekçe ile vergi 

dairesine başvuran mükellefle, başvuru tarihi itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre 

işlem tesis edilir. 

8.5.7.4. Uzlaşmanın Kesinliği ve Dava Konusu Edilemeyeceği 

Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma sonucunda düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları 

kesin olup, gereği vergi dairelerince derhâl yerine getirilir. Yukarıda da belirtildiği gibi, 

üzerinde uzlaşılan veya tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava açılamaz ve hiçbir 

mercie şikâyette bulunulamaz (VUK, ek madde 6). Mükellefler, üzerinde uzlaşılan vergi 

miktarına göre düzeltilen ceza hakkında, ayrıca, cezalarda indirme (VUK, m. 376) 

hükümlerinden yararlanma talebinde bulunamazlar (TÖUY, m. 17).  
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8.5.7.5. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Yapılamayacak Hâller 

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın herhangi bir nedenle temin edilememesi veya uzlaşmaya 

varılamaması hâlinde, mükellefler verginin tarhından ve cezanın kesilmesinden sonra, tarhiyat 

sonrası uzlaşma talep edemezler (TÖUY, m. 18).  

8.5.7.6. Üzerinde Uzlaşılan Vergi ve Cezaların Ödenmesi 

Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezada uzlaşma vaki olduğu takdirde, uzlaşma 

tutanağı düzenlenerek derhâl ilgili vergi dairesine gönderilir. Bu tutanak tahakkuk fişi yerine 

geçer. Uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse, 

kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiş ise, ödeme süreleri geçmiş olanlar, uzlaşma tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 

bir ay içinde ödenir (VUK, ek madde 8 ve TÖUY, m. 19). 

Uzlaşma ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kapsamına Giren Vergi ve Cezalar 

  

Kapsam 

 

Uzlaşma Türü 

VERGİ CEZA 

UZLAŞMA 

(TARHİYAT 

SONRASI) 

İkmalen, resen ve 

idarece tarh edilen 

vergilerin tahakkuk 

edecek miktarları 

Kesilen vergi ziyaı 

cezalarının tahakkuk 

edecek miktarları 

 

UZLAŞMA 

(TARHİYAT 

ÖNCESİ) 

Vergi incelemesine 

dayanılarak tarh 

edilecek vergiler 

Vergi incelemesine 

dayanılarak kesilecek, 

- vergi ziyaı 

- usulsüzlük 

  ve 

- özel usulsüzlük 

cezaları 



204 

 

 

8.6. Yargı Kararları  

Hukuka aykırı olarak tarh edilen vergiler, vergi yargısı mercilerince kaldırılabilir. 

Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı 

vergi mahkemesinde dava açabilirler (VUK, m. 377/1). Yargı merciinin, dava konusu yapılan 

vergi veya cezayı hukuka aykırı bularak iptal kararı vermesi ve bu kararın da kesinleşmesi 

hâlinde, söz konusu vergi alacağı da kalkmış olur. 

8.7. Vergi Afları (Mali Aflar) 

Vergi affı (mali af), bir kanunla konulan vergi veya cezanın, vergiyi veya cezayı 

doğuran olayın meydana gelmesinden sonra yürürlüğe giren bir başka kanunla kaldırılmasıdır. 

Eşitlik ilkesine aykırı olması, cezaların caydırıcılığını ve etkinliğini azaltması bakımından ve 

diğer bazı nedenlerle eleştirilen vergi aflarına siyasi, ekonomik ve sosyal gerekçelerle 

Türkiye’de olduğu gibi, başka ülkelerde de zaman zaman başvurulduğu görülmektedir P432F

433
P.  

Türk hukukunda ilk vergi affı, 1906 yılında çıkarılan bir “İrade-i Seniyye” (Padişah 

Buyruğu) ile yol vergisi yükümlülüğünden kaynaklanan cezaların affına ilişkindir. Türkiye'de 

Cumhuriyet Dönemi’nde 40’ın üzerinde 1960-2013 yılları arasında 32 vergi affı kanunu 

yürürlüğe konulmuştur. Bununla birlikte Batı ülkelerinde de vergi affı uygulamalarına sıkça 

başvurulduğu ifade edilebilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli eyaletlerinde 

1980 yılından sonra 120 civarında vergi affı kanununun yürürlüğe konulduğu görülmektedir. 

Af uygulamalarının çeşitli nedenleri vardır. Soyut hukuk kurallarının somut maddi 

olaylara uygulanması sırasında yorum farklılıklarından kaynaklanan haksızlıkların giderilmesi, 

yargısal hataların telâfi edilmesi, eski ihtilafların unutturularak toplum hayatında yeni bir sayfa 

açma düşüncesi bunlar arasında sayılabilir.  

Af ilkeleri esas olarak anayasa ve ceza hukukunda düzenlenmiştir. Doktrinde yer alan 

genel ve özel af Türk Ceza Kanunu’nun 65’inci maddesinde de açık olarak tanımlanmaktadır. 

Buna göre, genel af hâlinde kamu davası düşmekte, hükmolunan cezalar bütün sonuçları ile 

birlikte ortadan kalkmaktadır. Özel af hâlinde ise cezanın infaz kurumunda çektirilmesine son 

verilebilmekte, infaz kurumunda çektirilecek ceza süresi kısaltılabilmekte ya da ceza adli para 

cezasına çevrilebilmektedir. Özel af, cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak 

yoksunluklarını kaldırmamaktadır ayrıca cezalar tekerrüre esas olabilmektedir. 

                                                 
433 Türkiye’de,  son 10 yıl içinde;  25/2/2003 tarihinde kabul edilen, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu; 13/11/2008 
tarihinde Kabul edilen 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun (Varlık 
Barışı Kanunu); 25/02/2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 21/05/2013 tarihinde Kabul edilen 6846 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Yurt Dışı Varlık Affı 
Kanunu) ile çeşitli vergi affı düzenlemeleri yürürlüğe konulmuştur.  
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Anayasanın 87’nci maddesi hükmü uyarınca, genel ve özel af kanunlarının 

çıkarılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu yani 

“nitelikli çoğunluk” aranmaktadır. Bununla birlikte, vergi ile ilgili af kanunlarının kabulünde 

bu koşulun dikkate alınmadığı görülmektedir. 
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Uygulama Soruları 

1. Vergi hukukunda gecikme faizini ve hesaplanma şekillerini açıklayınız. 

2. Vergi hukukunda zaman aşımını ve sonuçlarını açıklayınız. 

3. Vergi hukukunda terkini ve sonuçlarını açıklayınız. 

4. Vergi hatasını tanımlayınız. Vergi hatalarının türlerini sınıflandırarak açıklayınız. 

5. Vergi hukukunda uzlaşmanın kapsamını ve koşullarını açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, vergi alacağını kaldıran nedenler olan ödeme, zaman aşımı, terkin, vergi 

hatalarında düzeltme ve reddiyat, uzlaşma, yargı kararları ve vergi aflarını; bu başlıklar 

kapsamında; özel ödeme zamanlarını; ikmalen, resen ve idarece tarh edilen vergilerde gecikme 

faizi uygulamasını; vergi hukukunda zaman aşımı türlerini, zaman aşımının sonuçlarını, tarh 

zaman aşımında özel hükümleri; terkin sebeplerini ve terkin türlerini; vergi hatası kavramını, 

vergi hatalarının türlerinden hesap hataları ile vergilendirme hatalarını, vergi hatalarının 

düzeltilmesini, düzeltme fişini, düzeltme talebinin reddinin sonuçlarını, düzeltmede zaman 

aşımımı; uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşmayı, uzlaşmanın kapsamını ve sonuçlarını; yargı 

kararlarının vergi alacağının kalkmasındaki rolünü ve vergi aflarını öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Bölüm Soruları 
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9. VERGİ İDARESİ VE VERGİ DENETİMİ 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

- Vergi idaresi 

- Maliye Bakanlığı 

- Gelir İdaresi Başkanlığı 

- Komisyonlar 

- Yoklama 

- Vergi incelemesi 

- Arama 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Yoklama ve vergi incelemesini aralarındaki farkları belirterek açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

Vergi İdaresinin Kuruluşu 

ve Görevleri 

Maliye Bakanlığı ve Gelir 

İdaresi Başkanlığının 

kuruluş ve görevlerini 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 

Vergi Denetimi 

Vergi denetiminin genel 

esasları ile yoklama, vergi 

incelemesi ve arama 

konularını kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 
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Anahtar Kavramlar 

 Maliye Bakanlığı 

 Gelir İdaresi Başkanlığı 

 Takdir Komisyonu 

 Vergi Denetimi 

 Yoklama 

 Vergi İncelemesi 

 Arama 
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Giriş 

İdare ya da kamu idaresi deyimi P433F

434
P devletin kuruluşlarını veya faaliyetlerini belirtmek 

üzere, bazen de her iki unsuru kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Birinci kullanım idarenin 

organik anlamını, ikinci kullanım işlevsel anlamını, üçüncü kullanım ise bütüncü anlamını ifade 

eder. İdare kelimesi Anayasada her üç anlamda da kullanılmıştır. İdarenin her türlü eylem ve 

işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu hükmü (Anayasa, m. 125) idare kelimesinin 

organik anlamını; illerin idaresinin yetki genişliği esasına dayandığı hükmü (Anayasa, m. 126) 

idare kelimesinin maddi (işlevsel) anlamını; idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu 

ve kanunla düzenleneceği hükmü ise (Anayasa, m. 123) idare kelimesinin bütüncü anlamını 

ortaya koymaktadırP434 F

435
P. Bu çerçevede, vergi idaresi de idarenin unsurlarından ya da 

bölümlerinden biri olarak, genel idari yapının bir parçasını oluşturur P435F

436
P. 

Vergi uygulamasında yetki, genel olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun’a göre P436F

437
P Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığına aittir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, gelir idaresinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, 

kaldırılan Gelirler Genel Müdürlüğü’nün yerine yarı özerk yapıya sahip bir birim olarak 

kurulmuştur. Bununla birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığının Maliye Bakanlığına bağlı bulunması 

ve başkanın, görevleri dolayısıyla doğrudan maliye bakanına karşı sorumlu olması; Maliye 

Bakanlığının vergi politikası ile ilgili çeşitli görevlerinin bulunması ve bakanlığın vergi 

uygulamaları konusunda önemli denetim yetkilerine sahip olması, yeniden yapılanma 

sonrasında da Maliye Bakanlığının vergi hukuku ile ilgili önemli yetki ve görevlerinin 

bulunduğunu göstermektedir. 

Genel olarak denetim, bir örgütün faaliyetleri hakkında açıklanan bilgilerin, önceden 

belirlenmiş ölçütlere uygunluk derecesinin belirlenmesi ve raporlanması amacıyla gerekli 

kanıtların tarafsızca toplanması ve değerlendirilmesi süreci olarak tanımlanabilir P437F

438
P. 

Adlandırmalardaki bazı önemsiz farklılıklar bir tarafa bırakılacak olursa, denetim 

faaliyetlerinin türleri konusunda genel bir görüş birliği bulunduğu görülmekte, buna göre, 

denetim faaliyetleri denetimin amacı ve denetçi ile denetlenen arasındaki hukuki ilişki (veya 

denetçinin hukuki konumu) bakımlarından sınıflandırılmaktadır P438F

439
P.  

Denetim izlenen amaca göre; mali tabloların denetimi (finansal denetim), uygunluk 

denetimi (usul denetimi) ve faaliyet denetimi (performans denetimi) olarak üçe P439F

440
P; denetçi ile 

                                                 
434  Türkiye’de ve Kara Avrupası’nda “idare” deyimi kullanılırken, Anglo–Amerikan ülkelerinde “kamu idaresi” 
deyimi tecih edilmektedir. Bak. Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukuku I- Genel Konular, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi yayını, Ankara, 1970/72, s. 3 (dipnot 8). 

435  Ibid., ss. 3-4. 

436  Nihal SABAN, Vergi Hukuku (Genel Kısım), İstanbul (2002), s. 109. 

437  05.05.2005 tarihli, 5345 sayılı kanun. 

438  Celal KEPEKÇİ, Bağımsız Denetim, 5. Baskı, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2004, s. 1; Nejat BOZKURT, 
Muhasebe Denetimi, 4. Baskı, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2006, s. 23. 

439  Hesap Uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları, 1. Cilt, 3. Baskı, İstanbul, Temmuz 2004, ss 11-13. 

440  Celal KEPEKÇİ, op.cit., s. 3. 
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denetlenen arasındaki hukuki ilişki yönünden ise iç denetim ve dış denetim olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Dış denetim de bağımsız dış denetim ve kamusal denetim ayrımları çerçevesinde 

incelenmektedirP440F

441
P.  

Amaca göre denetim türlerinden mali tabloların denetimi (finansal denetim), bir 

işletmenin mali tablolarının muhasebe ilkeleri ile yasal düzenlemelerin oluşturduğu önceden 

belirlenmiş ölçütlere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda görüş belirlenmesi 

amacıyla incelenmesi sürecini ifade eder. Uygunluk denetimi (usul denetimi), bir örgütün mali 

işlem ve faaliyetlerinin önceden belirlenmiş kurallara uygun olup olmadığının belirlenmesi 

amacıyla incelenmesidir. Faaliyet denetimi (performans denetimi), bir örgütün faaliyetlerinin 

verimlilik ve etkinliğinin araştırılmasını kapsamaktadır P441F

442
P. 

Denetçi ile denetlenen arasındaki hukuki ilişkinin esas alındığı sınıflandırma 

çerçevesinde örgütün finansal faaliyetleri ile tüm diğer faaliyetlerinin o örgüte bağlı olarak 

görev yapan denetçilerce denetlenmesi iç denetimin; o örgütün dışında görev yapan özel 

(bağımsız) ya da kamusal kurum ve kuruluşlara bağlı denetçilerce denetlenmesi ise dış 

denetimin konusunu oluşturur P442F

443
P.  

Genel olarak vergi denetimi, vergi idaresi ile mükelleflerin hukuka uygun davranıp 

davranmadıklarının belirlenmesi amacıyla vergi idaresince uygulanan denetim olarak 

tanımlanabilir P443F

444
P. Vergi denetimi beyan esasına dayanan vergi sistemlerinde vergi güvenliğinin 

sağlanmasının en önemli araçlarından biridir P444F

445
P. Vergi idaresinin denetimi konusu bu kitabın 

kapsamı dışında tutulacak, idarenin mükellefleri denetleme yollarının incelenmesiyle 

yetinilecektir. 

                                                 
441  Hesap Uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları, 1. Cilt, ss. 12-13. 

442  Celal KEPEKÇİ, op.cit., ss. 3-4; Nejat BOZKURT, op.cit., ss. 27-29. 

443  Hesap Uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları, 1. Cilt, s. 12. 

444  Fazıl TEKİN, Ali ÇELİKKAYA, Vergi Denetimi, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007, s. 43. 

445  Nezih ŞEKER, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1994, ss. 7-8. 
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9.1. Vergi İdaresinin Kuruluşu ve Görevleri 

9.1.1. Maliye Bakanlığı 

9.1.1.1. Maliye Bakanlığının Görevleri  

Maliye Bakanlığının maliye ve bütçe politikasının hazırlanması ve uygulanması, mali 

kanunların hazırlık çalışmalarının yütütülmesi ve mali denetim ile ilgili çeşitli görevleri 

bulunmaktadır. Bu görevler, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’de aşağıdaki şekilde sayılmaktadır P

 
445F

446
P: 

1. Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve maliye politikasını 

uygulamak; 

2. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk 

danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri hâlinde yerine getirmek; 

3. Harcama politikalarını geliştirmek ve uygulamak; 

4. Devlet bütçesini hazırlamak ve uygulamak; 

5. Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak; 

6. Gelir politikasını geliştirmek; 

7. Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının 

taşınmaz mallarına ilişkin yönetim esaslarını belirlemek; 

8. Gelir ve giderlerle ilgili kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya 

hazırlanmasına katılmak; 

9. Uluslararası kuruluşların bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu 

konulardaki bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek; 

10. Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek 

onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek; 

11. Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak 446F447; 

12. Yukarıda belirtilen görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, 

incelemek, teftiş etmek ve denetlemek; 

                                                 
446  13.12.1983 tarihli, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. 

447  Örneğin, 10.12.2003 tarihli, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “gelir politikası ve 
ilkeleri” kenar başlıklı 36’ncı maddesi uyarınca, “Maliye Bakanlığı, gelir politikaları ve uygulamaları konusunda 
ilkelerini, amaçlarını, stratejilerini ve taahhütlerini her mali yıl başında kamuoyuna duyurur” (KMYKK, m. 36/a).  
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13. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek 447F448; 

14. Vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejileri belirlemek ve 

uygulanmasını sağlamak. 

9.1.1.2. Maliye Bakanlığının Örgütsel Yapısı 

Maliye Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı örgütlerinden oluşur. Bakanlık örgütünün en 

üst amiri maliye bakanıdır. Bakan, bakanlık hizmetlerini mevzuata, millî güvenlik siyasetine, 

hükûmetin genel siyasetine, kalkınma planlarına uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın 

faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla 

görevli olup başbakana karşı sorumludur (178 s.lı KHK, m. 5/f.1). Bakan emri altındakilerin 

faaliyet ve işlemlerinden sorumlu; bakanlık örgütü içinde yer alan kuruluşların faaliyet, işlem 

ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir (178 s.lı KHK, m. 5/f.2).  

Bakanın yardımcısı olan müsteşar, bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın emir 

ve direktifleri doğrultusunda, bakanlığın amaç ve politikalarına, yıllık programlara ve mevzuat 

hükümlerine uygun olarak düzenlemek ve yürütmekle görevli ve bakana karşı sorumludur (178 

s.lı KHK, m. 6). Maliye Bakanlığında ana hizmet ve danışma birimleri ile yardımcı birimlerin 

yönetim ve koordinasyonunda müsteşara yardımcı olmak üzere beş müsteşar yardımcısı 

görevlendirilebilir (178 s.lı KHK, m. 7). 

9.1.1.2.1. Merkez Örgütü 

Bakanlık merkez örgütü ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve 

yardımcı birimleri kapsamaktadır (178 s.lı KHK, m. 4). 

9.1.1.2.1.1. Ana Hizmet Birimleri 

Maliye Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır: 

1. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü; 

2. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü; 

3. Muhasebat Genel Müdürlüğü; 

4. Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü; 

5. Millî Emlak Genel Müdürlüğü; 

6. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı; 

                                                 
448  Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi konusunda bak. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanun (Kabul Tarihi: 11.10.2006; RG. T. 18.10.2006, S. 26323). 
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7. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. 

9.1.1.2.1.1.1. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’nün başlıca görevleri, 

bakanlığın ve talep hâlinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin 

hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak; talep hâlinde kanun, tüzük ve 

yönetmelik tasarı ve taslakları hakkında görüş vermek; uyuşmazlıkların sulh yoluyla 

çözümlenmesine ilişkin işlerde mütalâa vermek; hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile 

devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların aynıyla ilgili her türlü davaları takip etmek 

ve icra işlerini yapmak; gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle Maliye Bakanlığına veya 

Maliye Hazinesine ait her türlü davayı açmak ve takip etmek, Maliye Bakanlığı veya Maliye 

Hazinesi aleyhine açılan her türlü davayı takip etmek ve icra takibini yapmak; özel kanun 

hükümlerine göre hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin davaları açmak, takip etmek ve 

alacakları tahsil etmek; mevzuatında başkaca bir takip mercii ve usulu öngörülmeyen alacaklar 

ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek; 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurulara karşı devlet adına savunmaların 

hazırlanması çalışmalarına katılmak, dostane çözüm önerilerini değerlendirmek, dostane 

çözüm mütalâaları düzenlemek, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarınca ihtiyaç duyulması hâlinde 

oturumlara temsilci göndermek; gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yabancı 

mahkemelerde uluslararası yargı organlarında ve uluslararası tahkim mercilerinde açılan 

davalarda Maliye Bakanlığını temsil etmek; diğer kanunlarla verilen görevleri yapmaktır. 

Bu görevler, Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, hukuk müşavirleri, 

muhakemat müdürleri, müşavir hazine avukatları ve hazine avukatları tarafından yerine getirilir 

(178 s.lı KHK, m. 9). 

9.1.1.2.1.1.2. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün başlıca görevleri, genel bütçeye dâhil 

daireler ile özel bütçeli kuruluşların bütçe hazırlık çalışmaları sırasında göz önünde 

bulunduracakları teknik ilkeleri belirleyerek bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmek; 

kuruluşlarca hazırlanan bütçe tekliflerini inceleyerek bunların kalkınma planları ve yıllık 

programlara uygunluğunu sağlamak; ek ve olağanüstü ödenek talepleri ile bütçe uygulamasına 

ilişkin diğer kanun tekliflerini değerlendirerek uygun bulunanları tasarı hâline getirmek; 

ödenek, gelir ve nakit verilerini harcama politikaları açısından değerlendirmek ve buna göre 

uygulamayı yönlendirmek; bütçe kanunu tasarılarını gerekçeleri ile birlikte hazırlamak; 

bütçenin kalkınma planları ve yıllık programlar doğrultusunda ve izlenen iktisat ve maliye 

politikaları ile uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak; kamu harcamalarında tasarruf 

sağlanması ve tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi için gerekli 

düzenlemeleri yapmak; harcama politikalarını etkileyebilecek kanun, tüzük, kararname ve 

yönetmelik tekliflerini inceleyerek bakanlığın görüşünü hazırlamak; Maliye Bakanlığınca teklif 

edilecek, kamu giderlerine ilişkin kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik tasarılarını 

hazırlamak; mali mevzuat hükümlerinin uygulanmasını yönlendirmek, ortaya çıkabilecek 
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sorunları çözmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek; kuruluşların gider taahhütlerini kontrol 

etmek ve hesaplarını tutmak, bunlara ilişkin sözleşme tasarılarını vize etmek; bütçenin 

geliştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde araştırmalar yapmak veya 

yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak; genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu 

alımlarına ilişkin temel poltikaları oluşturmak, bu konudaki kanun tasarılarının 

hazırlanmasında ilgili kanunlar arasında koordinasyonu sağlamak; kanun, kanun hükmünde 

kararname, bakanlar kurulu kararı, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonlardan gerekli 

görülenlerin gelirlerinin toplanmasına, giderlerinin yapılmasına ilişkin esas ve usulleri tespit 

etmek, bütçe ile ilişkilerini düzenlemek, bütçelerinin hazırlanmasını sağlamak ve 

uygulanmasını izlemek, fonların gelir ve giderleriyle gelirlerinden yapılacak kesintilere ilişkin 

olarak esas, usul, miktar ve oranların belirlenmesi, bunların tasfiyesi veya birleştirilmesi 

hakkında bütçe kanunlarında yer alacak hükümler konusunda teklifler hazırlamak ve 

uygulamaya yönelik tedbirleri almak; kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve 

dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden yararlanacak 

olanlardan alınacak asgari bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına 

ilişkin esas ve usuller ile bunlara ilişkin düzenlemeler yapmak; devlet memurları ve diğer kamu 

görevlileri ile bnların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri 

dâhil) ve 18.06.1992 tarihli, 3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin ayakta 

tedavileriyle ilgili ilaç kullanımında gerektiğinde ilaçların eş değerlikleri dikkate alınarak tespit 

edilecek her türlü referans fiyatlar üzerinden bedellerinin ödenmesini, bedeli ödenecek ve 

ödenmeyecek ilaçlar ile ilaçların reçetelenmesine ilişkin kuralları tespit etmek ve yeşil kart 

sahiplerinden ayakta veya meskende tedavi hâlinde kullanılacak ilaç bedellerinin yüzde 

yirmisine kadar katılım payı alınmasını sağlamak ve bu hususlara ilişkin esas ve usulleri Sağlık 

Bakanlığının görüşünü almak suretiyle tespit etmek; teşkilat ve görev alanına giren işlemleri 

maliye uzmanları aracılığı ile incelemek ve denetlemektir (178 s.lı KHK, m. 10).  

9.1.1.2.1.1.3. Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün başlıca görevleri, devlet hesaplarının kayıtlarını 

tutmak, uygulamaları izlemek, dönem sonuçlarını çıkarmak, değerlendirmek ve yayımlamak; 

devlet muhasebesi ile ilgili düzenlemelerin hazırlıklarını yapmak; genel bütçeye dâhil daireler 

ile özel bütçeli idarelerde ve gerektiğinde bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler ile fonlarda 

gelirlerin toplanması, giderlerin ödenmesi, değer ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere 

verilmesi, gönderilmesi ve bu işlemlerin muhasebeleştirilmesi için saymanlıklar kurmak ve 

kaldırmak, vezneler açmak ve kapamak, sayman mutemetleri görevlendirmek; genel bütçeye 

dâhil daireler ile özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin sermaye kaynaklarına, 

bütçe ve harcama ilkelerine, mali yönetim ve denetimlerine ilişkin esasları düzenlemek, 

bunların gayrisafi hasılatı üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktarın tespitine esas oranları 

belirlemek, bu işletmelerin vergi mükellefiyet ve sorumluluğu ile diğer kanuni kesintilere 

ilişkin ödevlerini tam ve zamanında yerine getirip getirmediklerini incelemek ve denetlemek, 

yeni döner sermayeli işletmelerin kurulmasına izin vermek, tahsis edilecek sermayeyi 

belirlemek; Sayıştay ilâmlarını saymanlıklara tebliğ etmek, bu ilâmları ve diğer kişi borçlarını 

izlemek, tahsilini sağlamak; devlet muhasebesinin geliştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde 

uygulanması yönünde araştırmalar yapmak, bu konuda gerekli tedbirleri almak; saymanlıkların 
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ve kurumların hesap ve işlemlerini incelemek; genel bütçeye dâhil daireler ile özel bütçeli 

idarelerin kesin hesaplarını almak, incelemek, hazine genel hesabını çıkarmak, kesin hesap 

kanun tasarılarını hazırlamak; genel bütçeye dâhil daireler ile özel bütçeli idarelere bağlı döner 

sermayeli işletmelerin hesaplarını almak, incelemek; teşkilat ve görev alanına giren işlemleri 

kontrolörleri aracılığı ile incelemek ve denetlemek; devlet memurları ve diğer kamu görevlileri 

ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dâhil) ilgili 

kanunlar uyarınca ödemeleri gereken (katılım payından muaf ilaçlar hariç) ilaç katılım payları 

karşılığında ilgililerin maaş veya aylıklarından kesinti yaptırmak; kamu kurum ve 

kuruluşlarınca işletilen eğitim, dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal 

tesislerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için muhasebe sistemi kurmak ve kullanılacak 

defter ve belgeleri tespit etmektir (178 s.lı KHK, m. 11). 

Genel bütçeli daireler nezdindeki merkez saymanlıkları, askeri ve mülki tüm nakit 

saymanlıkları, genel ve özel bütçeli kurum saymanlıkları, kadroları bakanlıkta olan döner 

sermaye ve fon saymanlıkları Muhasebat genelMüdürlüğü’ne bağlıdır (178 s.lı KHK, m. 11, 

son fıkra).  

9.1.1.2.1.1.4. Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü 

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nün görevleri, devlet gelirleri politikasının plan, 

program, iktisat politika ve stratejileri çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak; 

devlet gelirlerine ilişkin kanun ve kararname taslaklarının hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları 

koordine ederek yürütmek; devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasarı ve tekliflerini devlet 

gelirleri politikası açısından inceleyerek görüş bildirmek; uluslararası vergi ilişkileri ile ikili ve 

çok taraflı anlaşmalara ilişkin çalışmaları koordine ederek yürütmek; Avrupa Birliği, 

uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına giren konularda iş birliği yapmak; 

mahalli idare vergilerinin vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak çalışmalar yapmak; gelir 

bütçesini hazırlamak; vergi yükü, gelir dağılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel 

analizler yapmak; iktisadi ve mali gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve araştırmak; devlet 

gelirleri ile ilgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek ve bakanlıkça verilecek benzeri 

görevleri yapmaktır (178 s.lı KHK, m. 12/A).  

9.1.1.2.1.1.5. Millî Emlak Genel Müdürlüğü 

Millî Emlak Genel Müdürlüğü’nün başlıca görevleri, hazinenin özel mülkiyetinde ve 

devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri 

yürütmek; hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve 

üzerlerinde sınırlı ayni hak tesisi, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması, 

gerekli görülen hâllerde bu yerler için kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak; devlete 

intikali gereken mal ve hakların hazineye maledilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların 

tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak; hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin 

hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları 

genel ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek, tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı 

kullanım hâllerinde tahsisi kaldırmak, tahsisi kaldırılan taşınmaz mallar üzerinde hazine 
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dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye ilişkin esas 

ve usulleri belirlemek; devlete ait konutları yönetmek; hazineye ait taşınmazların envanter 

kayıtlarını tutmak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmazlarının envanter kayıtlarının 

tutulmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek; bakanlık adına yapılacak kamulaştırma 

işlemlerini yürütmek ve diğer genel bütçeli kuruluşlarca kamulaştırılan yerlerin hazine adına 

tescilini sağlamak; genel bütçeye dâhil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarınınsatışını 

yapmak; bakanlık hizmet binalarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek 

ve bunların onarımlarını yapmak; kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz mallar üzerindeki 

yönetim esaslarını ve kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek; kamu kurum ve 

kuruluşlarının taşınmaz mal edinme ve yönetimine ilişkin olarak hazırlayacakları kanun, tüzük 

ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek; kamu mallarına ilişkin politikaları tespit 

etmek; görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip 

edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak; teşkilat ve görev alanına giren 

konuları maliye uzmanları aracılığı ile incelemek ve denetlemek; Bakanlar Kurulu’nca 

uygulama usul ve esasları belirlenen projeler kapsamında hazinenin özel mülkiyetinde ve 

devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları geliştirmek, değerlendirmek, kişilerin 

mülkiyetinde bulunan taşınmazları satın almak, trampa etmek, kamulaştırma ve toplulaştırma 

yapmak; bu taşınmazlara ilişkin her tür ve ölçekteki etüd, harita, plan, imar planları, imar plan 

tadilatları ve imar uygulamalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılması için talepte 

bulunmak (178 s.lı KHK, m. 13).  

9.1.1.2.1.1.6. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 

Doğrudan maliye bakanına bağlı olan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 

görev ve yetkileri Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un P448F

449
P 19’uncu 

maddesinde belirtilmektedir (178 s.lı KHK, m. 13).   

Bu görev ve yetkilerin başlıcaları, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla 

politikalar hazırlamak ve uygulama stratejileri geliştirmek; belirlenen politikalar çerçevesinde 

kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hazırlamak; suç gelirlerinin aklanması konusundaki 

gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılması yöntemleri konusunda 

araştırmalar yapmak; suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla sektörel çalışmalar 

yapmak, önlemler geliştirmek; kamuoyunun duyarlılık ve desteğini artırmaya yönelik 

çalışmalar yapmak; aklamanın önlenmesi konusu ile ilgili olarak araştırma ve inceleme 

yapmak, gerekli hâllerde Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak; kamu kurum 

ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan bilgi ve belge 

istemek; görev alanına giren konularda uluslararası ilişkileri yürütmektir (SGAÖHK, m. 19/1).  

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi 

görevlerini denetim elemanları aracılığı ile yerine getirir. Görevlendirilecek denetim elemanları 

başkanın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları bakanın 

onayı ile belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen denetim elemanları, görevlendirme kapsamına 

                                                 
449  11.10.2006 tarihli ve 5549 sayılı Kanun. 
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giren konularda bilgi ve belge istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı izleme 

ve denetlemeye ve bu amaçla her türlü belgeyi incelemeye yetkilidir (SGAÖHK, m. 19/3, 4).  

9.1.1.2.1.1.7. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Bu daire başkanlığının görevleri, bakanlığın yurtdışındaki uluslararası veya ikili 

ilişkilerini yürütmek; bakanlığın görev ve faaliyet alanı içinde Avrupa Birliği ile ilgili 

konularda koordinasyonu sağlamak, bu alanda hükûmetin genel politikasını uygulamaya 

yönelik tedbirler almak ve uygulama çalışmalarını yürütmek; bakanlığın yurtdışı birimlerinin 

faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek ve bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır 

(178 s.lı KHK, m. 18). 

9.1.1.2.1.2. Danışma ve Denetim Birimleri  

Maliye Bakanlığının danışma ve denetim birimleri şunlardır: 

1. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

2. Bakanlık Müşavirleri 

3. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

9.1.1.2.1.2.1. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak başkan, başkan 

yardımcıları, grup başkanları ve vergi müfettişlerinden (vergi başmüfettişi, vergi müfettişi ve 

vergi müfettiş yardımcısı) oluşur (178 s.lı KHK, m. 20). 

Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve iş bölümünün 

sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde bakanın onayı ile doğrudan başkanlığa bağlı 

olmak üzere aşağıdaki grup başkanlıkları kurulabilir (178 s.lı KHK, m. 20). 

a) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı 

b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı 

c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı 

d) Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı 

Vergi Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak. 

b) Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz Sistemi 

üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler 

yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek. 
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c) Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek. 

d) Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eş güdümü ve iş birliğini 

sağlamak. 

e) İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler oluşturmak. 

f) Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve 

teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi yapmaya 

yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek. 

g) Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlilik ve yetkinliklerinin sağlanması ve arttırılması 

için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaca katkı sağlamak üzere kalite güvence sistemini 

geliştirerek uygulamak. 

h) Performans değerlendirme sistemi oluşturmak ve Vergi Müfettişlerinin 

performansını bu sisteme göre değerlendirmek. 

ı) Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile bunların ortaya 

çıkarılması ve önlenmesine yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak. 

j) Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak. 

k) Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve soruştur-maları yapmak. 

l) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak tam ve sınırlı vergi 

incelemelerinin kapsamı, vergi incelemesine tabi tutulma bakımından birinci sınıf tacirlerin 

yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye büyüklükleri esas alınarak gruplara ayrılması ve 

yapılacak bu gruplamaya bağlı olarak vergi incelemesine alınma bakımından asgari süreler 

getirilmesi ile bu hususlara dair diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir (178 s.lı KHK, m. 

20)P449F

450
P. 

9.1.1.2.1.2.2. Bakanlık Müşavirleri 

Maliye Bakanlığında özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana yardımcı olmak 

üzere bakanlık makamına bağlı olarak görev yapan otuz bakanlık müşaviri görevlendirilebilir 

(178 s.lı KHK, m. 23). 

                                                 
450 Bak. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği (30.10.2011 tarihli, 28101 sayılı Resmî Gazete) ve Vergi Denetim 
Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği (30.12.2011 tarihli, 28158 sayılı 3. Mükerrer Resmî 
Gazete). 
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9.1.1.2.1.2.3. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Bu müşavirlik, bakanlık bünyesinde basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri 

planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere 

oluşturulmuştur (178 s.lı KHK, mük. m. 23/A). 

9.1.1.2.1.3. Yardımcı Birimler 

Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan yardımcı birimler şunlardır: 

1. Personel Genel Müdürlüğü; 

2. Strateji Geliştirme Başkanlığı; 

3. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; 

4. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; 

5. Özel Kalem Müdürlüğü; 

6. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı. 

9.1.1.2.1.3.1. Personel Genel Müdürlüğü 

Personel Genel Müdürlüğü’nün başlıca görevleri, bakanlığın iş gücü planlaması ve 

personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak; bakanlık personelinin atama, nakil, özlük ve 

emeklilik işlerini yürütmek; bakanlık kadrolarının dağıtım, tahsis ve tenkisini sağlamak; 

bakanlık ile ilgili eğitim planlarını koordine etmek, bakanlık personeline yönelik eğitim 

programları düzenlemek ve uygulamak; personel hareketleri ve eğitim faaliyetleri ile ilgili 

yayım hizmetlerini yürütmek ve bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır (178 s.lı 

KHK, m. 25). 

9.1.1.2.1.3.2. Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılması çerçevesinde, Kamu Malî Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun’un 17’nci maddesi ile P450F

451
P bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarında bulunan 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlıkları kaldırılarak yerlerine aynı kanunun 

15’inci maddesi uyarınca, Başbakanlık ve bakanlıklarda (Millî Savunma Bakanlığı hariç) 

strateji geliştirme başkanlıkları; diğer bazı kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında strateji 

geliştirme daire başkanlıkları veya müdürlükleri; üniversiteler ve yüksek teknoloji 

enstitülerinde ise strateji geliştirme daire başkanlıkları kurulmuştur. Bu düzenleme kapsamında, 

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (178 

s.lı KHK) 19/(c) ve 22’nci maddelerinde yer alan Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve 

                                                 
451  22.12.2005 tarihli, 5436 sayılı Kanun. 
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Koordinasyon Kurulu Başkanlığı da kaldırılmış ve yerine Strateji Geliştirme Başkanlığı 

kurulmuştur.  

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun’un 15’inci maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun 60’ıncı maddesinde yer almaktadır. 

 (1) Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15’inci maddesinde belirtilen 

görevler 

1.  Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükûmet programı 

çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını 

oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak; 

2.  İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek 

ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek; 

3.  İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve 

verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak; 

4.  İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 

incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini 

analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak; 

5.  Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek; 

6.  Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek; 

7.  Bakan ve üst yönetici P451F

452
P tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

(2) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı maddesine göre 

“mali hizmet birimi” sıfatıyla yerine getirilecek görevler 

1. Bakanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine 

etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek; 

2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren bakanlık bütçesini, stratejik plan ve 

yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve bakanlık faaliyetlerinin bunlara 

uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek; 

                                                 
452  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 11’inci maddesine göre “üst yönetici”, Milli 
Savunma Bakanlığı dışındaki bakanlıklarda müsteşar, Milli Savunma Bakanlığında ise bakandır.  
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3. Bütçe ilkeleri çerçevesinde bakanlığın ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve 

ödeneğin hizmet ihtiyaçlarına göre ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak; 

4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek, bütçe kesin hesabını ve mali istatistikleri hazırlamak; 

5. İlgili mevzuata göre bakanlık gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların 

takip ve tahsil işlemlerini yürütmek; 

6. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 

bakanlığın faaliyet raporunu hazırlamak; 

7. Bakanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin 

icmal cetvelleri düzenlemek;  

8. Bakanlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama 

sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak; 

9. Bakanlığın diğer bakanlık ve idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini 

yürütmek; 

10. Mali mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkilisine 

gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak; 

11. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek 452F453; 

12. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak; 

13. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

9.1.1.2.1.3.3. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının başlıca görevleri, bakanlık için gerekli araç, 

gereç ve malzemeyi temin etmek; bina ve arazi satın alınması ve kira ile edinilmesi işlemlerini 

yürütmek; bakanlığın mali işleri ile ilgili hizmetleri yapmak; temizlik, aydınlatma, ısıtma, 

bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek; sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile 

ilgili hizmetleri yürütmek; bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden 

yararlanmalarını sağlamak; bakanlığın protokol hizmetlerini yürütmek ve bakan ve müsteşar 

tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır (178 s.lı KHK, m. 28). 

                                                 
453  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 58’inci maddesine göre “ön mali kontrol”, harcama 
birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından 
yapılan kontrolleri kapsar. Ön mali kontrol süreci, mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, 
iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. 
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9.1.1.2.1.3.4. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri, bakanlığın bilgisayar hizmetlerini yürütmek; 

bakanlık birimleri arasında bilgi işlem projeleri ile ilgili koordinasyon ve iş birliği esaslarını 

belirlemek; bakanlık birimlerinin haberleşme ve elektronik sistemlerinin temin, kurulum, 

bakım ve onarımlarını yaptırmak ve bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır (178 s.lı 

KHK, m. 29).  

9.1.1.2.1.3.5. Özel Kalem Müdürlüğü 

Özel Kalem Müdürlüğü’nün görevleri, bakanın resmi ve özel yazışmaları ile her türlü 

protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek; bakanın ziyaret, davet, karşılama, 

uğurlama, ağırlama, millî ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini diğer kuruluşlarla koordine 

ederek yürütmek ve bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır (178 s.lı KHK, m. 

32). 

9.1.1.2.1.3.6. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı 

Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığının görevleri, bakanlık personelinin çağdaş 

yönetim teknikleri ve mali mevzuat konularında bilgilerini artırmak; modern kamu yönetiminin 

gereklerine uygun, yenilikçi ve gelişmeye açık yöneticiler olarak yetişmelerini sağlamak; 

hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek; kurs, panel, konferans ve seminerler düzenlemek; 

mali idarenin geliştirilmesi konusunda araştırma, inceleme ve anketler yapmak, bunları 

yayımlamak ve önerilerde bulunmak; kamu maliyesi ve ekonomi yönetimi alanındaki gelişme, 

uygulama ve yayınları izlemek ve bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır (178 

s.lı KHK, ek m. 26). 

9.1.1.2.1.4. Sürekli Kurullar 

Maliye Bakanlığında Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu ve Vergi Konseyi 

olmak üzere iki sürekli kurul bulunmaktadır. 

9.1.1.2.1.4.1. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu 

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu’nun kuruluş ve görevleri Suç 

Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 20’inci maddesinde belirtilmiştir 

(178 s.lı KHK, m. 33).  

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu’nun görevi, suç gelirlerinin önlenmesine 

ilişkin kanun taslakları ile Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girecek yönetmelik taslaklarını 

değerlendirmek ve uygulamayla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamaktır 

(SGAÖHK, m.20). Kurul; Maliye Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, Malî Suçları 

Araştırma Kurulu Başkanı, Maliye Teftiş Kurulu Başkanı, Maliye Hesap Uzmanları Kurulu 

Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı 

Kanunlar Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Genel Müdürü, Hazine 
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Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürü, Hazine 

Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Gümrük 

Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan 

Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası Başkan Yardımcısından oluşur (SGAÖHK, m.20).  

9.1.1.2.1.4.2. Vergi Konseyi 

Vergi Konseyi, vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması konularında 

araştırma ve çalışmalar yaparak Maliye Bakanlığına görüş bildiren bir danışma organıdır (178 

s.lı KHK, m. 33/A). Konseyin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile 

çalışma usul ve esasları Vergi Konseyi Yönetmeliği ile düzenlenmiştirP453F

454
P.  

Vergi Konseyi’nin oluşumu yönetmeliğin 5’inci maddesinde aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir:  

Konseyin onursal başkanı, Maliye Bakanıdır. Konsey Başkanı, Maliye Bakanı 

tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Doğal üyeler dışındaki üyelerin görev 

süresi üç yıldır. Konsey, aşağıda belirtilen üç grubu temsilen 52 üyeden oluşur: 

1. Doğal üyeler: Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı, Gelir 

İdaresi Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı, Gelir Politikası Genel Müdürü veya 

görevlendireceği genel müdür yardımcısı ile sekreterya hizmetlerini yürüten üye. 

2. Temsilci üyeler: Kurumlarınca seçilen ve görevlendirilen ekonomi ve maliye 

alanlarında birikim ve deneyim sahibi kişilerden oluşmak üzere; 

a) Sivil toplum grubu: Kamu kurumu niteliğindeki meslek birlikleri, esnaf ve sanatkârlar 

konfederasyonu, işçi ve işveren konfederasyonları, dernek, vakıf ve diğer sivil toplum 

kuruluşlarınca görevlendirilecek birer temsilciden oluşmak üzere toplam 18 üye;  

b) Kamu kesimi grubu: Maliye Bakanlığını temsilen dört üye ile Adalet Bakanlığı, 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük 

Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı temsilen birer üye.  

3. Seçilmiş üyeler: Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından seçilen ekonomi, maliye 

ve vergi ile ilgili alanlarda uzmanlık ve kariyere sahip (en az 9 üye üniversitelerden olmak 

üzere) toplam 18 üye.  

Konseyin görevleri şunlardır P454F

455
P: 

                                                 
454  Vergi Konseyi Yönetmeliği 22.03.2005 tarihli ve 25763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

455  Vergi Konseyi Yönetmeliği, m.6. 
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1. Türk vergi sisteminin, vergi idaresinin ve vergi denetim işlevinin geliştirilmesi ile 

ilgili görüş ve önerilerde bulunmak ve gerektiğinde bu öneriler doğrultusunda mevzuatla ilgili 

çeşitli taslaklar hazırlamak, sistemde aksayan ve uygulamada sorun yaratan konularda 

toplumun çeşitli kesimlerinin beklentilerini de tespit ederek, çözüm önerilerinde bulunmak ve 

bunları ilgili birimlere aktarmak;  

2. Vergi hukuku, vergi politikası ve vergi teorisine ilişkin çağdaş ve uluslararası 

gelişmeleri ile yargı kararlarını izleyerek belirlenen amaçlara uygun bir vergi sistemi 

oluşturulması için önerilerde bulunmak; bu amaçla ulusal ve uluslararası panel ve benzeri 

toplantılar ve yarışmalar düzenlemek; üniversitelerle iş birliği içinde ortak projeler geliştirmek; 

ilgili kuruluşlar ile iş birliği yaparak vergi araştırmaları ile ilgili organizasyonlar oluşturmak;  

3. Bakan, müsteşar veya genel müdür tarafından incelenmesi istenilen kanun teklif ve 

tasarıları ile diğer düzenleyici işlemlere ilişkin çalışma, araştırma ve incelemelerde bulunarak 

görüş bildirmek; 

4. Talep edildiği takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilgili komisyonlarında 

görüş bildirmek; 

5. Yukarıdaki hususlarda belirlenen görüş ve önerilerle ilgili olarak yapılan çalışmaları 

izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve gerektiğinde yapılan 

çalışmaları yayımlamak. 

9.1.1.2.2. Taşra ve Yurtdışı Örgütü ile Bağlı Kuruluşlar 

9.1.1.2.2.1. Taşra Örgütü 

Maliye Bakanlığı taşra örgütü defterdarlıklardan oluşur. Bakanlıkların Kuruluş ve 

Görev Esasları Hakında Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakında Kanun Hükmünde Kararname 

ve İl İdaresi Kanunu hükümleri çerçevesinde taşra örgütünde gerekli düzenlemeler yapılabilir 

(178 s.lı KHK, m. 34). 

İllerde Maliye Bakanlığının en büyük memuru, il ve bağlı ilçeler örgütünün de amiri 

olan defterdar; işlemlerin kanun hükümlerine uygun olarak yürütülmesi, denetlenmesi, merkez 

ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketleri tespit edilenlerin 

kovuşturulması, merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin tutulması ile görevli 

ve sorumludur (178 s.lı KHK, ek m. 11).  

Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında muhasebat, millî emlak ve 

muhakemat birimleri ile personel müdürlüklerinden oluşur (178 s.lı KHK, ek m. 12). 

9.1.1.2.2.1.1. Muhasebat Birimleri 

Defterdarlık muhasebat birimleri; muhasebe müdürlükleri, saymanlık müdürlükleri ve 

mal müdürlüklerinden oluşur (178 s.lı KHK, ek m. 17).  
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(1) Muhasebe Müdürlükleri 

Muhasebe müdürlükleri, il içindeki veya il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık 

hizmetlerini yürütmek; görev alanları kapsamındaki saymanlıkların bakanlığa göndereceği 

dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplayıp kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre 

merkeze göndermek ve saymanlar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak 

üzere defterdar adına görüş ve öneriler hazırlamakla görevlidir. Muhasebe müdürleri sayman 

sıfatını taşırlar ve Sayıştay’a hesap verirler (178 s.lı KHK, ek m. 18).   

(2) Saymanlık Müdürlükleri 

Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve başmüdürlük şeklinde 

örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini yerine 

getirmekle görevlidir. Saymanlık müdürleri, sayman sıfatı ile Sayıştay’a hesap verirler (178 s.lı 

KHK, ek m. 19).   

(3) Mal Müdürlükleri 

Malmüdürlüğü vezne ve muhasebe servisleri ile gerekli görülen yerlerde tahakkuk, 

tahsilat, millî emlak ve muhakemat sevislerinden oluşur. İlçe maliye teşkilatının amiri olan ve 

işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamakla görevli bulunan malmüdürleri, 

sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay’a hesap verirler (178 s.lı KHK, ek m. 20).  

9.1.1.2.2.1.2. Millî Emlak Birimleri 

Millî emlak birimleri; millî emlak dairesi başkanlığı ve millî emlak müdürlüğü ile 

başkanlık veya müdürlük olmayan yerlerde mal müdürlüğü millî emlak servislerinden oluşur.  

İl ve ilçe millî emlak birimleri, Millî Emlak Genel Müdürlüğü’nün il ve ilçelere ilişkin 

olan görevlerini yürütürler. İl ve ilçe ayniyat kesin hesapları millî emlak birimlerince hazırlanır. 

Millî emlak dairesi başkanlığı, millî emlak müdürlüğü ve bunların bulunmadığı yerlerde 

malmüdürlüğü memurlarından biri ayniyat saymanı olarak görevlendirilir. Millî emlak dairesi 

başkanı, millî emlak müdürü ve malmüdürü, millî emlak işlemlerinin mevzuata uygun olarak 

yürütülmesini sağlamak, görev alanları içindeki millî emlak işlemlerinden doğan hak ve 

alacakların zamanında tahakkuk ettirilmesini sağlamakla görevlidir (178 s.lı KHK, ek m. 22).  

9.1.1.2.2.1.3. Muhakemat Birimleri 

Muhakemat müdürlerinin yönetiminde olan il muhakemat birimlerinde muhakemat 

müdür yardımcıları, müşavir hazine avukatları, hazine avukatları, şefler, raportörler ve 

memurlar görev yapar. Muhakemat müdürleri, muhakemat müdür yardımcıları, müşavir hazine 

avukatları ve hazine avukatları, Maliye Bakanlığı ile hazineyi ilgilendiren işlerde, genel bütçe 

içindeki diğer daireleri idare ve vergi mahkemelerinde vekil sıfatıyla temsil ederler (178 s.lı 

KHK, ek m. 24). 
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9.1.1.2.2.1.4. Personel Müdürlükleri 

Personel müdürlüklerinin görevleri; il atamalı personelin atama, nakil, özlük ve 

emeklilik işlerini yapmak; il kadrolarının dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili 

tekliflerde bulunmak; aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il 

örgütünün hizmet içi eğitim planının hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak; 

defterdarlık personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmektir (178 s.lı KHK, 

ek m. 25). 

9.1.1.2.2.2. Yurtdışı Örgütü 

Maliye Bakanlığı, Kamu Kurumu ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı örgütü kurmaya yetkilidir (178 s.lı 

KHK, m. 35). Bakanlığın yurtdışı örgütündeki kadrolara atanabilmek için, ekonomi, hukuk, 

idari ve siyasal bilimler dalları ile bunlara eş değer en az dört yıllık fakülte veya 

yüksekokullardan birini bitirmiş olmak ve İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça veya 

atanılacak ülkede geçerli yabancı dillerden birini bilmek şarttır. Yurtdışı örgütüne sürekli 

görevle atanabilmek için bakanlık birimlerinde en az üç yıl süre ile çalışmış olmak zorunludur. 

Yurtdışında görev süresi üç yıldır. Bu süre en çok iki yıl uzatılabilir. Tekrar yurtdışı göreve 

atanabilmek için ise merkez veya taşra örgütünde en az üç yıl görev yapmış olmak gereklidir 

(178 s.lı KHK, m. 42). 

9.1.1.2.2.3. Bağlı Kuruluşlar 

Yukarıdaki birimler dışında Maliye Bakanlığına bağlı diğer kuruluşlar Gelir İdaresi 

Başkanlığı, Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’dür (178 

s.lı KHK, m. 35/A). 

9.1.2. Gelir İdaresi Başkanlığı 

9.1.2.1. Gelir İdaresi Başkanlığının Görevleri 

Maliye Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda yer alan Gelirler Genel Müdürlüğü ile il ve 

ilçelerde defterdarlık ve mal müdürlüklerine bağlı vergi ile ilgili birimler 5345 sayılı Gelir 

İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’la kaldırılarak, yukarıda da 

belirtildiği gibi, Maliye Bakanlığına bağlı, ancak yarı özerk bir statüye sahip Gelir İdaresi 

Başkanlığı kurulmuştur P455F

456
P.  

Gelir İdaresi Başkanlığı, gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi 

ve diğer kamu gelirlerini en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu 

sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle mükelleflerin 

ödevlerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap 

                                                 
456  Gelir İdaresi Başkanlığının değerlendirilmesi konusunda bak. M. Kâmil MUTLUER, Vergi Genel Hukuku, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2006, ss. 108-109. 
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verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkeleri çerçevesinde 

görev yapmak üzere oluşturulmuştur. 

5345 sayılı Kanun’a göre, Gelir İdaresi Başkanlığının görevleri şunlardır (GİBK, m. 4): 

1. Maliye Bakanlığınca belirlenen devlet gelirleri politikasını uygulamak; 

2. Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini görmek; 

3. Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasındaki 

ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması için gerekli tedbirleri almak; 

4. Vergi mevzuatından doğan hak ve ödevleri konusunda mükellefleri bilgilendirmek; 

5. Devlet gelirleri politikasıyla ilgili kanun ve kararname çalışmalarına katılmak; 

6. Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; 

7. İşlem ve eylemlerinden dolayı idari yargı mercilerinde yaratılan uyuşmazlıklarla 

ilgili olarak talep ve savunmalarda bulunmak, gerektiğinde itiraz, temyiz ve karar düzeltme 

yoluna gitmek; temyiz yoluna gidilip gidilmeyeceğine ilişkin olarak taşra örgütüne muvafakat 

vermek; şikâyet başvurularını karara bağlamak; uygulamada ortaya çıkan uyuşmazlıkların en 

aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler almak;  

8. Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek;  

9. Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan istisna, muaflık ve 

indirimlerin maliyetini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek; 

10. Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak; 

11. Yerel yönetim gelirleri politikası ile devlet gelirleri politikasının uygulanmasında 

uyumu sağlayıcı tedbirler almak; 

12. Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve 

uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek; 

13. Gelir mevzuatının uygulanması konusunda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği 

yapmak, veri alışverişini gerçekleştirmek; 

14. Görev alanına giren konularda uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği, 

uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle iş birliği yapmak; 

15. Terkini gereken vergiler ile tahsili zaman aşımına uğrayan hazine alacaklarının 

kanunlar uyarınca terkin edilmesiyle ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak; 
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16. Nitelikli insan yetiştirilmesini, yetkinliklerin geliştirilmesini, kariyer planları 

yapılmasını ve performans ölçümünü sağlamak; 

17. Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik 

kurallar düzenleyerek personele ve mükelleflere duyurmak; 

18. Faaliyet sonuçlarını düzenli aralıklarla kamuoyuna duyurmak ve yıllık faaliyet 

raporunu izleyen yılda kamuoyuna açıklamak; 

19. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.  

Burada bir hususu belirtmekte yarar bulunmaktadır. 5345 sayılı Gelir İdaresi 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakında Kanun’un 5615 sayılı Kanun’la değişik “atıflar” 

kenar başlıklı 33’üncü maddesinde, “diğer mevzuatta...başkanlığın görev alanına giren 

konularda Maliye Bakanlığına yapılmış olan atıflar Gelir İdaresi Başkanlığına... yapılmış 

sayılır” hükmüne yer verilmiştir. Başta vergi mevzuatı olmak üzere tüm mali mevzuatta Maliye 

Bakanlığına yapılmış çok sayıda atıf olduğuna göre, söz konusu ibarenin geçtiği herhangi bir 

yerde tanımlanan görevin Maliye bakanlığının mı yoksa Gelir İdaresi Başkanlığının mı görev 

alanına girdiği konusunda çeşitli tereddüt ve karışıklıkların doğması muhtemeldir. 

9.1.2.2. Gelir İdaresi Başkanlığının Örgütsel Yapısı 

9.1.2.2.1. Merkez Örgütü 

9.1.2.2.1.1. Ana Hizmet Birimleri 

Gelir İdaresi Başkanlığının ana hizmet birimleri şunlardır (GİBK, m. 8): 

1. Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı; 

2. Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı; 

3. Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı; 

4. Tahsilat ve İhtilâflı İşler Daire Başkanlığı; 

5. Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı; 

6. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı. 

9.1.2.2.1.1.1. Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı 

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri, gelir kanunlarının uygulanmasına 

yönelik görüş oluşturmak ve ortaya çıkan tereddütleri gidermek; gelir kanunlarının 

uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak; mevzuat değişikliği önerilerinde bulunmak; gelir 

kanun tasarıları ile kararnamelerin hazırlık çalışmalarına katılmak; gelirleri etkileyen her türlü 

kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş 
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bildirmek; yerel yönetim gelirleri politikası ile devlet gelirleri politikasının uygulanmasında 

uyumu sağlayıcı tedbirler almak; vergi beyannameleri ve mükelleflerce kullanılacak formların 

şekil ve içeriği konusunda görüş bildirmek ve başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri 

yapmaktır (GİBK, m. 9).  

9.1.2.2.1.1.2. Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri, vergi bilincinin artırılması için 

çalışmalar yapmak; vergi mevzuatından doğan hak ve ödevleri konusunda mükellefleri 

bilgilendirmek; mükelleflere yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin hızlı ve etkin bir şekilde 

yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; mükellef haklarının korunmasını sağlamak ve 

bununla ilgili alt yapıyı hazırlamak; mükellef şikâyetlerini değerlendirerek gerekli tedbirleri 

almak; mükellef memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek; vergi mevzuatının adil bir şekilde 

uygulanmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve başkanlıkça verilecek diğer görevleri 

yapmaktır (GİBK, m. 10). 

9.1.2.2.1.1.3. Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı 

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri, işlemlerin hızlı ve etkin 

olarak yürütülmesi için gerekli bilgi işlem sistemlerini kurmak, geliştirmek ve bilişim 

faaliyetlerini yürütmek; taşra örgütünün görev ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik ve 

yönergeleri diğer birimlerle iş birliği yaparak hazırlamak ve uygulanmasını izlemek; taşra 

birimlerinin kuruluş işlemlerini yürütmek; merkez örgütü ve taşra örgütünün iş ve işlem 

akışlarını düzenlemek ve verimliliği artırıcı tedbirler almak; taşra birimlerinin iş ve işlemlerinde 

koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak; idare ve mükellefler tarafından kullanılacak 

belge ve formlarla vergi beyannamelerini hazırlamak; ekonomik faaliyetlere ilişkin ulusal mali 

bilgi alt yapısını tek merkezden geliştirmek, yönetmek ve bu bilgileri ilgili birimlerin 

kullanımına sunmak; kurumsal veri tabanını oluşturmak ve ulusal veri alt yapısının 

hazırlanmasına katkıda bulunmak; mükellefiyet, vergilendirme, denetim ve risk analizi 

konularına ilişkin her türlü bilgi ve veriyi toplamak ve işlemek; kayıt dışı ile mücadele 

konularında veri sağlamak; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki 

kamu idarelerine verilmesi gereken her türlü beyanname, bildirge ve benzeri belgeleri, bu 

idarelerin mevzuatı gereğince elektronik ortamda bunlar adına almak ve başkanlıkça verilecek 

diğer görevleri yapmaktır (GİBK, m. 11). 

9.1.2.2.1.1.4. Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı 

Tahsilat ve İhtilâflı İşler Daire Başkanlığının görevleri, kamu alacaklarının süresinde ve 

kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak; 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanması ve doğabilecek sorunların 

çözümü konusunda mükelleflere ve ilgili birimlere görüş bildirmek; ihtilaflı konuları analiz 

ederek mükelleflerle çıkabilecek anlaşmazlıkları en aza indirecek tedbirler almak; Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kamu alacaklarının 

taksitlendirme, tecil ve terkini işlemlerini yürütmek; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
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Hakkında Kanun’un uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğini 

sağlamak; terkini gereken vergiler ile tahsili zaman aşımına uğrayan hazine alacaklarının 

kanunlar uyarınca terkin edilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek; vergi ve diğer kamu alacakları 

ile ilgili kanunların uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar dolayısıyla açılan davaların yetkili 

mercilerde takibini, gerekli savunmanın yapılmasını ve bu konuda uygulama birliğini sağlamak 

ve başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmaktır (GİBK, m. 12).  

9.1.2.2.1.1.5. Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı 

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri, uyum bozukluklarını tespit 

ve analiz etmek, çözümler üretmek suretiyle mükelleflerin vergi kanunlarına gönüllü uyumunu 

sağlamak; Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığında oluşacak bilgileri değerlendirerek 

vergi incelemesine yetkili birimlerin kullanımına sunmak; vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele 

etmek, bu konuda gerekli tedbirleri önermek ve çalışmalar yapmak; verg inceleme ve 

denetimleri ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak; vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve 

şikâyetleri değerlendirmek; Gelir İdaresi Başkanlığının görev alanına giren konularda, 3568 

sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 

uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve oluşan tereddütleri gidermek; tek düzen hesap 

planı ve mali tablolara ilişkin çalışmalar yapmak, bu tür çalışmalara katkıda bulunmak; 

muhasebe standartlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalara katılmak ve görüş bildirmek ve 

başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmaktır (GİBK, m. 13). 

9.1.2.2.1.1.6. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri, uygulamaya ilişkin 

uluslararası vergi ilişkilerini yürütmek ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere ikili ve çok taraflı 

anlaşmalarla ilgili işlemleri yapmak; devlet gelirlerine etkisi olan her türlü uluslararası anlaşma 

tekliflerini vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek; Avrupa Birliği 

ile vergi uygulamasına ve Türk vergi sisteminin birliğin vergi sistemine uyumuna ilişkin 

çalışmaları yürütmek; uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına giren konularda 

iş birliği yapmak ve bu çerçevede eğitim faaliyetlerini yürütmek ve başkanlıkça verilecek diğer 

görevleri yapmaktır (GİBK, m. 15). 

9.1.2.2.1.2. Danışma Birimleri 

Gelir İdaresi Başkanlığının danışma birimleri şunlardır (GİBK, m. 16): 

1. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; 

2. Hukuk Müşavirliği; 

3. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 
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9.1.2.2.1.2.1. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri, ulusal kalkınma strateji ve politikaları 

ile yıllık program çerçevesinde, Gelir İdaresi Başkanlığının orta ve uzun vadeli strateji, politika 

ve amaçlarını belirlemek; başkanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite 

ölçütleri geliştirmek, izlemek, değerlendirmek; stratejik plan ve yılık hedeflere göre başkanlık 

bütçesini hazırlamak, başkanlık faaliyetlerinin bu plan ve hedeflere uygunluğunu izlemek ve 

değerlendirmek; vergi kanunları ile diğer mali kanunlarda yer alan istisna, muaflık ve 

indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek; merkez ve taşra 

örgütünün iş ve işlem akışları ile verimliliğinin artırılmasına ilişkin öneriler geliştirmek; 

başkanlığın faaliyetleriyle ilgili bilgi ve verileri toplayarak bunları yönetim hizmetlerinin 

geliştirilmesi ve performansa yönelik olarak analiz etmek, yorumlamak ve yılık faaliyet 

raporlarını hazırlamak; başkanlık üst yönetiminin iç denetim işlevinin etkililik ve verimliliğinin 

artırılmasına yönelik hazırlıklar yapmak; başkanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri 

etkileyecek iç ve dış faktörleri incelemek ve bu konuda gerekli kriz yönetimi planını 

hazırlamak, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini 

analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak; yapılacak yeni düzenlemeler ve oluşturulacak 

birimler için düzenleyici etki analizi yapmak, gelir kanunlarına ilişkin tasarıları 

uygulanabilirliği açısından değerlendirmek ve görüş bildirmek ve başkanlıkça verilecek diğer 

görevleri yerine getirmektir (GİBK, m. 17). 

9.1.2.2.1.2.2. Hukuk Müşavirliği 

Hukuk Müşavirlığınin görevleri, gelir idaresi başkanı, başkanlık birimleri ve bakanlıklar 

tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve taslakları ile diğer hukuki konular 

hakkında görüş bildirmek; başkanlığın çıkarlarının korunmasına ve anlaşmazlıkların 

önlenmesine yönelik hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara 

uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak; adli davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, 

başkanlık merkez ve taşra birimlerinin veya başkanlığın görev alanıyla ilgili işlemlerden dolayı 

bakanlığın taraf bulunduğu idari yargı mercilerindeki davaları avukat sıfatını haiz hukuk 

müşavirleri ve avukatları vasıtasıyla ait olduğu makam ve mercilerde ikame, takip ve müdafaa 

ettirmek, başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla takip ve müdafaa ettirilen davaları takip ve 

koordine etmek ve başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. (GİBK, m. 18/f.1). 

İdari yargı mercilerindeki davaları ikame, takip ve müdafaa görev ve yetkisi, ilgisine 

göre daire amiri, avukat sıfatını haiz hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından kullanılır 

(GİBK, m. 18/f.2). 

Hukuk müşavirlerinin temsil yetkisi, başkanlık merkez ve taşra birimleri ile başkanlığın 

görev alanı ile ilgili işlemlerden dolayı bakanlık husumetiyle açılan bütün dava takiplerini, 

avukatların temsil yetkisi ise atandıkları veya görevlendirildikleri iller ile bu illerle 

ilişkilendirilen yerlerdeki dava takiplerini kapsar(GİBK, m. 18/f.3). 
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Davalarda temsil yetkisi bulunan hukuk müşavirleri ve avukatların bir listesi merkezde 

başkanlık, diğer yerlerde vergi dairesi başkanlıklarınca o yerin bölge idare mahkemesi 

başkanlığına verilir. Bu listelerin birer nüshası, mahkeme başkanlığınca yargı çevresinde 

bulunan mahkemelere gönderilir. Danıştay’daki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların 

isimleri ayrıca Danıştay Başsavcılığına bildirilir. Listede adları yer alan hukuk müşavirleri ve 

avukatlar, baroya kayıt ve vekâletname ibrazı gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanırlar. 

Temsil yetkisi sona erenlerin adları yukarıda yazılı mercilere derhâl bildirilir(GİBK, m. 18/f.4). 

İhtisas gerektiren ve ihtiyaç duyulan hâllerde, 4353 sayılı Kanun’un 22’ nci maddesinde 

belirtilen usule tabi olmaksızın, bakanın onayı üzerine başkanlık, 4734 sayılı Kanun’un 22’nci 

maddesinin (h) bendi hükmüne göre serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından 

hizmet satın alabilir. Bu kapsamda görevlendirilen avukatlar Vergi Usul Kanunu’nun 5’inci 

maddesi ve 6183 sayılı Kanun’un 107’nci maddesinde yer alan yasaklara uymak zorundadır. 

Bu zorunluluğa uymadıkları takdirde, bu fiiller için öngörülen hükümlere göre cezalandırılırlar. 

Görevleri nedeniyle idare tarafından bu kişilere verilen bilgiler vergi mahremiyetinin ihlali ve 

sırrın ifşası sayılmaz(GİBK, m. 18/f.5). 

Kurum lehine sonuçlanan davalar nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil 

edilen vekâlet ücretlerinin dağıtımı hakkında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun ve ilgili 

mevzuat hükümleri kıyas yoluyla uygulanır(GİBK, m. 18f/6). 

Davaların takibi, hukuk müşavirleri ve avukatların temsil yetkisinin kullanılma şekli ve 

kapsamına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir(GİBK, m. 18/f.7). 

9.1.2.2.1.2.3. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin görevleri, basın ve halkla ilişkiler konularına 

ilişkin faaliyetleri planlamak, bu faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini 

sağlamak; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak bilgi edinme 

başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak 

ve başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmektir (GİBK, m. 19). 

9.1.3.2.1.3. Yardımcı Hizmet Birimleri 

Gelir İdaresi Başkanlığının yardımcı hizmet birimleri şunlardır (GİBK, m. 20): 

1. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı; 

2. Destek Hizmetleri Daire başkanlığı. 

9.1.2.2.1.3.1. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının görevleri, Gelir İdaresi Başkanlığının işlevlerinin 

gerektirdiği yetkinlikleri tanımlamak, bunlara uygun insan gücü politikası ve planlaması 

konusunda çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak; başkanlığın her düzeydeki 
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çalışanlarının kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek; 

performans değerlendirmelerini koordine etmek; başkanlık personelinin atama, nakil, sicil, 

terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek; başkanlık personelinin mesleğe 

giriş, yeterlik ve görevde yükselme sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek; personelin görev ve 

çalışma esasları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamak; görev alanına giren 

konularda başkanlığın ilgili birimleri ile iş birliği yapmak; Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 

belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kurallar düzenleyerek personele duyurmak ve 

başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir (GİBK, m. 21). 

9.1.2.2.1.3.2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri, Gelir İdaresi Başkanlığının ihtiyacı 

olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, bakım, onarım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetler ile 

mali hizmetleri yürütmek; çalışma ortamlarının fiziki koşullarını iyileştirerek standardizasyonu 

sağlamak; kaynak ihtiyaçlarını etkin ve verimli olarak ve zamanında karşılamak; taşınır ve 

taşınmaz kayıtlarını tutmak; basılı kâğıt ve malzemenin temini ile yayın faaliyetlerine ilişkin 

hizmetleri yürütmek; başkanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve 

yürütmek; görev alanına giren konularda Maliye bakanlığının ilgili birimleri ile iş birliği 

yapmak ve başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır (GİBK, m. 22). 

9.1.2.2.2. Taşra Örgütü 

Gelir İdaresi Başkanlığının taşra örgütü, doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi 

başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde vergi dairesi başkanlıklarının 

yetkilerine sahip vergi dairesi müdürlüklerinden oluşur. Bu durumda vergi dairesi müdürleri de 

vergi dairesi başkanlarının yetkilerini haiz olurlar. Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yer ve 

sayıları Bakanlar Kurulu’nca belirlenir (GİBK, m. 23/f. 1). 

Maliye Bakanı vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi dairesi müdürlükleri ile şubeler 

kurulmasına ve bunların faaliyete geçirilmesine ilişkin usul ve esaslarla aynı il sınırları içinde 

kalmak kaydıyla mükelleflerin iş yeri ve kanuni merkezleri dikkate alınmaksızın belirlenecek 

ölçütlere göre bağlı olacakları vergi dairesi müdürlüğü veya başkanlığını belirlemeye yetkilidir. 

Bakan bu yetkisini vergi uygulamaları bakımından gerekli gördüğü hâllerde, mükelleflerin 

bağlı olacağı vergi dairesi müdürlüğü veya vergi dairesi başkanlığını belirlemek ve bu 

çerçevede bu dairelerin yetki alanını yeniden oluşturmak üzere de kullanabilir (GİBK, m. 23/f. 

2).  

9.1.2.2.2.1. Vergi Dairesi Başkanlıkları 

9.1.2.2.2.1.1. Genel Açıklama 

Vergi dairesi başkanlığı; yetki alanı içindeki mükellefi tespit eden, vergi ve benzeri mali 

yükümlülüklere ilişkin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme ve muhasebe 

işlemleri ile benzeri işlemleri yapan, bu işlemler ile personel atama, disiplin, terfi, sicil, harcırah 

ve benzeri özlük işlemlerinden dolayı idari yargı mercileri nezdinde yaratılan uyuşmazlıklarla 
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ilgili olarak talep ve savunmalarda ve gerektiğinde, itiraz, temyiz ve kararın düzeltilmesi 

talebinde bulunan, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürüten, vergi uygulamalarını 

geliştiren ve iyileştiren, kanunların uygulanması ile ilgili olarak mükelleflere görüş bildiren, 

mükellefleri hak ve ödevleri konusunda bilgilendiren ve uygulamalarında mükellef haklarını 

gözeten, mükellef hizmetleri ile bilgi işlem, istatistik, bilgi toplama, eğitim, insan kaynakları 

yönetimi, satın alma, kiralama, vergi incelemesi ve denetimi, uzlaşma, takdir ve benzeri görev 

ve işlemleri yürüten dairedir (GİBK, m. 24/f. 2; VDBY, m. 4/f.1).  

Vergi dairesi başkanlıkları bünyesinde; mükellef hizmetleri, vergilendirme, denetim, 

tahsilat ve hukuk işleri, muhasebe, insan kaynakları, destek hizmetleri ve benzeri fonksiyonlar 

için grup müdürlükleri ve bunlara bağlı müdürlükler ile yetki alanlarında ekonomik analizler 

yapmak ve mükellef hizmetlerini en yakın yerden sunmak üzere şubeler kurulur (GİBK, m. 

24/f. 3).  

Vergi dairesi başkanlığı, Vergi Usul Kanunu’na göre “vergi dairesi”, Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre ise “tahsil dairesi”dir. Vergi Usul 

Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre, “vergi dairesi mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, 

tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir”. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’un 3’üncü maddesinde tanımlanan tahsil dairesi ise alacaklı kamu idaresinin bu kanunu 

uygulamakla görevli dairesi, servisi veya memurlarıdır (VDBY, m. 4/f.2).  

Vergi dairesi başkanlığının amacı, yetki alanı içindeki ekonomik faaliyetleri ve 

gelişmeleri yakından izlemek, sektör ve mükellef gruplarının ihtiyaçlarına uygun hizmetleri en 

iyi şekilde sunmak ve yetkinlikleri geliştirmek suretiyle vergi yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesini sağlamaktır (GİBK, m. 24/f. 1). 

Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler 

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir (GİBK, m. 23/f.1, VDBY, m. 8). Bugün itibarıyla 

Türkiye’de 29 ilde vergi dairesi başkanlığı bulunmaktadır P456F

457
P. 

Vergi dairesi başkanlığının amiri vergi dairesi başkanıdır. Vergi dairesi başkanı; yetki 

alanına giren işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi ve izlenmesi, 

başkanlığın birimleri arasında uygulama birliği ve standardizasyonun sağlanması, vergi 

inceleme ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi, kendisine bağlı birimlerin görevlerini yerine 

getirmelerinde etkinliğin sağlanması, kanunların uygulanması hakkında mükelleflere görüş 

bildirilmesi, mükellef haklarının gözetilmesi, faaliyetleri hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının 

bilgilendirilmesi, kanunlara aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması ve 

emrindeki personelin özlük işlerinin yürütülmesinden doğrudan Gelir idaresi Başkanlığına karşı 

sorumludur (GİBK, m. 25, VDBY, m. 5). Vergi dairesi başkanı, GİBK, m. 33 uyarınca, görev 

                                                 
457  Bu iller; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, 
Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, 
Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Zonguldak’tır. Bak. BKK: 2005/9064, RG. T. 06/07/2005, S. 
25867. 



240 

 

alanına giren konularda mevzuatla mülki idare amirine, mahallin en büyük mal memuruna 

verilmiş görev ve yetkileri haizdir (VDBY, m. 5).  

9.1.2.2.2.1.2. Vergi Dairesi Başkanlıklarının Görevleri 

Vergi dairesi başkanlıklarının görevleri şunlardır (VDBY, m. 6): 

1. Vergi kanunları ve özel kanunlarla belli edilen mali yükümlülüklerde mükellefi 

tespit etmek ve bu yükümlülüklere ilişkin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, 

ödeme, muhasebe ve diğer işlemleri yapmak. 

2. Görev alanına giren işlemlere ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili olarak yargı mercileri 

nezdinde talepte bulunmak, savunma yapmak, gerektiğinde itiraz, temyiz ve kararın 

düzeltilmesi talebinde bulunmak, Gelir İdaresi Başkanlığınca devredilen yetki çerçevesinde 

itiraz, temyiz ve kararın düzeltilmesi yoluna gitmekten vazgeçmek, yargı kararlarının 

uygulanması işlemlerini yürütmek. 

3. Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırıcı tedbirler almak ve mükellef 

hizmetlerini yürütmek. 

4. Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına 

dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak. 

5. Vergi mevzuatından doğan hak ve ödevleri konusunda mükellefleri bilgilendirmek. 

6. Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi ve uygulama birliğinin 

sağlanması için gereken tedbirleri almak. 

7. Mükelleflerin vergi durumlarına ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri 

hususlara ilişkin görüş bildirmek. 

8. Meslek mensuplarını ve ilgili odaları bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek. 

9. Yetki alanı kapsamındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetler hakkında bilgi 

toplamak, araştırmalar yapmak ve faaliyet konularına ilişkin gerekli istatistikleri oluşturmak. 

10. Yetki alanı ile ilgili denetim planı konusunda önerilerde bulunmak, Gelir İdaresi 

Başkanlığınca hazırlanan denetim planlarını uygulamak, yetki alanındaki vergi inceleme ve 

denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri 

almak, mükellefleri ve mükellefiyete ilişkin maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak 

ve tespit etmek. 

11. Vergi dairesi başkanlığına bağlı birimler ile diğer gelir birimlerinden ve vergi 

inceleme elemanlarından gelen takdir işlemleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca talep 

edilen ve ilgili kanunlarında öngörülen takdir işlemlerini yapmak. 
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12. Devlet gelirlerine ilişkin olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen muhasebe birimi 

görevini yapmak. 

13. Görev alanına giren konularda gelir birimleri ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak 

ve Gelir İdaresi Başkanlığına görüş bildirmek, önerilerde bulunmak.  

14. Vergi dairesi başkanlığında görevli personel ile ilgili atama, nakil, sicil, disiplin, 

terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlerini yapmak. 

15. Görev alanına giren konularda gerekli görüldüğünde yetki alanı dışına personel ve 

taşıt görevlendirmek. 

16. Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen ölçüt ve hedeflere uygun olarak personelin 

performansını izlemek ve değerlendirmek, başarılı personeli ödüllendirmek. 

17. Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan personel eğitim planlarını uygulamak, 

personelin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler almak. 

18. Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen kurumsal etik kurallarını personele 

duyurmak. 

19. Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların 

uygulanmasını sağlamak. 

20. Vergi dairesi başkanlığının ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, 

kiralama, taşıma, temizlik, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetler ile mali 

hizmetleri yürütmek. 

21. Vergi dairesi başkanlığının yetki alanı içindeki en iyi uygulama örneklerini tespit 

ederek bunların yaygınlaştırılmasını sağlayıcı tedbirleri almak. 

22. Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. 

Vergi dairesi başkanlığına verilen bu görevlere ilişkin işlemler, vergi dairesi başkanlığı 

emrinde çalışan grup müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar, müdürlükler ve 

şubeler aracılığı ile gerçekleştirilir.  

9.1.2.2.2.1.3. Vergi Dairesi Başkanlıklarının Yetki Alanı  

Vergi dairesi başkanlıklarının yetki alanı, kurulduğu ilin idari sınırlarını kapsar. Aynı il 

sınırları içinde kalmak şartıyla, iş yeri ve ikametgâh adresleri ile kanuni merkezlerine bağlı 

kalınmaksızın, mükelleflerin hangi müdürlüğe veya vergi dairesi müdürlüğüne bağlı olacağını 

belirlemeye Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilidir. Gelir İdaresi Başkanlığı bu yetkisini sınırlarını 

belirleyerek vergi dairesi başkanına devredebilir. Maliye Bakanı, 5345 sayılı Gelir İdaresi 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 23’üncü maddesi uyarınca verilen 
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yetkiye dayanarak vergi uygulamaları bakımından il sınırlarına bağlı kalmaksızın mükelleflerin 

bağlı olacağı vergi dairesi başkanlığını tayin ettiği takdirde, vergi dairesi başkanlığının yetki 

alanı belirlenen mükellefler ile sınırlı olmak üzere, bu mükelleflerin bulunduğu il veya ilçe 

sınırlarını da kapsar (VDBY, m. 9). 

9.1.2.2.2.1.4. Vergi Dairesi Başkanlıklarının Örgütlenmesi ve Birimleri 

Vergi dairesi başkanlıkları; grup müdürlükleri, bunlara bağlı müdürlükler, şubeler, vergi 

dairesi müdürlükleri ve komisyonlardan oluşur. Vergi dairesi başkanlıklarında kurulacak grup 

müdürlükleri, müdürlükler, şubeler ve komisyonların sayısı iş hacmine göre belirlenir (VDBY, 

m. 10). 

Vergi dairesi başkanlıklarının birimleri şunlardır (VDBY, m. 11): 

1. Vergilendirme Grup Müdürlüğü; 

2. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü; 

3. Tahsilat Grup Müdürlüğü; 

4. Hukuk ve İhtilâflı İşler Grup Müdürlüğü; 

5. Denetim Grup Müdürlüğü; 

6. Muhasebe Grup Müdürlüğü; 

7. Strateji Grup Müdürlüğü; 

8. İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü; 

9. Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü. 

9.1.2.2.2.2. Vergi Dairesi Müdürlükleri 

Vergi dairesi müdürlükleri, taşra örgütünde vergi kanunlarını doğrudan doğruya 

uygulayan ve mükellefin doğrudan muhatap olduğu hizmet birimleridir P457F

458
P. Vergi dairesi 

başkanlığı kurulan ilerde bulunan veya yeni kurulacak olan bağımsız vergi dairesi müdürlükleri 

vergi dairesi başkanlığına bağlı olarak, Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği P458F

459
P 

hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütürler (VDBY, m. 11).  

                                                 
458  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, ss. 60-61. 

459  Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği RG. T. 24/12/1994, S. 22151.  
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9.1.3. Komisyonlar 

Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili çeşitli ölçülerin tespiti görevi komisyonlar 

tarafından yerine getirilmektedir P459F

460
P. İdarenin temsilcilerine göre sayıca azınlıkta olmalarına 

rağmen vergi idaresi dışındaki kişilerin de yer aldığı bu komisyonların kısmen özerk bir niteliğe 

sahip oldukları ifade edilebilir P460F

461
P. Komisyon başkan ve üyelerinin göreve başlamadan önce 

VUK, m. 88 uyarınca yemin etmeleri özerk statülerinin bir göstergesidir P461F

462
P.  

Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen “tahrir komisyonları” 1319 sayılı Emlak Vergisi 

Kanunu’nun 41’inci maddesi ile kaldırıldığından; “tadilât komisyonları” ile “ortalama kâr 

hadleri komisyonları” işlevlerini kaybettiklerinden; “uzlaşma komisyonları” ise daha önce 

uzlaşma konusu kapsamında açıklandığından aşağıda ele alınmayacak, bu bölümde sadece 

“takdir komisyonları” ve “zirai kazançlar il ve merkez komisyonları” incelenecektir. 

9.1.3.1. Takdir Komisyonu 

9.1.3.1.1. Takdir Komisyonlarının Kuruluşu 

Takdir komisyonu; illerde defterdarın, bağımsız vergi dairesi olan ilçelerde vergi dairesi 

müdürünün, bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde malmüdürünün veya bunların tevkil 

edecekleri memurların başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiş 

iki üyeden kurulur (VUK, m.72/f.1) P462F

463
P. İdarenin üç, mükellef kesiminin iki temsilcisinden 

oluşan ve bu yapılarıyla karma bir niteliğe sahip olan takdir komisyonları merkezi idare örgütü 

dışında yer alırlar P463 F

464
P.  

Emlak vergisi uygulamasına esas olmak üzere arsa ve araziye ilişkin değerlerin 

tespitinde görev yapacak komisyonların kuruluşu özel olarak düzenlenmiştir.  

Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde görevli takdir komisyonu, belediye 

başkanı veya tevkil edeceği memurun başkanlığı altında belediyenin yetkili bir memuru ile 

defterdarın, vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde ise vergi dairesi başkanının 

görevlendireceği iki memur, tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği bir memur ve ticaret 

                                                 
460  Yılmaz ÖZBALCI, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, s. 283. 

461  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 65. 

462  VUK, m. 88/f.2’de yer alan yemin metni şöyledir:  

“Komisyonda çalışacağım süre zarfında tam manasiyle vicdan ve kanaatim icaplarına tabi kalacağıma, hiçbir sebep 
ve tesir altında adaletten ve doğruluktan ayrılmayacağıma, gerek Devlet gerek mükellef haklarını bir tutacağıma, 
takdir ve tahminlerde herhangi bir tarafa temayül suretiyle görevimi kötüye kullanmayacağıma namusum üzerine 
yemin ederim” 

463  5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 33’üncü maddesi uyarınca, 
diğer mevzuatta defterdara veya defterdarlığa yapılan atıflar, ilgisine göre vergi dairesi başkanı ve başkanlığına, 
vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde ise vergi dairesi müdürü veya müdürlüğüne yapılmış sayıldığından, 
hükmün buna göre okunması gerekmektedir.   

464  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 102.  
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odasınca seçilmiş bir üye (ilgili olduğu arsalara ilişkin takdir komisyonlarına organize sanayi 

bölgesini temsilen bir üye) ile ilgili mahalle ve köyün muhtarından kurulur (VUK, m. 72/f.2).  

Araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitinde görevli takdir komisyonu, valinin 

başkanlığı altında defterdar, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı il müdürü ile il 

merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarından seçilmiş birer üyeden oluşur (VUK, m. 72/f.3) P464F

465
P. 

Takdir komisyonları daimi veya geçici olurlar. Daimi komisyonların kurulacağı yerleri 

belirleme yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir (VUK, m. 72/f.4) P465F

466
P. 

9.1.3.1.2. Takdir Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi 

Seçimle gelen üyeler, tacirler için ticaret odasınca, diğer sanat ve meslek erbabı için 

mensubu oldukları mesleki kuruluşlarca kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçilir. Bu 

kuruluşlar, takdir komisyonu başkanının yazılı talebi üzerine en geç bir ay içinde iki asıl ve iki 

yedek üye seçmek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, üyeler mahallin en büyük 

mülkiye amirince seçilir (VUK, m. 73/f.1) P466F

467
P.  

Seçimle gelen üyelerin komisyon toplantılarına katılımı, toplantının konusuna göre 

farklılık arz ederP467F

468
P. Tacirlerle ilgili toplantılara, ticaret odası tarafından seçilen üyeler katılır. 

Serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, avukat, doktor, mimar gibi meslek 

erbabına ait takdirler odalar veya barolarca seçilen üyelerin katılımı ile yapılır. Mesleki 

kuruluşların bulunmadığı yerlerde toplantıya belediyelerce seçilmiş üyeler katılır. Her türlü 

servet takdiri, kiminle ilgili olursa olsun, sadece ticaret odasınca seçilen üyelerce 

gerçekleştirilir. Ticaret odası bulunmayan yerlerdeki takdir işlemleri ise yine belediyelerce 

seçilen üyelerce yapılır (VUK, m. 73/f.2). 

9.1.3.1.3. Takdir Komisyonlarının Görev ve Yetkileri 

Takdir komisyonlarının görevi yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet 

takdirlerini yapmak; vergi kanunlarında yer alan fiyat, ücret veya diğer matrah ve değerleri 

takdir etmektir. Komisyon takdirlerini takdir kararına bağlar. Takdir komisyonu bu görevleri 

                                                 
465  5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 33’üncü maddesi uyarınca, 
diğer mevzuatta mülki idare amirlerine, mahallin en büyük memuruna, ilin en büyük mal memuruna, defterdara 
veya defterdarlığa yapılan atıflar, ilgisine göre vergi dairesi başkanı ve başkanlığına, vergi dairesi başkanlığı 
bulunmayan yerlerde ise vergi dairesi müdürü veya müdürlüğüne yapılmış sayıldığından, hükmün buna göre 
okunması gerekmektedir.   

466 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 33’üncü maddesi uyarınca, 
diğer mevzuatta Gelir İdaresi Başkanlığının görev alanına giren konularda Maliye Bakanlığına yapılmış olan 
atıflar Gelir İdaresi Başkanlığına yapılmış sayıldığından, hükmün buna göre okunması gerekmektedir. 

467  5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 33’üncü maddesi uyarınca, 
diğer mevzuatta mülki idare amirlerine veya mahallin en büyük memuruna yapılan atıflar, ilgisine göre vergi 
dairesi başkanı ve başkanlığına, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde ise vergi dairesi müdürü veya 
müdürlüğüne yapılmış sayıldığından, hükmün buna göre okunması gerekmektedir.   

468  Yılmaz ÖZBALCI, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, s. 284. 
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yerine getirirken takdir sebeplerinin bulunup bulunmadığını incelemez. Sadece, hatalı gördüğü 

işlemlerde ilgili vergi dairesini yazı ile uyarmak zorundadır (VUK, m. 74/a). 

Komisyonların matrah takdirleri bireysel-öznel nitelikli veya genel-nesnel nitelikli 

olabilir. Takdir komisyonları, tek tek mükellefler hakkında ikmalen, resen veya idarece vergi 

tarh edileceği zaman bireysel-öznel nitelikli; emlak vergisine esas arsa ve arazi asgari birim 

değerlerinin tespitinde ise genel-nesnel nitelikli matrah tespiti yaparlar P468F

469
P.  

Arsa değerlerinin tespitinde görev yapacak takdir komisyonları, 1319 sayılı Emlak 

Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, arsalar için her 

mahallenin ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köyün cadde, sokak veya değer 

bakımından farklı bölgeleri; arazi değerlerinin tespitinde görevli takdir komisyonları ise, yine 

aynı hüküm uyarınca, her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban ve sulak) itibarıyla asgari 

ölçüde birim değer tespit etmekle görevlidir (VUK, m. 74/b ve c). 

Takdir komisyonları, kanunda belirtilen görevleri dolayısıyla Vergi Usul Kanunu 

çerçevesinde inceleme yetkisine de sahiptir. Bununla birlikte, emlak vergisi kanunu 

çerçevesinde asgari birim değeri tespit etmek üzere kurulan komisyonların inceleme yetkisi 

yoktur. Bu komisyonlar, yapacakları değer tespitinde Emlak Vergisi Kanunu’nun 31’inci 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan normlardan ve gerektiğinde bilirkişiden yararlanırlar. 

Takdir komisyonları ayrıca; servetleri, sınai hakları, telif haklarını imtiyazları, madenleri, 

mücevheratı, eski eserleri ve sanat eserlerini değerlemede her zaman bilirkişiye başvurabilirler 

(VUK, m. 75).  

9.1.3.1.4. Beyana Bağlılık  

Takdir komisyonları bazı hâllerde mükelleflerin beyanlarıyla bağlıdır. Mükellefin daha 

önce beyan ettiği bir matraha ilişkin takdir işlerinde, komisyonca takdir olunan matrah 

mükellefin beyan ettiği matrahtan daha düşük olamaz (VUK, m. 76).  

Vergi beyannamesini kanuni süresi geçtikten sonra veren ancak dosyası daha önce 

takdir komisyonuna sevk edilmiş olan mükellefin beyannamesinde gösterdiği matrah 

üzerinden, takdir komisyonu kararı beklenmeksizin resen gerekli tarhiyat yapılır ve durum 

vergi dairesince komisyona bildirilir. Komisyon, vergi dairesinin bilgi vermesinden önce 

mükellefin beyannamesinde gösterdiği matrahtan daha düşük bir matrah takdir etmişse, ikinci 

bir kararla bu takdirin düzeltilmesi gerekir P469F

470
P. 

Takdir olunacak matrahın alt sınırını belirleyen VUK, m.76 hükmünün yanı sıra, VUK, 

m. 30/f.3’de matrahın üst sınırını belirleyen bir hüküm de yer almaktadır. Buna göre, vergi 

beyannamesinde vergi matrahına ilişkin bilgilere yer verilmemesi nedeniyle takdir 

komisyonuna sevk edilen beyanname üzerine komisyonca takdir edilecek matrah, verilen idari 

süre içinde ibraz edilmek ve ihticaca salih bulunmak şartıyla, mükellefin defter, kayıt ve 

                                                 
469  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, op. cit., s. 102. 

470  Ibid., s. 286. 
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belgelerine göre miktarı tespit edilecek matrahtan daha fazla olamaz. Burada, mükellefin 

doğrudan beyanına olmasa da bilgi ve belgelerine, başka bir deyişle beyan edilecek matrahın 

kaynağına dayanan bir bağlılık söz konusu olmaktadır. 

9.1.3.1.5. Takdir Komisyonu Kararlarının Niteliği 

Takdir komisyonlarına mükellef kesimi temsilcilerinin de üye olarak katılması 

nedeniyle takdir komisyonu kararları (takdir kararları) idarenin bir iç işlemi olarak kabul 

edilemez. Komisyonlar yargı mercii niteliği de taşımadıklarından, takdir kararları organik 

bakımdan yargısal işlem de değildir. Bu kararlar, işlevsel bakımdan da uyuşmazlık ve kesin 

hüküm unsurları taşımazlar. Bu nedenle, takdir komisyonlarınca yapılan tespitlere karşı 

mükellefler doğrudan dava açamazlar. Dava ancak takdir komisyonunun tespit ettiği matraha 

dayanılarak yapılan kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem olan vergi tarhı işlemine karşı 

açılabilir P470F

471
P. Bununla birlikte, vergi daireleri takdir komisyonlarınca takdir olunan matrahlara 

karşı vergi mahkemesinde dava açabilir (VUK, m.377/f.2). Vergi Usul Kanunu’nun 378’inci 

maddesine göre, “vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın 

kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif yoluyla alınan 

vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin 

kesilmiş olması lazımdır” (VUK, m.378/f.1). 

9.1.3.2. Zirai Kazançlar İl ve Merkez Komisyonları 

9.1.3.2.1. Zirai Kazançlar İl ve Merkez Komisyonlarının Kuruluşu 

Zirai kazançlar il komisyonu valinin başkanlığında defterdar, gelir müdürü, ziraat 

müdürü, veteriner müdürü, il merkezindeki Ziraat Bankası şube müdürü ve seçilmiş üç üyeden 

kurulur. Ormancılığa ilişkin konuların görüşülmesinde komisyona veteriner müdürü yerine 

orman işletme müdürü veya tevkil edeceği bir temsilci katılır (VUK, m. 83/f.1) P471F

472
P. 

Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu Maliye Bakanlığı müsteşarının başkanlığında 

gelirler genel müdürü ile Gelirler Genel Müdürlüğü’nün iki, Tarım ve Orman Bakanlığının üç, 

Ziraat Odaları Birliği’nin üç ve Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü’nün bir 

temsilcisinden kurulur (VUK, m. 85/f.1) P472F

473
P.  

9.1.3.2.2. Komisyon Üyelerinin Seçilmesi 

Zirai kazançlar il komisyonunun seçilmiş üyelerinden ikisi il ziraat odasından, biri o ile 

bağlı ilçe ziraat odalarından il ziraat odasınca seçilir. Ziraat odası, en geç bir ay içinde, valinin 

yazılı tebliği üzerine komisyon üyelerini ve aynı sayıda yedek üyeyi seçerek valiye bildirir. Bu 

                                                 
471  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., ss. 102-103. 

472  5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 33’üncü maddesinde 
belirtilen atıf kuralları dikkate alınmalıdır. 

473  5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 33’üncü maddesinde 
belirtilen atıf kuralları dikkate alınmalıdır.  
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süre içinde üyelerin seçilerek bildirilmemesi hâlinde, seçim vali tarafından yapılır. Ziraat odası 

bulunmayan yerlerde, odanın seçeceği üyeler aynı esaslar çerçevesinde belediyelerce seçilir 

(VUK, m. 84). 

9.1.3.2.3. Zirai Kazançlar İl ve Merkez Komisyonlarının Görev ve 

Yetkileri 

Zirai kazançlar il ve merkez komisyonlarının görevi VUK, m. 45-49’da düzenlenen zirai 

kazanç ölçülerini tespit etmektir. 

Komisyonlar, kamu idare ve müesseseleri ile devlet ekonomi kurumlarından ve 

görevlerinin gerektirdiği diğer gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgiyi isteyebilirler (VUK, 

m. 86/f.1). Bilgiler yazılı veya sözlü olarak istenir. Sözlü olarak istenen bilgiyi vermeyenlere 

durum yazı ile tekiden bildirilir ve belirlenen uygun bir süre içinde cevap vermeleri istenir 

(VUK, m.148/f.2). Komisyonlar gerekli gördükleri hâllede bilirkişi incelemesi de yaptırabilirler 

(VUK, m.86/f.1). Komisyonların istediği bilgileri vermeyenler ve bilirkişiliği kabul ettikleri 

hâlde gerekli incelemeyi yapmayanlar hakkında VUK, mük.m.355 hükmü uyarınca ceza kesilir. 

9.1.4. Vergi Mahremiyeti İlkesi ve Yasaklar 

Türk vergi sisteminde vergilendirme esas olarak mükellefin beyanına dayanır. Bu 

sistemin etkin olarak işleyebilmesi için mükellef beyanlarının doğru olması gerekir. 

Mükelleflerin, vergilendirme ile ilgili olarak yapacakları bildirimlerin ve idareye verecekleri 

bilgilerin vergilendirme dışında bir amaçla kullanılmayacağından emin olarak, herhangi bir etki 

altında kalmadan ve çekinmeden doğru beyanda bulunmalarının sağlanması amacıyla “vergi 

mahremiyeti ilkesi” kabul edilmiştirP473F

474
P.  

Vergi mahremiyeti, vergi işlem ve incelemeleri ile uğraşan memurların, vergi 

mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanların, vergi kanunlarına göre 

kurulan komisyonlara katılanların ve vergi işlerinde görevlendirilen bilirkişilerin, mükellef ve 

mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, 

servetlerine veya mesleklerine ilişkin olmak üzere öğrendikleri sırları ya da gizli kalması 

gereken diğer hususları açıklamaları veya üçüncü kişilerin yararına olacak şekilde kullanmaları 

yasağını ifade eder. Bu yasak, mahremiyet kuralına uyma zorunluluğu bulunan kimseler 

görevlerinden ayrıldıktan sonra da devam etmektedir (VUK, m. 5).  

Vergi Usul Kanunu’nda görevlilerle ilgili başka yasaklara da yer verilmiştir. Buna göre, 

ilk olarak, vergi mahremiyeti kuralına uymak zorunda olan görevlilerin kendilerine, 

nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine; kan veya kayın hısımlarına, evlâtlıklarına veya 

kendilerini evlât edinenlere ya da kan hısımlığında üçüncü (bu derece dâhil), kayın 

hısımlığında, bu hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile üçüncü dereceye 

(bu derece dâhil) kadar olan yansoy hısımlarına; kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları 

kimselere ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşmaları yasaktır. İkinci olarak ise vergi işlem 

                                                 
474  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 67. 
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ve incelemeleri ile görevli olanların ve vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve 

Danıştay’da görevli olanların mükellefin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı 

ve diğer özel işlerini ücretsiz dahi olsa yapmaları yasaklanmıştır (VUK, m. 6).  

9.2. Vergi Denetimi 

9.2.1. Vergi Denetimi ve İdarenin Mükellefleri Denetleme Yolları 

9.2.2.1. İdarenin Mükellefleri Denetleme Yolları 

9.2.2.1.1. Yoklama 

9.2.2.1.1.1. Yoklama Kavramı ve Yoklamanın Amacı 

Yoklama, idarenin bilgisi dışındaki vergilendirmeyi etkileyen olgu-ları ortaya 

çıkarmayı amaçlayan bir denetim yoludur P474F

475
P. Yoklamanın amacı, mükellefleri ve 

mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve konuları araştırmak ve tespit etmektir (VUK, 

m. 127). Vergiyi doğuran olayla oluşan, ancak mükellefin başta bildirmeler olmak üzere çeşitli 

ödevlerini yerine getirmemesi nedeniyle gizli kalan mükellefiyetlerin ortaya çıkarılması ve 

vergiyi doğuran olayı etkileyen maddi olguların tespiti yoklama aracılığı ile 

gerçekleştirilmektedir P475F

476
P.  

Yoklamaya yetkili memurlar, vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki 

denetimleri de yapmaya yetkilidir (VUK, m. 127) P476F

477
P: 

1. Maliye bakanlığınca belirlenmiş usuller dâhilinde özel yetki verilmiş olmak 

kaydıyla günlük hasılatı tespit etmek; 

2. 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamında ödeme kaydedici cihaz kullanmak 

zorunda olanların bu zorunluluğa uyup uymadıklarını, bu cihazları belirlenmiş esaslara göre 

kullanıp kullanmadıklarını ve günlük hasılatı tespit etmek; 

3. Günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin iş yerlerinde bulundurulup 

bulundurulmadıklarını, tasdikli olup olmadıklarını, usulüne göre tutulup tutulmadıklarını, vergi 

kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin düzenlenip düzenlenmediğini, kullanılıp 

kullanılmadığını, faturasız mal bulunup bulunmadığını, levha asma veya kullanma 

zorunluluğuna uyulup uyulmadığını tespit etmek; kanuni defter ve belgeler dışında kalan ve 

                                                 
475  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 139. 

476  Yılmaz ÖZBALCI, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, s. 431. 

477  Yoklama memurlarına, Vergi Usul Kanunu’nun 127’nci maddesinde 

 04/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı kanunun 12’nci maddesi ile yapılan değişiklikle çok geniş yetkiler tanınmıştır. 
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vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil eden defter, belge ve delillerin tespit edilmesi hâlinde 

bunları almak;  

4. Nakil araçlarını, Maliye Bakanlığının belirleyeceği özel işaretle durdurmak ve 

taşıtta bulundurulması gereken taşıt pulu, yolcu listesi, fatura veya sevk irsaliyesi, yolcu bileti 

ile taşıma irsaliyelerinin içeriği ile taşınan yolcu ve malların miktar ve niteliklerini ölçmek, 

tartmak, saymak suretiyle tespit etmek; 

5. Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanın taşıtta bulunmaması hâlinde bu 

belgelerin ibrazına kadar nakil araçlarını trafikten alıkoymak, taşınan malın sahibi belli değilse 

tespitine kadar malı bekletmek ve muhafaza altına almak; beklemeye ve muhafazaya alınan 

bozulmaya ve çürümeye maruz malları derhâl, diğer malları ise üç ay sonra Maliye 

Bakanlığının belirleyeceği esaslar dâhilinde tasfiye etmek.  

Yoklama memurlarına verilen bu geniş yetkilerden özellikle ikisi tartışma konusu 

olmuştur. İlk yetki, yoklama memurlarının kanuni defter ve belgeler dışında kalan ve vergi 

kaybının bulunduğuna emare teşkil eden defter, belge ve delilleri tespit etmeleri hâlinde bunları 

alma yetkisidir. İkinci yetki de taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanın taşıtta bulunmaması 

hâlinde bu belgelerin ibrazına kadar nakil araçlarını trafikten alıkoyma, taşınan malın sahibi 

belli değilse tespitine kadar malı bekletme ve muhafaza altına alma, hatta tasfiye etme (satma) 

yetkisidir. Bu işlemlerin her ikisi de Ceza Usul Hukuku bakımından birer elkoyma (zapt) 

işlemidir. Ceza Muhakemesi Kanunu elkoymaya karar verme yetkisini hâkime tanımış, 

gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde savcılar da yetkili kılınmıştır (CMK, m. 127/1). Bu 

durumda, savcının yazılı emri yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim 

kararını elkoymadan itibaren yirmi dört saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğinden 

kalkar (CMK, m. 127/3). Savcıya dahi sadece gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde verilen 

yetkinin, yoklama memurlarına verilmesine ilişkin hükmün, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın “özel hayatın gizliliği” kenar başlıklı 20’nci maddesinin, “millî güvenlik, kamu 

düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının 

hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre 

verilmiş hâkim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de kanunla yetkili 

kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel eşyası ve kâğıtları aranamaz ve 

bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına 

sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar, aksi takdirde, el 

koyma kendiliğinden kalkar” şeklindeki ikinci fıkrası hükmüne aykırı olduğu ifade 

edilmektedir. Bu sorunun çözümü için, yoklama memuruna defter ve belgelere el koyma 

yetkisinin ancak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde verilmesi ve CMK, m. 127’de olduğu 

gibi hâkime itiraz edilebilmesi şeklinde bir yasal düzenlemenin yapılması önerilmiştir P477F

478
P.  

                                                 
478  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, ss. 140-141. 
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9.2.2.1.1.2. Yoklama Yetkisi ve Yoklama Süreci 

Yoklama; vergi dairesi müdürleri, yoklama memurları, yetkili makamlarca yoklama ile 

görevlendirilenler, vergi incelemesine yetkili olanlar ve gelir uzmanları tarafından yapılır 

(VUK, m. 128). Yoklamada görevlilerin kimlik ibraz etmeleri zorunludur. Yoklama yapan 

yoklama yetkisini gösteren fotoğraflı belgeyi, sorulmasa bile nezdinde yoklama yapılan 

kimseye gösterir. Toplu yoklamalarda, kolbaşının belgeyi ibraz etmesi yeterlidir (VUK, m. 

129).  

Yoklama her zaman yapılabilir. Zamanı önceden ilgiliye bildirilmez (VUK, m. 130). 

Sadece geceleri faaliyette bulunan yerlerde yoklamanın gece de yapılması mümkündür P478F

479
P.  

Yoklama sonuçları, tutanak niteliğinde olan “yoklama fişi”ne geçirilir. Yoklama fişleri 

yoklama yerinde iki nüsha olarak düzenlenerek yoklama memuru, nezdinde yoklama yapılan 

kişi veya yetkili adamı tarafından imzalanır. İlgili ya da yetkili adamı yoklama yerinde 

bulunmaz veya imzadan çekinirlerse, durum fişe yazılır ve yoklama fişi polis, jandarma, muhtar 

veya ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılır (VUK, m. 131). 

Yoklama fişlerinin birinci nüshaları, nezdinde yoklama yapılan kişye veya yetkili 

adamına bırakılır. Bu kişilerin bulunmaması hâlinde yedi gün içinde bilinen adreslerine posta 

ile gönderilir. Vergi karnesi alanlar ile ilgili olarak yapılan yoklamalar ayrıca karneye yazılır. 

Yoklama fişlerinin ikinci nüshaları ise vergi dairesine tevdi olunur (VUK, m. 132).  

Toplu yoklama yapılan hâllerde, ayrı ayrı yoklama fişleri yerine yoklama cetvelleri 

kullanılarak yoklama sonuçları bu cetvellerde gösterilebilir. Bununla birlikte, ihtilaflı olayların 

yoklama fişi niteliğindeki ayrı bir tutanakla tespit olunması gerekir (VUK, m. 133).  

9.2.2.1.2. Vergi İncelemesi 

9.2.2.1.2.1. Vergi İncelemesi Kavramı ve Vergi İncelemesinin Amacı  

Mükellef beyanlarının ve bunların dayanağını oluşturan bilgi, belge ve kayıtların 

kapsamlı bir şekilde denetlenmesini ifade eden vergi incelemesinin amacı, ödenmesi gereken 

vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır (VUK, m.134/f.1).  

İncelemeye yetkili olanların gerekli görmesi hâlinde, inceleme, işletmeye dâhil iktisadi 

kıymetlerin fiili envanterlerinin yapılmasını ve beyannamelerde gösterilmesi gereken 

unsurların araştırılmasını da kapsayabilir. Fiili envanterlerin gerektirdiği ve incelemeyi yapan 

tarafından tasdik edilen giderler hazine tarafından mükellefe ödenir (VUK, m. 134/f.2). 

                                                 
479  Yılmaz ÖZBALCI, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, s. 432; Selim Kaneti, Vergi Hukuku, s. 
141; İlhami SÖYLER, Türk Vergi Hukukunda Yoklama, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu yayını, Yayın No. 1987/ 295, Ankara, 1987, s. 67. 
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9.2.2.1.2.2. İnceleme Yetkisi ve İnceleme Süreci 

Vergi incelemesi; vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, ilin en büyük mal 

memuruP479F

480
P veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Gelir İdaresi Başkanlığının merkez 

ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hâl ve takdirde vergi inceleme 

yetkisini haizdir (VUK, m. 135).  

Vergi incelemesi yapanlar memuriyet sıfatları ile inceleme yetkilerini gösteren 

fotoğraflı resmi belgeyi gittikleri yerde işe başlamadan önce ilgililere gösterirler (VUK, m. 

136). Kimlik belgeleri inceleme yetkilisine gerekli hâllerde idarenin yardımını sağladığı gibi P480F

481
P, 

yetkiliyi tanımasına imkân vererek mükellefi de korur ve tatmin eder P481F

482
P. 

Vergi incelemesinin temel amacı mükellef beyanlarının defter, kayıt, belge ve diğer 

maddi olgulara uygunluğunu araştırmak olduğundan Vergi Usul Kanunu’na göre veya diğer 

kanunlara göre defter ve hesap tutmak, belgeleri muhafaza ve ibraz etmek zorunda olan gerçek 

ve tüzel kişiler vergi incelemesine tabidir (VUK, m. 137)P482F

483
P. Vergi incelemesine bütün vergi 

mükellefleri tabi olmadığı gibi, inceleme sadece vergi mükelleflerini de kapsamaz. İncelemeye 

tabi olanlar, defter ve hesap tutmak, belgeleri muhafaza ve ibraz etmek zorunluluğu bulunanlar 

olduğundan, örneğin, defter ve hesap tutma zorunluluğu olmayan emlak vergisi (bina vergisi 

ve arazi vergisi) mükellefleri vergi incelemesine tabi değildir. Diğer taraftan, defter ve hesap 

tutmak zorunda olmamakla birlikte fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve vergi karnesi 

almak ve muhafaza etmek zorunda olanlar vergi incelemesine tabidir P483 F

484
P. 

Vergi incelemesinin yapılacağı zamanın önceden haber verilmesi zorunlu değildir. 

İnceleme, sonucu alınmamış hesap dönemi de dâhil olmak üzere, tarh zaman aşımı süresinin 

sonuna kadar her zaman yapılabilir. Daha önce inceleme yapılmış olması veya matrahın resen 

takdir edilmiş olması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel 

olmaz (VUK, m. 138).  

Vergi incelemeleri esas olarak incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. İş yerinin uygun 

olamaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zorunlu nedenlerle incelemenin iş yerinde yapılması 

imkânsız olursa ya da mükellef veya vergi sorumlusu isterse inceleme dairede yapılabilir. 

İncelemenin dairede yapılması hâlinde, incelemeye tabi olandan gerekli defter ve belgelerini 

daireye getirmesi yazılı olarak istenir. Defter ve belgeler mazeretsiz olarak daireye 

                                                 
480  5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 33’üncü maddesi uyarınca, 
diğer mevzuatta ilin en büyük mal memuruna yapılan atıflar, ilgisine göre vergi dairesi başkanı ve başkanlığına, 
vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde ise vergi dairesi müdürü veya müdürlüğüne yapılmış sayıldığından, 
hükmün buna göre okunması gerekmektedir.   

481  Vergi Usul Kanunu’nun “İdarenin Yardımı” kenar başlıklı 7’nci maddesine göre, “Bilumum mülkiye amirleri, 
emniyet amir ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu müesseseleri vergi kanunlarının 
uygulanmasında uygulama ile ilgili memurlara ve komisyonlara ellerindeki bütün imkânlarla kolaylık göstermeye 
ve yardımda bulunmaya mecburdurlar”. 

482  Şahabettin ACAR, Mali Bilanço, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 1964, s. 62. 

483  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 143. 

484  Şahabettin ACAR, op.cit., s. 58. 
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getirilmediği takdirde, bunlar ibraz edilmemiş sayılır. Haklı bir mazeret gösterilmesi hâlinde 

ise defter ve belgelerin daireye getirilmesi için uygun bir süre verilir (VUK, m. 139). 

9.2.2.1.2.3. İncelemede Uygulanacak Esaslar 

Vergi incelemesi yapanlar, yaptıkları inceleme sırasında aşağıdaki esaslara uymaya 

mecburdurlar (VUK, m. 140). 

1. İşe başlamadan önce incelemeye tabi olana incelemenin konusunu açıkça anlatırlar. 

2. Vergi incelemesine başlandığını bir tutanağa bağlayarak tutanağın bir örneğini 

incelenene verirler. Bir örneğini bağlı bulundukları birime, bir örneğini de ilgili vergi dairesine 

gönderirler. 

3. İncelenenin izni olmadıkça resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapamazlar veya 

incelemeye devam edemezler. (Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili güvenlik 

tedbirlerinin alınması bu sınırlamanın kapsamı dışındadır. Bununla birlikte, bu gibi tedbirler 

incelemelerin yapıldığı yerdeki faaliyeti aksatmayacak şekilde yapılır). 

4. İnceleme bitince, incelenene incelemenin yapıldığını gösteren bir belge verilir. 

5. Vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere 

aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemezler. Ancak bu düzenlemelerin kanuna aykırı olduğu 

kanaatine varırlarsa, bu hususu düzenleyecekleri bir rapor ile bağlı oldukları birimler 

aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına bildirirler. 

6. İnceleme yapanların, incelemeye başlandığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması 

hâlinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması hâlinde ise en fazla altı ay içinde incelemeleri 

bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi hâlinde ek süre talep edilebilir. 

Bu talep vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından değerlendirilir ve 

altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu durumda, vergi incelemesi yapmaya yetkili 

olanların bağlı olduğu birim tarafından incelemenin bitirilememe nedenleri yazılı olarak 

incelenene bildirilir. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birimler vergi 

incelemesinin öngörülen süreler içinde bitirilmesi için gerekli tedbirleri alırlar. 

Vergi müfettişleri ile vergi müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen vergi inceleme 

raporları, işleme konulmak üzere ilgili vergi dairesine tevdi edilmeden önce, meslekte on yılını 

tamamlamış en az üç vergi müfettişinden oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları 

tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, 

sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. İncelemeyi yapanla komisyon 

arasında uyuşmazlık oluşması hâlinde uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporları üst 

değerlendirme mercii olarak, Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarları aşan tarhiyat önerisi 

içeren vergi inceleme raporları ise doğrudan, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde bir 

başkan yardımcısının başkanlığında dört grup başkanından oluşan beş kişilik merkezi rapor 

değerlendirme komisyonu tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, 
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yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. 

İncelemeyi yapanlar, bu komisyon tarafından yapılacak değerlendirmeye uygun olarak 

düzenleyecekleri vergi inceleme raporlarını işleme konulmak üzere bağlı oldukları birime tevdi 

ederler. 

VUK, m. 135 ile vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar tarafından 

düzenlenen vergi inceleme raporları, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra birimlerinde 

oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilir.  

Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonları 

yaptıkları değerlendirme sırasında, verilmiş bir özelgenin yanlış açıklama içerdiği kanaatine 

varmaları hâlinde, söz konusu özelge, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonundan üç üye 

ile VUK, m. 413’e göre oluşturulan komisyondan iki üyenin katılımıyla oluşturulacak beş 

kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir. Bu komisyonca verilen kararlar, ilgili rapor 

değerlendirme komisyonu ile incelemeye yetkili olanı bağlar.  

Yukarıdaki esaslar çerçevesinde, vergi incelemelerinde uyulacak diğer usul ve esaslar, 

komisyonların kuruluşu ile çalışma usul ve esasları ve Merkezi Rapor Değerlendirme 

Komisyonu tarafından doğrudan değerlendirmeye tabi tutulacak vergi inceleme raporlarının 

tutarları, Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

9.2.2.1.2.4. İnceleme Tutanakları 

İnceleme sırasında gerekli görülmesi hâlinde, vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap 

durumları ayrıca tutanaklarla tespit edilebilir. İlgililerin itiraz ve açıklamaları varsa, bunlar da 

tutanağa geçirilir. Böylece düzenlenen tutanakların birer nüshasının mükellefe veya nezdinde 

inceleme yapılan kimseye bırakılması zorunludur (VUK, m. 141/f.1).  

İlgililer tutanakları imzalamaktan çekindikleri takdirde, tutanakta belirtilen olaylar ve 

hesap durumlarını içeren defter veya belgeler, incelemeye tabi olandan alınarak inceleme 

sonucunda tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar kesinleşinceye kadar geri verilmez. Bununla 

birlikte, ilgililer her zaman bu tutanakları imzalayarak defter ve belgelerini geri alabilirler. Suç 

delili olan defter ve belgeler ise geri verilmez (VUK, m. 141/f.2) P484F

485
P.  

İncelenmesi gerekli görülen defter ve belgeler dosya ve dosya içinde sayı itibarıyla 

müfredatlı olarak tespit olunur. Zaman yetersizliği ve diğer nedenlerle tutanak düzenlenemezse, 

incelenmesi gerekli görülen defter ve belgeler, mükellef nezdinde emin bir yere konur veya 

kaplar içinde daireye nakledilir. Bu defter ve belgelerin konulduğu yerlerin veya kapların 

incelemeyi yapan tarafından mühürlenmesi ve mümkün olduğu takdirde mükellefin mührünün 

de konulması zorunludur. Kaplar ve yerler daha sonra mükellefin önünde açılarak müfredatlı 

tutanaklar düzenlenir (VUK, m. 141/f.3 ve 143).  

                                                 
485  Ancak, suç delili olan defter ve belgeler geri verilmez (VUK, m. 141/f.2).  
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Defter ve belgelerin muhafaza altına alınmış olması, beyanname verme ödevini 

kaldırmaz. Mükellefin, beyannamesini düzenlemek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelere 

ulaşma isteği yetkililerce derhâl yerine getirilir. Defter ve belgelerin muhafaza altına alındığı 

tarihten vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar olan süre bir aydan az ise beyanname 

verme süresi kendiliğinden bir ay uzar ve ek süre bu sürenin sonundan başlar. Beyanname 

verme süresinin bu şekilde uzaması, bazı mücbir sebep hâlleri (VUK, m.13/1,3) ve zor durum 

(VUK, m.17) nedenleriyle sürelerin ayrıca uzamasını engellemez (VUK, m.141/f/4 ve 

144/f.4,5). 

9.2.2.1.3. Arama 

9.2.2.1.3.1. Arama Kavramı ve Aramanın Amacı  

Ceza yargılaması hukukuna özgü bir koruma önlemi olan arama, 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlen-miştir (CMK, m. 116-134). CMK, m. 

116’ya göre, ”yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe 

varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, iş yeri veya ona ait diğer yerler aranabilir”.  

Ceza Muhakemesi Kanunu dışında, çeşitli özel kanunlarda P485F

486
P ve Vergi Usul 

Kanunu’nda arama ile ilgili özel hükümlere yer verilmektedir. Bunlar kısmen, suçun 

işlenmesinden önce gerçekleştirilen engelleyicilik ve caydırıcılık amaçlı “önleme araması”na, 

kısmen de suçun iz, eser, emare ve delillerinin elde edilmesi, başka bir deyişle maddi gerçeğin 

bulunması amacına yönelik “adli arama”ya ilişkin hükümlerdir. Vergi Usul Kanunu’nda 

düzenlenen arama, mükellefin vergi kaçırdığına dair emareler (belirtiler) bulunması hâlinde, 

hâkim kararı ile uygulanabileceğinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen arama gibi 

bir adli aramadırP486 F

487
P. 

Vergi incelemeleri için ihtiyaç duyulan defter, kayıt ve belgelerin mükelleften 

istenmesi, mükellef ya da vergi sorumlularının da bunları incelemeye yetkililere ibraz etmesi 

esas olmakla birlikte, istisnai bir yol olarak arama yapılmak suretiyle mükellef ya da 

sorumlunun rızasına bakılmaksızın defter, kayıt ve belgelere el konulması da mümkündür P487F

488
P. 

9.2.2.1.3.2. Arama Yetkisi ve Arama Süreci 

İhbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla bir mükellefin vergi kaçırdığına dair 

emareler bulunursa bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer kişiler nezdinde ve 

bunların üzerinde arama yapılabilir (VUK, m.142/f.1). Aramanın yapılabilmesi için; inceleme 

elemanının buna lüzum göstererek gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh 

                                                 
486  2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, m. 20; 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, m. 17; 6831 
sayılı Orman Kanunu, m. 88; 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kanunu, m. 66- 67 ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanunu, m. 3’de arama ile ilgili hükümler yer almaktadır. Mahmut KAŞIKÇI, Vergi Hukukunda Arama 
Koruma Önlemi (Vergisel Arama), Ethemler Yayıncılık, İstanbul, 2007, s. 8.  

487  Ibid., ss. 15-16. 

488  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 145. 
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yargıcından arama yapılmasını istemesi ve sulh yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına 

karar vermesi zorunludur (VUK, m.142/f.2).  

Vergi Usul Kanunu’na göre, arama yapılabilmesi için vergi kaçırıldığını kesin ve somut 

olarak ispatlamaya yönelik delillerin bulunmasına ihtiyaç yoktur. Bir delil niteliğine ve 

kuvvetine sahip olmamakla birlikte vergi kaçırılma ihtimalinin varlığını gösteren emarelerin 

bulunması arama için yeterli kabul edilmiştir P488F

489
P.  

İrtibatları nedeniyle çeşitli kişiler nezdinde ve yerlerde yapılması gerekli görülen 

aramalardan birine karar vermeye yetkili olan sulh yargıcı, bunlardan diğer sulh yargıçlarının 

yetkisine dâhil olanlar hakkında da karar vermeye yetkilidir (VUK, m. 142/f.3). 

İhbar üzerine yapılan aramada, ihbar sabit olmazsa, nezdinde arama yapılan kimse 

muhbirin adının bildirilmesini isteyebilir. Bu durumda, vergi dairesi muhbirin adını bildirmek 

zorundadır (VUK, m. 142/f.4). 

Aramada bulunan ve incelenmesi gerekli görülen defter ve belgeler dosya ve dosya 

içinde sayı itibarıyla müfredatlı olarak tespit olunur. Zaman yetersizliği ve diğer nedenlerle 

tutanak düzenlenemezse, incelenmesi gerekli görülen defter ve belgeler, mükellef nezdinde 

emin bir yere konur veya kaplar içinde daireye nakledilir. Bu defter ve belgelerin konulduğu 

yerlerin veya kapların aramayı yapan tarafından mühürlenmesi ve mümkün olduğu takdirde 

mükellefin mührünün de konulması zorunludur. Kaplar ve yerler daha sonra mükellefin önünde 

açılarak müfredatlı tutanaklar düzenlenir (VUK, m. 143).  

Arama yapılan hâllerde inceleme süratli bir şekilde ve her işten önce yapılır. Mükellef, 

ilgili memurun önünde defter ve belgeleri üzerinde inceleme yapabilir, bunların suret ve 

kayıtlarını çıkarabilir. Defter ve belgelerin muhafaza altına alınmış olması, beyanname verme 

ödevini kaldırmaz. Mükellefin, beyannamesini düzenlemek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve 

belgelere ulaşma isteği yetkililerce derhâl yerine getirilir. Defter ve belgelerin muhafaza altına 

alındığı tarihten vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar olan süre bir aydan az ise 

beyanname verme süresi kendiliğinden bir ay uzar ve ek süre bu sürenin sonundan başlar. 

Beyanname verme süresinin bu şekilde uzaması, bazı mücbir sebep hâlleri (VUK, m.13/1,3) ve 

zor durum (VUK, m.17) nedenleriyle sürelerin ayrıca uzamasını engellemez (VUK, m. 144). 

Arama sonucunda elkonulan defter ve belgeler üzerindeki incelemeler en geç üç ay 

içinde bitirilerek sahibine bir tutanakla geri verilir. İncelemenin haklı nedenlerle üç ay içinde 

bitirilmesine imkân bulunmayan hâllerde sulh yargıcının vereceği karar üzerine bu süre 

uzatılabilir (VUK, m.145/f.1,2). 

İnceleme sırasında kanuna aykırı görülen olaylar ve hesap durumları tutanakla tespit 

olunur. İlgililer tutanaklara diledikleri itiraz ve görüşleri kaydedebilirler. Yukarıda da 

belirtildiği gibi, mükellef bu tutanakları imzadan çekindiği takdirde, söz konusu olaylar ve 

hesap durumlarını gösteren defter veya belgeler aramanın konusu ile ilgili vergi ve cezalar 

                                                 
489  Nezih ŞEKER, op.cit., s.394.  
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kesinleşinceye kadar kendisine geri verilmez. İlgililer bu tutanakları her zaman imzalayarak, 

suç delili olmayan defter ve belgelerini geri alabilirler. (VUK, m. 145). 

Defter ve belgelerin muhafaza altına alınması nedeniyle yapılamayan kayıtlar, 

defterlerin geri verilmesinden sonra idare ile mükellef arasında kararlaştırılan uygun bir süre 

içinde tamamlanır. Defterleri muhafaza altına alınan mükellef, dilediği takdirde, işlemlerini 

yeniden tasdik ettireceği defterlere kaydederek daha sonra bu kayıtları geri verilen defterlerine 

intikal ettirebilir (VUK, m.146).  

Vergi Usul Kanunu’nda hüküm bulunmayan hâllerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun arama ile ilgili hükümleri (m.116-134) uygulanacaktır (VUK, m.147). 

9.2.2.1.4. Bilgi Toplama 

9.2.2.1.4.1. Bilgi Verme Zorunluluğu 

Bilgi toplamanın temel amacı, vergilendirme ile ilgili olgu ve olayların araştırılarak 

vergi matrahları ile ödenen ve ödenecek vergilerin doğruluk derecesinin tespit edilmesidir. Bu 

özelliği ile bilgi toplama, bir taraftan idarenin denetim altyapısının oluşumuna katkıda 

bulunurken, diğer taraftan mükellefi vergi kanunlarına uygun davranmaya teşvik etmektedir P489F

490
P. 

9.2.2.1.4.1.1. İdarenin Talebi Üzerine Bilgi Verme 

Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle işlem yapan diğer gerçek 

ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların 

isteyecekleri bilgileri vermek zorundadırlar. Bilgiler yazılı veya sözlü olarak istenir. Sözlü 

olarak istenen bilgileri vermeyenlere yazı yazılarak, tayin edilecek uygun bir süre içinde cevap 

vermeleri bir defa daha istenir. Kendilerinden bilgi istenenler vergi dairesine zorla 

getirilemezler (VUK, m. 148/f. 1,2). 

Ülke dışı ayrıcalıklarından yararlanan yabancı devlet memurları bilgi verme 

zorunluluğuna tabi değildir (VUK, m.148/f.3). 

9.2.2.1.4.1.2. Devamlı Bilgi Verme 

(1) Genel Olarak 

Kamu idare ve müesseseleri (kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dâhil) ile 

gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi 

dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli aralıklarla ve devamlı olarak yazılı 

olarak vermek zorundadırlar (VUK, m. 149). 

(2) Ölüm Olaylarının ve İntikallerin Bildirilmesi 

                                                 
490  Şükrü KIZILOT, Doğan ŞENYÜZ, Metin TAŞ, Recai DÖNMEZ, op.cit., s. 126. 
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Ölüm olayları ile ilgili bazı makam ve kişiler de devamlı bilgi verme ödevi 

kapsamındadır. 

Aşağıda belirtilen resmi makamlarla gerçek ve tüzel kişiler, her ay bilgi sahibi oldukları 

ölüm olayları ile intikalleri ertesi ayın 15’inci günü akşamına kadar vergi dairesine yazı ile 

bildirmek zorundadırlar (VUK, m.150): 

1. Sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu memurları; 

2. Yabancı ülkelerdeki Türk konsolosları veya konsolosluk görevini yapanlar (görev 

yaptıkları yerde ölen Türk vatandaşlarının soyad, ad ve sıfatları ile Türkiye’deki 

ikametgâhlarını (yerleşim yerlerini) Maliye Bakanlığına bildirirler); 

3. Mahalle ve köy muhtarları (mahalle ve köylerinde ölenleri bildirirler); 

4. Bankalar, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden gerçek ve tüzel kişiler 

(mevduat, şirket hissesi, emanet para ve eşya veya diğer suretle alacak sahiplerinden birinin 

ölümü hâlinde, ölenin soyadını, adını, alacağının nev’ini ve miktarını bildirirler). 

9.2.2.1.4.2. Bilgi Vermekten Çekinme ve İstenemeyecek Bilgiler 

Kendilerinden bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler, özel kanunlarda yer alan mahremiyet 

hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten kaçınamazlar. Ancak; 

1. Posta, telgraf ve telefon idaresinin haberleşmeler hakkında uymak zorunda olduğu 

gizlilik saklıdır. 

2. Hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçilerden, ebelerden ve sağlık memurlarından, 

hastaların hastalıklarının türüne ilişkin bilgiler istenemez. 

3. Avukatlardan ve dava vekillerinden kendilerine verilen işler veya görevleri 

dolayısıyla bilgi sahibi oldukları durum ve hususların bildirilmesi istenemez; şu kadar ki, bu 

yasak müvekkil adlarıyla vekâlet ücretlerini ve giderlerini kapsamaz. 

4. Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca gösterilmesi ve teslimi uygun olmayan 

belgelerin içeriği hakkında bilgi istenemez. Şu kadar ki, doğrudan doğruya vergi ile ilgili olmak 

üzere, bu gibi belgelere dayanan borçların miktarlarına ve alacaklıların adlarına ilişkin bilgiler 

istenebilir (VUK, m. 151). 

9.2.2.1.4.3. İstihbarat Arşivi 

Ölüm olayları ve intikallere ilişkin olanlar hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen 

kaynaklardan toplanan bilgiler istihbarat arşivinde gizli olarak saklanır. Bu arşivlerden kimlerin 

ne şekilde yararlanabileceği Maliye Bakanlığınca tespit olunur (VUK, m. 152). 

  



258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama Soruları 

1. Maliye Bakanlığının görevlerini belirtiniz. 

2. Gelir İdaresi Başkanlığının görevlerini belirtiniz. 

3. Takdir komisyonlarının kuruluşu ile görev ve yetkilerini açıklayınız. 

4. Yoklama kavramını ve yoklamanın amacını açıklayınız. 

5. Vergi incelemesinde uyulacak esasları açıklayınız. 

  



259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, Türkiye’de vergi idaresinin kuruluş ve görevlerini, kuruluş kaynaklarını, 

Maliye Bakanlığının kuruluşunu ve görevleri ile yetkilerini, Gelir İdaresi Başkanlığının kuruluş 

ve görevleri ile yetkilerini; vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş ve görevleri ile yetkilerini, 

vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili ölçütleri belirleyen komisyonlardan tekdir 

komisyonları ile zirai kazançlar il ve merkez komisyonlarını ve idarenin uyması gereken vergi 

mahremiyeti kuralını öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Bölüm Soruları 
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10. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

- Bildirme Ödevi 

- Defter Tutma Ödevi 

-  Belge Düzenine Uyma Ödevi 

- Ekim ve Sayım Beyanında Bulunma Ödevi 

- Vergi Karnesi Alma Ödevi 

- Muhafaza ve İbraz Ödevleri 

- Diğer Ödevler 

- Maliye Bakanlığı’nın Düzenleme Yetkisi 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Mükelleflerin muhafaza ve ibraz ödevlerini açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

Mükellefin Ödevleri 

Vergi mükelleflerinin; 

bildirme, defter tutma, belge 

düzenine uyma, ekim ve 

sayım beyanında bulunma, 

vergi karnesi alma ve 

muhafaza ve ibraz ödevleri 

ile diğer ödevlerini 

açıklayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 
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Anahtar Kavramlar 

 Bildirimler 

 İşe Başlamanın Belirtileri 

 Defter Tutma Ödevi 

 Belge Düzenine Uyma Ödevi 

 Ekim ve Sayım Beyanında Bulunma Ödevi 

 Vergi Karnesi Alma Ödevi 

 Muhafaza ve İbraz Ödevleri 
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Giriş 

Beyannameye dayanan tarh usulünün etkin bir şekilde uygulanabilmesi için 

mükelleflere çeşitli ödevler yüklenmiştir. Beş kitaptan oluşan Vergi Usul Kanunu’nun ikinci 

kitabı mükellefin ödevlerine ayrılmıştır. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve bildirme, defter 

tutma, belge düzenine uyma, ekim ve sayım beyanında bulunma, vergi karnesi alma, muhafaza 

ve ibraz ödevleri ile diğer bazı ödevleri kapsayan bu ayrıntılı düzenlemenin yanı sıra, özel vergi 

kanunları da mükellefin ödevleri ile ilgili hükümlere yer vermektedir. 
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10.1. Bildirme Ödevi 

10.1.1. Genel Açıklama 

Mükellefler ekonomik faaliyetlerine ilişkin ve vergilendirmeyi ilgilendiren çeşitli olay 

ve durumları vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Bildirilmesi gereken bu olay ve durumlar; 

işe başlama, adres, iş ve işletme değişiklikleri ile işi bırakma hâlleridir.  

10.1.2. İşe Başlamanın Bildirilmesi 

İşe başlama bildiriminde bulunmak zorunda olan mükellefler, Vergi Usul Kanunu’nda 

tek tek sayılarak belirtilmiştir (VUK, m. 153). Buna göre; 

1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı; 

2. Serbest meslek erbabı; 

3. Kurumlar vergisi mükellefleri P490F

491
P; 

4. Kolektif şirket ortakları, adi şirket ortakları ve komandit şirketlerin komandite 

ortakları P491F

492
P.  

İşe başlama bildirimi, esas olarak mükelleflere düşen bir ödev olmakla birlikte, ticaret 

sicili memurluklarına, kurumlar vergisi mükelleflerinden –Mülga-TTK 30 uyarınca P492F

493
P tescil 

için başvuran mükelleflerin başvuru evrakının bir suretini ilgili vergi dairesine intikal ettirme 

görevi verilmiştir. Ticaret sicili memurluğunun evrakı göndermesi ile mükellefler işe başlamayı 

bildirmiş sayılırlar. Bu yükümlülüğü süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurları 

                                                 
Kurumlar vergisi mükellefleri; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara 
ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarıdır (KVK, m. 1/1). Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan 
anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye 
şirketidir. Kurumlar Vergisi Kanunu uygulaması bakımından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve 
denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır (KVK, m. 2/1). 

492  Komandit şirketlerin komanditer ortakları (sınırlı sorumlu ortaklar), şirkete sadece sermayeleri ile katılırlar. 
Şirket yönetimi ve temsili ile herhangi bir ilgileri olmayan komanditer ortaklar, belli bir sermayeyi komandite 
ortaklar (sınırsız sorumlu ortaklar) tarafından işletilmek üzere şirkete yatırmışlardır. Bak. Reha POROY, Ünal 
TEKİNALP, Ersin ÇAMOĞLU, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 8. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, 
İstanbul, 2000, ss. 205-206. Bu nedenle, komanditer ortaklara işe başlamayı bildirme ödevi yüklenmemiştir. Gelir 
Vergisi Kanunu’na göre, şirket kârından komandite ortağın aldığı pay ticari kazanç (GVK, m. 37, f. 2); komanditer 
ortağın aldığı pay ise menkul sermaye iradıdır (GVK, m. 75/f.2, b.2).  

493  Atıf Mülga Türk Ticaret Kanunu’nun 30’uncu maddesine yapılmıştır. Buna göre, 

  “Tescil talebi ilgililer veya mümessilleri yahut hukuki halefleri tarafından yetkili sicil memurluğuna 
yapılır.  

Bir hususun tescilini istemeye birkaç kimse mecbur veya salâhiyetli olduğu takdirde, kanunda aksine 
hüküm olmadıkça, bunlardan birinin talebi üzerine yapılan tescil, hepsi tarafından istenmiş sayılır”.  

Hükmün 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki karşılığı şu şekildedir (YTTK, m 28): 

“(1)Tescil istemi ilgililer, temsilcileri veya hukuki halefleri tarafından yetkili sicil müdürlüğüne yapılır. 

   (2)Bir hususun tescilini istemeye birden çok kimse zorunlu ve yetkili olduğu takdirde, kanunda aksine 
hüküm bulunmadıkça, bunlardan birinin talebi üzerine yapılan tescil tümü tarafından istenmiş sayılır”.   
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hakkında işe başlamanın bildirilmemesine ilşkin birinci derece usulsüzlük cezası uygulanır 

(VUK, m. 153/f.2). 

İşe başlamanın bildirilmesi için, öncelikle, hangi olay ve durumların işe başlamayı ifade 

ettiğinin bilinmesine ihtiyaç bulunmaktadır. İşe başlamanın belirtileri, Vergi Usul 

Kanunu’nda tüccar ve serbest meslek erbabı bakımından ayrı ayrı sayılmıştır. 

Aşağıdaki hâllerden herhangi birinin varlığı, tüccarın (tacirlerin) işe başladığını 

göstermektedir (VUK, m. 154): 

1. Bir iş yeri açılması; 

2. İş yeri açılmamış olsa bile, ticaret siciline veya mesleki bir kuruluşa kaydolunması; 

3. Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarın işle bilfiil uğraşmaya başlaması. 

Bir iş yeri açılması, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçilmesi demektir. 

Bir yerin, hangi amaçla olursa olsun, sadece tutulmuş bulunması veya içinde düzenleme ve 

tesisat yapılmakta olması iş yerinin açıldığını göstermemektedir (VUK, m. 154/1).  

Serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtileri ise şunlardır (VUK, m. 155): 

1. Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel işyerleri açılması; 

2. Çalışılan yere, mesleki faaliyette bulunulduğunu gösteren tabela, levha vb. asılması; 

3. Devamlı olarak mesleki faaliyette bulunulduğunu gösteren ilanlar yapılması; 

4. Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki kuruluşlara kaydolunması. 

Mesleki kuruluşlara kaydolunanlardan, görevleri veya durumları gereği bilfiil mesleki 

faaliyette bulunmayacak olanlar bildirimlerinde bu hususu da açıklarlar (VUK, m. 155/f.2). 

İşe başlama belirtileri arasında iş yeri açılmasının da yer alması, bu kavramın 

tanımlanmasını gerektirmektedir. Vergi Usul Kanunu’na göre, “Ticari, sınai, zirai ve mesleki 

faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, 

kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve 

voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai 

veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir”. 

10.1.3. Değişikliklerin Bildirilmesi  

Mükellefler ayrıca, adres değişikliklerini; yeni bir vergiye tabi olmayı, mükellefiyet 

şeklinde değişikliği ve mükellefiyetten muaflığa geçmeyi gerektirecek suretteki iş 

değişikliklerini ve aynı teşebbüs veya işletmeye dâhil olan iş yerlerinin sayısında meydana 

gelen artış veya azalışları (işletme değişikliklerini), vergi dairesine bildirmek zorundadırlar 

(VUK, m. 157, 158, 159).  
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Şehir ve kasabalarda yeni inşa edilen binalar ile bunların inşaat bitmeden kullanılmaya 

başlanan kısımlarının da vergi dairesine bildirilmesi zorunludur (VUK, m. 166).  

10.1.4. İşi Bırakmanın Bildirilmesi  

Mükelleflerin işi bırakmaları hâlinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeleri zorunludur 

(VUK, m. 160/1). İşi bırakma, vergiye tabi olmayı gerektiren işlemlerin tamamen 

durdurulması ve sona ermesidir. Bununla birlikte, işlerin herhangi bir nedenle geçici olarak 

durdurulması işi bırakma sayılmaz (VUK, m. 161). 

İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya 

yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir 

adreste faaliyetine devam ettiğini gösteren bilgi edinilememesi veya başka bir ticari, zirai ve 

mesleki faaliyeti olmadığı hâlde sadece sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis 

ettirdiğinin düzenlenecek vergi inceleme raporunda tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının 

devamına gerek görülmediğinin de raporda belirtilmesi hâlinde, mükellef işi bırakmış kabul 

edilir ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin olunur (VUK, m. 160/3).  

Mükellefiyet kaydının silinmesi, mükellefin işi bırakmasından önceki döneme ilişkin 

yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. Mükellefiyet kaydının terkin edilmiş olması, işi 

bırakma tarihinden sonra faaliyette bulunulduğunun tespiti hâlinde, o dönemlere ait verginin 

tarh ve tahsil edilmesine, sahte belge düzenleyenler hakkında kovuşturma yapılmasına ve ceza 

uygulanmasına engel olmaz (VUK, m. 160/4).  

Vergi güvenliğinin sağlanması ve üçüncü kişilerin korunması amacıyla, mükellefiyet 

kayıtları bu şekilde terkin edilenlerin kimlik bilgileri ile bastırdıkları ve tasdik ettirdikleri 

belgeler ve ödeme kaydedici cihazlara ilişkin bilgiler Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek 

araçlarla duyurulur (VUK, m. 160/5). 

Tasfiye ve iflas hâllerinde, mükellefiyet vergi ile ilgili işlemlerin tamamen sona 

ermesine kadar devam eder. Bu hâllerde tasfiye memurları veya iflas dairesi, tasfiye veya iflas 

kararları ile tasfiye veya iflasın kapandığını vergi dairesine ayrı ayrı bildirmek zorundadırlar 

(VUK, m. 162). 

Ölüm işi bırakma hükmünde olup, mükellefin mirası reddetmemiş mirasçıları tarafından 

vergi dairesine bildirilir (VUK, m. 164). 

10.1.5. Bildirmelerde Süre ve Şekil 

İşe başlama bildiriminde bulunma süresi, işe başlama tarihinden itibaren on gündür 

(VUK, m. 168/1). Gerçek kişiler, bizzat ya da avukatları veya 3568 sayılı Kanun’a göre yetki 

almış meslek mensupları aracılığıyla da bildirimde bulunabilirler. Şirketlerin kuruluş 

aşamasında ise, yukarıda belirtildiği gibi, ticaret sicili memurluğunca on gün içinde ilgili vergi 

dairesine başvurularak işe başlama bildiriminde bulunulur (VUK, m. 168/1).  
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İşe başlama bildirimi dışındaki bildirimlerle, işi bırakma ve değişiklik bildirimlerinde 

süre, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir aydır. Genel bildirme süresi bir ay 

olmakla birlikte, sadece bina ve arazi değişiklikleri için iki aylık bir özel süre öngörülmüştür. 

Buna göre, bildirme süresi yeni inşaatta, inşaatın bittiği ve kısmen kullanılmaya başlanılmışsa, 

her kısmın kullanılmaya başlandığı; diğer bina ve arazi değişikliklerinde, değişikliği gerektiren 

olayın vukuu tarihinden itibaren iki aydır (VUK, m. 168/2).  

Bildirmelerde yazılı şekil esastır. Defter tutmak zorunda olmayan mükelleflerden okur 

yazar olmayanlar sözlü bildirimde bulunabilirler. Sözlü bildirimler tutanakla tespit olunur 

(VUK, m. 169). 

Yazılı bildirimler posta yolu ile taahhütlü olarak gönderilebilirler. Bu durumda, bildirim 

postaya verildiği tarihte, vergi dairesine verilmiş sayılır (VUK, m. 170/1). Bu kural vergi 

beyannameleri için de geçerlidir (VUK, m. 170/2).  

10.2. Defter Tutma Ödevi 

10.2.1. Genel Açıklama 

Muhasebe sürecinin ilk ve en basit aşaması olan defter tutma, bir dönem içinde 

gerçekleşmiş değer hareketlerini tespit etmek amacıyla bu işlemlerin kaydedilmesi olarak 

tanımlanabilir P493F

494
P. Defter tutma ile ilgili hükümler, esas olarak Türk Ticaret Kanunu ile Vergi 

Usul Kanunu’nda yer almaktadır. Başka kanunlarda da bu konuya ilişkin hükümler 

bulunmaktadır. Düzenlemelerin çeşitliliği karşısında, uygulama önceliğinin belirlenmesi için 

yasal düzenleme ile korunan yararın, hükmün niteliğinin (emredici hüküm öncelikli olacaktır) 

ve örf ve teamüllerin P494F

495
P araştırılması gerekebilecektir P495F

496
P. Ticaret hukuku açısından, tacirlerin 

tuttukları defterler delil olarak önem taşıdıkları gibi, tacirin iflası hâlinde, taksirli veya hileli 

müflis olup olmadığının belirlenmesinde etkili olurlar P496F

497
P. Vergi hukuku açısından defter tutma 

ile genel olarak izlenen amaç ise vergi matrahlarının tespitidir.  

10.2.2. Defter Tutmak Zorunda Olanlar 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari 

işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her 

hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak 

zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede 

                                                 
494  Yaşar KARAYALÇIN, Muhasebe Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Hukuk Fakültesi, 
Ankara, 1988, s. 7. 

495  Sınırlı da olsa, vergi hukukunda örf ve teamüle başvurulabileceğine dair kanun hükümlerine rastlanmaktadır. 
Örneğin, VUK, m. 228’e göre, örf ve teamüle göre bir belgeye dayandırılması mutad olmayan çeşitli giderler için 
ispat edici kâğıt aranmaz. 

496  Yaşar KARAYALÇIN, op.cit., ss. 55-56. 

497  Oğuz İMREGÜN, Kara Ticareti Hukuku Dersleri, 12. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2001, s. 91. 
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işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme 

faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir (TTK, m. 64/f. 1).  

Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, 

karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel 

veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür (TTK, m. 64/f.2).  

Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defterikebir ve envanter defteri ile pay defteri, 

yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin 

muhasebesiyle ilgili olmayan ticari defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya 

başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış 

onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar 

notere yaptırılır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları 

bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya 

devam edilebilir. Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen 

faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılır. Ticaret şirketlerinin ticaret 

siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. 

Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak 

zorundadır. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında 

ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz. Fiziki 

ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt 

zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir (TTK, m. 64/f.3)P497F

498
P. 

                                                 
498 Fiziki ortamda tutulacak defterler ile ilgili olarak, 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 

64’ üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 

müştereken çıkarılan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ, 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlananarak yürürlüğe girmiştir.  Bu tebliğde, gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik 

ortamda tutulacak ticari defterlerin tutuluş şekli, defterlerin kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış 

onaylarının şekli ve esasları belirlenmiştir. Tebliğ, tacirler tarafından tutulan ticari defterleri kapsar ve 

kooperatiflerin tutacağı defterlere ve diğer hususlara ilişkin özel hükümler dışında bu tebliğ hükümleri bütün ticari 

defterler için geçerlidir. Bununla birlikte, Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması gereken defterlere ilişkin 

yükümlülükler saklı tutulmuştur. Tebliğ hükümlerine göre; her tacir, tebliğde belirlenen ticari defterleri tutmak ve 

defterlerinde ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç alacak ilişkilerini ve her hesap 

dönemi içinde elde edilen neticeleri Kanuna göre açıkça görülebilir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler 

üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içerisinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu 

hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden 

izlenebilmelidir. İşletmenin muhasebesi ile ilgili ticari defterlere yapılacak kayıtlarda, Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslara uyulur. Gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına 

bakılmaksızın her tacir yevmiye defteri, envanter defteri ve defterikebiri tutmakla yükümlüdür.  Şahıs şirketleri 

bu defterlere ek olarak genel kurul toplantı defteri ve müzakere defterini de tutarlar. 

Bunlara ek olarak, anonim şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler pay defteri, yönetim 

kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri, limited şirketler ise pay defteri ve genel 

kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorundadır. Özel hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari 

şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve 

tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmeler ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarıdan fazlasını kamu 

görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar tarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benzeyen ve tüzel 

kişiliği bulunmayan diğer ticari teşekküller yevmiye defteri, envanter defteri ve defterikebiri defterleri tutmakla 

yükümlüdürler.  
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Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi 

işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticari defterlerdir (TTK, m. 64/f.4).  

Türk Ticaret Kanunu’na tabi gerçek ve tüzel kişiler, Vergi Usul Kanunu’nun defter 

tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı kanunun 175’inci ve mükerrer 257’inci 

maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak zorundadır. Türk Ticaret 

Kanunu’nun defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, 

hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri Vergi Usul Kanunu ile diğer vergi 

kanunlarının aynı hususları düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanunlarına uygun 

olarak vergi matrahının tespit edilmesine ve buna yönelik mali tabloların hazırlanmasına engel 

teşkil etmez (TTK, m. 64/f.5). 

Vergi Usul Kanunu’na göre, şu mükellefler defter tutmak zorundadır (VUK, m. 172): 

1. Ticaret ve sanat erbabı; 

2. Ticaret şirketleri; 

3. İktisadi kamu müesseseleri; 

4. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler; 

5. Serbest meslek erbabı; 

6. Çiftçiler. 

Vergi Usul Kanunu uyarınca, defterlerin, vergi uygulaması bakımından aşağıdaki 

amaçları gerçekleştirecek şekilde tutulması gerekmektedir (VUK, m. 171): 

1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek; 

2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap sonuçlarını tespit etmek; 

3. Vergi ile ilgili işlemleri belli etmek; 

4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve 

incelemek; 

5. Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü kişilerin vergi karşısındaki 

durumlarını kontrol etmek ve incelemek. 

                                                 
Tebliğin amacı her ne kadar gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari 

defterler olarak ifade edilmişse de, tebliğde esas olarak fiziki ortamda tutulacak defterlere ilişkin düzenlemelere 

yer verilmiş, elektronik ortamda tutulacak defterler bakımından, 13/12/2011tarihli, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter 

Genel Tebliği’ne atıf yapılmıştır.  
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Defter tutmanın ilk dört amacı, doğrudan mükellefe yönelik olduğu hâlde, son amaç 

mükellefle ilişkide bulunan üçüncü kişilere yöneliktir. Bir mükellefin hesaplarının incelenmesi 

sırasında, o mükellefin başka mükelleflerle olan ekonomik ilişkilerinin de araştırılması ve 

böylece vergilendirme ile ilgili olguların her iki taraf yönünden ele alınarak sorgulanması 

şeklinde uygulanan denetime “karşıt inceleme” denilmektedir P498F

499
P.  

10.2.3. Defter Tutma Ödevinin İstisnaları  

Aşağıda yazılı olanlar defter tutma zorunluluğuna tabi değildir (VUK, m. 173): 

1. Gelir vergisinden muaf olan esnaf; 

2. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler; 

3. Gelir Vergisi Kanunu’na göre ticari kazançları basit usulde tespit edilenler; 

4. Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri ile dernek ve vakıflara 

ait iktisadi işletmeler. 

Defter tutma ödevine ilişkin bu istisnalar, gelir ve kurumlar vergilerinden muaf olmakla 

birlikte başka bir vergiye tabi bulunan ve bu vergilere ilişkin matrahları götürü usulde tespit 

edilmeyen mükelleflerin muaf olmadıkları vergiler için tutacakları defterleri kapsamamaktadır 

(VUK, m.173, son fıkra). 

10.2.4. Hesap Dönemi Esası 

Defterler hesap dönemi itibarıyla tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır 

ve ertesi hesap dönemi başında yeniden açılır. (VUK, m. 174/1). Hesap dönemi normal olarak 

takvim yılı (1 Ocak- 31 Aralık arasındaki 12 aylık dönem) olmakla birlikte, takvim yılı dönemi 

faaliyet ve işlemlerinin niteliğine uygun bulunmayanların başvuruları üzerine, Maliye 

Bakanlığı bu durumdaki mükellefler için onikişer aylık özel hesap dönemleri tespit edebilir 

(VUK, m. 174/f. 2, 3). Yeniden işe başlama veya işi bırakma hâllerinde, hesap dönemi içinde 

bir yıldan eksik olan faaliyet süresi, hesap dönemi sayılır. Bu şekilde, bir yıldan eksik olan 

dönemlere “kıst hesap dönemi” denir P499 F

500
P. Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin ticari 

ve zirai kazançları, hesap dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sayılır (VUK, m. 

174/f. 5).  

10.2.5. Muhasebe Usulü ve Tek Düzen Muhasebe Sistemi 

Vergi Usul Kanunu’nda, mükelleflere muhasebe usulünü seçme konusunda ilke olarak 

tam bir serbestlik tanınmış olmakla birlikte (VUK, m. 175), sonradan Maliye Bakanlığına 

verilen muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkartılmasına ilişkin 

usul ve esasları belirleme yetkisi ile bu serbestlik büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Nitekim 

                                                 
499  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 151; H. Nezih ŞEKER, op.cit., s. 124. 

500  Yılmaz ÖZBALCI, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 483. 
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VUK 175 ile verilen yetkiyi kullanan Maliye Bakanlığının yayımladığı muhasebe sistemi 

uygulama genel tebliğlerinin 1 Ocak 1994 tarihi itibarıyla yürürlüğe konulması ile Türkiye’de 

tek düzen muhasebe sistemine geçilmiştir.  

Bu düzenlemenin amacı, 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde, 

“bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve 

sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile 

ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek 

durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması” olarak 

tanımlanmaktadır. Ayrıca, yapılan düzenlemenin muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda 

bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ulaştırılmasına; farklı işletmeler ile aynı işletmenin 

farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına; mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler 

için aynı anlamı vermesine; muhasebe terim birliğinin, dolayısıyla anlaşılabilirliğin 

sağlanmasına ve işletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına yönelik olduğu 

tebliğde ifade edilmiştir P500F

501
P.  

10.2.6. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları’nı oluşturmak ve 

yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, 

denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını 

yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu 

gözetimi yapmak amacıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

kurulmuştur (660 Sayılı KHK) P501F

502
P. 

Gerçek ve tüzel kişiler, istisnalar dışında, münferit ve konsolide finansal tablolarını 

düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 

yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe 

ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak ve bunları uygulamak 

zorundadır (TTK, m. 88/1).  

Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolara uluslararası 

pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla, uluslararası standartlara uyumlu olacak 

şekilde, yalnız Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 

belirlenir ve yayımlanır (TTK, m. 88/2). 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, değişik işletme 

büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için özel ve istisnai standartlar 

koymaya ve farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Bu standart ve düzenlemeler, Türkiye 

Muhasebe Standartlarının cüz’ü addolunur (TTK, m. 88/3). 

                                                 
501  Bu tebliğ, 26/12/1992 tarihli, 21447 (M) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

502 RG T. 02.11.2011, S. 28103. 
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Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan 

kurum ve kurullar, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak şartıyla, kendi alanları 

için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya ilişkin sınırlı düzenlemeleri 

yapabilirler (TTK, m. 88/4). 

Türkiye Muhasebe Standartlarında hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili oldukları 

alan dikkate alınarak, yukarıda belirtilen ayrıntıya ilişkin düzenleme, ilgili düzenlemede 

de hüküm bulunmadığı takdirde milletlerarası uygulamada genel kabul gören muhasebe 

ilkeleri uygulanır (TTK, m. 88/5). 

10.2.7. Mükelleflerin Tutacakları Defterler 

10.2.7.1. Tacirlerin Tutacakları Defterler  

10.2.7.1.1. Tüccar Sınıfları  

Vergi Usul Kanunu’na göre tacirler defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılmıştır. 

Birinci sınıf tacirler bilanço esasına göre, ikinci sınıf tacirler ise işletme hesabı esasına göre 

defter tutarlar.  

10.2.7.1.1.1. Birinci Sınıf Tacirler 

Aşağıda belirtilen tacirler birinci sınıfa dâhil olarak kabul edilmiştir (VUK, m. 177): 

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının 

tutarı 150.000 Türk lirasını veya satışlarının tutarı 200.000 Türk lirasını aşanlar; 

2. Mal alım satımı dışındaki işlerle uğraşanlardan, bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi 

iş hasılatı 80.000 Türk lirasını aşanlar; 

3. Mal alım satımı ile diğer işlerin birlikte yapılması hâlinde, yıllık gayrisafi iş hasılatı 

tutarının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.000 Türk lirasını aşanlar; 

4. Her türlü ticaret şirketleri; 

5. Kurumlar vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler P502F

503
P (Bunlardan işleri icabı bilanço 

esasına göre defter tutmalarına imkân ve lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabı esasına göre 

defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca izin verilir); 

6. Kendi isteği ile bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler. 

Birinci sınıf tacirlerin tabi olduğu bilanço esasına göre defter tutma tekniğinin, ilk 

olarak, bir İtalyan matematikçi ve rahip olan Luca Pacioli tarafından 15’inci yüzyılın sonlarında 

                                                 
503  Bu hükmü, “kurumlar vergisine tabi olan diğer kurumlar” şeklinde anlamak daha doğru olacaktır.  
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bulunduğu batılı yazarlarca belirtilmektedir P503F

504
P. Bilanço esası, çift taraflı kayıt sistemi ile 

hesapların birbirini denetlemesini sağlama üstünlüğüne sahip olduğundan hata ihtimalini 

azaltarak yapılan hataların ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır P504F

505
P. Birinci sınıf tacirler, hesap 

dönemi sonunda hesap döneminin son günü itibarıyla bilanço düzenlerler. Genel olarak bilanço, 

işletmenin dönem sonu mali dengesini gösteren belgedir P505F

506
P.  

Türk Ticaret Kanunu’na göre, tacir, ticari faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin 

sonunda, varlık ve borçlarının tutarlarının ilişkisini gösteren finansal tabloyu (sırasıyla açılış 

bilançosunu ve yıllık bilançoyu) çıkarmak zorundadır (TTK, m. 68/f.1). Türkiye Muhasebe 

Standartlarında aksi öngörülmemişse, bilançoda duran ve dönen varlıklar, özkaynaklar, borçlar 

ve dönem ayırıcı hesaplar ayrı ayrı kalemler olarak gösterilir ve yeterli ayrıntıya inilerek 

şemalandırılır. Duran varlıklar içinde işletmeye devamlı surette tahsis edilmiş bulunan varlıklar 

yer alır (TTK, m. 73).  

1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre, “bilanço, bir 

işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren 

mali tablodur”. 

Vergi Usul Kanunu’na göre, “bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve 

karşılıklı olarak değerleri itibarıyla tertiplenmiş hulâsasıdır” (VUK, m.192/f.1).  

Bilanço, “aktif” ve “pasif” olmak üzere iki tablodan oluşur. Aktif tablosunda varlıklar 

ile alacaklar ve varsa zarar, pasif tablosunda ise borçlar gösterilir (VUK, m. 192/f. 3). Aktif 

toplamı ile borçlar arasındaki fark, tacirin (girişimcinin) işletmeye tahsis ettiği ana sermayeyi 

(öz sermayeyi) gösterir (VUK, m.192/f. 4). Öz sermaye de pasif tablosuna kaydolunur ve 

böylece aktif ve pasif tablolarının toplamları denkleşir. Yedek akçeler ve kâr ayrı gösterilseler 

bile ana sermayenin (öz sermayenin) cüzüleri sayılırlar VUK, m. 192/f. 5). 

10.2.7.1.1.2. İkinci Sınıf Tacirler 

İkinci sınıf tacirler, birinci sınıf tacirler dışında kalanlardan defter tutmak zorunda 

olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına 

Maliye Bakanlığınca izin verilenlerdir (VUK, m. 178/f.1). Yeniden işe başlayan tacirler, yıllık 

iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler (VUK, m. 

178/f.2).  

10.2.7.1.2. Sınıf Değiştirme  

Birinci sınıf tacirlerin ikinci sınıfa geçişi ile ikinci sınıf tacirlerin birinci sınıfa geçişi 

bazı kurallara bağlanmıştır.  

                                                 
504  Ahmet KIZIL, Genel Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bahar Yayınevi, İstanbul, 2006, ss. 2-3.  

505  Ibid., s. 2. 

506  Yaşar KARAYALÇIN, op.cit., s. 40. 
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10.2.7.1.2.1. Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş 

İş hacmi bakımından birinci sınıfa dâhil olan tacirlerden durumları aşağıdaki şartlara 

uyanlar, bu şartların ortaya çıkmasını izleyen hesap döneminden itibaren ikinci sınıfa 

geçebilirler (VUK, m. 179): 

1. Bir hesap döneminin iş hacmi, VUK 177’de yer alan ve yukarıda belirtilen hadlerden 

%20’yi aşan bir oranda düşük olursa veya 

2. Arka arkaya üç hesap döneminin iş hacmi VUK 177’de yer alan ve yukarıda belirtilen 

hadlere göre %20’ye kadar düşük olursa. 

10.2.7.1.2.2. İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş 

İş hacmi bakımından ikinci sınıfa dâhil tacirlerden durumları aşağıdaki şartlara uyanlar, 

bu şartların ortaya çıkmasını izleyen hesap döneminden itibaren birinci sınıfa geçerler (VUK, 

m. 180): 

1. Bir hesap döneminin iş hacmi, VUK 177’de yer alan ve yukarıda belirtilen hadlerden 

%20’yi aşan bir oranda fazla olursa veya 

2. Arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi, VUK 177’de yer alan ve yukarıda 

belirtilen hadlere göre %20’ye kadar bir fazlalık gösterirse. 

İkinci sınıf tacirler, diledikleri takdirde bilanço esasına göre defter tutabilirler. Bu 

durumda, yukarıdaki kurallar, bu şekilde birinci sınıfa dâhil olan tacirler hakkında da uygulanır 

(VUK, m. 181). Örneğin, kendi isteği ile birinci sınıfı seçen bir tacir ikinci sınıfa geçmek 

istediğinde VUK 179’daki şartlar aranacaktır.  

Görüldüğü gibi, şartların oluşması hâlinde, birinci sınıftan ikinci sınıfa geçiş tacirin 

isteğine bırakılmışken, ikinci sınıftan birinci sınıfa geçiş zorunlu tutulmuştur.  

10.2.7.1.3. Defterler  

10.2.7.1.3.1. Birinci Sınıf Tacirlerin Tutacakları Defterler (Bilanço 

Esasında Tutulacak Defterler) 

10.2.7.1.3.1.1. Yevmiye Defteri  

Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve maddeler 

hâlinde düzenli olarak yazıldığı defterdir (VUK, m. 183/f.1).  

Yevmiye defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur. Mükellefler diledikleri 

takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini ciltsiz olarak da tutabilirler. 

Bilgisayar kâğıtları bu uygulamanın örneğidir (VUK, m. 183/f.22).  



278 

 

10.2.7.1.3.1.2. Defterikebir 

Defterikebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir 

şekilde, usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir 

(VUK, m. 184). 

10.2.7.1.3.1.3. Envanter Defteri 

Envanter defteri, işe başlama tarihinde ve daha sonra her hesap döneminin sonunda 

çıkarılan envanter ve bilançoların kaydedildiği defterdir (VUK, m. 185). Envanter ve 

bilançoların envanter defterine kaydedildiği tarihe “bilanço günü” denir (VUK, m. 185). 

Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur (VUK, m. 185). 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, 

alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde 

gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır (TTK, 

m. 66/f.1). Tacir açılıştan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenler. 

Faaliyet dönemi veya başka bir kanuni terimle hesap yılı on iki ayı geçemez. Envanter, düzenli 

bir işletme faaliyetinin akışına uygun düşen süre içinde çıkarılır (TTK, m.66/f.2). 

Envanter çıkarmak, bilanço günündeki varlıkları, alacakları ve borçları saymak, 

ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir 

(VUK, m. 186/f.1). Bununla birlikte, ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi 

mutad olmayan malların değerleri tahminen tespit olunur (VUK, m. 186/f.2). Varlıklar, 

alacaklar ve borçlar işletmeye dâhil iktisadi kıymetleri ifade eder (VUK, m. 186/f.3). 

10.2.7.1.3.2. İkinci Sınıf Tacirlerin Tutacakları Defterler (İşletme 

Hesabı Esasında Tutulacak Defterler) 

İkinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defter, işletme hesabını içeren işletme 

hesabı defteridir (VUK, m. 193). İşletme hesabının sol tarafını gider, sağ tarafını hasılat kısmı 

oluşturur. Hesabın gider kısmına satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında 

ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler; hasılat kısmına ise 

satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen paralarla tahakkuk eden 

alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılat kaydolunur (TTK, m. 76; 

VUK, m. 194/f.1).  

Gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan iktisadi kıymetler işletme hesabına 

intikal ettirilmez. Bununla birlikte, amortisman kaydı tutulmak şartıyla, her yıl ayrılan 

amortismanlar gider kaydolunabilir (VUK, m. 194/f.2). 

İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia alım satımı yapanların emtia 

envanteri çıkarmaları zorunludur (VUK, m.195/f.1). Emtia envanteri, işlemlere ait kayıtlarla 

karıştırılmamak kaydıyla, yeniden işe başlayanlarda işletme defterinin baş tarafına, daha sonra 

da her hesap dönemi kapandıktan sonra işlem kayıtlarını izleyen sayfalara yazılır (VUK, 
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m.195/f.2). İsteyen mükellefler, envanter kayıtları için ayrı bir envanter defteri de tutabilirler 

(VUK, m. 195/f.2).  

İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar, her hesap döneminin sonunda işletme hesabı 

hulâsası çıkarırlar. İşletme hesabı hulâsasının gider tablosuna; çıkarılan envantere göre hesap 

dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri ve hesap dönemi içinde satın alınan emtianın 

değeri ile yapılan her türlü giderler; hasılat tablosuna ise; hesap dönemi içinde satılan emtianın 

değeri ile alınan paralar ve çıkarılan envantere göre hesap dönemi sonundaki emtia 

mevcudunun değeri, birer kalemde ayrı ayrı yazılır (VUK, m.196). 

10.2.7.1.3.3. Sanayi İşletmeleri, Bankalar, Bankerler ve Sigorta 

Şirketleri ile Diğer Bazı Kurumların Tutacakları Özel Defter ve Kayıtlar  

Vergi Usul Kanunu’nda, faaliyet türleri itibarıyla mükelleflerin tutacakları başka defter 

ve kayıtlara da yer verilmiştir.  

10.2.7.1.3.3.1. İmalat Defteri 

Birinci sınıf tacirlerden devamlı olarak imalat işi ile uğraşanlar, yukarıda sayılan 

defterler ile birlikte bir “imalat defteri” de tutarlar. Bu deftere, satın alınan ve müşteri 

tarafından imalat için verilen her nevi hammadde ve başlıca yardımcı malzeme; bu maddelerden 

imalata harcanan veya aynen satılanlar; imal edilen mamul maddeler ve teslim edilen mamul 

maddeler gibi emtia giriş ve çıkış hareketleri, emtianın cins ve miktarları itibarıyla, tarih 

sırasına göre yazılır (VUK, m. 197/f.1). İmalât artıkları ve tali maddeler de imalat defterine 

kaydedilir (VUK, m. 197/f.3).  

Bu hükme rağmen, işletmelerde girdi ve çıktılar arasındaki ilişkinin izlenmesini sağlama 

amacına yönelik olan imalat defterinin tutulması zorunlu olmaktan büyük ölçüde çıkmıştır. 

Vergi Usul Kanunu’nun, imalat defterine kaydolunan bilgileri içerecek şekilde sınai muhasebe 

tutanların, Maliye Bakanlığından izin almak kaydı ile ayrıca imalat defteri tutmayabilecekleri 

yönündeki hükmüne (VUK, m. 203/f. 4) ek olarak, 8/1/1996 tarihli 246 Seri No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme sonucunda, gider hesaplarını Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan 7/A seçeneğine göre izleyerek giderlerini yapıldıkları 

anda ilgili defterikebir hesaplarına “fonksiyon esası”na göre kaydeden ve söz konusu giderleri 

aynı zamanda yardımcı defterlerde hem çeşit esasına hem de ilgili gider yerlerine göre izleyen 

mükelleflerin imalat defteri tutma zorunluluğu 1/1/1996 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Bu 

nedenle, imalat defteri tutma zorunluluğu, bugün, sadece bilanço esasına göre defter tutan 

küçük işletmelerle sınırlı kalmaktadır P506F

507
P. 

İmalâtın kombine niteliğe sahip olması hâlinde imalat defteri kayıtları özellik gösterir. 

Kombine imalat, hammaddeden tam mamule kadar olan müstakil imal safhalarında ayrı ayrı 

emtia mahiyetini arz eden maddelerin elde edilmesi ve bu imal işlerinin birbirine bağlanarak 

aynı işletme dâhilinde yapılmasıdır. İplik-dokuma, yağ-sabun, kereste-mobilya, un-makarna 

                                                 
507  Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., s. 506. 
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imalatı, kombine imalata örnek gösterilebilir. Bununla birlikte, boyama, kasarlama, apre, 

cilâlama gibi bitim işleri kombine imalatı ifade etmez (VUK, m. 198). Kombine imalat 

yapanlar, her müstakil imal işini imalat defterinin ayrı ayrı kısımlarında gösterirler. Bu takdirde, 

bir safhanın mamulü (çıktısı), takip eden safhaya teslim gösterilmek şartıyla bu safhanın 

hammaddesini (girdisini) oluşturur (VUK, m. 199/f.1). Mükellefler diledikleri takdirde, her 

müstakil imal aşaması için ayrı bir imalat defteri kullanabilirler (VUK, m. 199/f.2). 

10.2.7.1.3.3.2. Bitim İşleri Defteri 

Birinci ve ikinci sınıf tacirlerden boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilâlama gibi 

ücretle yapılan bitim işleriyle uğraşanlar, imalat defteri yerine, bir “bitim işleri defteri” 

tutarlar. Bu deftere, müşterilerden alınan ve işlendikten sonra geri verilen emtianın cinsi ve 

miktarı tarih sırasıyla yazılır (VUK, m. 200). Sınai kuruluşlara, bitim işleri defteri tutmak 

yerine, bu deftere yazmaları gereken bilgileri, imalat defterine kaydetme serbestliği de 

tanınmıştır (VUK, m. 203/f. 2). 

10.2.7.1.3.3.3. Banka, Banker ve Sigorta Şirketlerinin Gider Vergisi 

Defteri 

Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri, banka ve sigorta muameleleri vergisi 

kapsamına giren işlemlerini müfredatlı veya bordrolar üzerinden toplu olarak kendi muhasebe 

defterlerinde ya da ayrı bir “banka sigorta muameleleri vergisi defteri”nde, diğer 

işlemlerinden ayırarak gösterirler (VUK, m. 204/f.1)). Bankalar ve mevduat faizi ödeyen 

bankerler, bu konularla ilgili bilgileri yukarıda belirtilen defter kayıtlarında müfredatlı olarak 

göstermeye mecburdurlar (VUK, m. 204/f.2). 

10.2.7.1.3.3.4. Damga Vergisi Defteri 

VUK, mükerrer madde 257 çerçevesinde verilen yetki uyarınca, Maliye Bakanlığı, 

anonim şirketler için tasdike tabi damga vergisi defteri tutulması zorunluluğunu uygulamaya 

koymuştur (20 Seri No.lu Damga vergisi Genel Tebliği). Damga vergisi defteri tutulması, 

anonim şirketler dışında kalan sermaye şirketleri (eshamlı komandit şirketler ve limited 

şirketler) ile birinci sınıf tüccarların ise isteğine bırakılmıştır (33 Seri No.lu Damga Vergisi 

Genel Tebliği). 

10.2.7.1.3.3.5. Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Hasılat Defteri 

Yabancı ulaştırma kurumları veya bunları Türkiye’de temsil eden şube veya acentaları 

bir “hasılat defteri” tutmaya ve bu deftere, tarih sırasıyla ve müfredatlı olarak Türkiye’de elde 

ettikleri hasılatı kaydetmeye mecburdurlar. Hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumlarının 

bu işleri için ayrıca muhasebe defteri tutmaları zorunlu değildir (VUK, m.207). 
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10.2.7.1.3.3.6. Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına Ait 

Kayıtlar  

Defter tutmak zorunda olan gerçek kişiler gelir vergisine tabi menkul ve gayrimenkul 

sermayeleri ile bunlardan elde edilen iratları ve bunlara ilişkin giderleri defterikebir veya 

işletme hesabının veya serbest meslek kazanç defterinin ayrı bir sayfasına veya ayrı bir deftere 

ya da bir cetvele ayrı ayrı kaydetmeye mecburdurlar (VUK, m. 208/f.1). Bu kayıtlar, mükellefin 

diğer kazançlarını tespit amacıyla tuttuğu hesaplara karıştırılmaz ve o hesaplarla birleştirilmez 

(VUK, m. 208/f.2). 

10.2.7.1.3.3.7. Ambar Defteri 

Depo ve ardiye işletenlerle nakliye ambarları ayrıca bir “ambar defteri” tutarlar. Bu 

deftere, malın ambara giriş tarihi, cinsi, miktarı, kimin tarafından teslim edildiği, nereye ve 

kime gönderildiği, alınan nakliye bedelinin tutarı gibi bilgiler kaydolunur. İşlerinin gereği 

olarak bu bilgilere muhasebe kayıtlarında yer verecek şekilde defter tutanlar ayrıca ambar 

defteri tutmazlar (VUK, m. 208).  

10.2.7.1.3.4. Ticari Defterlerin Delil Niteliği 

Usulüne uygun olarak tutulan ticari defterler, tacirler arasında ortaya çıkan ve taraflar 

için ticari iş niteliğine sahip bulunan uyuşmazlıklarda delil olabilirler.  

Ticari defterlerin delil niteliğine ilişkin hükümlere 6102 sayılı yeni Türk Ticaret 

Kanunu’nda yer verilmemiştir. Bununla birlikte, bu konu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nda düzenlenmiştir P507F

508
P. Kanunun “ticari defterlerin ibrazı ve delil olması” kenar 

başlıklı 222’nci maddesinde; 

“1. Mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari defterlerinin ibrazına kendiliğinden veya 

taraflardan birinin talebi üzerine karar verebilir. 

2. Ticari defterlerin, ticari davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için, kanuna göre 

eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış ve defter 

kayıtlarının birbirini doğrulamış olması şarttır. 

3. İkinci fıkrada belirtilen şartlara uygun olarak tutulan ticari defter kayıtlarının sahibi 

ve halefleri lehine delil olarak kabul edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şartlara uygun olarak 

tutulmuş ticari defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı olmaması veya ilgili hususta hiç bir 

kayıt içermemesi yahut defter kayıtlarının aksinin senet veya diğer kesin delillerle 

ispatlanmamış olması gerekir. Bu şartlara uygun olarak tutulan defterlerdeki sahibi lehine ve 

aleyhine olan kayıtlar birbirinden ayrılamaz. 

                                                 
508 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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4. Açılış veya kapanış onayları bulunmayan ve içerdiği kayıtlar birbirini doğrulamayan 

ticari defter kayıtları, sahibi aleyhine delil olur. 

5. Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer tarafın ticari defterlerindeki 

kayıtları kabul edeceğini belirtir; ancak, karşı taraf defterlerini ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep 

eden taraf iddiasını ispat etmiş sayılır” hükümlerine yer verilmektedir. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda, mahkemenin ticari defterleri sahibi lehine delil 

olarak kabul etmeden önce, kanaatini kuvvetlendirmek için, o kaydın doğru olduğuna ve 

davacının davalıda yerine getirilmesi gereken hakkı bulunduğuna dair defter sahibine, 

tamamlayıcı bir yemin (resen yemin) vereceği; ayrıca, taraflardan biri karşı tarafın ticari 

defterlerinin içeriğini kabul edeceğini mahkeme huzurunda beyan etmiş iken, karşı tarafın ticari 

defterlerini ibrazdan kaçınması hâlinde, mahkemenin, defterlerin ibrazını istemiş olan tarafa 

iddiasının sıhhati hakkında bir yemin vereceği (kesin yemin ya da taraf yemini) hükümleri yer 

almakta idi (6762 sayılı TTK, m.83).  

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ve doktrinde “tamamlayıcı yemin” ile 

kesin “yemin (taraf yemini) olarak adlandırılan hükümlere 6102 sayılı yeni Türk Ticaret 

Kanunu’nda yer verilmediği görülmektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 

yapılan yeni düzenlemede ise yemin kurumu yerine, ticari defterlerle ispat usulü kabul 

edilmiştirP508F

509
P. 

10.2.7.2. Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defterler 

Serbest meslek erbabı P509F

510
P, kazanç defteri tutar. Bu defterin bir tarafına giderler, diğer 

tarafına ise hasılat kaydolunur. Gider tarafına, yapılan giderlerin türü ve giderin yapıldığı tarih; 

hasılat tarafına, hizmet bedelinin alındığı tarih ve alınan miktar ile alındığı kişi yazılır (VUK, 

m.210).  

Serbest meslek erbabı, işinde bir yıldan fazla kullandığı ve amortismana tabi tuttuğu 

tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını tuttuğu amortisman kayıtlarında 

gösterir (VUK, m.211). Vergi Usul Kanunu’na göre, amortisman kayıtları, envanter defterinin 

ayrı bir yerinde veya özel bir amortisman defterinde veya amortisman listelerinde tutulabilir 

(VUK, m. 189). Amortisman kayıtları için amortisman defteri veya amortisman listeleri 

kullanıldığı takdirde, bu defter ve listelerde yazılı değerler serbest meslek kazanç defterine 

topluca aktarılabilir P510F

511
P. 

                                                 
509 Abuzer KENDİGELEN, Türk Ticaret Kanunu-Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 12 Levha 
Yayıncılık, İstanbul, Ekim, 2011, s. 80. 

510  “Serbest meslek erbabı”, Gelir Vergisi Kanunu’nunda “serbest meslek faaliyetini mutat meslek hâlinde ifa 
edenler” olarak tanımlanmaktadır (GVK, m. 66/f.1). 

511  Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., s. 514. 
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Hekimler, isterlerse, gerekli bilgilere protokol defterlerinde yer vermek şartıyla kazanç 

defteri tutmayabilirler (VUK, m. 210/f.4). Noterlerin, noterlik görevini ifa ile mükellef 

olanların ve borsa acentalarının resmi defterleri, kazanç defteri yerine geçer (VUK, m.212).  

10.2.7.3. Çiftçilerin Tutacakları Defterler 

Çiftçilerin vergilendirilmesinde esas olarak tevkifat usulü kabul edilmiştir. Bununla 

birlikte, Gelir Vergisi Kanunu’nun 54’üncü maddesinde yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini 

aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyette bir motorlu araca veya on yaşına kadar 

ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde tespit olunarak 

vergilendirilir (GVK, m.53/f.1). Çiftçiler isteklerine bağlı olarak da gerçek usulü seçebilirler 

(GVK, m.53/f.5). Gerçek usul, zirai işletme hesabı esası ile bilanço esasından oluşmaktadır. 

Gerçek usule tabi olan ya da tevkifat usulünden bu usule geçen çiftçilerin kazançları zirai 

işletme hesabı esasına göre, diledikleri takdirde de bilanço esasına göre tespit edilir (GVK, m. 

53/f.1). 

Bilanço esasında tutulacak defterler tacirlerin tutacakları defterlerin aynıdır. Başka bir 

deyişle, bu defterler esas olarak yevmiye defteri, defterikebir ve envanter defterinden 

oluşmaktadır. Zirai işletme hesabı esasında tutulacak defter ise “çiftçi işletme defteri”dir. Zirai 

işletme hesabını içeren bu defterin, sol tarafına giderler, sağ tarafına ise hasılat kaydolunur 

(VUK, m. 213/f.1). Çiftçi işletme defteri tutanlar, amortismana tabi kıymetleri ile bu kıymetler 

üzerinden ayrılan amortismanları, envanter defterinin ayrı bir yerinde veya özel bir amortisman 

defterinde veya amortisman listelerinde gösterebilecekleri gibi (VUK, m. 189), bu kayıtları 

çiftçi işletme defterinin ayrı bir yerinde de tutabilirler. 

10.2.8. Kayıt Düzeni İlkeleri 

Defterlere kayıt düzeni konusunda uyulması gereken ilkeler Türk Ticaret Kanunu’nda, 

Vergi Usul Kanunu’nda ve muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde yer almaktadır.  

Türk Ticaret Kanunu’na göre; defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. 

Kayıtlarda kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde, bunların 

anlamlarının açıkça belirtilmesi gerekir (TTK, m. 65/f.1). Defterlere yazımların ve diğer gerekli 

kayıtların, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılması zorunludur (TTK, m. 65/f.2). 

Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. 

Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler yasaktır (TTK, m. 

65/f.3). Uygulanan muhasebe sistem ve yöntemlerinin Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun 

olması şartıyla, defterler ve gerekli diğer kayıtların, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin 

dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulması mümkündür. Defterlerin ve 

gereklidiğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince 

bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin 

edilmiş olması şarttır (TTK, m. 65/f.4).  



284 

 

Kayıt düzeni ile ile ilgili ilkeler, Vergi Usul Kanunu’nun “Mükellefin Ödevleri” başlıklı 

ikinci kitabının “Defter Tutma” başlıklı ikinci kısmının “Kayıt Nizamı” başlıklı dokuzuncu 

bölümünde düzenlenmiştir. Bu ilkeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

1. Defter ve kayıtların esas olarak Türkçe tutulması; 

2. Kayıt ve belgelerde Türk para biriminin kullanılması;  

3. Defterlerin mürekkepli kalemle veya makine ile yazılması; 

4. Yanlış kayıtların muhasebe kurallarına göre ya da kanuna uygun şekilde 

düzeltilmesi; 

5. Boş satır bırakılmaması; 

6. Defter sayfalarının yırtılmaması, sırasının bozulmaması veya yok edilmemesi;  

7. İşlemlerin defterlere zamanında kaydedilmesi. 

10.2.8.1. Defter ve Kayıtların Türkçe Tutulması  

Defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak 

şartıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar, vergi matrahını 

değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlerde de yapılabilir (VUK, m.215/1). 

10.2.8.2. Kayıt ve Belgelerde Türk Para Biriminin Kullanılması  

Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı 

gösterilmek şartıyla yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Ancak, yurt dışındaki 

müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz (VUK, 

m.215/2-a).  

Ödenmiş sermayesi (yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye’ye ayrılan ödenmiş 

sermayesi) en az 100 milyon ABD Doları ya da eş değeri yabancı para karşılığı Türk lirası ve 

sermayesinin en az %40’ı ikametgâhı, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kişilere ait 

olan işletmelere, kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına 

Bakanlar Kurulu’nca izin verilebilir. Bu şartların ihlal edildiği hesap dönemini izleyen hesap 

döneminden itibaren Türk para birimine göre kayıt tutma zorunluluğu başlar (VUK, m.215/2-

b). 

Türk para birimiyle yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günün Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevrilir. İktisadi kıymetlerin değerleri 

ile vergi matrahı kayıt yapılan para birimine göre tespit edilir ve beyannamenin verilmesi 

gereken ayın ilk gününün kuruyla Türk parasına çevrilerek beyan edilir. Vergi ödeme, mahsup 

ve iade işlemlerinde de Türk lirası tutarlar kullanılır (VUK, m. 215/2-ba). 
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Kayıtlarını yabancı para birimleriyle tutan mükellefler, VUK, mükerrer m. 298/A 

hükmü uyarınca enflasyon düzeltmesi yapamazlar. Bu yasak, Türk para birimiyle kayıt tutmaya 

başlamaları halinde de üç yıl süreyle devam eder (VUK, m. 215/2-bb).  

10.2.8.3. Defterlerin Mürekkepli Kalemle veya Makine ile Yazılması 

Defterlerin mürekkeple veya makine ile yazılması zorunludur (VUK, m. 216/f.1). 

Burada önemli olan defter kayıtlarının silinerek değiştirilmeye elverişli kurşun kalem vb. ile 

tutulmamasıdır. Bu amaçla, dolmakalem, tükenmez kalem ve benzeri kalemler ile daktilo 

makinesi ve bilgisayar yazıcıları kullanılabilir.  

Kayıtların tutulması için kullanılmasına izin verilmeyen kurşun kalem, her türlü 

defterde hesaplar kapatılıncaya kadar toplamların geçici olarak yazılması için 

kullanılabilmektedir (VUK, m. 216/f.2). 

10.2.8.4. Yanlış Kayıtların Muhasebe Kurallarına Göre ve Kanuna 

Uygun Şekilde Düzeltilmesi 

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar, ancak muhasebe kurallarına göre 

düzeltilebilir. Diğer defterlerde yapılan rakam ve yazı hataları ise, yanlış rakam veya yazı 

okunacak şekilde çizilerek, üst veya yan tarafına ya da ilgili bulunduğu hesaba doğrusu 

yazılmak suretiyle düzeltilir (VUK, m. 217/f.1). Defterlerde yer alan kayıtları kazıyarak, 

çizerek veya silerek okunamaz bir hâle getirmek yasaktır (VUK, m. 217/f.2). 

10.2.8.5. Boş Satır Bırakılmaması 

Defterlerde, kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin boş 

bırakılamaz ve atlanamaz (VUK, m. 218/f.1). 

10.2.8.6. Defter Sayfalarının Yırtılmaması, Sırasının Bozulmaması 

veya Yok Edilmemesi  

Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz; tasdikli müteharrik yaprakların 

sırası bozulamaz ve bu yapraklar yırtılamaz (VUK, m. 218/f.2).  

10.2.8.7. İşlemlerin Defterlere Zamanında Kaydedilmesi 

İşlemlerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin düzen ve açıklığını 

bozmayacak bir zaman içinde kaydedilmesi şarttır. Bununla birlikte, kayıtların 10 günden fazla 

geciktirilmesi uygun değildir (VUK, m.219/a).  

Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin 

imza ve parafını taşıyan mazbut belgelere dayanarak yürüten kuruluşlarda, işlemlerin bunlara 

kaydedilmesi deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, en geç 45 gün içinde defterlere 

intikal ettirilmesi zorunludur (VUK, m.219/b).  
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İşlemlerin günü gününe kaydedilmesi gereken defterler de vardır. Serbest meslek 

erbabının tuttuğu serbest meslek kazanç defteri ile bugün kullanılmayan birinci ve ikinci sınıf 

tacirlerin tuttuğu, ancak 4369 sayılı Kanun’la zorunlu olmaktan çıkarılan günlük kasa defteri 

ve günlük perakende satış ve hasılat defteri bu defterlerdendir (VUK, m. 219/c).  

10.2.9. Defterlerin Tasdiki 

10.2.9.1. Tasdik Zorunluluğu ve Tasdike Tabi Defterler 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması gereken bütün defterlerin; Vergi Usul Kanunu 

uyarınca ise, defterikebir hariç olmak üzere, tutulması gereken bütün defterlerin tasdik 

ettirilmesi zorunludur (TTK, m.64; VUK, m.220/f.1). Vergi Usul Kanunu’na göre 

defterikebirin tasdik ettirilme zorunluluğu bulunmamasının nedeni, bu defterde yer alan 

kayıtların yevmiye defterindeki kayıtların türevi olması, o kayıtların bir başka tertipte 

sunulmasından ibaret bulunmasıdır. Başka bir deyişle, “defterikebir kayıtları, yevmiye defteri 

kayıtlarının hesaplara göre dağıtılarak yansıtılmasından ibarettir”P511 F

512
P.  

Vergi Usul Kanunu’na göre tasdike tabi defterler şunlardır (VUK, m. 220/f.1): 

1. Yevmiye defteri; 

2. Envanter defteri; 

3. İşletme defteri; 

4. Çiftçi işletme defteri; 

5. Damga vergisi defteri; 

6. Yabancı ulaştırma kurumlarının hasılat defteri; 

7. Serbest meslek kazanç defteri. 

Kanunda bu defterlerin yerine kullanılmasına izin verilen defterler de tasdik ettirilmek 

zorundadır (VUK, m.220/f.2). Örneğin, hekimlerin serbest meslek kazanç defteri yerine 

tuttukları protokol defteri de tasdike tabidir P512F

513
P. 

10.2.9.2. Tasdik Zamanı  

10.2.9.2.1. Yeni Defter Tasdiki  

Öteden beri işe devam etmekte olanların, defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son 

ayda tasdik işlemini yaptırmaları zorunludur. Buna göre, hesap dönemi takvim yılı olan 

                                                 
512  Selim KANETİ, op.cit.,  s. 159. 

513  Yılmaz ÖZBALCI,  op.cit., s. 519. 
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mükelleflerin defterlerini Aralık ayı içinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Maliye 

Bakanlığınca özel hesap dönemi tespit edilen mükellefler ise, tasdik işlemini özel hesap 

döneminin başladığı tarihten önceki ay içinde yaptırırlar (VUK, m. 221/1,2).  

Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe 

başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti 

kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde defterlerini tasdik ettirirler 

(VUK, m. 221/3).  

Tasdike tabi defterleri dönem içinde dolanlar yeni defterlerini kullanmaya başlamadan 

önce tasdik ettirmek zorundadırlar (VUK, m. 221/4). Bu durumda, işlemlerin defterlere kaydı 

için, en geç 10 gün; kayıt işlemlerini devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota, bordro gibi 

yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara göre yürüten kuruluşlarda ise en 

geç 45 gün süre tanındığından, tasdikin bu süreler içinde yaptırılması gerekir (VUK, m. 219). 

10.2.9.2.2. Tasdiki Yenileme (Ara Tasdiki)  

Bir hesap döneminde dolmayan defterlerin, mükellefin istemesi hâlinde, izleyen hesap 

döneminde de kullanılması mümkündür. Bu durumda, hesap dönemi takvim yılı olan 

mükelleflerin Ocak ayı içinde; özel hesap dönemi uygulayanların ise Maliye Bakanlığınca 

tespit edilen özel hesap döneminin ilk ayı içinde tasdiki yenilemeleri, başka bir deyişle ara 

tasdiki yaptırmaları zorunludur VUK, m. 222). 

10.2.9.2.3. Defterlerin Zamanında Tasdik Ettirilmemesinin Sonuçları 

Defterlerin süresinde tasdik ettirilmemesi resen vergi tarhı sebeplerinden olduğu gibi 

(VUK,m.30/f.2, b.3), usulsüzlük (VUK, m. 352) veya vergi ziyaı (VUK, m. 344) cezasının 

uygulanmasını da gerektirir.   

Kanuni süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde tasdik ettirilen defterler geçerli 

kabul edilir. Ancak, bu durumda ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir. Süre sonundan itibaren 

bir aydan daha uzun bir süre geçtikten sonra tasdik ettirilen defterler ise hiç tasdik ettirilmemiş 

sayılır. Böyle bir durumda, yukarıda da belirtildiği gibi resen vergi tarhı işlemi uygulanarak 

birinci derece usulsüzlük veya vergi ziyaı cezalarından miktarı fazla olan kesilir. 

10.2.9.3. Tasdik Makamı 

Tasdik mükellefin iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgâhının bulunduğu yerdeki 

noter tarafından yapılır. Menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acentaların defterleri borsa 

komiserliği tarafından tasdik olunur (VUK, m. 223/f.1). Kuruluş aşamasındaki anonim ve 

limited şirketlerin defterleri, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil memuru veya noter 

tarafından tasdik edilir (VUK, m. 223/f.3).  

Tasdik makamları, tasdik ettikleri defterlere ilişkin bilgileri tarih sırasına göre üçer aylık 

bordrolara yazarak, bunları en geç bir ay içinde bulundukları yerin en büyük mal memuruna 
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tevdi ederler. Kanunda bu bilgiler, tasdik numarası, tasdik tarihi, defter sahibinin adı, soyadı 

veya unvanı, işi veya mesleği, bağlı bulunduğu vergi dairesi, defterin nev’i ve tasdik edildiği 

yıl olarak belirtilmiştir. Bilgilerin tasdik makamları tarafından üçer aylık bordrolar yerine 

münferit fişlerle bildirilmesi de mümkündür (VUK, m. 226). 

10.2.9.4. Tasdik Usulü  

10.2.9.4.1. Tasdik Şerhi  

Tasdik şerhi, noterler ve ticaret sicili memurlarınca (kuruluş aşamasındaki anonim ve 

limited şirketler için) defterin ilk sayfasına yazılır. Tasdik şerhinde; defter sahibinin adı, soyadı, 

varsa unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi, iş veya mesleğin nev’i, defterin nev’i, sayfa sayısı, 

kullanılacağı hesap dönemi, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mührü 

ve imzası yer alır (VUK, m. 224).  

10.2.9.4.2. Tasdik Şekli  

Ciltli defterler ile müteharrik yapraklı defterlerde sayfa numaralarının birbirini izlediği 

görüldükten sonra her bir sayfa tasdik makamının resmi mührü ile mühürlenir. Müteharrik 

yapraklı yevmiye defteri kullananların tasdikli yaprakları bittiği takdirde, yeni yapraklar 

kullanılmadan önce tasdik ettirilir. Yeni yaprakların sayfalarına tasdikli yaprakların sayfalarını 

izleyecek şekilde numara verilir. Tasdik makamı ilâve yaprakların sayısını ilk tasdik şerhinin 

altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder (VUK, m. 225).  

10.3. Belge Düzenine Uyma Ödevi 

10.3.1. Genel Açıklama 

Vergi mükellefiyetine ilişkin olay, durum ve işlemlerin belgelere yansıtılması genel 

olarak kabul edilmiş bir ilkedir. Bu durum, vergi sistemlerine egemen olan “gerçek usul”ün 

gereği olmakla birlikte, bazı hâllerde götürü usul uygulamasında da belgelere başvurulduğu 

bilinmektedir.  

Belgeler, defter kayıtlarının da dayanağını oluşturur. Bir kaç istisna dışında, bütün 

kayıtların belgelere dayanması yasal bir zorunluluktur. Vergi matrahı mükellefin defter ve 

belgelerine göre tespit ve beyan edildiğinden, belge mükellef için kayıtlarının ve beyanının 

doğruluğunu gösteren bir delil, vergi idaresi için ise önemli bir vergi denetimi aracıdır P513 F

514
P. 

Ancak, belgelerin bu işlevleri yerine getirebilmeleri, şekil şartlarını sağlamalarının yanı sıra, 

maddi gerçeğe de uymalarına bağlıdır P514F

515
P. 

                                                 
514  Yılmaz ÖZBALCI,  op.cit., s. 549.   

515  Selim KANETİ, op.cit.,  s. 161. 
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10.3.2. İspat Edici Kâğıtlar 

Vergi Usul Kanunu’nda aksine hüküm bulunmadıkça, mükelleflerce kanuna göre 

tutulan ve üçüncü kişilerle olan ilişki ve işlemleri gösteren kayıtların belgelendirilmesi 

zorunludur. Defter tutmak zorunda olmayan mükellefler de vergi matrahlarının tespiti ile ilgili 

giderlerini belgelendirmeye mecburdurlar. Ancak, bu mecburiyet götürü usulde tespit edilen 

giderleri kapsamaz. Vergi Usul Kanunu’na göre kullanılan ve kanunun Maliye Bakanlığına 

verdiği yetkiye dayanarak kullanma mecburiyeti getirilen belgelerden, öngörülen zorunlu 

bilgileri taşımayan belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır (VUK, m. 

227).   

10.3.3. Vergi Beyannamelerinin İmzalanması ve Yeminli Mali Müşavir 

Tasdik Raporları  

Maliye Bakanlığı, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanun’a göre yetki almış serbest 

muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler tarafından da 

imzalanması mecburiyetini getirmeye ve vergi kanunlarında yer alan bazı vergi avantajlarından 

(muaflık, istisna, zarar mahsubu vb.) yararlanılmasını yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş 

tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya; ayrıca, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir (VUK, mük.m. 227/f.1). Yararlanılması yeminli mali müşavirler 

tarafından düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunu 

zamanında ibraz etmeyen mükellefle tasdike konu haktan yararlanamazlar. Maliye Bakanlığı 

tasdik raporlarının ibraz süresini iki aya kadar uzatmaya yetkili bulunmaktadır (VUK, mük.m. 

227/f.3). 

Beyannameleri imzalayan veya tasdik raporlarını düzenleyen meslek mensupları, 

imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter 

kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını oluşturan belgelere uygun olmaması nedeniyle doğan 

vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte 

müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar (VUK, mük.m.227/f.2).  

10.3.4. Belgelendirilmesi Zorunlu Olmayan Kayıtlar  

Vergi Usul Kanunu’nda, kayıtların belgelere dayandırılması ilkesinin bazı istisnalarına 

yer verilmiştir. İspat edici kâğıt aranmayan bu istisnalar şunlardır (VUK, m.228/f.1): 

1. Örf ve teamüle göre bir belgeye dayandırılması mutat olmayan çeşitli giderler; 

2. Belge sağlanmasına imkân bulunmayan giderler; 

3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler. 

Bu giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olmamakla birlikte, örf ve teamüle göre bir 

belgeye dayandırılması mutat olmayan giderler ile belge sağlanmasına imkân bulunmayan 
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giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve belgesiz olarak kaydedilen gider 

miktarlarının işin genişlik ve mahiyetine uygun olması zorunludur (VUK, m.228/f.2).  

10.3.5. Belge Türleri  

Vergilendirme ile ilgili olay, durum ve işlemlerin tevsiki amacıyla verilmesi ve alınması 

zorunlu olan belgeler Vergi Usul Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (VUK, m.229-

mük.m.242). Bu belgeler; fatura, perakende satış vesikası, gider pusulası, müstahsil makbuzu, 

serbest meslek makbuzu, ücret bordrosu, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük 

müşteri listesi, muhabere evrakı ve diğer çeşitli belgelerdir. 

10.3.5.1. Fatura 

10.3.5.1.1. Faturanın Tanımı ve Şekli 

Fatura, satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek 

üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari belgedir (VUK, 

m.229).  

Faturada bulunması gereken bilgiler şunlardır (VUK, m. 230): 

1. Faturanın düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası; 

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi 

ve hesap numarası; 

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası; 

4. Malın veya işin nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı; 

5. Satılan malların teslim tarihi ve sevk irsaliyesinin numarası.  

10.3.5.1.2. Faturanın Düzeni 

Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir (VUK, m. 

231):   

1. Faturalar sıra numaralarına göre birbirini izler. Aynı işletmenin çeşitli şube ve 

kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde, bu 

faturalara şube veya kısım adlarının yazılması veya özel işaretle seri ayrımı yapılması 

zorunludur. 

2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalem ile doldurulur. 

3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği 

takdirde, her birine kaçıncı örnek olduğu yazılır. 
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4. Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya adına imzaya yetkili olanların imzası 

bulunur. 

5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde 

düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmeyen fatura hiç düzenlenmemiş sayılır.  

6. Birinci ve ikinci sınıf tacirler, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak 

zorunda olan çiftçiler; birinci ve ikinci sınıf tacirlere, serbest meslek erbabına, kazançları basit 

usulde tespit edilen tacirlere, defter tutmak zorunda olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa 

sattıkları mallar veya yaptıkları işler için verdikleri faturalarda yer alan müşterinin adı ve soyadı 

ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Fatura 

düzenleyenin istemesi hâlinde, müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösteren 

belgeyi ibraz etmek zorundadır. 

10.3.5.1.3. Fatura Kullanma Zorunluluğu  

Birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, kazancı basit usulde tespit edilenlerin ve defter tutmak 

zorunda olan çiftçilerin; birinci ve ikinci sınıf tacirlere, serbest meslek erbabına, kazancı basit 

usulde tespit edilen tacirlere, defter tutmak zorunda olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa 

sattıkları mallar veya yaptıkları işler için fatura vermeleri, mal satın alan veya iş yaptıranların 

da fatura istemeleri ve almaları zorunludur (VUK, m.232/f.1). 

Birinci ve ikinci sınıf tacirler, serbest meslek erbabı, kazancı basit usulde tespit 

edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler ve vergiden muaf esnaf dışında kalanların; birinci 

ve ikinci sınıf tacirler, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak zorunda olan 

çiftçilerden satın aldıkları mal ya da bunlara yaptırdıkları iş bedelinin 800 Türk lirasını 

geçmesi veya bedel bu tutardan az olsa dahi istenmesi hâlinde, malı satanın veya işi yapanın 

fatura vermesi zorunludur (VUK, m.232/f.2). Burada belirtilen parasal sınır, esas olarak nihai 

tüketicilere yapılan satışlar bakımından geçerlidir. Satılmak üzere alınan mallar için tutara 

bakılmaksızın fatura düzenlenmesi gerekmektedir P515F

516
P. 

Faturanın alınıp verilmesi Vergi Usul Kanunu’na göre zorunlu olduğu hâlde, Türk 

Ticaret Kanunu’nda tacirin veya müşterinin tercihine bırakılmıştır. Buna göre, ticari işletmesi 

bağlamında bir mal satmış, imal etmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat temin etmiş olan tacirden, 

diğer taraf kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise, bu durumun da faturada 

gösterilmesini isteyebilir (TTK, m. 21/f.1). Bir faturayı alan kişi, aldığı tarihten itibaren sekiz 

gün içinde içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa, faturanın içeriğini kabul etmiş sayılır 

(TTK, m. 22/f.2).  

10.3.5.2. Perakende Satış Vesikaları 

Birinci ve ikinci sınıf tacirler, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak 

mecburiyetinde olan çiftçilerin, fatura vermek zorunda olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin 

                                                 
516  Yılmaz ÖZBALCI,  op.cit., s. 557.   
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bedelleri perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları veya giriş ve yolcu 

taşıma biletleri ile tevsik olunur. Bu belgelerde, işletme veya mükellefin adı, düzenleme tarihi 

ve alınan paranın miktarı gösterilir. Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve 

sıra numaraları birbirini izleyecek şekilde düzenlenir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak 

düzenlenerek bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanılıp da müşteriye fiş 

verilmemesi hâlinde, perakende satış fişi düzenlenmesi ve müşteriye verilmesi zorunludur 

(VUK, m.233).  

Bu belgelerin dışında, 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi 

Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ile 

satışını yaptıkları malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere 

satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tacirlere ödeme kaydedici cihaz 

kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen satış 

fişleri ve rulolar, mükelleflerin fatura vermek zorunda olmadıkları satışların ve yaptıkları 

işlerin belgelendirilmesi için kullanılır ve fatura yerine geçer (ÖKCK, m. 1). Ödeme kaydedici 

cihazlar kullanılarak verilen satış fişlerinde, satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı, soyadı 

veya unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası, satılan malların cinsi ve 

bedelleri, vergili olup olmadıkları, birbirini izleyen fiş numaraları, işlem tarihi, cihazın 

onaylandığını gösteren sembol ve cihazın sicil numarası yer alır (ÖKCK, m. 3).  

10.3.5.3. Gider Pusulası 

Gider pusulası, birinci ve ikinci sınıf tacirler, kazancı basit usulde tespit edilenler ve 

defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa 

yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar için düzenleyerek işi yapana veya emtiayı 

satana imza ettirecekleri belgedir. Gider pusulası, vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş 

fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, kişisel eşyasını satan 

kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi değerli eşya için de düzenlenir. Gider 

pusulasında, işin mahiyeti, malın cinsi ve nev’i, miktar ve bedeli, iş ücreti, işi yaptıran ile 

yapanın ya da malı satın alan ile satanın ad, soyad ve varsa unvanları ile adresleri ve tarih 

bilgileri yer alır. Bu belge iki nüsha olarak düzenlenerek bir nüshası işi yapana veya malı satana 

verilir (VUK, m. 234). Gider pusulası unsurları bakımından faturaya benzemekle birlikte, malı 

alan veya hizmeti yaptıran tarafından düzenlenmesi, bu belgeyi, malı satan veya hizmeti 

yapanın düzenlediği faturadan ayırır P516 F

517
P. 

10.3.5.4. Müstahsil Makbuzu 

Müstahsil makbuzu, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alan 

birinci ve ikinci sınıf tacirler ile defter tutmak zorunda olan çiftçilerin düzenlediği bir belgedir. 

Müstahsil makbuzu malı satın alanlar tarafından iki nüsha olarak düzenlenir. Malı satın alanlar, 

makbuzun bir nüshasını imzalayarak malı satan çiftçiye vermeye ve bir nüshasını da çiftçiye 

imzalatarak almaya mecburdurlar. Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde 

                                                 
517 Selim KANETİ, op.cit., s. 166. 
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kalan nüshası fatura yerine geçer. Bu belgede, makbuzun tarihi; malı satın alan tüccar veya 

çiftçinin adı, soyadı, unvanı ve adresi; malı satan çiftçinin adı, soyadı ve ikametgâh adresi; satın 

alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli yer alır. Müstahsil makbuzu, seri ve sıra numaraları 

birbirini izleyecek şekilde düzenlenir (VUK, m.235). 

10.3.5.5. Serbest Meslek Makbuzu 

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının mesleki faaliyeti ile ilgili olarak 

yaptığı tahsilatı belgelemek üzere düzenlediği makbuzdur. Serbest meslek erbabı, iki nüsha 

olarak düzenlediği makbuzun bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek 

ve almak zorundadır (VUK, m. 236). Serbest meslek makbuzlarında makbuzu veren serbest 

meslek erbabının adı, soyadı veya unvanı; adresi; vergi dairesi ve hesap numarası; müşterinin 

adı, soyadı veya unvanı ve adresi; alınan paranın miktarı ve alındığı tarih bilgileri yer alır. Bu 

makbuzlar, seri ve sıra numaraları birbirini izleyecek şekilde düzenlenir (VUK, m. 237). 

10.3.5.6. Ücret Bordrosu 

Ücret bordrosu, işverenlerin hizmet erbabına her ay ödedikleri ücretler için 

düzenledikleri belgedir. Ücret bordrolarında hizmet erbabının adı soyadı, ücretin alındığını 

gösteren imzası veya mührü; varsa vergi karnesinin tarih ve numarası; aylık, haftalık, gündelik, 

saat veya parça başı ücreti; çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre; ücret üzerinden 

hesaplanan vergiler ve bordronun ait olduğu ay ile ilgili bilgilere yer verilir. Bir aya ilişkin ücret 

bordrosu ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp işletme sahibi veya müdürü ile bordroyu 

düzenleyen memur tarafından imzalanır. Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergiden istisna edilmiş 

olan ücretlerle diğer ücretler (götürü ücretler) üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan 

ücret ödemeleri için bordro düzenlenmez. (VUK, m. 238). 

Genel ve özel bütçeli daire ve kuruluşların, il özel idarelerinin, belediyelerin ve 3659 

sayılı Kanun’a tabi kuruluşların ücret ödemelerinde kullandıkları belgeler ücret bordrosu yerine 

geçer (VUK, m. 239). 

10.3.5.7. Sevk İrsaliyesi 

Sevk irsaliyesi, fatura düzenlemek zorunda olanlar tarafından mal hareketi nedeniyle 

düzenlenen bir belgedir. Sevk irsaliyesinin, malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından 

taşındığı veya taşıttırıldığı hâllerde satıcı; teslim edilen malın alıcı tarafından taşındığı veya 

taşıttırıldığı hâllerde de alıcı tarafından düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması zorunludur. 

Ayrıca, malın bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak 

üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hâllerde de malı gönderenin sevk 

irsaliyesi düzenlemesi gerekmektedir. Sevk irsaliyesinin düzeni, fiyat ve bedel ile ilgili bilgilere 

yer verilmemesi dışında, faturanın düzeni ile aynıdır. Sevk irsaliyesinde malın nereye ve kime 

gönderildiği de ayrıca belirtilir. Tüketmek amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları 

kendileri taşıyan ya da taşıttıran nihai tüketicilerin, bu mallara ait fatura veya perakende satış 

fişinin bulunması hâlinde sevk irsaliyesi aranmamaktadır (VUK, m. 230/5). 
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10.3.5.8. Taşıma İrsaliyesi 

Taşıma irsaliyesi, ücret karşılığında eşya taşıyan gerçek ve tüzel kişiler taşıdıkları eşya 

için kullanmak zorunda oldukları, seri ve sıra numaraları birbirini izleyen belgedir. Bu 

belgelerde, VUK, m. 209’da belirtilen bilgiler ve sürücünün adı, soyadı ile aracın plaka 

numarası yer alır. Taşıma irsaliyesinin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan 

aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir. Bir nüshası ise taşımayı yapan tarafından saklanır 

(VUK, m. 240/A). 

10.3.5.9. Yolcu Listesi 

Yolcu listesi, şehirler arasında yapılan yolcu taşımalarında, yolcu taşıma bileti kesmek 

zorunda olan mükelleflerin düzenledikleri, taşıtların her seferi için müteselsil seri ve sıra 

numaralı ve oturma yerlerini planlı olarak gösteren listedir. Yolcu listesi iki nüsha olarak 

düzenlenerek bir nüshası sefer sonuna kadar taşıtta, diğer nüshası ise iş yerinde bulundurulur. 

Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu veya acente tarafından kesilmesi hâlinde, yolcu listeleri 

üç nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası komisyoncu veya acente tarafından muhafaza edilir. 

Yolcu listesinde, listeyi düzenleyen işletmenin adı, soyadı, varsa unvanı, adresi, vergi dairesi 

ve hesap numarası; taşıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati; yolcu sayısı ve toplam 

hasılat tutarı ile ilgili bilgiler yer alır (VUK, m. 240/B). 

10.3.5.10. Günlük Müşteri Listesi 

Günlük müşteri listesi, otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerlerinin, odalar, 

bölmeler ve yatak planlarına uygun şekilde müteselsil seri ve sıra numaralı olarak düzenlemek 

ve işletmede bulundurmak zorunda oldukları belgedir. Günlük müşteri listesinde, mükellefin 

adı, soyadı, varsa unvanı ve adresi; oda numaraları itibarıyla müşterilerin ad, soyad ve oda 

ücretleri ile listenin düzenlenme tarihi yer alır (VUK, m. 240/C).  

10.3.5.11. Muhabere Evrakı  

Muhabere evrakı, tacirlerin her türlü ticari işlemleri dolayısıyla yazdıkları ve aldıkları 

mektuplar, telgraflar ve hasap özetleridir. Gönderilen ve gelen muhabere evrakının dosyalarda 

muhafaza edilmesi zorunludur (VUK, m. 241). 

10.3.5.12. Adisyon  

Adisyon, alkollü içki servisi yapan lokanta, meyhane, bar, gazino, kafeterya gibi 

işletmelerden Vergi Usul Kanunu’na göre bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter 

tutanların düzenlemesi zorunlu olan bir belgedir. Adisyon kullanması gereken hizmet 

işletmeleri, VUK, m. 227 ve mük. m. 257 uyarınca Maliye Bakanlığına verilen yetki 

çerçevesinde genel tebliğlerle belirlenmektedir. 
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10.3.5.13. Diğer Belgeler 

Tacirler, yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ve bir hüküm ifade eden veya gereğinde 

bir hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen sözleşme, taahhütname, kefaletname, mahkeme 

ilâmı gibi hukuki belgelerle ihbarname, karar örneği, vergi makbuzları gibi vergi evrakını 

dosyada muhafaza etmek zorundadırlar (VUK, m.242/f.1). 

Damga vergisi mükellefleri, Türkiye’de düzenlenip yabancı ülkelere gönderilen evrak 

ile çekilen telgrafların Türkiye’de kalan kopyalarını; diğer kazanç ve iratları üzerinden gelir 

vergisine tabi olan gelir vergisi mükellefleri de vergi matrahının tespitinde göz önüne alınacak 

giderlerini ispata yarayan belgeleri muhafaza etmeye mecburdurlar (VUK, m.242/f.2, 4). 

10.3.6. Elektronik Ortamdaki Kayıtlar ve Elektronik Cihazla Belge 

Düzenlenmesi 

Vergi Usul Kanunu’na 3762 sayılı Kanun’la eklenen mükerrer 242’nci madde uyarınca, 

Maliye Bakanlığı, mükelleflere, niteliklerini belirlediği elektronik cihazları kullandırarak belge 

düzenlettirmeye ve kullanılacak özel cihazlardan çıkarılan pulları belgelere eklemeye yetkili 

kılınmıştır. Bu şekilde, elektronik cihazlarla düzenlenen belgeler ile özel cihazlardan çıkarılan 

pulları içeren belgeler Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş belge hükmündedir 

(VUK, mük. m. 242/1). 

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması zorunlu 

olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütününe “elektronik 

defter”; yine şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenmesi 

zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütününe “elektronik 

belge”P517F

518
P; elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik 

yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi öğesine de “elektronik kayıt” 

denilmektedir (VUK, mük. m. 242/2) P518F

519
P.  

Maliye Bakanlığına, elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, 

iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve 

düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme; elektronik ortamda tutulmasına 

ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet ve 

diğer her türlü bilgi iletişim aracı ve ortamında Maliye Bakanlığına veya bakanlığın gözetim ve 

denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları bakanlar kurulunca 

çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete 

                                                 
518 Elektronik Belge ile ilgili düzenlemeler 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (R.G. T. 05/03/2010, 

S. 27512), 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (R.G. T. 14/12/2012, S. 28497) ve 433 Sıra No.lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (R.G. T. 30/12/2013, S. 28867 Mükerrer) ile yapılmıştır.  

519 Elektronik Defter ve kayıt sistemi ile ilgili düzenlemeler, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (R.G. 
T. 13/12/2011, S. 28141) ve 2 Sıra No.lu, Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel 
Tebliğ (R.G. T. 24/12/2013, S. 28861) ile yapılmıştır.   
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aktarma zorunluluğu getirme, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya 

ilişkin usul ve esasları tespit etme ve vergi Usul Kanunu kapsamına giren işlerde elektronik 

imza kullanım usul ve esaslarını düzenleme ve denetleme yetkisi verilmiştir. Vergi mahremiyeti 

hükümleri bu kapsamda kurulan şirketin ortak, yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanır 

(VUK, mük. m. 242/2). 

10.4. Ekim ve Sayım Beyanında Bulunma Ödevi 

Ekim ve sayım beyanı, zirai işletmesi GVK, m. 54’de belirtilen işletme 

büyüklüklerinin üstünde olan çiftçilerin, zirai faaliyetleri ile ilgili olmak üzere, her yıl, köy ve 

mahalle muhtarlıklarına başvurarak bulundukları beyandır. Ekim ve sayım beyanı, çiftçinin 

zirai işletmesinin, gezici hayvancılıkta ise kışlağının bulunduğu yerin köy ve mahalle 

muhtarlıklarına her yılın Kasım ayında yapılır. Maliye Bakanlığına, iklim şartları bakımından 

özellik gösteren illerde beyan süresini değiştirme yetkisi verilmiştir. Ekim ve sayım beyanında 

çiftçinin adı, soyadı, ikametgâh adresi, zirai işletmenin bulunduğu, gezici hayvancılıkta kışlağın 

bulunduğu yer; geçen yılın Ekim ayı sonundan beyanın yapıldığı Kasım ayı başına kadar ekilen 

arazinin genişliği, ekimin türü, beslenen hayvanların cins ve miktarları, meyve verebilecek 

hâldeki ağaç sayısı ve dikili bulundukları arazinin genişliği ile ilgili bilgilere yer verilir. Sözlü 

veya yazılı olabilen beyanlar, beyanda bulunanlar tarafından imza veya mühürle tasdik edilir. 

Beyan evrakı iki nüsha hâlinde düzenlenerek, bir nüshası beyan süresinin sonundan itibaren 15 

gün içinde ilgili vergi dairesine makbuz karşılığında teslim edilir (VUK, m. 243).  

Adi ortaklıklarda, ekim ve sayım beyanı bakımından işletme büyüklüğü ölçüsü toplu 

olarak göz önüne alınır (GVK, m. 53/f.2). Ortaklardan birinin beyanda bulunması yeterlidir 

(VUK, m. 243). Kolektif ve komandit şirketler zirai faaliyetle uğraşsalar bile çiftçi 

sayılmadıklarından, ortaklar ekim ve sayım beyanında bulunmazlarP519F

520
P. 

İhtiyar heyetleri, ekim ve sayım defterlerine kaydedilen bilgilere dayanarak, beyanda 

bulunan çiftçilere tasdikli bir ekim ve sayım ilmühaberi verirler (VUK, m. 244). Muhtar ve 

ihtiyar heyetleri, ekim ve sayım beyanlarının doğruluğunu araştırır; hiç beyanda 

bulunmayanları beyanda bulunmaya, yanlış veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanları ise 

beyanlarını düzeltmeye davet ederler. Davete rağmen beyanda bulunmayanları veya beyanını 

düzeltmeyenleri, verilen sürenin sonundan başlayarak 15 gün içinde, mütalâaları ile birlikte ve 

yazılı olarak vergi dairesine bildirirler. Bu ihbar üzerine vergi dairesince yapılacak araştırma 

sonucuna göre işlem tesis edilir (VUK, m. 245).  

Bu görevleri dolayısıyla muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerine Maliye Bakanlığınca 

belirlenecek miktarda bir ücret verilir. Görevlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen 

muhtar ve ihtiyar heyetlerine ücret ödenmediği gibi; görevini ihmal eden veya kötüye 

kullananlar Türk Ceza Kanunu’nun görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre 

cezalandırılırlar (VUK, m. 246) P520F

521
P.  

                                                 
520  Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., s. 587. 

521 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “görevi kötüye kullanma” kenar başlıklı 257’nci maddesi’ne göre; 
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10.5. Vergi Karnesi Alma Ödevi  

Gelir Vergisi Kanunu’na göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenlerin (GVK, m. 

64), indirimden yararlanmak isteyenlerin ve gelir unsurlarından herhangi birini elde edenlerin 

vergi karnesi almaları zorunludur (VUK, m. 247, GVK, m. 35). Vergi Usul Kanunu ve Gelir 

Vergisi Kanunu’nda karne alma zorunluluğuna ilişkin olarak yer alan hükme rağmen; 4358 

sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun’un 521F522 

yürürlüğe girmesi; Maliye Bakanlığının VUK, mük. m. 257 uyarınca verilen yetkiye dayanarak 

yayımladığı 206 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yaptığı düzenleme sonucunda 

özel indirimi ve sakatlık indirimini vergi karnesine bağlı olmaktan çıkarması, daha sonra özel 

indirimin de kaldırılmış olması 522F523, ticari ve mesleki kazançlarda götürü usulün kaldırılmış 

bulunması 523F524 gibi gelişmeler vergi karnesi uygulamasının çok sınırlı kalmasına neden 

olmuştur. Bu durum karşısında, VUK ve GVK uyarınca kullanılması hâlâ zorunlu olan vergi 

karnesi, uygulamada sadece diğer ücretler (GVK, m. 64) için kullanılmaktadır 524F525. 

Mükellefler, vergi karnelerinin kendileri tarafından yazılması gereken kısımlarını 

doldurduktan sonra, vergi bakımından durumlarını kayıt ve tescil ve karneye işaret ettirmek 

üzere bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak karnelerini ibraz ederler. Mükellefiyetle 

ilgili değişiklikler de aynı şekilde karneye işaret ettirilir. Mükellefin doldurduğu vergi karnesini 

vergi dairesine ibraz etme veya değişikliği karneye işaret ettirme süresi, işe başladığı veya 

değişikliğin vuku bulduğu tarihten itibaren bir aydır (VUK, m. 248). Mükellefler vergi 

karnelerine yazdıkları bilgilerin, işverenler ise karnelere ilâve edilen kayıtların doğruluğundan 

sorumludurlar (VUK, m. 250). 

Daha önce de belirtildiği gibi, kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı ile 

götürü gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, yanlarında çalıştırdıkları 

hizmet erbabının süresi içinde karne almasını sağlamak zorundadırlar. Bu zorunluluğa 

uyulmadığı takdirde; zamanında karne almayan ve vergisini tarh ettirmeyen hizmet erbabının 

vergisi işveren adına tarh edilir, vergi ve ceza işverenden tahsil olunur. Hizmet erbabı karne 

almış ve vergisini tarh ettirmiş olmakla birlikte, zamanında ödeme yapmamışsa, vergi ve 

gecikme zammı yanında çalıştığı tespit edilen işverenden tahsil olunur. İşverenler, bu şekilde 

ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler (VUK, m. 251).  

                                                 
“(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, 
kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu 
görevlisi, altı aydan  iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme 
göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan 
kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden 
kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır”.  

522  Bu kanunun kabul tarihi 2/4/1998’dir  (R.G. 4/4/1998, 23307). 

523  Özel indirim, 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. 

524  Ticari ve mesleki kazançların götürü usulde tespitine ilişkin hükümler, 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı kanunla 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

525  Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., s. 593.   
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10.6. Muhafaza ve İbraz Ödevleri 

Muhafaza ve ibraz ödevleri, defter ve belgelerin belli bir süre boyunca saklanması ve 

istenildiğinde denetlenmek üzere yetkililere sunulması zorunluluğunu ifade etmektedir. Bu 

zorunluluk, defter tutan mükellefler için olduğu kadar, defter tutmak zorunda olmayanlar için 

de geçerlidir.  

Vergi Usul Kanunu’na göre defter tutmak zorunda olanlar, tuttukları defterlerle 

verdikleri ve aldıkları belgelerin asıl veya suretlerini, ilgili oldukları yılı izleyen takvim yılının 

başından itibaren beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar (VUK, m. 253) P525F

526
P. Vergi Usul 

Kanunu’na göre defter tutmak zorunda olmayanlar, almak zorunda oldukları fatura, gider 

pusulası ve müstahsil makbuzlarını tarih sırası ile düzenleme tarihlerini izleyen takvim yılından 

itibaren beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar (VUK, m. 254). 

Defter ve belgeleri muhafaza etmek zorunda olanlar, bu defter ve belgeler ile vermeleri 

gereken bilgilere ait mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki 

kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hâle getirmek için gerekli olan tüm 

bilgi ve şifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz 

ve inceleme için arz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk, Maliye Bakanlığınca belirlenecek 

usule uygun olarak, tasdike konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve 

belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere doğrudan veya dolaylı olarak taraf olanlara, 

defter ve belgelerin incelenmesi amacıyla yeminli mali müşavirlerce yöneltilen talepleri de 

kapsamaktadır (VUK, m. 256).  

10.7. Diğer Ödevler 

Yukarıda belirtilen ödevlerin yanı sıra mükelleflere vergi incelemesi ile ilgili diğer bazı 

ödevler de yüklenmiştir. Buna göre, mükellefler incelemeye yetkili memurlara çalışma yeri 

göstermek ve memurların resmi çalışma saatleri içinde işletmede çalışmalarını sağlamak; 

inceleme ile ilgili her türlü açıklamayı yapmak; memurun işletmenin her tarafını gezip 

görmesini sağlamak, fiili envanter yapılmasına gerek görülmesi hâlinde ise araç, gereç ve 

personeli ile bu işlemlerin yürütülmesi için gerekli yardım ve kolaylığı göstermek zorundadırlar 

(VUK, m. 257). 

10.8. Maliye Bakanlığının Düzenleme Yetkisi 

Maliye Bakanlığının belge ve kayıt düzeni konularında geniş bir düzenleme yetkisi 

bulunmaktadır (VUK, mük. m. 257). Buna göre Maliye Bakanlığı; 

1. Mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye; 

Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan defterler ile düzenlenen belgelerin ve bunlara ek olarak 

tutulmasını uygun gördüğü defterler ile düzenlenmesini uygun gördüğü belgelerin nitelik, şekil 

                                                 
526  Muhafaza süresi, Türk Ticaret Kanunu’nda, defterler için son kayıt tarihinden, diğer hesap ve kâğıtlar için 
tarihlerinden itibaren on yıl olarak kabul edilmiştir (TTK, m. 68).. 
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ve içeriklerini belirlemeye; bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu 

getirmeye ve kaldırmaya; defterlerin tutulması ve belgelerin düzenlenmesi zorunluluğunu 

kaldırmaya; belge tasdik işlemini noterlere, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlara, veya uygun 

göreceği diğer mercilere yaptırmaya; ticari kazançları basit usulde tespit edilen gelir vergisi 

mükelleflerine özel bir defter tutturmaya;     

2. Mükelleflere işlemleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans 

kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu 

getirmeye; 

3. Tutulması zorunlu olan defter ve kayıtlarla düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin 

mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt 

ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye; 

4. Devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri 

ve bildirimlerin şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet 

de dâhil olmak üzere her türlü bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve 

bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracılığıyla gönderilmesi konularında izin 

vermeye veya zorunluluk getirmeye; beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak 

format ve standartları tespit etmeye; 

5. Vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili olarak levha kullandırma ve asma 

zorunluluğu getirmeye ve kaldırmaya; 

6. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyerek onayladığı elektrikli, 

elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya; bu cihaz ve sistemler 

aracılığıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin 

kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir (VUK, mük. m. 257). 

Bazı yazarlarca, belge düzenine ilişkin kuralların vergilendirmenin özüyle ilgili 

bulunduğu ve Anayasanın 73’üncü maddesi uyarınca kanunla düzenlenmelerinin zorunlu 

olduğu, bu nedenle belge ve kayıt düzeni konusunda idareye verilen bu geniş yetkilerin verginin 

yasallığı ilkesi ile çeliştiği ifade edilmektedirP526F

527
P.  

  

                                                 
527  Selim KANETI, Vergi Hukuku, s. 169. 
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Uygulama Soruları 

1. Vergi Usul Kanunu’na göre işe başlamayı bildirecek olanları ve tüccar ile serbest 

meslek erbabında işe başlamanın belirtilerini açıklayınız. 

2. Defter tutmak zorunda olanları ve defter tutma ödevinin istisnalarını belirtiniz. 

3. Vergi hukuku açısından kayıt düzeni ilkelerini açıklayınız. 

4. Faturayı tanımlayınız. Fatura üzerinde yer alması gereken bilgilerle faturanın 

düzenlenmesinde uyulacak kuralları açıklayınız. 

5. Mükelleflerin muhafaza ve ibraz ödevlerini açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, vergi mükelleflerinin bildirme ödevlerini, işe başlamanın, değişikliklerin 

ve işi bırakmanın bildirilmesini, bildirmelerde süre ve şekli; defter tutma ödevini, defter tutmak 

zorunda olanları, defter tutma ödevinin istisnalarını, tutulması zorunlu defterleri, tasdike tabi 

defterleri; kayıtların dayandığı fatura, perakende satış vesikaları, ücret bordrosu, gider pusulası, 

müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, ücret bordrosu, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, 

yolcu listesi, günlük müşteri listesi, haberleşme evrakı, adisyon ve diğer bazı belgelerin 

özellikleri ve kullanın amaçlarını; ekim ve sayım beyanında bulunma ödevini, vergi karnesi 

alma ödevini, muhafaza ve ibraz ödevlerini ve diğer bazı ödevleri öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Bölüm Soruları 
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11. DEĞERLEME VE AMORTİSMAN 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

- Değerleme kavramı 

- Değerleme ölçüleri 

- İktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerleme 

- Servetleri değerleme 

- Amortisman  

- Amortisman uygulama süresi 

- Amortisman usulleri 

- Alacaklarda ve sermayede amortisman 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Değerleme ve amortisman ilişkisini açıklayınız 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

Değerleme 

Değerlemenin anlamını, 

değerleme ölçülerini, 

iktisadi işletmelere dâhil 

kıymetlerin ve servetlerin 

değerlemesini kavramak. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 

Amortisman 

Amortisman konusunu, 

amortisman usullerini, 

amortisman uygulama 

süresini, alacaklarda ve 

sermayede amortismanı, 

girişim semayesi fonunu, 

kuruluş ve örgütlenme 

giderlerinde amortismanı ve 

özel maliyet bedellerinde 

amortismanı açıklayabilmek. 

Amortismana tabi malların 

satılmasının sonuçlarını 

kavramak. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 
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Anahtar Kavramlar 

 Değerleme 

 Değerleme Ölçüleri 

 İktisadi İşletmelere Dâhil Kıymetleri Değerleme 

 Servetleri Değerleme 

 Amortisman 

 Amortisman Uygulama Süresi 

 Amortisman Usulleri 
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Giriş 

Değerleme, vergi matrahlarını oluşturan ekonomik değerlerin belirlenmesi işlem ve 

sürecini ifade etmektedir. Vergi Usul Kanunu’nda değerleme ile ilgili olarak yer alan hükümler 

üç kısımda toplanmıştır. “İktisadi Kıymet Değerleri” başlığını taşıyan birinci kısımda; 

değerleme ilkeleri, iktisadi işletmelere dâhil kıymetleri değerleme ve servetleri değerleme ile 

ilgili hükümler; “Vergi Değerleri” başlıklı ikinci kısımda; gayrisafi iratların tespiti ve arazi 

kıymetlerinin tespiti ile ilgili hükümler; “Amortismanlar” başlığını taşıyan üçüncü kısımda ise; 

varlıklarda amortisman hükümleri ile alacaklarda ve sermayede amortisman hükümleri yer 

almaktadır.  

Değerleme ile ilgili hükümler Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu’nda 

da yer almakla birlikte, korunan yararların farklılığı, vergi kanunlarında tanımlanan değerleme 

kavramını diğer kanunlarda tanımlanan değerleme kavramından ayırır P527F

528
P. 

                                                 
528  Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi, 8. Baskı, Batı Türkeli Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 298. 
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11.1. Değerleme 

11.1.1. Değerleme İlkeleri  

11.1.1.1. Değerleme Tanımı 

Vergi Usul Kanunu’na göre, “değerlemeP528 F

529
P, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili 

iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir” (VUK, m. 258). Değerleme, iktisadi kıymetlerin vergi 

kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetlere göre yapılır. Değerlemede 

esas tutulan bu gün ve zamanlara “değerleme günü” denir (VUK, m. 259). Örneğin, değerleme 

günü, gelir vergisi ile kurumlar vergisinde, işe başlamada işe başlama tarihi, müteakip 

dönemlerde her bir hesap döneminin son günü; veraset ve intikal vergisinde ise intikalin 

gerçekleştiği gündür P529 F

530
P. Değerlemede, her bir iktisadi kıymet tek başına göz önüne alınır. 

Bununla birlikte, teamülen aynı cinsten sayılan malların ve düşük değerli çeşitli eşyanın topluca 

değerlenmesi kabul edilmektedir (VUK, m. 260). 

11.1.1.2. Değerleme Ölçüleri 

Değerleme, iktisadi kıymetin türü ve niteliğine göre, maliyet bedeli, borsa rayici, 

tasarruf değeri, mukayyet değer, itibari değer, vergi değeri, rayiç bedel ve emsal bedeli ve ücreti 

ölçülerinden biri kullanılarak yapılır (VUK, m. 261) P530F

531
P. 

11.1.1.2.1. Maliyet Bedeli 

Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi ya da değerinin arttırılması için 

yapılan ödemelerle bunlara ilişkin her türlü giderin toplamıdır (VUK, m. 262). Maliyet bedeli; 

gayrimenkuller, özel maliyet bedelleri, demirbaş eşya, emtia ve zirai mahsuller ile hayvanların 

değerlemesinde kullanılır.  

İktisadi kıymetlerin iktisap edilmesi veya değerlerinin arttırılması için yapılan ve 

maliyet bedeline dâhil olan giderlere örnek olarak faiz, vade farkı, kur farkı, taşıma giderleri, 

nakliye sigortası, alım-satım vergisi gibi giderler gösterilebilir P531F

532
P. 

                                                 
529  Altı yazar tarafından çizilmiştir. 

530  Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., s. 605. 

531  Burada belirtilenlerin dışında, Vergi Usul Kanunu’nun bazı maddeleri ile bazı vergi kanunlarında başka 
değerleme ölçülerine de yer verildiği görülmektedir. Bunlara örnek olarak “alış bedeli” (VUK, m.279), “alış emsal 
bedeli” (VUK, geçici m. 4 ve 5), “ortalama perakende satış fiyatı” ((GVK, m. 63) ve “tapu siciline kayıtlı bedel” 
(VUK, m. 296) ölçüleri gösterilebilir. Beyaname Düzenleme Kılavuzu, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 
İstanbul, 2007, s. 898. 

532  Kazım YILMAZ, Değerleme, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, İstanbul, 1997, s. 35. 
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11.1.1.2.2. Borsa Rayici 

Borsa rayici, menkul kıymetler borsalarına, kambiyo borsalarına ve ticaret borsalarına 

kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden önceki son işlem gününde borsadaki işlemlerinin 

ortalama değerleridir (VUK, m. 263/f.1). 

Normal dalgalanmalar dışında, fiyatlarda bariz kararsızlıklar görülen hâllerde, Maliye 

Bakanlığı, son işlem günü yerine değerlemeden önceki 30 gün içindeki ortalama rayici esas 

aldırmaya yetkili kılınmıştır (VUK, m. 263/f.2).  

Vergi Usul Kanunu’na göre, iktisadi işletmelere dâhil yabancı paralar ile yabancı para 

cinsinden alacak ve borçlar borsa rayici ile değerlenir (VUK, m. 280). Bununla birlikte, söz 

konusu kıymetlerin değerlemesi, 1950 yılından beri, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 

kurlara göre yapılmaktadır P532F

533
P. Servet unsuru olarak borsaya kayıtlı hisse senetleri ve tahviller 

de borsa rayici ile değerlenir.  

11.1.1.2.3. Tasarruf Değeri 

Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek 

değerdir (VUK, m. 264).  

11.1.1.2.4. Mukayyet Değer (Kayıtlı Değer) 

Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir 

(VUK, m. 265). Mukayyet değer; aktifleştirilen kuruluş ve örgütlenme giderleri, peştemallıklar, 

aktif geçici hesap kıymetleri, pasif geçici hesap kıymetleri ve karşılıklar ile alacak ve borçların 

değerlemesinde kullanılır.  

11.1.1.2.5. İtibari Değer (Nominal Değer) 

İtibari değer (nominal değer), her nevi senetlerin, hisse senetlerinin ve tahvillerin 

üzerinde yazılı olan değerlerdir (VUK, m.266). İtibari değer ölçüsü, kasa mevcudu (VUK, m. 

284) ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerle iktisadi kamu kuruluşlarının çıkardıkları 

tahvillerin (VUK, m. 286) değerlemesinde kullanılır. 

11.1.1.2.6. Vergi Değeri 

Vergi değeri, bina ve arazinin Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre 

tespit edilen değeridir (VUK, m. 268).  

Vergi değeri, arsa ve araziler için, Vergi Usul Kanunu’nun birim değer tespitine ilişkin 

hükümleri uyarınca, arsalarda; mahalle, cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler 

itibarıyla, arazide; il ve ilçelere göre arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir 

                                                 
533  Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., s. 607. 
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komisyonlarınca takdir olunan birim değerlere göre (EVK, m. 29/f.1-a); binalar için ise, Maliye 

Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları tarafından ortaklaşa tespit ve ilan edilecek bina 

metrekare normal inşaat maliyetleri ile yukarıda belirtilen şekilde bulunacak arsa veya arsa payı 

değerleri esas alınmak suretiyle EVK, m. 31 uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük 

hükümlerinden yararlanılarak hesaplanır (EVK, m.29/f.1-b). 

Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını izleyen yıldan itibaren her yıl, bir önceki 

yıl vergi değerinin VUK, mük. m. 298 uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme 

oranının yarısı nispetinde artırılması yolu ile bulunur (EVK, m.29/f.2).  

Vergi değeri, iktisadi işletmelere dâhil olan ve maliyet bedeli bilinmeyen bina ve 

arazinin değerleme ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Görüldüğü gibi, bina ve arazinin değerinde 

sonraki yıllarda meydana gelen değişiklikler iktisadi işletme bünyesindeki değeri 

etkilememekte, başlangıç değeri, izleyen yıllarda da geçerliliğini korumaktadır P533F

534
P.  

11.1.1.2.7. Rayiç Bedel  

Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir 

(VUK, mük. m. 266). Başka bir deyişle, iktisadi kıymetlerin piyasadaki alışveriş değeridir P534 F

535
P.  

11.1.1.2.8. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti 

Emsal bedeli, gerçek bedeli belli olmayan, bilinmeyen ya da doğru olarak tespit 

edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması hâlinde emsaline göre taşıyacağı değerdir 

(VUK, m. 267). Emsal bedeli, hesaba ve araştırmaya dayanan ve belirli hususları göz önüne 

alan bir karşılaştırmayı ifade etmektedir P535 F

536
P.  

Emsal bedeli sıra ile ortalama fiyat esası, maliyet bedeli esası ve takdir esasına göre 

tespit edilir (VUK, m. 267). Ortalama fiyat esası ve maliyet bedeli esasında emsal bedeli 

mükellef tarafından belirlenir. Takdir esasında ise emsal bedelini ilgilinin başvurusu üzerine 

idare tespit ederP536F

537
P.  

Birinci sıra: ortalama fiyat esası 

Bu esasa göre, emsal bedeli, aynı türden mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda 

veya önceki ayda ya da daha önceki aylarda yaptığı satışların miktar ve tutarına göre mükellef 

tarafından çıkarılacak “ortalama satış fiyatı” ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık 

satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına göre %25’ten az olmaması 

şarttır (VUK, m. 267). 

                                                 
534  Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., s. 610. 

535  Selim KANETİ, op.cit., s. 174. 

536  Şahabettin ACAR, op.cit., s. 117. 

537  Ibid., s. 118. 
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İkinci sıra: maliyet bedeli esası 

Ortalama fiyat esasına göre değerin belirlenememesi hâlinde, maliyet bedeli esası 

uygulanırP537 F

538
P. Bu esasa göre, emsal bedeli belli edilecek malın maliyet bedeli bilinir veya 

çıkarılması mümkün olursa, mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için %5, perakende 

satışlar için %10 ekleyerek emsal bedelini bizzat tespit eder (VUK, m. 267). 

Üçüncü sıra: takdir esası  

İlk iki sıraya göre bedelin belirlenememesi hâlinde, emsal bedeli ilgilinin başvurusu 

üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. Takdir, maliyet bedeli ve piyasa değeri 

araştırılarak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri dikkate alınarak yapılır. Takdir 

edilen bedellere karşı mükellefin vergi mahkemesinde dava açma hakkı saklıdır. Ancak, dava 

açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz (VUK, m. 267). 

Emsal bedelinin mükellefçe bizzat hesaplandığı hâllerde, bu hesaplara ait kayıt ve 

cetveller ispat edici kâğıtlar olarak muhafaza edilir (VUK, m. 267). 

Yukarıda belirtilen esaslara bağlı olmaksızın yargı mercilerince resen biçilen değerler 

ile zirai kazanç ölçülerini tespit eden kararnamelerde yer alan unsurlar emsal bedeli yerine geçer 

(VUK, m. 267).  

Emsal ücreti, ücretin gerçek miktarının bilinmemesi veya doğru olarak tespit 

edilememesi hâlinde, emsal bedeline ilişkin esaslara göre tespit edilen ücrettir (VUK, m. 267).  

11.1.2. İktisadi İşletmelere Dâhil Kıymetleri Değerleme 

İşletme vergileri olan gelir vergisi ve kurumlar vergisinde matrah tespiti, iktisadi 

işletmelere dâhil olan kıymetlerin değerlenmesinde kullanılan ölçülerle yakından ilişkilidir. 

Başka bir deyişle, vergiye tabi gelir, belli bir dönemdeki hasılat ve gider akımlarına olduğu 

kadar, söz konusu dönemin başı ve sonundaki mal mevcudunun (stokların) toplam değerine de 

bağlı bulunmaktadırP538F

539
P. İşletmelerin mali tablolarındaki aktif ve pasif hesaplar ile gelir ve gider 

hesaplarının değerlemesine ilişkin hükümler VUK, m. 269- mük. m. 290 arasında yer 

almaktadır. Bu hükümler ile TTK, m. 329- 561 arasında yer alan anonim şirketlerde envanter, 

bilanço ve uygulanacak değerleme ölçüleri arasında farklılık olması hâlinde, ticari bilanço ve 

ticari kâr bakımından TTK hükümleri, mali bilanço (vergi bilançosu) ve mali kâr 

bakımından ise VUK hükümleri uygulanır P539 F

540
P.  

                                                 
538  Selim KANETİ, op.cit., s. 174. 

539  Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi (1976), s. 331; Türk Vergi Sistemi (2004), s. 302. 

540  Selim KANETİ, op.cit., ss. 175-176. 
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11.1.2.1. Gayrimenkuller 

İktisadi işletmelere dâhil gayrimenkuller ile gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve 

teferruatı P540F

541
P, tesisat ve makineler, gemiler, diğer taşıtlar ve gayri maddi haklar maliyet bedelleri 

ile değerlenir (VUK, m. 269).  

Satın alma bedelinin yanı sıra, makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj 

giderleri ile mevcut binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden doğan 

giderler maliyet bedeline dâhildir. Mükellefler; noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve 

tellâliye giderleri ile emlak alımı ile ilgili tapu harçlarını ve taşıt alımı ile ilgili özel tüketim 

vergisini maliyet bedeline dâhil etmek veya gider göstermek konusunda serbesttirler (VUK, m. 

270). İnşa edilen binalar ve gemilerle imal edilen makine ve tesisatın inşa ve imal giderleri satın 

alma bedeli yerine geçer (VUK, m. 271). 

Normal bakım, onarım ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik 

üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak arttırmak 

amacıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet 

bedeline eklenir (VUK, m.272/f.1). Bir geminin iktisap tarihindeki hızını yükseltmek, yolcu 

veya eşya taşıma, yükleme ve barındırma kapasitesini genişletmek veya değiştirmek suretiyle 

iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil aracının kasa veya 

motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alım sırasında mevcut olmayan yeni bir tertibatın 

eklenmesi için yapılan giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir (VUK, 

m.272/f.2). 

Kira ile tutulmuş gayrimenkullerin kiracıları ile elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının 

işletme hakkına bulunan sahip tüzel kişiler tarafından yapılan yukarıdaki paragrafta belirtilen 

giderler, bunların “özel maliyet bedeli” olarak ayrıca değerlenir. Kiracının veya işletme 

hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini yürütmek için kurduğu tesisata ilişkin giderler de özel 

maliyet bedeli hükmündedir (VUK, m.272/f.3).  

Gayrimenkuller veya elektrik üretim ve dağıtım varlıkları için yapılan giderler hem 

onarım hem de değer artırma giderlerinden oluştuğu takdirde, mükellefin maliyet bedeline 

eklenecek gider kısmını ayrıca göstermesi gerekmektedir (VUK, m. 272/f.4). 

11.1.2.2. Demirbaş Eşya 

Alet, edevat, mefruşat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenir. Bu varlıkların 

maliyet bedeline giren giderler, satın alma bedelinden başka, komisyon ve nakliye giderleri gibi 

özel giderlerdir. İmal edilen alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda imal giderleri satın alma 

bedeli yerine geçer (VUK, m. 273).  

                                                 
541 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda, “mütemmim cüz” için “bütünleyici parça”; “teferruat” için “eklenti” 
karşılıkları kullanılmıştır. Bak. TMK, m.684 ve 686. 
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11.1.2.3. Emtia  

Emtia maliyet bedeli ile değerlenir. Mükellef istediği takdirde, değerleme günündeki 

satış bedeli, maliyet bedeline göre %10 veya daha fazla düşüklük gösteren emtiayı, VUK, m. 

267’nin ikinci sırasında yer alan maliyet bedeli esası hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü 

kullanarak da değerleyebilir. Bu kural, hem satın alınan emtia hem de imal edilen emtia için 

geçerlidir (VUK, m. 274). 

Satın alınan emtianın maliyet bedeli; satın alma bedeli, malın iş yerine getirilmesine 

kadar ödenen nakliye ve sigorta giderleri, ödenen alış komisyonları, malın tedariki ile ilgili 

finansman giderleri gibi unsurlardan oluşur. İthal edilen emtianın maliyeti ise; CIF P541F

542
P bedel, 

gümrükte ödenen vergiler, mal gümrükten iş yerine gelinceye kadar yapılan nakliye, komisyon 

ve benzeri giderlerden oluşmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, ithalat teminatları için ödenen faiz 

ve komisyonlar ile ithalat süresinin uzatılması nedeniyle irat kaydedilen teminatlar da maliyet 

unsuru sayılmaktadırP542F

543
P.  

İmal edilen emtianın maliyet bedelinin ihtiva ettiği unsurlar da VUK, m. 275’de 

sayılmaktadır. Buna göre, mamulün üretimi için kullanılan hammaddelerin bedeli; mamule 

isabet eden işçilik bedeli; genel imal giderlerinden mamule düşen pay; genel yönetim 

giderlerinden mamule düşen pay (bu payın mamulün maliyetine katılması isteğe bağlıdır); 

ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zorunlu olan mamullerde ambalaj malzemesi bedeli 

maliyet bedeline dâhildir (VUK, m.275/f.1). Mükellefler imal ettikleri emtianın maliyet 

bedellerini bu unsurları içermek kaydı ile diledikleri usulde tayin edebilirler (VUK, m.275/f. 

2). 

11.1.2.4. Zirai Mahsuller  

Zirai mahsuller maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeli, zirai mahsullerin 

özelliklerine göre, imal edilen emtianın maliyet bedelinin içerdiği unsurlar göz önüne alınarak 

Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar çerçevesinde hesaplanır (VUK, m. 276).  

11.1.2.5. Hayvanlar 

Zirai işletmelere dâhil hayvanların değerlemesinde de maliyet bedeli ölçüsü kullanılır. 

Maliyet bedelinin tespit edilemediği hâllerde, maliyet bedeli yerine emsal bedeli dikkate alınır. 

Buradaki emsal bedeli, zirai işletmenin bulunduğu yerin, gezici hayvancılıkta ise kışlağın, zirai 

kazanç komisyonları tarafından tespit edilen ortalama maliyet bedelidir (VUK, m. 277). 

11.1.2.6. Değeri Düşen Mallar 

Yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler yüzünden veya bozulma, çürüme, kırılma, 

çatlama, paslanma gibi nedenlerle değerlerinde önemli bir azalma meydana gelen mallar ile 

                                                 
542  “Cost Insurance Freight” (Maliyet Sigorta Navlun). 

543  Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., ss. 644-646. 
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maliyetlerinin hesaplanması mutad olmayan hurdalar, döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar 

emsal bedeli ile değerlenir (VUK, m. 278). Değer düşüşü nedeniyle emsal bedeli ölçüsünün 

kullanılabilmesi için değer azalışının normalden fazla olması gerekir P543F

544
P.  

11.1.2.7. Menkul Kıymetler 

Hisse senetleri ile fon portföyünün en az %51’i Türkiye’de kurulmuş olan şirketlerin 

hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, bunların dışında kalan 

her türlü menkul kıymet ise borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin bulunmaması veya 

muvazaalı şekilde oluştuğunun anlaşılması hâlinde, değerlemeye esas olan bedel, menkul 

kıymetin alış bedeline, vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dâhil) iktisap tarihinden 

değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi yoluyla hesaplanır. 

Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kâr ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme 

günü itibarıyla hesaplanamayan menkul kıymetlerin değerlemesinde alış bedeli ölçüsü 

kullanılır (VUK, m. 279). 

Menkul kıymet değerlemesinde borsa rayicinin yanı sıra kullanılan alış bedeli ölçüsü 

Vergi Usul Kanunu’nda yer almamaktadır. Alış bedeli, bir iktisadi kıymetin iktisap edilmesi 

için satıcıya ödenen veya borçlanılan meblağ olarak tanımlanabilir P544F

545
P. Alış bedeli ölçüsü 

maliyet bedeline benzetilebilirse de, maliyet bedelinden farklı olarak, diğer giderlerin 

(müteferri giderlerin), alış bedeline dâhil olmadığı genel olarak kabul edilmektedir P545F

546
P.  

11.1.2.8. Yabancı Paralar 

Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin belirlenmesinde muvazaa 

olduğu anlaşıldığı takdirde, borsa rayici yerine alış bedeli ölçüsü kullanılır (VUK, m.280/f. 1). 

Borsada rayici olmayan yabancı paralar için uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur 

(VUK, m.280/f. 2). Yabancı para cinsinden senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar da bu 

şekilde değerlenir. Bunlardan vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar VUK, m. 281 ve 

285 uyarınca değerleme günü kıymetine indirgenebilir. Senette faiz oranının yazılı olmadığı 

hâllerde ise değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LIBOR) esas 

alınır (VUK, m.280/f. 3). 

11.1.2.9. Alacaklar 

Alacaklar mukayyet değerleri ile değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine 

dayanan alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır 

(VUK, m.281/f.1). Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine 

indirgenerek hesaplanabilir. Bu durumda, senette faiz oranı açıklanmış ise bu oran, 

açıklanmamışsa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi iskonto haddi uygulanır 

(VUK, m.281/f.2). Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri alacaklarını Merkez Bankası’nın 

                                                 
544  Kazım YILMAZ, op.cit., s. 164. 

545  Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., s. 669. 

546  Selim KANETİ, op.cit., s.178; Kazım YILMAZ, op.cit., s. 170. 
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resmi iskonto haddi veya işlemlerinde uyguladıkları faiz haddi ile değerleme günü kıymetine 

indirgerler (VUK, m.281/f.3). 

11.1.2.10. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri ile Peştemallıklar 

Kuruluş ve örgütlenme giderleri, bir işletmenin kuruluşundan faaliyete geçtiği zamana 

kadar yaptığı giderlerdirP546 F

547
P. Bu giderler, bir işletmenin kurulması veya yeni bir şubenin açılması 

ya da işlerin devamlı olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer 

edinilmeyen giderleri kapsamaktadır (VUK, m.282/3). Kurumlarda aktifleştirilen kuruluş ve 

örgütlenme giderleri mukayyet değeri ile değerlenir (VUK, m. 282/f.1). Bu değer, ilk kuruluş 

ve örgütlenme için yapılan giderlerden fazla olamaz (VUK, m.282/f.2). İlk kuruluş ve 

örgütlenme giderlerinin aktifleştirilmesi mükellefin isteğine bırakılmıştır (VUK, m.282/f.4).  

Gerçek veya tüzel kişilerde peştemallıklar da mukayyet değerleri ile değerlenir (VUK, 

m.282/f.5). Peştemallık, başkasına devrolunan işletmenin, tanınma derecesi, bulunduğu yerin 

konumu, sahip olduğu müşteri sayısı gibi özelliklerine göre belirlenen ve devralanın devredene 

ödediği bedeldirP547F

548
P.  

11.1.2.11. Aktif Geçici Hesap Kıymetleri 

Gelecek bir hesap dönemine ilişkin olarak peşin ödenen giderler ile cari hesap dönemine 

ait olup henüz tahsil edilmeyen hasılat, mukayyet değerleri üzerinden aktifleştirilerek 

değerlenir (VUK, m. 283/f.1). Zirai işletmelerde yetişmemiş mahsuller için yapılan, hazırlık 

işleri giderleri gibi giderler de aktifleştirilerek değerlenir (VUK, m. 283/f.2). Hazırlık işleri 

giderlerine örnek olarak tohum, gübre, nadas, tırmıklama, merdaneleme, çapalama, ekim ve 

benzeri giderler gösterilebilir P548F

549
P. 

11.1.2.12. Kasa Varlığı 

Kasada bulunan parayı ifade eden kasa varlığı, itibari değeri ile değerlenir. Yabancı para 

cinsinden olan kasa varlığının değerlemesinde ise yukarıda belirtilen VUK, m. 280 hükümleri 

uygulanır (VUK, m. 284).  

11.1.2.13. Borçlar 

Alacaklar gibi borçlar da mukayyet değerleri ile değerlenir. Mevduat veya kredi 

sözleşmelerine dayanan borçlar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte 

dikkate alınır (VUK, m. 285/f.1). Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme 

gününün kıymetine indirgenerek hesaplanabilir. Bu durumda, senette faiz oranı açıklanmış ise 

bu oran, açıklanmamışsa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi iskonto haddi 

uygulanır (VUK, m. 285/f.2). Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri borçlarını Merkez 

                                                 
547  Selim KANETİ, op.cit., s. 178. 

548  Şahabettin ACAR, op.cit., s. 260. 

549  Ibid., s. 264. 
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Bankası’nın resmi iskonto haddi veya işlemlerinde uyguladıkları faiz haddi ile değerleme günü 

kıymetine indirgerler (VUK, m. 285/f.3). 

11.1.2.14. Tahviller 

Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerle iktisadi kamu kuruluşlarının çıkardıkları 

tahviller itibari değerleri ile değerlenir (VUK, m. 286).  

11.1.2.15. Pasif Geçici Hesap Kıymetleri  

Gelecek hesap dönemlerine ait olarak peşin tahsil edilen hasılat ile cari hesap döneminin 

henüz ödenmemiş giderleri mukayyet değerleri üzerinden pasifleştirilerek değerlenir (VUK, m. 

287).  

11.1.2.16. Karşılıklar 

Doğmuş bulunan veya doğması beklenen, ancak miktarı kesin olarak belirlenemeyen ve 

işletme için bir borç niteliğine sahip olan bazı zararların karşılanması amacı ile hesaben ayrılan 

meblağlara karşılık denilmektedir (VUK, m. 288/f.1). Bir zararın ortaya çıkıp çıkmayacağı ya 

da zararın miktarı önceden bilinemediği için işletmenin karşılık ayırmasında ihtiyat saiki etkili 

olmaktadırP549F

550
P. Karşılıklar, mukayyet değerleri ile pasifleştirilerek değerlenir (VUK, m. 

288/f.2). Bununla birlikte, özel vergi kanunları ile izin verilen hâller dışında, sadece VUK, m. 

288 hükmüne dayanılarak, ayrılan karşılıkların gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının 

tespitinde gider olarak indirilip indirilemeyeceği konusunun tartışmalı olduğunu belirtmek 

gerekirP550F

551
P.  

11.1.2.17. Özel Hâller 

Kanunda değerleme ölçüsü belirtilmeyen ya da belirtilen değerleme ölçüsü ile 

değerlenmesine imkân bulunmayan iktisadi kıymetlerden bina ve arazi vergi değerleri, diğer 

iktisadi kıymetler ise varsa borsa rayici, yoksa mukayyet değer, o da yoksa emsal bedeli ile 

değerlenir (VUK, m. 289). 

11.1.2.18. Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme 

11.1.2.18.1. Vergi Hukuku Açısından Finansal Kiralama Kavramı 

Vergi Usul Kanunu’na göre, “finansal kiralama, kira süresi sonunda mülkiyet hakkının 

kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip 

olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya bırakılması sonucunu doğuran 

kiralamalardır”(VUK, mük. m. 290/3-f.2). Kiralama işleminde, iktisadi kıymetin mülkiyetinin 

kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi, kira süresi sonunda kiracıya iktisadi kıymeti rayiç 

                                                 
550  Selim KANETİ, op.cit., s. 180. 

551  Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., ss. 704-708.  
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bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması, kiralama süresinin iktisadi kıymetin 

ekonomik ömrünün %80’inden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya sözleşmeye göre 

yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin 

%90’ından daha büyük bir değeri oluşturması hâllerinde, kiralama işlemi finansal kiralama 

olarak kabul edilmektedir (VUK, mük. m. 290/3-f.3). 

Vergi Usul Kanunu’na göre, finansal kiralamadan söz edilebilmesi için aşağıdaki 

koşullardan en az birinin bulunması gerekmektedir P551F

552
P:  

1. İktisadî kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi:  

Sözleşmede iktisadi kıymetin kiracıya devrine ilişkin hüküm olması veya satım 

opsiyonu olması ve kiracının yüksek bir olasılıkla bu opsiyonu kullanacak olması hâlidir.  

2. Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın 

alma hakkı tanınması: 

Kira süresi sonunda iktisadi kıymetin rayiç bedelinin alacağı değerin sözleşmenin 

başında tam olarak tespiti güçlük arz etmektedir. Kira süresi sonunda iktisadi kıymetin alacağı 

rayiç bedel genel olarak enflasyon, kıymetin amortismanı ve diğer unsurlar dikkate alınarak 

hesaplanmaktadır. Kanunda kira süresi sonunda kiracının satın alma hakkını kullanacağının 

büyük bir olasılıkla tahmin edildiği durum tarif edilmektedir. Örneğin, A şirketinin, sahip 

olduğu ve sözleşme başındaki rayiç bedeli 50.000 TL olan bir iktisadi kıymetini 5 yıllık bir süre 

için B şirketine kiraladığı ve sözleşme başında enflasyon oranı ve amortisman dikkate alınarak 

iktisadi kıymetin sözleşme sonunda alacağı değerin 5.000 TL olarak tahmin edildiği, ayrıca, 

kiracı B şirketinin 5 yıllık kira süresi sonunda iktisadi kıymeti 1.000 liraya veya daha düşük bir 

değere satın alma hakkı opsiyonunun bulunduğu kabul edilirse, kiracı şirketin kira süresi 

sonunda satın alma hakkını kullanması kuvvetle muhtemeldir.  

3. Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün %80'inden daha büyük bir 

bölümünü kapsaması 

Ekonomik ömür, bir iktisadi kıymetin ekonomik olarak kullanılabileceği veya belli 

sayıdaki üretimin elde edilebileceği tahmin edilen dönemdir. Örneğin, iktisadi kıymetin 

ekonomik ömrü 10 yıl, kiralama süresi 9 yıl ise kiralama süresi ekonomik ömrün %80’inden 

fazla olduğu için bu kiralama bir finansal kiralama olacaktır. Kiracı iktisadi kıymetin ekonomik 

ömrünün önemli bir kısmını, %80 veya daha fazlası, kullanma hakkına sahip ise aynı zamanda 

iktisadi kıymetin ekonomik faydasının önemli bir bölümünü elde etmekte ve aynı zamanda 

risklerine de maruz kalmaktadır. Bazı iktisadi kıymetlerin ekonomik ömür nispetinin 

hesaplanmasında oransal olarak ilk yıllarının son yıllarına göre daha fazla ekonomik fayda 

sağlayacağı göz önünde tutulabilir.  

                                                 
552  319 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, RG. T. 01/07/2003, S. 25155. 
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4. Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının 

iktisadi kıymetin rayiç bedelinin %90'ından daha büyük bir değeri oluşturması  

Tespit edilen kira ödemelerinin bugünkü değerleri toplamının iktisadi kıymetin 

sözleşme başındaki rayiç bedelinin %90’ından büyük olması hâlinde kiralama finansal kiralama 

olarak kabul edilmektedir. Örneğin, kiralama başlangıcında iktisadi kıymetin rayiç bedeli 

50.000 TL ve kira ödemelerinin bugünkü değeri toplamı 49.000 TL ise, 49.000 TL 50.000 

TL’nin %90’ı olan 45.000 TL’den daha büyük olduğundan bu kiralama bir finansal kiralamadır.  

Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama sözleşmeleri, sadece, sözleşmede kira süresi 

sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devri öngörülmüşse veya kiracıya kira süresi sonunda 

kiralanan gayrimenkulü düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınmışsa finansal kiralama 

sözleşmesi olarak kabul edilir (VUK, mük. m. 290/3-f.5).  

Doğal kaynakların araştırılması veya kullanılmasına yönelik kiralama sözleşmeleri ile 

sinema filmleri, video kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi kıymetlerle ilgili lisans 

sözleşmeleri, VUK mük. m. 290’da tanımlanan finansal kiralama sözleşmelerinin kapsamı 

dışındadır (VUK, mük. m. 290/3-f.4).  

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan finansal kiralama işlemlerinde değerleme ile ilgili 

hükümlerde 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na atıfta bulunulmadığı görülmektedir. Bu 

durumun sonucu olarak, Finansal Kiralama Kanunu’na uygun bir kiralama işlemi, VUK, mük. 

m. 290’da belirtilen şartları sağlamadığı takdirde, vergi hukuku açısından finansal kiralama 

sayılmayacağı gibi; Finansal Kiralama Kanunu’na göre finansal kiralama sayılmayan bir 

kiralama işlemi de VUK, mük. m. 290’a uygun ise, Vergi Hukuku bakımından finansal 

kiralama olarak kabul edilecektir.  

11.1.2.18.2. Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme ve 

Amortisman  

Finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymet ile sözleşmeden doğan hak, borç ve 

alacakların değerlemesi ve amortisman uygulaması aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır P552F

553
P. 

11.1.2.18.2.1 Kiralayana İlişkin Hükümler  

1. Kiralama süresi boyunca kiracı tarafından yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı, 

anapara ve faiz, alacak olarak aktife alınır. Diğer yandan, aktifleştirilen alacak tutarı ile kira 

ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark ise gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak 

pasifleştirilmek suretiyle değerlenerek kayıtlara intikal ettirilir.  

2. Kiralama konusu iktisadi kıymet ise, bu iktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden 

kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutar ile değerlenecektir. 

İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi 
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sonucunda bulunan tutarın sıfır veya negatif olması hâlinde, iktisadi kıymet iz bedeliyle 

değerlenip aradaki fark iktisadi kıymetin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gibi 

işleme tâbi tutulur ve gelir kaydedilir. Finansal kiralama konusu iktisadi kıymetin net bilanço 

aktif değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değeri çoğu zaman birbirine eşit olduğundan finansal 

kiralama şirketi veya kiralayanın, iktisadi kıymeti genel olarak iz bedeliyle kayıtlarında 

göstermesi gerekir. İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden, kira ödemelerinin bugünkü 

değerinin düşülmesi sonucu oluşan tutarın pozitif olması durumunda, pozitif fark finansal 

kiralama şirketi tarafından amortismana tabi tutulur. Örneğin, net bilanço aktif değeri veya 

fatura tutarı 100.000 TL, kira ödemelerinin net bugünkü değeri 95.000 TL ise, 5.000 TL pozitif 

fark finansal kiralama şirketi tarafından amortismana tabi tutulacaktır. Amortisman ayırma 

işlemi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili genel tebliğlerde bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş 

sürelerde yapılır. Farkın sıfır veya negatif olması hâlinde ise amortisman ayrılamaz.  

3. Gelecek dönemlere ait faiz gelirleri, kiralanan iktisadi kıymetin finansal kiralama 

sözleşmesinin yapıldığı tarihteki rayiç bedelinden, her bir ödeme dönemi sonunda anapara geri 

ödemelerinin düşülmesi sonucu kalan tutar üzerinden sabit bir dönemsel faiz oranı oluşturacak 

şekilde hesaplanması suretiyle tahakkuk ettirilir. Örneğin, 4 yıllık kiralama dönemi, yılda bir 

kez ödemeli ve her yıl 30/04... tarihinde kira ödemesi öngörülmüşse, “her bir dönem sonu” 

ifadesinden 30/04/2013, 30/04/2014 ve sonraki yıllar tarihlerini anlamak gerekmektedir. Bu 

durumda, her bir 30/04.... tarihi itibarıyla faiz ve ana para ayrıştırması yapılarak, pasifleştirilen 

faiz gelirlerinden 30/04... tarihi itibarıyla bakiye anapara borcuna isabet eden faiz tutarı gelir 

kaydedilir.  

4. Aktifleştirilen alacak tutarı reeskonta tabi tutulmaz.  

5- Kiralayan şirketler tarafından iktisadi kıymetin satın alınmasında Türk lirası veya 

döviz cinsinden kredi kullanılmış ise ilk yıl için ödenen kur farkları ve faiz giderlerinin 

sözleşme yapılmasından önce kıymetin maliyetine ilave edilebilecek olması hâlinde maliyete 

ilave edilecek aksi hâlde ve diğer yıllarda ise gider kaydedilecektir.  

6. Kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin üretimini veya alım satımını 

yapması hâlinde, iktisadi kıymetin net bilanço aktif değeri olarak rayiç bedeli dikkate 

alınacaktır. Rayiç bedel ile maliyet bedeli arasındaki farkın normal bir satış işleminden elde 

edilen kâr veya zarar olarak işleme tâbi tutulması gerekmektedir.  

11.1.2.18.2.2. Kiracıya İlişkin Hükümler  

1. Finansal kiralama işlemine konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı ve sözleşmeden 

doğan borç, kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak 

kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile değerlenir. Finansal kiralama konusu 

iktisadi kıymet, kullanma hakkı olarak aktife alınır; karşılığında ise kiralayana olan borç pasife 

kaydedilir.  

2. Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma 

hakkı, kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde 

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/VUK213?OpenFrameSet
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amortismana tâbi tutulacaktır. Başka bir deyişle, kullanım hakkı, Vergi Usul Kanunu ve ilgili 

genel tebliğlerde bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş amortisman sürelerinde amorti 

edilecektir. Sözleşmenin fesholunması hâlinde kalan dönemler için iktisadi kıymetle ilgili 

olarak amortisman ayrılmayacaktır. 

 3. Finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi 

ve faiz gideri olarak ayrıştırılır ve bu ayrıştırma işlemi her bir dönem sonunda kalan borç 

tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılır. Kiralayan 

açısından yorumu yapılan “her bir dönem sonu” ifadesi, kiracı açısından sözleşmede belirtilen 

kira ödeme tarihidir.  

4. Finansal kiralama borçları Vergi Usul Kanununun 285 inci maddesi kapsamında 

reeskonta tabi tutulmaz.  

5. Finansal kiralama işlemi esas olarak bir kredi işleminden farklı değildir. Kiralayana 

ödenen finansal kiralama bedellerinin faiz kısmı finansman gider kısıtlamasına tabidir.  

6. Kiralayan şirketin yurtdışında bulunması hâlinde kiracı tarafından Kurumlar Vergisi 

Kanunu’na göre tevkifat yapılır.  

11.1.3. Servetleri Değerleme 

Bir verginin matrahını oluşturan servetin veya servet unsurlarının değerlenmesinde 

uygulanacak esaslar Vergi Usul Kanunu’nda yer almaktadır. Bu esaslara ilişkin hükümler, 

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren bütün servet üzerinden vergileri için geçerli olmakla 

birlikte, bu hükümlerin asıl uygulama alanı veraset ve intikal vergisidir P553F

554
P. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun uygulamasında, yabancı ülkelerde bulunan 

malların o ülkede geçerli olan usul ve esaslara göre belirlenecek değerleri aynen göz önüne 

alınır (VUK, m. 291/f.2). Türkiye’de bulunan servet unsurlarının veraset yolu ile veya diğer 

yollarla ivazsız olarak intikali hâlinde değerleme iki aşamada yapılır. İlk olarak, mükellefler, 

ön tarhiyatta dikkate alınmak üzere intikal eden servet unsurlarını VİVK’da yer alan değerleme 

ölçülerini kullanmak suretiyle değerlemeye tabi tutarak beyan ederler (VİVK, m. 10). Bu servet 

unsurları, VUK’da yer alan değerleme ölçüleri kullanılarak idare tarafından da ayrıca 

değerlenirP554 F

555
P.  

11.1.3.1. Ticari Sermaye 

Vergilendirilecek bir servete dâhil ticari sermayenin unsurlarından olan emtia, gemiler 

ve taşıtlar, tesisat ve makineler, demirbaş eşya ve diğer menkul mallar emsal bedelleri ile 

değerlenir (VUK, m. 292). 

                                                 
554  Kazım YILMAZ, op.cit., s. 240.  

555  Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., s. 733. 

http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/VUK213?OpenFrameSet
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/5c3a932d5207bbc086256aa4002edcd7/f92c9905c9709c4486256aa800495fb7?OpenDocument
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11.1.3.2. Menkul Mallar ve Gemiler 

Ticari sermayeye dâhil olmayan ev eşyası, mücevherat ve sanat eserleri gibi menkul 

mallar ile gemiler emsal bedelleri ile değerlenir (VUK, m 293). 

11.1.3.3. Hisse Senetleri, Tahviller ve Yabancı Paralar 

Bütün hisse senetleri ve tahviller, ticari sermayeye dâhil olup olmadıklarına 

bakılmaksızın borsa rayici ile değerlenir. Borsada kayıtlı olmayan hisse senetleri ve tahviller 

ise emsal bedelleri ile değerlenir. Borsa rayicinin oluşumunda muvazaa olduğu anlaşılırsa, bu 

rayiç yerine emsal bedeli esas alınır (VUK, m. 294/f.1). Ticari sermayeye dâhil olsun olmasın, 

yabancı paralar ve yabancı paralar üzerinden düzenlenmiş alacak ve borç senetleri, iktisadi 

işletmelere dâhil kıymetlerin değerlenmesine ilişkin hükümlere göre değerlemeye tabi tutulur 

(VUK, m. 294/f.2).  

11.1.3.4. Alacak ve Borçlar 

Senetli ve senetsiz bütün alacak ve borçlar, ticari sermayeye dâhil olup olmadıklarına 

bakılmaksızın, iktisadi işletmelere dâhil kıymetler gibi değerlenir (VUK, m. 295). 

11.1.3.5. Haklar 

Tescile tabi bilumum hakların değeri, tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen bedeldir 

(VUK, m. 296/f.1). Tapu sicilinde bedeli gösterilmeyen haklarla yukarıdakilerin dışında kalan 

bütün haklar (sınai ve edebi mülkiyet hakları ile imtiyazlar dâhil) emsal bedelleriyle değerlenir 

(VUK, m. 296/f.2).  

Veraset yolu ile veya diğer yollarla ivazsız ve bedelsiz şekilde intikal eden intifa hakları 

aşağıdaki şekilde değerlemeye tabi tutulur (VUK, m. 296/f.3): 

1. İntifa hakkı sahibinin yaşının, intikal tarihinde yirmiyi doldurmamış olması 

hâlinde, gayrimenkulün emsal bedelinin onda yedisi intifa hakkının, onda üçü ise çıplak 

mülkiyet hakkının değeri sayılır. 

2. İntifa hakkı sahibinin yaşının, intikal tarihinde yirmiyi aşmış olması hâlinde, 

değerleme, yukarıdaki oranın her tam on yıllık bir dönem için çıplak mülkiyet hakkının onda 

bir arttırılması ve intifa hakkının onda bir indirilmesi suretiyle yapılır. 

3. İntifa hakkı sahibinin yaşının, intikal tarihinde yetmişi aşmış olması hâlinde, 

gayrimenkulün emsal bedelinin onda biri intifa hakkının, onda dokuzu ise çıplak mülkiyet 

hakkının değeri sayılır. 

4. Sabit bir süre için tayin edilmiş olan intifa hakkının değeri, yaş kaydı göz önüne 

alınmaksızın, sürenin her tam on yılı için gayrimenkul emsal bedelinin onda ikisi olarak 

hesaplanır. 
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5. Ömür boyunca aylık gelir şeklindeki ivazsız intikallerde, bu gelirin ödeneceği 

azami süreye göre oluşacak miktar bulunarak intifa hakkı sahibinin ödemenin başladığı 

tarihteki yaşının elliyi aşmış olması hâlinde, elliden yukarı her yaş yılı için yirmide biri 

indirilerek değer tayin edilir. Ömür boyu aylık gelir, belli bir sermaye ödenerek tasfiye 

edilmişse, değer olarak bu sermaye kabul edilir. 

6. Hayat kaydıyla ödenen rant şeklindeki ivazsız intikallerde, intifa hakkı sahibinin 

yaşının, ödemenin başladığı tarihte kırkı aşmamış olması hâlinde, değer olarak rantın bir yıllık 

tutarının yirmi katı kabul edilir. İntifa hakkı sahibinin yaşının, ödemenin başladığı tarihte kırkı 

aşmış olması hâlinde, rantın değeri kırktan yukarı her tam on yıllık bir dönem için yirmi katın 

dörtte biri indirilerek takdir olunur. İntifa hakkı sahibinin yaşının, ödemenin başladığı tarihte 

yetmişi aşmış olması hâlinde ise, rantın değeri bir yıllık tutarı olur. 

11.1.3.6. Bina ve Arazi 

Binalar ve arazi, ticari sermayeye dâhil olsun veya olmasın vergi değeri ile değerlenir 

(VUK, m. 297). 

Servetlerin değerlenmesinde uygulanacak emsal bedelleri ile alacak ve borçların 

değerlerini tespit yetkisi takdir komisyonlarına verilmiştir (VUK, m. 298). 

11.1.4. Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme Oranı 

11.1.4.1. Enflasyon Düzeltmesinin Tanımı ve Kapsamı 

Vergi Usul Kanunu’na göre enflasyon düzeltmesi, işletmelerin parasal olmayan 

kıymetlerinin mali tabloların ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasıdır. 

Bu hesaplama işlemi, mali tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye esas 

alınan tarihi içeren aya ilişkin fiyat endeksine bölünmesi ile bulunan düzeltme katsayısı ile 

çarpılması suretiyle yapılır (VUK, mük. m. 298/A-2-c, d). 

Fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dâhil, son üç hesap döneminde 

%100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olması hâlinde, kazançları 

bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri mali tablolarını 

enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar. Enflasyon düzeltmesinin uygulanması için her iki şartın 

birlikte bulunması gereklidir. Aksi hâlde uygulama sona erer (VUK, mük. m. 298/A-1, f.1).  

Uygulama kapsamına giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonunda enflasyon 

düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici vergi dönemlerinde son üç hesap dönemi yerine, üçer 

aylık dönemlerin son ayı dâhil önceki 36 ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son 12 

ay dikkate alınır. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde 

düzeltme yapılması hâlinde, bu dönemi izleyen geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan 

hesap dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi yapılır (VUK, mük. m. 298/A-1, f.2).  



324 

 

11.1.4.2. Enflasyon Düzeltmesi ile İlgili Kavramlar 

Enflasyon düzeltmesi ile ilgili temel kavramlar Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 

298’inci maddesinde tanımlanmıştır (VUK, mük. m. 298/A-2).  

11.1.4.2.1. Parasal Olmayan Kıymetler 

Parasal olmayan kıymetler, parasal kıymetler dışındaki kıymetlerdir. 

11.1.4.2.2. Parasal Kıymetler 

Türk lirasının değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kaldığı hâlde, 

satın alma güçleri fiyat hareketlerinin aksi yönünde değişen kıymetlerdir. Yabancı paralar da 

parasal kıymet olarak dikkate alınır. 

11.1.4.2.3. Enflasyon Düzeltmesi  

Enflasyon düzeltmesi, yukarıda da belirtildiği gibi, parasal olmayan kıymetlerin 

enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması 

suretiyle, mali tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasıdır. 

11.1.4.2.4. Düzeltme Katsayısı 

Düzeltme katsayısı, mali tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye 

esas alınan tarihi içeren aya ilişkin fiyat endeksine bölünmesiyle hesaplanan katsayıdır. 

11.1.4.2.5. Ortalama Düzeltme Katsayısı  

Ortalama düzeltme katsayısı, mali tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, bu 

endeks ile bir önceki dönemin sonundaki fiyat endeksi toplamının ikiye bölünmesi sonucu 

bulunan endekse bölünmesiyle elde edilen katsayıdır. 

11.1.4.2.6. Fiyat Endeksi 

Fiyat endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu’nca Türkiye geneli için hesaplanan Üretici 

Fiyatları Genel Endeksi (ÜFE)’dir. 

11.1.4.2.7. Reel Olmayan Finansman Maliyeti 

Reel olmayan finansman maliyeti, her türlü borçlanmada, borç tutarlarına (yabancı para 

üzerinden borçlanmalarda borcun alındığı tarihteki Türk Lirası karşılıklarına), borcun 

kullanıldığı döneme ait ÜFE artış oranının uygulanması suretiyle hesaplanan tutardır.  
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11.1.4.2.8. Toplulaştırılmış Yöntemler 

Kanunda, basit ortalama yöntemi ve hareketli ağırlıklı ortalama yöntemi olmak üzere 

iki ayrı yönteme yer verilmiştir.  

11.1.4.2.8.1. Basit Ortalama Yöntemi 

Bu yöntem, gelir tablosu kalemleri ile stokların düzeltmede esas alınacak tarihlere bağlı 

kalınmaksızın, dönem ortalama düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle enflasyon 

düzeltmesine tabi tutulmasıdır.  

11.1.4.2.8.2. Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yöntemi 

Bu yöntem, dönem sonu stok ve dönem içinde satılan mal maliyetinin enflasyon 

düzeltmesine esas alınacak tutarlarının hareketli ağırlıklı ortalama düzeltme katsayısı ile 

çarpılarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasıdır. 

Bir önceki döneme ilişkin düzeltilmiş satılan mal maliyeti, enflasyon düzeltmesi yapılan 

dönemin sonuna taşıma katsayısı uygulanarak taşınır. Hesaplama yapılırken amortisman ve reel 

finansman giderleri endekslenmeden dikkate alınır. 

11.1.4.2.9. Hareketli Ağırlıklı Ortalama Düzeltme Katsayısı 

Hareketli ağırlıklı ortalama düzeltme katsayısı, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş 

dönem başı stokların ilgili dönemin sonuna taşınmış değeri ile dönem içi alış ve giderlerin 

enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerleri toplamının, dönem başı stok ile dönem içi alış 

ve giderlerin enflasyon düzeltmesine esas alınacak tutarlarının toplamına bölünmesi ile bulunan 

katsayıdır. 

11.1.4.2.10. Taşıma 

Taşıma, mali tablolardaki parasal ve parasal olmayan tutarların, taşıma katsayısı 

kullanılarak ilgili dönemin sonundaki yeni değerinin hesaplanması işlemidir. 

11.1.4.2.11. Taşıma Katsayısı 

Taşıma katsayısı, mali tabloların ilgili olduğu aya ait fiyat endeksinin, bir önceki 

dönemin sonundaki fiyat endeksine, yıl içinde işe başlayanlarda ise işe başlanılan aya ait fiyat 

endeksine bölünmesi sonucunda bulunan katsayıdır. 

11.1.4.2.12. Enflasyon Fark Hesapları 

Enflasyon fark hesapları, parasal olmayan kıymetlerin düzeltme sonrası ve düzeltme 

öncesi değerleri arasındaki farkların kaydedildiği hesaplardır.  
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11.1.4.2.13. Enflasyon Düzeltme Hesabı 

Enflasyon düzeltme hesabı, parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmesi sonucunda oluşan 

farkların kaydedildiği hesaptır. Bu hesap enflasyon fark hesapları ile karşılıklı olarak çalışır. 

Parasal olmayan aktif kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu oluşan farklar 

bu hesabın alacağına, parasal olmayan pasif kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutulması 

sonucu oluşan farklar ise hesabın borcuna kaydedilir. Enflasyon düzeltme hesabının bakiyesi 

gelir tablosuna aktarılarak kapatılır.  

11.1.4.2.14. Net Parasal Pozisyon 

Net parasal pozisyon, parasal varlıklarla parasal yükümlülükler arasındaki farktır. 

11.1.4.3. Düzeltme İşleminde Esas Alınacak Tarihler 

Düzeltme işleminde esas alınacak tarihler şunlardır (VUK, mük. m. 298/A-3):  

11.1.4.3.1. Satın Alma Tarihi 

Alış bedeli ile değerlenen menkul kıymetlerle mali duran varlıklar için satın alma tarihi 

esas alınır.  

11.1.4.3.2. Defterlere Kayıt Tarihi 

İlk madde ve malzeme, ticari mallar, yarı mamul ve mamul stokların maliyetine dâhil 

edilen unsurlar, yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde maliyeti oluşturan unsurlar, gelecek aylara 

ve yıllara ait giderler, maddi duran varlıklar ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, maddi olmayan 

duran varlıklar ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, yıllara sari inşaat ve onarım hakedişleri, 

haklar ve şerefiyeler için defterlere kayıt tarihi esas alınır. 

11.1.4.3.3. Tahsil Tarihi 

Alınan parasal olmayan depozito ve teminatlar ile avanslar, nakit olarak ödenmiş 

sermaye, hisse senetleri ihraç primleri ve hisse senedi iptal kârları için tahsil tarihi esas alınır. 

11.1.4.3.4. Ödeme Tarihi 

Verilen parasal olmayan depozito ve teminatlar ile avanslar için ve nakdi sermaye 

karşılığı alınan hisse senetleri için ödeme tarihi esas alınır.  

11.1.4.3.5. Mülkiyetin İntikal Tarihi 

Ayni sermaye olarak konulan kıymetler ve ayni sermaye karşılığı alınan hisse senetleri 

için mülkiyetin intikal ettiği tarih esas alınır. 
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11.1.4.3.6. Tescil Tarihi 

Kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları, net dönem kârının sermayeye ilâve edilmesi 

dolayısıyla artırılan sermaye ve temettü karşılığı alınan hisse senetleri için tescil tarihi esas 

alınır.  

11.1.4.3.7. Düzeltmeye Esas Olan Tarih 

Parasal olmayan karşılıklar için karşılığın ilgili olduğu kıymetin düzeltmeye esas tarihi 

dikkate alınır. 

11.1.4.4. Düzeltme İşleminde Esas Alınacak Tutarlar 

Düzeltme işleminde Vergi Usul Kanunu’nun değerleme hükümlerine göre tespit edilen 

tutarlar esas alınır. Ancak stokların, satılan malın ve maddi duran varlıkların maliyet bedeline 

ve mali duran varlıkların alış bedeline intikal ettirilen reel olmayan finansman maliyetleri 

düşüldükten sonra bulunan tutarlar düzeltmeye tabi tutulur. Toplulaştırılmış yöntemlerle 

düzeltmeye tabi tutulan kıymetlerin alış veya maliyet bedeline intikal ettirilen reel olmayan 

finansman maliyetlerinin düşülmesi isteğe bağlıdır (VUK, mük. m. 298/A-4, f.1). 

Mükellefler, reel olmayan finansman maliyetini toplam finansman maliyetlerine, ilgili 

döneme ait ÜFE artış oranının dönem ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi ile belirlenen 

oranı uygulayarak da bulabilirler. Ancak mükellefler seçtikleri bu yöntemden üçüncü hesap 

döneminin sonuna kadar dönemezler (VUK, mük. m. 298/A-4, f.2).  

Belgelerde ayrıca gösterilen vade farklarının reel olmayan kısımları ile üç aydan fazla 

vadeli olan ve düzenlenen belge üzerinde vade farkının ayrıca gösterilmediği işlemlerde alacak 

ve borç senetlerinin reeskont işlemine tabi tutulmasında esas alınan Merkez Bankası tarafından 

uygulanan faiz oranı kullanılarak hesaplanan vade farkı tutarının reel olmayan kısımları için de 

yukarıdaki hükümler uygulanır (VUK, mük. m. 298/A-4, f.3).  

11.1.4.5. Düzeltme Usulü 

Mükellefler düzeltme işleminde Maliye Bakanlığınca belirlenen toplulaştırılmış 

yöntemleri uygulayabilirler. Ancak, öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları, düzeltme 

sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince 

sermayeye ilâve edilebilir. Zarar mahsubu ya da sermayeye ilâve işlemleri kâr dağıtımı 

sayılmaz (VUK, mük. m. 298/A-5, f.1). Enflasyon düzeltmeleri, ilgili kıymetlere ait fark 

hesaplarına ve enflasyon düzeltme hesabına kaydedilir (VUK, mük. m. 298/A-5, f.2). 

Yıllara sari inşaat ve onarma işlerine ait maliyet ve hakedişlerle ilgili düzeltmeler, 

enflasyon düzeltme hesabı yerine, yıllara sari inşaat enflasyon düzeltme hesabına kaydedilir. 

Bu hesap işin bitiminde kâr/zarar hesabına intikal ettirilir (VUK, mük. m. 298/A-5, f.3). 
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Düzeltme işlemi sonucunda bulunan tutarlar, izleyen dönemde enflasyon düzeltmesi 

yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, izleyen dönemin başlangıç değerleri olarak dikkate alınır 

(VUK, mük. m. 298/A-5, f.4).  

Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir surette başka bir hesaba 

nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemin kazancı ile 

ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulur. Ancak, öz sermaye kalemlerine ait 

enflasyon fark hesapları kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilâve edilebilir. Bu işlem 

kâr dağıtımı sayılmaz (VUK, mük. m. 298/A-5, f.5).  

Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan kıymetlerin elden çıkarılması hâlinde, bunlara 

ilişkin enflasyon düzeltme farkları maliyet olarak kabul edilir (VUK, mük. m. 298/A-5, f.6). 

Kanunen kabul edilmeyen giderler, istisnalar ve geçmiş yıl mali zararları, matrah tespitinde 

düzeltilmiş tutarları ile dikkate alınır (VUK, mük. m. 298/A-5, f.7). 

Amortismanlar ve itfa payları, düzeltilmiş değerler üzerinden hesaplanır. Kazançlarını 

işletme hesabı esasına göre tespit eden mükellefler ile serbest meslek erbabı da amortismana 

tabi iktisadi kıymetlerini bu maddede belirtilen hükümlere göre düzeltilmiş tutarları üzerinden 

amortismana tabi tutabilirler (VUK, mük. m. 298/A-6).  

Enflasyon düzeltmesi uygulanmayan bir hesap döneminden sonra enflasyon düzeltme 

şartlarının yeniden ortaya çıkması hâlinde, enflasyon düzeltmesinin uygulandığı en son 

dönemden başlayarak enflasyon düzeltmesi yapılır. Bu şekilde belirlenen geçmiş yıl kârı 

vergilendirilmez, geçmiş yıl zararı da zarar olarak kabul edilmez. Ancak, geçmiş yıl mali 

zararları matrahın tespitinde mukayyet değerleri ile dikkate alınır. Birikmiş amortismanlar, ait 

oldukları kıymetin bilanço tarihindeki değerinde düzeltme sonrasında meydana gelen artış 

oranına göre düzeltilir. Bu işlemlerden doğan pasif kalemlere ait fark hesapları için ise yukarıda 

açıklandığı şekilde uygulama yapılır (VUK, mük. m. 298/A-7).  

Devamlı olarak işlenmiş altın ve gümüş alım-satımı ve imali ile uğraşan mükellefler 

VUK, mük. m. 298/A-1’de yer alan, enflasyon düzeltmesi ile ilgili genel şartlara bakılmaksızın 

enflasyon düzeltmesi yaparlar (VUK, mük. m. 298/A-9). 

11.1.4.6. Yeniden Değerleme Oranı 

Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı 

dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsü’nün (Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun) Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi’nde meydana gelen ortalama fiyat artış 
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oranıdırP555F

556
P. Bu oran, Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete’de ilan edilir (VUK, mük. m. 

298/B)P556F

557
P. 

11.2. Amortisman 

11.2.1.Amortisman Konusu 

Amortisman, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya 

kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi 

kıymetlerin 557F558, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki 

esaslara göre tespit edilen değerinin yok edilmesidir (VUK, m. 313/f.1).  

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya 

devletin uygun gördüğü bir kuruluşa ya da belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi 

iktisadi kıymetlerden, sözleşme süresince yenilenmesi gerekenler hariç, sermayenin veya özel 

maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler 

uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar (VUK, m. 313/f.2).  

Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir. Ancak, tarım işletmelerinde 

oluşturulan meyvalıklar, dutluklar, fındıklıklar, zeytinlikler, güllükler, incir bahçeleri ve bağlar 

gibi tarım tesisleri ile işletmede inşa edilmiş olan her nevi yollar ve harklar amortismana tabi 

tutulur (VUK, m. 314). 

Değeri 800 Türk lirasını aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 800 

Türk lirasını aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak 

doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had 

topluca dikkate alınır (VUK, m. 313/f.3).  

11.2.2.Amortisman Usulleri (Amortisman Türleri) 

Vergi Usul Kanunu’nda, normal amortisman, azalan bakiyeler usulüyle amortisman, 

madenlerde amortisman ve fevkalade (olağanüstü) amortisman olmak üzere dört amortisman 

usulüne yer verilmektedir.  

                                                 
556  30/03/2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesine eklenen (C) 
fıkrası uyarınca, vergi kanunlarında yer alan “toptan eşya fiyatları genel endeksi” ibaresi “üretici fiyatları genel 
endeksi”, “TEFE” ibaresi ise “ÜFE” olarak değiştirilmiştir (VUK, mük. m. 298/C). 

557  Yeniden değerleme oranı, 2013 yılı için (2014 yılında uygulanmak üzere) %3,93 olarak belirlenmiştir (430 
Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, RG T: 19/11/2013, S: 28826). 

558  Gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanunu’nun 269’uncu maddesinde; 
gayrimenkullerin mütemmim cüzleri (bütünleyici parçaları) ve teferruatı (eklentileri), tesisat ve makinalar, gemiler 
ve diğer taşıtlar ile gayrimaddi haklar olarak yer almaktadır.  Bu kıymetler, gayrimenkuller gibi maliyet bedelleri 
ile değerlenir.  



330 

 

11.2.2.1. Normal Amortisman 

Normal amortisman, iktisadi kıymetin belli bir süre içinde, her yıl eşit tutarlarda olmak 

üzere itfa edilmesidir 558F559. Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye 

Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların 

tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır (VUK, m. 315) 559F560.  

11.2.2.2. Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman 

Azalan bakiyeler usulüyle amortisman, duran varlıkların ilk yıllarında daha yüksek 

tutarlarda amortisman ayrılması suretiyle işletmelerin vergi yüklerinin düşük tutulmasını ve 

böylece sermaye birikiminin artmasını sağlama amacına yöneliktir 560F561.  

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, istedikleri takdirde, amortismana tabi 

iktisadi kıymetlerini azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler (VUK, 

mük. m. 315/f.1).  

Bu usulün uygulanmasında dikkate alınacak hususlar şunlardır: 

Normal amortisman usulünde amortisman iktisadi kıymetin başlangıçtaki değeri 

(maliyet bedeli) üzerinden ayrılırken, azalan bakiyeler usulünde, üzerinden amortisman 

ayrılacak değer, her yıl, daha önce ayrılan amortismanlar toplamının düşülmesi suretiyle 

hesaplanır. Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde ise, üzerinden amortisman ayrılacak 

değer, amortismana tabi iktisadi kıymetin düzeltilmiş değerinden daha önce ayrılan 

amortismanlar toplamının taşınmış değerleri indirilerek tespit edilir (VUK, mük. m. 315/f. 2-

1). 

Azalan bakiyeler usulünde uygulanacak amortisman oranı %50’yi geçmemek üzere 

normal amortisman oranının iki katıdır (VUK, mük. m. 315/f.2-2). 

Azalan bakiyeler usulünde amortisman süresi, normal amortisman oranlarına göre 

hesaplanır. Sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen itfa edilir (VUK, mük. m. 

315/f. 2-3). 

11.2.2.3. Madenlerde Amortisman 

İşletme sebebiyle içlerindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden 

madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin başvurusu üzerine 

büyüklük ve nitelikleri göz önünde tutularak ve her maden ve taş ocağı için ayrı ayrı olmak 

                                                 
559  Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., s. 798.  

560  Uygulanacak amortisman oranları Maliye Bakanlığınca 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 
belirlenmiştir (RG: T. 28/04/2004, S. 25446). 

561  Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., s. 800; Harun KAYNAK, İşletmecilik İlkeleri ile Türk Hukuk Sistemi 
Yönünden Maddi ve Gayrimaddi Duran Varlıklarda Amortismanlar, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2001, s. 
244; M. Naci YÜKSEL, Osman Selim KOCAHANOĞLU, Amortisman Hukuku ve Uygulaması, Temel 
Yayınları, İstanbul, 1985, s. 55. 
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üzere Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı P561F

562
P tarafından belirlenecek amortisman 

oranları üzerinden yok edilir (VUK, m. 316). 

11.2.2.4. Olağanüstü Amortisman (Fevkalâde Amortisman) 

Olağanüstü amortisman, iktisadi varlıkların olağan kullanma sürelerinden çok önce 

değerlerini kaybetmeleri, aşınmaları, yıpranmaları, kullanılamaz duruma gelmeleri veya yok 

olmaları hâllerinde uygulanmaktadır P562F

563
P. Bu usul çerçevesinde, amortismana tabi kıymetlerin 

değerinde meydana gelen olağan dışı kayıplar olağanüstü ekonomik ve teknik amortisman yolu 

ile zarar yazılır P563F

564
P.  

- “Amortismana tabi olan menkuller, gayrimenkuller ve haklardan; 

- Yangın, deprem, su basması gibi afetler sonucunda değerini tamamen veya kısmen 

kaybedenlere; 

- Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve değerleri düşerek tamamen veya kısmen 

kullanılmaz hâle gelenlere; 

- Aşırı kullanılmaları nedeniyle normalden fazla aşınan ve yıprananlara” 

mükelleflerin başvurusu üzerine ve ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığınca 

her işletme için işin niteliğine göre ayrı ayrı belirlenen “olağanüstü ekonomik ve teknik 

amortisman oranları” uygulanır (VUK, m. 317).  

11.2.3.Amortisman Uygulaması 

11.2.3.1 Amortisman Oranlarının Geçerlilik Tarihi 

Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan amortisman oranları, ilanların yapıldığı hesap 

döneminden; ayrı ayrı tespit olunan oranlar ise ilgililerin başvuruda bulunduğu hesap 

döneminden itibaren geçerlidir (VUK, m. 318/f.1).  

11.2.3.2. Amortisman Uygulama Süresi 

Amortisman süresi varlıkların aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak 

hesaplanması için (1) rakamı mükellefin uyguladığı orana bölünür (VUK, m. 320/f.1). 

Kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekilerde 

işletilmesi faaliyetinde bulunan işletmelerin bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç 

olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için, ay kesri tam 

                                                 
562 03/06/2011 tarihli, 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; aynı 
tarihli, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kurulmuştur. VUK, m. 316’da 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yapılan atıf, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmış sayılacaktır. Bak. 635 
sayılı KHK, m. 33. 

563  Selim KANETİ, op.cit., s. 188. 

564  Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., s. 805. 
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ay sayılarak kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet 

eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir (VUK, m. 320/f.2). 

Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede göz önüne alınabilir (VUK, m. 

320/f.3). Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan orandan düşük 

bir oranla yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz (VUK, m. 320/f.4). 

11.2.3.3. Amortisman Usulünün Seçilmesi 

Amortisman usulünün seçilmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır (VUK, m. 320): 

1. İktisadi ve teknik bakımlardan bir bütün oluşturan değerler için normal veya azalan 

bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnız birisi uygulanabilir.   

2. Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılmaya 

başlandıktan sonra bu usulden dönülemez. 

3. Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmaya 

başlandıktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir. Amortisman usulünü değiştirenler 

bu durumu beyannamelerinde veya eki bilançolarda belirtmek zorundadırlar. Kabul edilen yeni 

usul bu bildirimin yapıldığı beyannamenin ilgili olduğu dönemden itibaren göz önüne alınır. 

Henüz yok edilmemiş olan değer kısmı ise kalan amortisman süresine bölünerek eşit miktarlarla 

yok edilir. 

11.2.4. Alacaklarda Amortisman 

11.2.4.1. Genel Açıklama 

Alacaklarda amortisman, bir alacağın değersiz veya şüpheli alacak durumuna gelmesi 

hâlinde söz konusu olmaktadır 564F565. İşletmeye dâhil alacaklardan değerini tamamen kaybedenler 

doğrudan doğruya, şüpheli hâle gelenler ise karşılık ayrılarak zarar yazılır. Alacakların, bu 

şekilde zarar kaydedilebilmeleri için iş ve işletme ile ilgili olmaları ve faaliyetin normal icapları 

dâhilinde doğmuş bulunmaları zorunludurP565F

566.
P   

11.2.4.2. Değersiz Alacaklar 

Değersiz alacaklar, bir yargı kararına veya kanaat getirici bir belgeye göre tahsiline artık 

imkân kalmayan alacaklardır. Bu alacaklar, değersiz hâle geldikleri tarihte tasarruf değerlerini 

kaybederler ve mukayyet değerleriyle zarar yazılarak yok edilirler. İşletme hesabı esasına göre 

defter tutan mükelleflerin değersiz alacakları ise gider kaydedilerek yok edilir (VUK, m. 322).  

                                                 
565  Selim KANETİ,Vergi Hukuku, s. 190. 

566  Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., s. 834. 
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11.2.4.3. Şüpheli Alacaklar 

Şüpheli alacaklar, ticari ve zirai kazançların elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile igili 

olan, dava veya icra aşamasında bulunan alacaklar ile yapılan protestoya veya yazı ile bir 

defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine 

değmeyecek derecede küçük alacaklardır. Şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf 

değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın ait olduğu alacaklar karşılık hesabında 

gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan kalan miktara inhisar eder. Şüpheli 

alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kâr-zarar hesabına 

intikal ettirilir (VUK, m. 323). 

11.2.4.4. Vazgeçilen Alacaklar 

Vazgeçilen alacaklar, konkordato 566F567 veya sulh yolu ile tahsilinden vazgeçilen 

alacaklardır. Bu alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın 

içeriği, alacaktan vazgeçilen yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği 

takdirde kâr hesabına aktarılır (VUK, m. 324).  

11.2.5. Sermayede Amortisman 

Kural olarak amortismana tabi olmayan sermaye üzerinden amortisman ayrılması 

sadece imtiyazlı işletmelerde söz konusu olmaktadır 567F568. Bu işletmelerde, imtiyaz sözleşmesi 

uyarınca tesisatın imtiyaz süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya devletin uygun 

gördüğü bir kuruluşa ya da belediyeye intikal etmesinin öngörülmesi ve sözleşmede sermayenin 

itfası için beli bir oran veya miktar ayrılmasının belirtilmiş olması hâlinde, bu oran veya miktar 

üzerinden amortisman ayrılarak sermaye itfa olunur (VUK, m. 325).  

11.2.6. Girişim Sermayesi Fonu 

Bu fon, girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarının teşviki amacıyla 31/05/2012 

tarihli, 6322 sayılı Kanun’un 15’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’na eklenen madde 325/A 

ile ihdas edilmiştir.  

VUK, m. 325/A’ya göre; 

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye'de 

kurulmuş veya kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak 

konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem 

kazancından veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu ayrılabilir. Bu fon, kurum 

kazancının veya beyan edilen gelirin %10'unu ve öz sermayenin %20'sini aşamaz.  

                                                 
567  Konkordato, borçlarını ödeyemeyecek hale gelen borçlunun uzlaşma teklifinin alacaklıların belli bir 
çoğunluğu tarafından kabulü ile gerçekleşen bir ödeme anlaşmasıdır.   

568  M. Naci YÜKSEL, Osman Selim KOCAHANOĞLU, op.cit., s. 154. 
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Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar pasifte geçici bir hesapta tutulur. 

Mükelleflerce, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya 

girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılmaması hâlinde, zamanında tahakkuk 

ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 

Bu fon; amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden 

çekilmesi, ortaklara dağıtılması, dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması veya işin terki, 

işletmenin tasfiyesi, devredilmesi, bölünmesi ya da girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının 

hisse senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından 

itibaren altı ay içinde bu maddede belirtilen amaçla yeniden kullanılmaması hâlinde, bu 

işlemlerin yapıldığı veya sürenin dolduğu dönemde vergiye tabi tutulur”. 

11.2.7.Aktifleştirilen Giderlerde Amortisman 

Aktifleştirilerek amortisman konusu yapılan giderler, kurumlarda ilk kuruluş ve 

örgütlenme giderleri, sermayesi paylara bölünmüş şirketlerle iktisadi kamu kuruluşlarında 

çıkarılan tahvillerin ihraç zararı ve kiralama yolu ile edinilen gayrimenkullerde kiracı tarafından 

yapılan değer artırıcı giderlerdir 568 F569.  

11.2.7.1. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri ile Peştemallıklarda 

Amortisman 

Kurumların aktifleştirdikleri kuruluş ve örgütlenme giderleri ile peştemallıkları 

mukayyet değerleri üzerinden eşit miktarlarda ve beş yıl içinde itfa olunur (VUK, m. 326). 

11.2.7.2. Tahvil İhraç Zararlarında Amortisman 

Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerle iktisadi kamu kuruluşlarının ihraç ettikleri 

tahviller itibari değerleri ile değerlenir. Bu tahvillerin itibari değerlerinin altındaki bir fiyattan 

satılmalarından doğan fark tahvil ihraç zararları hesabına alınır ve tahvillerin ödenme süreleri 

içinde eşit tutarlarda itfa olunur. İhraç edilen tahvillerin ödeme sürelerinin farklı olması hâlinde 

ise ihraç zararları her bir tahvilin ödeme süresi içinde itfa edilir 569F570.  

11.2.7.3. Özel Maliyet Bedellerinde Amortisman 

Gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadi 

kıymetlerini artıran ve VUK, m. 272’de belirtilen özel maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı 

süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira veya işletme hakkı süresi dolmadan kiralanan veya 

işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi 

hâlinde, henüz itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma yılında veya hakkın sona erdiği yılda bir 

defada gider yazılır (VUK, m. 327). 

                                                 
569  Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., s. 856.   

570  M. Naci YÜKSEL, Osman Selim KOCAHANOĞLU, op.cit., s. 159; Yılmaz ÖZBALCI, op.cit., s. 858. 
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11.2.8.Amortismana Tabi Varlıkların Satılması Ve Yenileme Fonu 

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması hâlinde, alınan bedel ile bu kıymetlerin 

envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kâr ve zarar hesabına geçirilir. İşletme 

defteri veya serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerine hasılat veya 

gider olarak kaydederler (VUK, m. 328/f.1). Amortisman ayrılmış olan kıymetlerin değeri 

ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan tutardır (VUK, m. 328/f.2). Devir ve trampa 

satış hükmündedir (VUK, m. 328/f.3).  

İktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin niteliğine göre zorunlu bulunursa veya işletmeyi 

yönetenlerce bu konuda bir karar verilerek teşebbüse geçilmiş olursa, satıştan doğan kâr, 

yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta en çok üç yıl süre ile tutulabilir. 

Bu karşılığa “yenileme fonu” denilmektedir. Üç yıllık süre içinde kullanılmayan kârlar üçüncü 

yılın vergi matrahına eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi hâlinde 

ise bu kârlar o yılın matrahına eklenir (VUK, m. 328/f.4).  

Yenileme fonu, sadece bilanço esasında defter tutan mükellefler tarafından ayrılabilir. 

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutanlar 

yenileme fonu ayıramazlar 570F571.  

Yeni değerlerin iktisabında kullanılan kâr, yeni değerler üzerinden ayrılacak 

amortismanlara mahsup edilir. Mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan 

değerlerin amortismanına ise devam olunur (VUK, m. 328/f.5).  

11.2.9.Sigorta Tazminatı Ve Yenileme Fonu 

Yangın, deprem, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen ziyaa uğrayan 

amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı bunların değerinden, 

amortismanlı olanlarda ayrılmış olan amortisman çıktıktan sonra kalan değerden fazla veya 

eksik olduğu takdirde, aradaki fark kâr veya zarar hesabına geçirilir (VUK, m. 329/f.1). 

Ancak, gerekli koşullar sağlandığı takdirde sigorta tazminatı fazlasının yenileme fonuna 

alınması da mümkündür. Bu durumda, alınan sigorta tazminatı ile ziyaa uğrayan varlıkların 

yenilenmesi işin niteliğine göre zorunlu bulunur veya işletmeyi yönetenlerce yenileme kararı 

verilerek teşebbüse geçilirse, sigorta tazminatı fazlası, yenileme giderlerini karşılamak üzere, 

pasifte geçici bir hesapta (yenileme fonu) en çok üç yıl süre ile tutulabilir. Bu süre içinde 

kullanılmayan tazminat farkları kâra eklenir (VUK, m. 329/f.2). Üç yıldan önce işin terki, devri 

veya işletmenin tasfiyesi hâlinde bu tazminat fazlası, o yılın matrahına ilâve olunur (VUK, m. 

329/f.3).  

                                                 
571  M. Naci YÜKSEL, Osman Selim KOCAHANOĞLU, op.cit., s. 119. 
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Yeni değerlerin iktisabında kullanılan tazminat fazlası, yeni değerler üzerinden 

ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olan 

kalan değerlerin amortismanına devam olunur (VUK, m. 329/f.4). 

Emtia, zirai mahsul ve hayvan değerlerinde meydana gelen kayıplar dolayısıyla alınan 

sigorta tazminatı fazlaları kâra alınır. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlarda ise bu 

tazminat hasılata ilâve olunur (VUK, m. 330). 
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Uygulama Soruları 

1. Değerlemeyi tanımlayınız. Değerleme ölçülerini kısaca açıklayınız. 

2. İktisadi işletmeler dâhil kıymetlerden alacak ve borçların değerlemesini 

açıklayınız.  

3. Amortisman konusunu açıklayınız. 

4. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan amortisman usullerini kısaca açıklayınız. 

5. Değersiz alacak, şüpheli alacak ve vazgeçilen alacak kavramlarını açıklayınız. 

  



338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, vergi hukuku açısından değerlemenin tanımını, değerleme ölçülerini, 

iktisadi işletmelere dâhil kıymetleri ve servetleri değerleme esaslarını; amortisman kavramını, 

amortisman uygulama süresini, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan amortisman usulleri olan 

normal amortisman, azalan bakiyeleri usulü, olağanüstü (fevkalâde) amortisman ve madenlerde 

amortismanı; değersiz alacaklar, şüpheli alacaklar ve vazgeçilen alacaklar ile sermayede 

amortismanı, girişim sermayesi fonunu, kuruluş ve örgütlenme giderlerinde ve özel maliyet 

bedellerinde amortismanı; amortismana tabi malların satılmasını, amortismana tabi malların 

sigorta tazminatını ve emtia sigorta tazminatını öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Bölüm Soruları 
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12. KAMU ALACAĞININ KORUNMASI VE CEBREN TAHSİLİ (KAMU 

İCRA HUKUKU) 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

- Kamu alacağı kavramı 

- Kamu alacaklarının korunması 

- Tecil, tehir ve gecikme zammı 

- Ödeme emri 

- Mal bildirimi 

- Kamu alacaklarının cebren tahsili şekilleri 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuku açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde edileceği 

veya geliştirileceği 

Kamu Alacağı 

Kamu alacağının kamu icra 

hukukundaki anlamını 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının yanı 

sıra konu ile ilgili yardımcı 

kaynakların okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

varsa yargısal içtihatların taranarak 

incelenmesi. 

Kamu Alacaklarının 

Korunması 

Kamu alacaklarının 

korunmasında başvurulan; 

teminat, ihtiyati haciz, ihtiyati 

tahakkuk ve diğer koruma 

önlemlerini kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının yanı 

sıra konu ile ilgili yardımcı 

kaynakların okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

varsa yargısal içtihatların taranarak 

incelenmesi. 

Tecil, Tehir ve 

Gecikme Zammı 

Tecil ve tehir kavramlarını 

farklılıklarıyla birlikte 

anlamak, gecikme zammını 

kavrayıp kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının yanı 

sıra konu ile ilgili yardımcı 

kaynakların okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

varsa yargısal içtihatların taranarak 

incelenmesi. 

Kamu Alacağının 

Cebren Tahsili 

Kamu alacağının cebren 

tahsil şekillerini; ödeme emri, 

mal bildirimi ve haciz 

kavramlarını kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının yanı 

sıra konu ile ilgili yardımcı 

kaynakların okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

varsa yargısal içtihatların taranarak 

incelenmesi. 
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Anahtar Kavramlar 

 Kamu Alacağı 

 Kamu Alacağının Korunması 

 Gecikme Zammı 

 Ödeme Emri 

 Mal Bildirimi 

 Cebren Tahsil Şekilleri 

 Haciz 
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Giriş 

Vergi, kamu hizmetlerinin üretilerek topluma sunulabilmesi için yapılması gereken 

kamu harcamalarının temel kaynağını oluşturmaktadır. Kamu finansmanı ve bütçe finansmanı 

açısından vergilerin zamanında tarh ve tahsili büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, vergi 

toplamada ortaya çıkabilecek aksaklık ve gecikmeler, kamu hizmetlerinin üretilmesinde ve 

toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da aksamalara yol açacaktır.  

Vergi alacağının normal yollarla tahsili gerçekleşmediğinde kamusal zora başvurulması 

kaçınılmaz olur. Bu nedenle, kamu icra hukuku P571F

572
P çerçevesinde, vergi alacağının güvenliğini 

sağlayıcı kurumlara ve gerektiğinde bu alacağın kamu gücünün kullanılması yolu ile cebren 

takip ve tahsiline ilişkin kurallara yer verilmiştir. Türkiye’de kamu icra hukukunun temel 

kaynağı 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’dur. 

Özel hukukta, borçludan alacağını tahsil etmek isteyen alacaklının icra ve iflas 

dairelerine başvurması gerekmektedir. Başka bir deyişle, alacaklının doğrudan doğruya 

harekete geçerek alacağını tahsil etmesi mümkün değildir. Vergi hukukunda ise durum 

farklıdır. Alacaklı vergi dairesi, icra dairesi sıfatı ile kamu gücünü kullanarak vadesi gelmiş 

alacaklarını doğrudan takip ve tahsile yetkilidir P572F

573
P. Bu yetkiye “resen icra yetkisi” denirP573F

574
P. 

                                                 
572  “Kamu icra hukuku” yerine “vergi icra hukuku” deyimi de kullanılmakla birlikte, “kamu icra hukuku” 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan bütün kamu alacaklarını kapsarken, “vergi icra 
hukuku” Vergi Usul Kanunu kapsamındaki kamu alacakları ile sınırlıdır. Bak. Yusuf KARAKOÇ, Genel Vergi 
Hukuku, s. 548.  

573  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 365. 

574  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 158. 
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12.1. Kamu Alacağının Korunması 

12.1.1. Kamu Alacağı Kavramı 

Kamu alacağı, devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza 

tahkik ve takiplerine ait yargılama gideri, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, 

faiz gibi fer’i kamu alacakları ve aynı idarelerin sözleşmeden, haksız fiil P574F

575
P ve haksız 

iktisaptan P575F

576
P doğanlar dışında kalan ve kamu hizmetleri uygulamasından doğan diğer alacakları 

ile bunların takip masraflarından oluşmaktadır (AATUHK, m. 1). Görüldüğü gibi, yukarıdaki 

idarelerin özel hukuk ilişkilerinden doğan alacakları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun’a göre kamu alacağı değildir.  

AATUHK, m. 2 uyarınca, çeşitli kanunlarda, 5/8/1325 (1909) tarihli Tahsil-i Emval 

Kanunu’na göre tahsil edileceği bildirilen her çeşit alacaklar hakkında da Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bu hüküm nedeniyle, çeşitli eski 

kanunlarda Tahsil-i Emval Kanunu’na göre tahsil edileceği belirtilen ve kamu alacağı niteliğine 

sahip bulunmayan bazı alacakların da Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a 

göre tahsil ve takibi gerekmektedir. Bununla birlikte, bir alacağın Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilmesi o alacağa kamu alacağı niteliği 

kazandırmamaktadırP576F

577
P.  

12.1.2. Kamu Alacağının Korunması Hükümleri 

Kamu alacağının tahsil imkânının ortadan kaldırılmasını ya da en azından zorlaşmasını 

engellemek üzere bir dizi güvenlik kurumu geliştirilmiştir. Bu kurumlar, Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un ikinci bölümünde, “kamu alacaklarının korunması” başlığı 

altında, teminat hükümleri, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk ve diğer korunma hükümleri olmak 

üzere dört grupta yer almaktadır.  

12.1.2.1. Teminat Hükümleri 

12.1.2.1.1. Teminat  

Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanan vergi ziyaı cezasının kesilmesini gerektiren 

sebepler bulunduğu veya kaçakçılık fiilleri dolayısıyla bir kamu alacağının salınması için 

gerekli işlemlere başlanmış olduğu takdirde, vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılacak 

ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince borçludan teminat istenir 

(AATUHK, m. 9/1). 

                                                 
575  Haksız fiil, bir kimsenin kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar vermesidir. Bkz. Borçlar Kanunu, 
m. 49- 76.   

576  Haksız iktisap (sebepsiz zenginleşme), bir kimsenin, haklı bir sebep olmadığı halde bir başkasının 
malvarlığından veya emeğinden zenginleşmesidir.  Bak. Borçlar Kanunu, m. 77- 82. 

577  Yusuf KARAKOÇ, Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında Ortaya Çıkan ve Vergi Yargısında 
Çözümlenen Uyuşmazlıklar, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2000, s. 37. 
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Şu değerler teminat olarak kabul edilmektedir (AATUHK, m.10/1): 

1. Para, 

2. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları, 

3. Hazine tahvil ve bonoları, 

4. Hükûmetçe belli edilecek millî hisse senedi ve tahviller. Bu hisse senedi ve tahviller, 

teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir. 

(Bak. 4369 sayılı Kanun, geçici madde 1). 

5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı kamu 

idaresince haciz varakasına dayanılarak haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar, 

Teminat sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybeder veya borç miktarı artarsa, 

teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenir (AATUHK, m. 10/2). 

Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalarıyla değiştirebilir 

(AATUHK, m. 10/3).  

12.1.2.1.2. Şahsi Kefalet 

Teminat sağlayamayan mükellefler, muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek 

müteselsil borçlu gösterebilirler. Şahsi kefalet, tespit edilecek şartlara uygun olarak, noterden 

tasdikli sözleşme ile tesis olunur. Alacaklı tahsil dairesi, şahsi kefaleti ve kefil gösterilen 

kimseyi kabul edip etmemekte serbesttir (AATUHK, m. 11).  

12.1.2.2. İhtiyati Haciz 

12.1.2.2.1. Tanımı ve İhtiyati Haciz Sebepleri  

İhtiyati haciz, alacağın zamanında ödenmesini sağlamak üzere, borçlunun mallarına 

geçici olarak el konulmasıdır. Bağımsız Vergi Daireleri İşlem Yönergesi’ne göre ise, “ilerde 

tahakkuk edecek olan veya henüz vadesi gelmemiş bulunan ya da vadesi geçtiği hâlde ödeme 

emri tebliğ edilmemiş bulunan amme alacağının tahsil güvenliğini sağlamak üzere yapılan 

hacze, ihtiyati haciz denir” P577F

578
P. 

İhtiyati haciz, aşağıdaki sebeplerden herhangi birinin varlığı hâlinde, hiçbir süreyle 

kayıtlı olmaksızın, vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde vergi dairesi başkanının, vergi 

                                                 
578  Bak. Yılmaz ÖZBALCI, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, 
Oluş Yayıncılık, Ankara, 2000, s. 202. 
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dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde ise vergi dairesi müdürünün kararıyla, haciz usulüne 

dair hükümlere göre derhâl uygulanır (AATUHK, m. 13) P578F

579
P: 

1.  Teminat istenmesini gerektiren hâller varsa, 

2.  Borçlunun belli bir ikametgâhı yoksa 

3.  Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması 

ihtimalleri varsa, 

4.  Borçludan teminat göstermesi istendiği hâlde, belli bir süre geçtiği hâlde teminat 

veya kefil göstermemiş ya da şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse,  

5.  Mal bildirimine çağrılan borçlu belli bir süre içinde mal bildiriminde bulunmamış 

veya noksan bildirimde bulunmuşsa, 

6.  Hüküm verilmiş olsun olmasın, para cezasını gerektiren bir fiil dolayısıyla kamu 

davası açılmış ise, 

7.  İptali istenen işlem ve tasarrufun konusunu oluşturan mallar hakkında; bu mallar 

elden çıkarılmışsa, elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere, Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un, ivazsız tasarruflar ve hükümsüz sayılan diğer 

tasarruflarla kamu alacağının tahsiline imkân bırakmamak maksadıyla yapılan tasarruflara 

ilişkin hükümleri (AATUHK, m. 27, 29, 30) kapsamına giren hâller varsa. 

12.1.2.2.2. İhtiyati Hacze İtiraz (Dava Açma) 579F

580 

Haklarında ihtiyati haciz uygulananlar haczin uygulanması, gıyapta yapılan hacizlerde 

haczin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde, vergi mahkemesinde dava açabilirler 

(AATUHK, m. 15; BİMİMVMK, m. 6/b). İhtiyati haciz uygulamasına karşı açılacak davalarda, 

usul bakımından, ihtiyati haciz uygulamasının usule aykırı olduğu; esas bakımından ise, sadece, 

ihtiyati haciz sebeplerinin bulunmadığı ileri sürülebilir. Bunların dışındaki iddialar mahkemece 

dikkate alınmaz.  

                                                 
579  AATUHK, m. 13’de, ihtiyati haciz kararının alacaklı kamu idaresinin mahalli en büyük memuru tarafından 
verileceği hükmüne yer verilmiş olmakla birlikte,  5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un 33’üncü maddesi uyarınca, diğer mevzuatta “mahallin en büyük memuru”na yapılan atıflar 
“vergi dairesi başkanı”na, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde ise “vergi dairesi müdürü”ne yapılmış 
sayılacağından, bu yetki vergi dairesi başkan veya müdürlerine devrolunmuş bulunmaktadır. 

580  2576 sayılı BİMİMVMK, m. 13 uyarınca, “Vergi mahkemelerinin göreve başlamasıyla bu mahkemelerin 
görev alanına giren konularla ilgili olarak diğer kanunlarda yer alan; 

 a) İtiraz Komisyonu, Vergiler temyiz Komisyonu, Gümrük Hakem Kurulu deyimleri, Vergi Mahkemesi, 

 b) Vergi ihtilafı deyimi, vergi davası, 

 c) İtiraz deyimi, vergi mahkemesinde dava açılması anlamını taşır.”    
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12.1.2.2.3. İhtiyati Haczin Kaldırılması 

Borçlu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 10’uncu maddesinin 

beşinci bendinde belirtilen, ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve 

alacaklı amme idaresince haciz varakasına dayanılarak haczedilen menkul mallar dışında, 

mezkûr madde uyarınca teminat gösterdiği takdirde, ihtiyati haciz, haczi koyan merci tarafından 

kaldırılır (AATUHK, m. 16). 

12.1.2.3. İhtiyati Tahakkuk 

12.1.2.3.1. Tanımı ve İhtiyati Tahakkuk Sebepleri  

İhtiyati tahakkuk, kamu alacağının güvenliğinin sağlanması amacıyla, mükelleflerin 

henüz tahakkuk etmemiş vergilerinin olağan süreç izlenmeksizin tahakkuk ettirilmesini ifade 

etmektedir.  

Bu koruma hükmü, diğerlerinden farklı olarak, sadece vergiler için geçerlidir. Vergi dışı 

kamu alacakları için ihtiyati tahakkuk uygulanmaz P580F

581
P. 

Mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden Maliye Bakanlığınca tespit 

ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve cezalarının derhâl tahakkuk ettirilmesini ifade eden 

ihtiyati tahakkuk, kanunda belirtilen sebeplerden birinin varlığı hâlinde, vergi dairesi 

müdürünün (5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a 

göre vergi dairesi yetkisini haiz olarak kurulan ve faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında, 

ilgili grup müdürünün ve/veya müdürün) yazılı talebi üzerine defterdar ve/veya vergi dairesi 

başkanının verdiği yazılı emir uyarınca uygulanır (AATUHK, m. 17/1). Vergi dairesi müdürü, 

5345 sayılı Kanun uyarınca vergi dairesi yetkisini haiz olarak kurulan ve faaliyete geçen vergi 

dairesi başkanlıklarında ise ilgili grup müdürü ve/veya müdür bu emri derhâl uygular 

(AATUHK, m. 17/2). 

İhtiyati tahakkuk sebepleri şunlardır (AATUHK, m 17/2): 

1.  Teminat istenmesini gerektiren hâllerin varlığı, 

2.  Mükellefin (borçlunun) belli bir ikametgâhının bulunmaması, 

3.  Mükellefin (borçlunun) kaçmış olması veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli 

yolara sapması ihtimallerinin bulunması, 

4.  Mal bildirimine çağrılan mükellefin (borçlunun) belli bir süre içinde mal 

bildiriminde bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuş olması,  

                                                 
581  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 167. 
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5.  Mükellef hakkında, kamu alacağının tahsiline engel olması nedeniyle, 

AATUHK’un 110’uncu maddesi uyarınca, takibata girişilmişse, 

6.  Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve gerçekte başkasına ait bulunduğu hakkında 

deliller elde edilmişse. 

Görüldüğü gibi, ihtiyati tahakkuk sebeplerinden ilk dördü, aynı zamanda, ihtiyati haczin 

de sebeplerindendir.  

12.1.2.3.2. İhtiyati Tahakkukun Sonuçları 

Haklarında ihtiyati tahakkuk işlemi uygulanan mükelleflerin, vergi, resim ve 

cezalarından matrahı belli olanlar, hesap edilen miktar üzerinden derhâl tahakkuk ettirilir 

(AATUHK, m. 18/1). Geçmiş yıllara ve cari yılın geçen aylarına ait matrahı henüz belli 

olmayan vergi, resim ve cezaları geçici olarak ve harici karinelere göre takdir yolu ile tespit 

ettirilen matrahlar üzerinden hesaplanır. Böylece hesaplanan vergi, resim ve bunların zam ve 

cezaları derhâl tahakkuk ettirilir (AATUHK, m. 18/2). Bu esasa göre tahakkuk eden vergi ve 

resimler ve bunların zam ve cezaları, kanunlarına göre ödeme zamanları gelmeden tahsil 

olunmaz. Ancak, bunlar için derhâl ihtiyati haciz uygulanır. Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve 

gerçekte başkasına ait bulunduğu hakkında deliller elde edilmesi hâlinde, ihtiyati haciz, 

muvazaalı teşebbüsten vergi ve resim bakımından faydalananların malları hakkında uygulanır 

(AATUHK, m. 18/3). İhtiyati tahakkuk uygulaması ile ilgili geçici takdirler, talep tarihinden 

itibaren en geç bir hafta içinde, takdir komisyonları tarafından yapılır (AATUHK, m. 18/4).  

12.1.2.3.3. İhtiyati Tahakkuka İtiraz (Dava Açma) 

Haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz uygulananlar, ihtiyati tahakkuk 

sebeplerine ve miktarına karşı 7 gün içinde, vergi mahkemesinde dava açabilirler. Açılacak 

davanın sadece ihtiyati hacze karşı değil, ihtiyati tahakkuka da karşı olduğunu, dava 

dilekçesinde belirtmek gerekir. Aksi takdirde, mahkeme ihtiyati tahakkuku dikkate almayabilir 

ve ihtiyati tahakkuk kesinleşebilir. Nitekim Danıştay’ın bu yönde bir kararı bulunmaktadır P581F

582
P.  

12.1.2.3.4. İhtiyati Tahakkukun Düzeltilmesi 

Alacağın özel kanuna (vergi kanununa) göre tahakkukundan sonra, ihtiyati tahakkukla 

özel kanuna dayanan tahakkuk arasındaki fark, özel kanuna dayanan tahakkuka göre düzeltilir 

(AATUHK, m. 19/1). 

Düzeltmenin yapılabilmesi için; beyannameye dayanan tarhiyatta, verilen 

beyannamenin incelenerek kabul edilmiş olması; dava konusu yapılmış tarhiyatta, 

kesinleşmenin vukuu; Danıştay’a başvurulan hâllerde, Danıştay’ın nihai kararı vermiş olması 

gerekmektedir. 

                                                 
582  DŞ. 13. D., E. 1979/332, K. 1979/3017, Kaynak: Yılmaz ÖZBALCI, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, ss. 272-273. 
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12.1.2.4. Diğer Koruma Hükümleri 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da, yukarıdakilere ek olarak çeşitli 

koruma hükümlerine yer verilerek, kamu alacağının güvenliğinin farklı koşullar altında tam 

olarak sağlanması amaçlanmıştır. 

12.1.2.4.1. Kamu Alacaklarında Rüçhan (Öncelik) Hakkı 

12.1.2.4.1.1. Hacizde Rüçhan Hakkı 

Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce, o mal üzerine 

kamu alacağı için de haciz konulursa, bu alacak da hacze iştirak eder ve satış bedeli aralarında 

garameten (alacakları oranında) paylaştırılır (AATUHK, m. 21/1). Genel bütçeye gelir 

kaydedilen vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizler için 

uygulanan hacizlerde 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 268’inci maddesinin birinci 

fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz (AATUHK, m. 21/1) P582F

583
P. 

12.1.2.4.1.2. Rehinde Rüçhan Hakkı  

Rehinli alacakların hakları saklıdır. Ancak, gümrük vergisi, bina ve arazi vergisi gibi 

eşya ve gayrimenkule bağlı kamu alacakları, o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde 

rehinli alacaklardan önce gelir (AATUHK, m. 21/2).  

12.1.2.4.1.3. İflâs, Mirasın Reddi ve Terekenin Resmi Tasfiyesi 

Hâllerinde Rüçhan Hakkı  

Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyesi hâllerinde, kamu alacakları 

imtiyazlı alacak olarak 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 206’ncı maddesinin üçüncü 

sırasında, bu sıranın önceliğini alan alacaklar da dâhil olmak üzere tüm imtiyazlı alacaklar ile 

birlikte işlem görür (AATUHK, m. 21/3).  

Bu hükme göre, kamu alacaklarına öncelik tanınmış bulunmaktadırP583F

584
P.  

12.1.2.4.2. Kamu Alacağının Kesilip Ödenmesi Zorunluluğu 

Kamu alacağını borçlusundan keserek tahsil dairesine ödemek zorunda olan gerçek ve 

tüzel kişiler, bu görevlerini kanuni süreler içinde yerine getirmedikleri takdirde, ödenmeyen 

alacak bu gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilir (AATUHK, m.22). 

                                                 
583  Bu hüküm, “ihtiyati haciz diğer rüçhan hakkını vermez” şeklindedir. 

584  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 373. 
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12.1.2.4.3. Kamu Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem 

Yapanların Sorumlulukları 

Maliye Bakanlığına, Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kurumların hak 

sahiplerine yapacakları ödemeler ile kanun, kararname ve diğer mevzuatla parasal olarak 

sağlanan devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde ve Harçlar 

Kanunu’na ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından kayıt ve tescil harçları; noter 

harçlarından senet, sözleşme ve kâğıtlardan alınan harçlar; tapu ve kadastro harçlarından tapu 

işlemlerine ilişkin harçlar; gemi ve liman harçları ile diploma harçları hariç olmak üzere Harçlar 

Kanunu’na ekli (8) sayılı tarifeye konu olan harçlar P584F

585
P ve trafik harçlarına konu olan işlemler 

ile Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcına konu 

işlemlerde, bakanlığa bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge 

aranılması zorunluluğu getirme, bu kapsama girecek kamu alacaklarını tür, tutar ve işlemler 

itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etme, zorunluluk getirilen işlemlerde hangi hâllerde bu 

zorunluluğun aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi 

verilmiştir (AATUHK, m. 22/A, f. 1). 

Borcun olmadığını gösteren belgeyi aramadan işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara, 

uygulamaya yetkili tahsil dairesince, 2.000 TL idari para cezası verilir. İdari para cezası, 

ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini izleyen 

30 gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir (AATUHK, m. 22/A, f. 2).  

Buradaki yaptırım, VUK, m. 355’de yer alan, damga vergisi ödenmemiş ya da noksan 

ödenmiş kâğıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkaran 

noterlere uygulanacak özel usulsüzlük cezası ile aynı mahiyette olduğu hâldeP585F

586
P, cezanın dava 

konusu yapılması hâlinde görevli mahkeme olarak idare mahkemesinin belirlenmesi ile kanun 

koyucu 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un vergi mahkemelerinin görevlerini düzenleyen altıncı 

maddesinin (a) ve (b) bentleri hükümlerinden ayrı ve özel bir düzenlemeye yer vermiştir P586F

587
P. 

2576 sayılı Kanun’a göre, genel bütçeye, il özel idareleri, belediyeler ve köylere ait vergi, resim 

ve harçlar ile benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin 

konularda AATUHK’un uygulanmasına ilişkin davaların vergi mahkemelerinin görev alanına 

girmesine rağmen, AATUHK, m. 22/A, bu konularda görevli mahkeme olarak idare 

mahkemelerini göstermektedir. AATUHK, m 22/A’nın, özel ve sonraki hüküm olması 

                                                 
585 (8) sayılı tarife, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları ile ilgilidir. 

586  Maktu vergilerde %50, nispi vergilerde %10 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. 

587  2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme-lerinin Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un “vergi mahkemelerinin görevleri“ kenar başlıklı altıncı maddesi şu şekildedir: 

“Vergi Mahkemeleri; 

a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve 
bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları, 

b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına 
ilişkin davaları, 

c) Diğer kanunlarla verilen işleri çözümler“. 
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nedeniyle öncelikle uygulama alanı bulacağı konusunda şüpheye yer bulunmamakla birlikte, 

yukarıda belirtilen ceza konusunda, vergi yargılaması hukukunun genel ilkeleri çerçevesinde 

kalınarak görevli mahkemenin idare mahkemesi yerine vergi mahkemesi olarak 

belirlenmesinin, uygulamada yeknesaklığın sağlanabilmesi bakımından daha uygun olacağı 

düşünülmektedir.  

12.1.2.4.4. Tahsil Edilen Kamu Alacaklarından Yapılacak Reddiyat 

Sebebiyle Mahsuplar (Takas ya da Ödeşme) 

Aynı cinsten karşılıklı ve muaccel iki borcu, borçların aynı miktarda olması durumunda 

tamamen, farklı miktarlarda olmaları durumunda ise daha küçük olanı oranında sona erdiren 

hukuki işleme “takas” (ödeşme) denilmektedir P587F

588
P. Takas, 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu’nun 

139’uncu maddesinde, “iki kişi, karşılıklı olarak bir miktar para veya özdeş diğer edimleri 

birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise her biri alacağını borcuyla takas 

edebilir” şeklinde yer almaktadır. Hükümden anlaşılacağı gibi, takas istenebilmesi için iki 

kişinin birbirine borçlu olması ve borçların muaccel hâle gelmiş bulunması gereklidir P588F

589
P. Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da “takas” kavramı tanımlanmamıştır P589F

590
P. Bununla 

birlikte, bir koruma önlemi olarak takasa yer verildiği görülmektedir. Kanunun 23’üncü 

maddesinde yer alan hüküm, bir takas hükmüdür. Buna göre, tahsil edilip de kanuni sebeplerle 

reddi (iadesi) gereken kamu alacakları, hak sahiplerinin reddiyatı (iadeyi) yapacak kamu 

dairesine olan muaccel borçlarına mahsup edilerek reddolunur (iade edilir) (AATUHK, m. 

23/1).  

12.1.2.4.5. Hükümsüz Tasarruflar 

Kamu alacağının güvenliğinin sağlanması için, borçlunun yaptığı bazı tasarruflar 

geçersiz sayılmıştır. Bunlar, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da, 

1.  İvazsız tasarruflar (AATUHK, m. 27), 

2.  Kamu alacağının tahsiline imkân bırakmamak amacıyla yapılan tasarruflar 

(AATUHK, m. 30), 

3.  Hükümsüz sayılan diğer tasarruflar (AATUHK, m. 29) olarak belirtilmişlerdir.  

12.1.2.4.5.1. İvazsız Tasarruflar 

Kamu alacağını ödememiş borçlulardan, süresinde veya hapsen tazyikine rağmen mal 

beyanında bulunmayanlarla, malı bulunmadığını bildiren ya da beyan ettiği malların borcuna 

yetersizliği anlaşılanların, ödeme süresinin başladığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde veya 

                                                 
588  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op. cit., s. 146.  

589  Binnur ÇELİK, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
İstanbul, 2002, s. 131. 

590  Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2003, s. 86.  
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ödeme süresinin başlamasından sonra yaptıkları bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar 

hükümsüzdür (AATUHK, m. 27).  

Kanunun 28’inci maddesinde, aşağıdaki tasarrufların bağışlama hükmünde olduğu 

belirtilmiştir: 

1. Üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan hısımlarıyla, eşler ve ikinci dereceye 

kadar (bu derece dâhil) sıhri hısımlar (kayın hısımları) arasında yapılan ivazlı tasarruflar, 

2.  Kendi verdiği malın, sözleşmenin yapıldığı sıradaki değerine göre borçlunun ivaz 

olarak çok düşük bir fiyat kabul ettiği sözleşmeler, 

3.  Borçlunun kendisine ya da üçüncü kişiler menfaatine, kaydı hayat şartıyla irat ve 

intifa hakkı tesis ettiği sözleşmeler. 

12.1.2.4.5.2. Kamu Alacağının Tahsiline İmkân Bırakmamak 

Amacıyla Yapılan Tasarruflar 

Borçlunun malı bulunmadığı veya borca yetmediği takdirde, kamu alacağının bir 

kısmının veya tamamının tahsiline imkân bırakmamak maksadıyla borçlu tarafından yapılan 

tek taraflı işlemlerle borçlunun maksadını bilen veya bilmesi gereken kimselerle yapılan bütün 

işlemler tarihleri ne olursa olsun hükümsüzdür (AATUHK, m.30).  

12.1.2.4.5.3. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar 

Kamu alacağını ödemeyen borçlulardan süresinde veya hapsen tazyikine rağmen mal 

beyanında bulunmayanlarla, malı bulunmadığını bildiren ya da beyan ettiği malların borcuna 

yetersizliği anlaşılanların, ödeme süresinin başladığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde veya 

ödeme süresinin başlamasından sonra yaptıkları tasarruflardan aşağıda belirtilenler 

hükümsüzdür: 

1. Borçlunun teminat göstermeyi önceden taahhüt etmiş olduğu hâller müstesna olmak 

üzere, borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler, 

2. Borca karşılık para veya mutad ödeme araçlarından başka bir suretle yapılan 

ödemeler, 

3. Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler.  

Hükümsüz tasarruf ve işlemlerden yararlananlar, elde ettiklerini vermeye, bunları elden 

çıkarmışlarsa, takdir edilecek bedelini vermeye mecburdurlar. Bu kişiler, alacaklı kamu 

idaresinden, verdiklerinden dolayı bir talepte bulunamazlar. 



355 

 

12.1.2.4.6. İptal Davası Açılması 

İptal davası, kamu alacağının korunması amacı ile bazı tasarruf ve işlemlerin hükümsüz 

sayılmasının doğal sonucudur. Kamu borçlusunun hükümsüz tasarruf ve işlemlerinin iptali için 

genel mahkemelerde (adli yargıda) dava açılır ve bu davalara diğer işlerden önce, genel 

hükümlere göre bakılır (AATUHK, m. 24). 

İptal talebinin muhatabı, borçlu ile hukuki işlem yapan veya borçlu tarafından 

kendilerine ödeme yapılan kimselerle, bunların mirasçıları ve kötü niyetli diğer üçüncü 

kişilerdir (AATUHK, m. 25). 

Dava zaman aşımı süresi, hükümsüz tasarrufların vukuu tarihinden itibaren beş yıldır 

(AATUHK, m. 26).  

12.1.2.4.7. Tasfiye Hâlinde Görevliler ve Sorumluluk 

Tüzel kişilerin tasfiyesinde, bunların borçlu bulundukları kamu alacaklarını ödenmesi 

ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili 

ödevleri tasfiye memurlarına, tüzel kişiliği olmayan ortaklıklarla yabancı kurumların 

Türkiye’deki şube, ajans ve temsilciliklerinin tasfiyesinde, bunların ödevleri tasfiyeyi 

yürütenlere geçer (AATUHK, m. 32).  

Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, tasfiyenin başladığını üç gün içinde ilgili 

tahsil dairelerine bildirmek zorundadırlar (AATUHK, m. 33/1). Tasfiye memurları veya 

tasfiyeyi yürütenler, kamu idarelerinin her türlü alacaklarını ödemeden veya ödemek üzere 

ayırmadan önce, tasfiye sonucunda elde edileni dağıtamazlar veya bunlar üzerinde herhangi bir 

şekilde tasarrufta bulunamazlar. Aksi hâlde, tahakkuk etmiş ve edecek kamu alacaklarından 

şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar (AATUHK, m. 33/2).  

12.1.2.4.8. Sermayesi Paylara Bölünmemiş Ortaklığın Feshinin 

İstenmesi 

Borçluya ait mal bulunmadığı veya kamu alacağını karşılamaya yetmediği ya da borçlu 

veya ortaklık tarafından teminat gösterilmediği takdirde, borçlunun sermayesi paylara 

bölünmüş olmayan ortaklıklardaki hisselerinden kamu alacağının tahsili için, genel hükümler 

çerçevesinde ortaklığın feshi istenebilir (AATUHK, m. 34).  

12.1.2.4.9. Limited Şirketlerin Kamu Borçları 

Limited şirket ortakları, ilke olarak taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlı olarak 

sorumludurlar. Taahhüt ettikleri sermaye payını tamamen ödeyen ortakların, şirketin 

borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır.  

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35’inci maddesinde bu genel 

kuralın bir istisnası yer almaktadır. Buna göre, limited şirket ortakları, şirketten tahsil 
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edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan P590F

591
P kamu alacağından sermaye payları oranında 

doğrudan doğruya sorumlu olurlar (AATUHK, m. 35/f.1).  

Limited şirket ortağının daha önce sermaye borcunu ödemiş bulunması sorumluluğunu 

kaldırmaz P591F

592
P. Ortaklar, taahhüt ettikleri ve koydukları sermaye sonradan yok olsa bile, 

tasfiyeden sonra, sermaye payları oranındaki kamu borcunun ödenmesinden kişisel 

malvarlıkları ile sorumlu olmaya devam ederler P592 F

593
P. 

Daha önce de belirtildiği üzere, ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi hâlinde, 

payı devreden ve devralan kişiler, devir öncesine ait kamu alacaklarının ödenmesinden 

müteselsilen sorumlu tutulacakları gibi; kamu alacağının doğduğu ve ödenmesinin gerektiği 

zamanlarda pay sahiplerinin farklı kişiler olması hâlinde, bu kişiler kamu alacağının 

ödenmesinden yine müteselsilen sorumlu tutulacaklardır (AATUHK, m. 35/f.1).   

12.1.2.4.10. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 

Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşların mal 

varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un birinci ve ikinci maddeleri kapsamına giren 

kamu alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşu idare edenlerin kişisel 

mal varlıklarından tahsil edilir (AATUHK, mükerrer m. 35/f.1).  

Tüzel kişilerin tasfiye hâline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin 

tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz (AATUHK, 

mükerrer m. 35/f.3). Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, ödedikleri tutarlar 

için asıl kamu borçlusuna rücu edebilirler (AATUHK, mükerrer m. 35/f.4).  

Kamu alacağının doğduğu ve ödenmesinin gerektiği zamanlarda kanuni temsilcilerin 

veya teşekkülü idare edenlerin farklı kişiler olması hâlinde, bu kişiler alacağın ödenmesinden 

müteselsilen sorumlu tutulurlar (AATUHK, mükerrer m. 35/f.5).  

                                                 
591  5766 sayılı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun’un birinci maddesi ile AATUHK, m.3’de yapılan değişiklikle “şirketten tahsil imkânı 
bulunmayan amme alacağı” terimi kaldırılarak yerine “tahsil edilemeyen kamu alacağı” ve “tahsil edilemeyeceği 
anlaşılan kamu alacağı” terimlerine yer verilmiştir. Buna göre; tahsil edilemeyen amme alacağı, kamu 
borçlusunun, yapılan mal varlığı araştırması sonucunda haczi kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması, 
haczedilen mal varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin kamu alacağını karşılamaması gibi 
nedenlerle tahsil edilemeyen kamu alacaklarını; tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı ise kamu 
borçlusunun haczedilen mal varlığına biçilen değerlerin kamu alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas 
kararı verilen kamu borçlusundan aranan kamu alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması 
gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen takip işlemlerinin herhangi bir aşamasında kamu borçlusundan tahsil 
edilemeyeceği ortaya çıkan kamu alacaklarını ifade etmektedir.  

592  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 374. 

593  Yusuf KARAKOÇ, Genel Vergi Hukuku, s. 605. 
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Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un mükerrer 35’inci maddesi 

uyarınca kanuni temsilci, kendisine düşen ödevleri yerine getirsin veya getirmesin, mükellefin 

mal varlığından alınamayan kamu alacaklarını kendi mal varlığından ödemekle sorumludur P593F

594
P. 

Bu konu, daha önce vergi sorumluluğu konusu incelenirken ayrıntılı olarak 

açıklandığından burada bu kadarla yetinilecektir. 

12.1.2.4.11. Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme Hâllerinde 

Sorumluluk 

Bu hâllerde, kamu alacağının güvenliğinin sağlanabilmesi için; 

1. “İki veya daha fazla tüzel kişinin birleşmesi hâlinde yeni kurulan tüzel kişi, 

2. Devir hâlinde devralan tüzel kişi, 

3. Bölünme hâlinde bölünen tüzel kişinin (sermaye şirketinin) varlıklarını devralan 

tüzel kişiler (sermaye şirketleri), 

4. Şekil değiştirme hâlinde yeni tüzel kişi” birleşen, devralınan, bölünen veya eski 

şekildeki tüzel kişi ve kişilerin yerine geçer (AATUHK, m. 36). 

12.1.2.4.12. Yurt Dışına Çıkış Kısıtlaması 

Belli bir miktarın üzerinde vergi borcu olanların yurt dışına çıkmasının önlenmesi, bir 

başka koruma tedbiri olarak uygulanmıştır. Seyahat özgürlüğünün önlenmesi başta olmak üzere 

çeşitli tartışmalara konu olan bu yasağın yer aldığı 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 22’nci 

maddesinin birinci fıkrasının, “...vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili 

makamlara bildirilenlere....” bölümü Anayasa Mahkemesi’nce anayasaya aykırı bulunarak 

iptal edilmişse de P594F

595
P, 5766 sayılı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5’inci maddesi ile “Yurt Dışı Çıkış 

Tahdidi” adı altında AATUHK, m.36/A’da yeniden düzenlenmiş idiP595F

596
P.  

Yurt Dışına Çıkış Kısıtlaması, Anayasanın çeşitli hükümlerinde değişiklik yapan ve 12 

Eylül 2010 tarihli referandumda kabul edilen 5982 sayılı, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”laP596F

597
P Anayasanın 23’üncü 

maddesine “vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya 

kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir” hükmünün 

                                                 
594  Bu sorumluluk şekline, “kusursuz sorumluluk” (objektif (nesnel) sorumluluk) denir. 

595  AYM, E. 2007/4, K. 2007/81, KT. 18/10/2007. Kaynak: Özel Arşiv.    

596  1953 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
tasarısında yer alan yurt dışına çıkış kısıtlaması, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda da aynı kısıtlamanın bulunduğu 
gerekçesiyle Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tasarı metninden çıkarılmıştır. Bak. Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5’inci madde gerekçesi. 

597 RG. T.13 Mayıs 2010, S. 27580. 
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eklenmesiyle son bulmuştur. Bu anayasal düzenlemenin sonıcunda Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun’un anayasaya aykırı hâle gelen 36/A maddesi, 6111 sayılı “Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun’un 108’inci maddesi ile kaldırılmıştır.  

12.2. Kamu Alacağının Ödenmesi 

12.2.1. Ödeme Zamanı ve Ödeme Yeri 

Kamu alacağı özel kanunlarda belirtilen zamanlarda ödenir (AATUHK, m. 37/1). Özel 

kanunlarında ödeme zamanı belirtilmemiş kamu alacakları, Maliye Bakanlığınca belirlenecek 

usule göre, yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir (AATUHK, m. 37/2). Ödeme 

süresinin son günü, kamu alacağının vadesi günüdür (AATUHK, m. 37/3). Kamu borçlusunun 

istemesi hâlinde, borcunu ödeme zamanından önce ödemesi mümkündür (AATUHK, m. 37/4). 

Özel kanunlarında ödeme yeri gösterilen kamu alacakları, bu yerlere, ödeme yeri 

gösterilmemiş kamu alacakları ise, borçlunun ikametgâhının bulunduğu yer tahsil dairesine 

ödenir (AATUHK, m. 39/1). Özel kanunlarında ödeme yeri gösterilmiş olsun olmasın, 

borçlunun alacaklı tahsil dairesindeki hesabı bildirilmek şartıyla ödeme bu yerin belediye 

sınırları dışındaki tahsil dairelerine de yapılabilir (AATUHK, m. 39/2).  

12.2.2. Ödeme Şekilleri  

12.2.2.1. Makbuz Karşılığı Ödeme 

Kamu alacağı, alacaklı tahsil dairesinin yetkili ve sorumlu memurları tarafından 

verilecek, şekli ilgili kamu idareleri tarafından belirlenen makbuz karşılığında ödenir 

(AATUHK, m. 40/1 ve 4). Makbuz karşılığı yapılmayan ödemeler ile yetkili ve sorumlu 

memurlardan başka kimselere yapılan ödemeler kamu alacağına mahsup edilemez (AATUHK, 

m. 40/3). Kamu borçlusu, makbuzunu tahsil zaman aşımı süresinin sonuna kadar saklamaya ve 

istenildiğinde yetkili memurlara göstermeye mecburdur (AATUHK, m. 40/5).  

12.2.2.2. Özel Ödeme Şekilleri  

12.2.2.2.1. Genel Açıklama  

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da esas olarak makbuz karşılığı 

ödeme yapılması usulü kabul edilmiş olmakla birlikte, bazı özel ödeme şekillerine de yer 

verilmiş, ayrıca, özel kanunlarda bu konuda yer alan hükümlerin de saklı olduğu belirtilmiştir.  

AATUHK, m. 41’e göre, Maliye Bakanlığına uygulama yetkisi verilen özel ödeme 

şekilleri şunlardır: 

1. Çizgili çek kullanılarak ödeme yapılması; 
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2. Mükellef hesabından aynı bankadaki ilgili vergi dairesi veya Merkez Bankası 

hesabına aktarma yolu ile ödeme yapılması; 

3. Bankalardaki vergi daireleri veya Merkez Bankası hesaplarına ödeme yapılması; 

4. Posta idaresi aracılığı ile ödeme yapılması; 

5. Banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılarak ödeme yapılması. 

Bankalar tarafından tahsil edilen veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar 

kullanımı karşılığı olarak ödenmesi gereken paraların, kanunda belirtilen süreler içinde Merkez 

Bankası’na veya ilgili vergi dairesine aktarılması gerekmektedir. Nakden veya kartla yapılan 

ödemelerin Merkez Bankası’na aktarılma süreleri, nakden ödeme yapılması hâlinde, tahsil 

tarihinden itibaren en çok yedi gün; kredi kartı ile ödeme yapılması hâlinde, işlem tarihinden 

itibaren en çok 20 gün olarak belirlenmiştir. Posta idaresi aracılığı ile ödeme yapılması hâlinde 

ise yatırılan paraların ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en çok 10 gün içinde ilgili vergi 

dairesine aktarılması zorunludur (AATUHK, m. 41/3). Maliye Bakanlığına, bu süreleri, alacak 

türleri veya bankalara göre kısaltma yetkisi de verilmiştir (AATUHK, m. 41/4). Ödenen 

paraların, süresi içinde Merkez Bankası’na veya ilgili vergi dairesine aktarılmaması hâlinde, 

kamu alacağı, tahsilatı yapan kuruluşlardan gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir 

(AATUHK, m. 41/5). Söz konusu paraların aktarılmasından, tahsilatı yapan bankaların şube 

müdürleri ile postane veya posta çek merkezi müdürleri de ayrıca sorumlu tutulmuşlardır 

(AATUHK, m. 41/6). Ödemelerin Merkez Bankası’na veya ilgili vergi dairelerine intikal 

ettirilmesinde kusuru olan görevlilerden, aktarılmayan veya eksik aktarılan kamu alacağının 

%10’u oranında bir ceza ayrıca tahsil olunur (AATUHK, m. 41/7).   

12.2.2.2.2. Çekle veya Aktarma Emri ile Yapılan Ödemelere İlişkin 

Özel Hükümler  

Yukarıda belirtildiği gibi, kamu alacağının ödenmesinde çizgili çek kullanılmasına izin 

verme konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, çek, 

keşidecisi veya hamili tarafından, iç yüzüne, birbirine paralel iki çizgi çekilerek çizilir. İki çizgi 

arasına herhangi bir işaret konmamış veya “banka” kelimesi veya benzer bir kelime konmuş ise 

çek genel olarak çizilmiş; çizgilerin arasına belirli bir bankanın adı yazılmış ise çek özel olarak 

çizilmiş demektir. Birinci tip çizgili çeke “genel çizgili çek”, ikinci tip çizgili çeke “özel çizgili 

çek” denilmektedir. Genel çizgi özel çizgiye dönüştürülebilir, ancak, özel çizgi genel çizgiye 

dönüştürülemez (TTK, m. 715). Genel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak bir 

bankaya veya muhatabın bir müşterisine ödenebilir. Özel olarak çizilen bir çek ise, muhatap 

tarafından ancak adı gösterilen bankaya veya bu banka muhatap ise onun müşterisine ödenebilir 

(TTK, m. 716).  

Kamu alacağının çizgili çekle ödenmesine ilişkin esaslara Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun’un 42’nci maddesinde yer verilmiştir. Maddede, çizgili çekle yapılacak 

ödemelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olduğu belirtildikten sonra, çekin, ilgili vergi 

dairesi adına, emre muharrer olmadığı kaydı ile ve bir banka üzerine çekileceği ve çekin, 
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aktarma emrinin veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlarla yapılan ödemenin herhangi 

bir sebeple ödenmemesi hâlinde kamu alacaklısının borçluya rücu hakkının saklı olduğu ifade 

edilmiştir.  

Kamu alacağının ödenmesinde kullanılan çeklerin, tahsil dairesine, postaya veya 

bankaya verildiği tarihte veya en çok bir gün önce düzenlenmiş olmaları gerekmektedir 

(AATUHK, m. 43).  

12.2.2.2.3. Özel Ödeme Şekillerinde Ödeme Tarihi  

Özel ödeme şekillerinde, çekin tahsil dairesine veya bankaya verildiği, paranın banka 

veya postaneye yatırıldığı, kartlı ödemelerde işlemin kartla yapıldığı, aktarma emri üzerine 

paranın tahsil dairesi hesabına intikal ettirildiği gün ödeme yapılmış sayılır. 

12.2.3. Vergi Cüzdanları 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 45’inci maddesinde tanımlanan 

“vergi cüzdanı” (247-252’nci maddeler) vergi, resim gibi bir kamu alacağı ile devamlı olarak 

mükellef tutulanlar adına tahakkuk ettirilen kamu alacaklarını ve bunlardan yapılan tahsilatı 

göstermek üzere düzenlenen belgedir (AATUHK, m. 45/1). Vergi cüzdanlarının fiyatını, ihtiva 

edeceği bilgileri, almak için yapılacak başvurunun şekil ve esaslarını, kullanılacağı vergileri, 

verileceği kimseleri ve uygulama zamanını tespit konularında Maliye Bakanlığına yetki 

verilmiştir (AATUHK, m. 45/2). Vergi cüzdanlarında yer alması gereken bilgiler, tahsil 

daireleri tarafından, tahsile ilişkin kayıtlar ise tahsil daireleri, postaneler veya bankalar 

tarafından yazılır, imzalanır ve mühürlenir (AATUHK, m. 45/3). 

Maliye Bakanlığı, AATUHK 45’de verilen yetkiye dayanarak çıkardığı 369 Seri 

numaralı Tahsilat Genel Tebliği ile 1 Eylül 1984 tarihinden itibaren vergi cüzdanı uygulamasını 

başlatmışsa da uygulamada beklenen işlerlik sağlanamamıştır P597F

598
P. Bu tebliğin bugün itibarıyla 

güncelliği de kalmamıştır. 

12.2.4. Ödemenin İspatı 

Kamu alacağının ödendiği, yetkili ve sorumlu memurlarca verilen makbuzlar ile tahsil 

daireleri, bankalar veya postaneler tarafından vergi cüzdanlarına yazılan imzalı ve mühürlü 

kayıtlarla ispat olunabilir (AATUHK, m. 46).  

12.2.5. Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 47’nci maddesine göre,  

“Amme alacağına karşılık rızaen yapılan ödemeler sırasıyla; ödeme süresi başlamış 

henüz vadesi geçmemiş, içinde bulunulan takvim yılı sonunda zaman aşımına uğrayacak, aynı 

                                                 
598  Yılmaz ÖZBALCI, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, s. 462. 
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tarihte zaman aşımına uğrayacak alacaklarda her birine orantılı olarak, vadesi önce gelen ve 

teminatsız veya az teminatlı olana mahsup edilir. Ödemenin, alacak aslı ile fer’ilerinin tamamını 

karşılamaması hâlinde mahsup alacağın asıl ve fer’ilerine orantılı olarak yapılır. 

Amme alacağına karşılık cebren tahsil olunan paralar; önce parayı tahsil eden dairenin, 

artarsa aynı amme idaresinin takibe iştirak etmiş olan diğer alacaklı tahsil dairelerinin takip 

konusu alacak aslı ve fer’ilerine orantılı olarak mahsup edilir”.  

Maddede, bir taraftan, borçlunun çeşitli borçlarına karşılık isteğe bağlı olarak yaptığı 

ödemeler ile tahsil dairelerince cebren tahsil olunan paraların mahsup sırası belirlenirken, diğer 

taraftan, gerek isteğe bağlı ödemelerin, gerekse cebren tahsil olunan paraların alacak aslı ve 

fer’ilerinin tamamını karşılamaması hâlinde, mahsubun alacak aslı ve fer’ilerine orantılı olarak 

yapılacağı hükme bağlanmaktadır. 

Kamu alacağının mahsubu bakımından, isteğe bağlı olarak yapılan ödemeler ile cebren 

tahsil edilen alacaklar arasında farklılık vardır. 405 Seri numaralı Tahsilat Genel Tebliği’ne 

göre, rızaen yapılan ödemeler sırası ile 

-  “Ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş olana, 

-  İçinde bulunulan takvim yılı sonunda zaman aşımına uğrayacak olana, 

-  Aynı tarihte zaman aşımına uğrayacak alacaklarda her birine orantılı olarak, 

-  Vadesi önce gelen ve teminatsız veya az teminatlı olana” mahsup edilir P598F

599
P.  

Ödeme süresi geçmiş olan kamu alacakları için cebren tahsil işlemleri, ödeme emri 

tebliği, teminatlı alacaklarda borcun ödenmesi için bildirimde bulunulması ile başlar P599F

600
P. Cebren 

tahsil edilen para, öncelikle, takibi yapan tahsil dairesinin alacağına mahsup edilir. Artan kısım 

olursa, takibe iştirak eden diğer alacaklı tahsil dairesinin alacağına mahsup edilir. Takibi yapan 

dairenin alacak asli ile fer’ileri karşılanmadan diğer alacaklı daireye pay ayrılamaz. Tahsilat, 

takibi yapan tahsil dairesinin alacağının tamamını karşılamadığı takdirde, bu alacak karşılanmış 

ise, artan kısmın takibe iştirak eden diğer alacaklı tahsil dairesinin alacağının tamamını 

karşılamaması hâlinde, mahsup alacağın asıl ve fer’ilere orantılı olarak yapılır P600F

601
P.  

12.3. Tecil, Tehir ve Gecikme Zammı 

12.3.1. Tecil 

Kamu borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin uygulanması ya da haczolunmuş 

malların paraya çevrilmesi kamu borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından 

yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı kamu idaresince veya yetkili 

                                                 
599  Binnur ÇELİK, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, s. 148.  

600  Ibid., s. 150. 

601  Yılmaz ÖZBALCI, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, s. 471. 
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kılacağı makamlarca; kamu alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir 

(AATUHK, m. 48/f.1).  

Kamu borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 

50.000 Türk lirasını aşmadığı takdirde, teminat şartı aranmaz. Bu tutarın üzerindeki kamu 

alacaklarının tecilinde gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 50.000 Türk lirasını aşan kısmın 

yarısıdır. Bakanlar kuruluna bu tutarı on katına kadar artırma, yarısına kadar indirme, yeniden 

kanuni tutara getirme ve alacaklı kamu idareleri itibarıyla farklı tutarlar belirleme yetkisi 

verilmiştir (AATUHK, m. 48/f.2). 

Borcunun tecilini talep eden, ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular, 

söz konusu borçlarını reddin tebliği tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek 

ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde, bu kamu alacağı ödendiği tarihe kadar faiz alınarak 

tecil olunur (AATUHK, m. 48/f.3)P601F

602
P.  

Tecil yetkisini kullanacak ve bu yetkiyi devredecek olanlar, devlete ait kamu 

alacaklarında ilgili bakanlar, il özel idarelerine ait kamu alacaklarında valiler, belediyelere ait 

kamu alacaklarında ise belediye başkanlarıdır (AATUHK, m. 48/f.4).  

Haciz yapılmışsa hacizli mal, değeri tutarınca teminat yerine geçer. Tecil edilen kamu 

alacakları ile ilgili olarak daha önce uygulanan ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan 

hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminat iade edilir. Ancak 

hacizli malların değerinin tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla 

olması hâlinde, uygulanan hacizler, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler sonucunda 

kalan tecilli borç tutarı hacizli mal değerinin altına inmediği sürece kaldırılmaz. Tecilli borca 

karşılık alınan teminat ise, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler sonucunda kalan 

tecilli borç tutarı zorunlu teminat tutarının altına indiği takdirde, yapılan ödemeler nispetinde 

kaldırılır (AATUHK, m. 48/f.5).  

Tecil yetkisini kullanacak ve bu yetkiyi devredecek olan makamlar, tecil edilecek kamu 

alacaklarının tür ve tutarlarını, kamu borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak 

tecil edilecek alacakları ve tecilde taksit zamanları ile diğer şartları belirlemeye yetkilidir 

(AATUHK, m. 48/f.6). 

Tecil şartlarına uyulmaması, değerini kaybeden teminatın veya hacizli malların 

tamamlanmaması ya da yerlerine başkalarının gösterilmemesi hâllerinde kamu alacağı muaccel 

olur. Tecil edilen kamu alacağının gecikme zammı uygulanmayan alacaklardan olması hâlinde, 

ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez (AATUHK, m. 48/f.7). 

                                                 
602 21/10/2010 tarihinden itibaren uygulanan tecil faizi oranı yıllık %12’dir. Bak. Tahsilat Genel Tebliği, Seri: A, 
Sıra No: 4, RG. T. 11/12/2010, S. 27782. 
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12.3.2. İcranın Yargı Mercilerince Tehiri (Yürütmenin Durdurulması) 

İdarece tecil edilmiş bir kamu alacağı hakkında, yargı mercilerince icranın tehiri 

(yürütmenin durdurulması) kararı verilmişse; yargı mercilerinin tehir süresi, tecil süresinden az 

olduğu takdirde; tecil olunan alacak, icranın tehiri süresinin sonundan tecil süresi sonuna kadar 

olan süre içinde ve yargı mercilerinin tehiri dolayısıyla zamanında ödenmemiş borç miktarıyla 

birlikte yeniden takside bağlanarak alınır. Yargı mercilerinin tehir süresi tecil süresinden çok 

ise, daha önce yapılan tecil hükümsüzdür. Takibatın yargı mercilerince tehiri kanuni tecil 

süresini aştığı takdirde, tecil süresi uzatılamaz (AATUHK, m. 49).  

12.3.3. Gecikme Zammı 

Kamu alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden 

itibaren her ay için ayrı ayrı %1.40 oranında gecikme zammı uygulanır. Ay kesirlerine isabet 

eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir. Bu durumda, bir günlük gecikme zammı 

miktarı 1.40/100/30 = 0,000467 olmaktadır (AATUHK, m. 51/1) P602F

603
P.  

Gecikme zammı bir milyon liradan (1 Türk lirası) az olamaz (AATUHK, m. 51/2).  

Gecikme zammı, Vergi Usul Kanunu’na göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında 

yukarıda belirtilen oranda; mahkemelerce verilen ve ceza mahiyetinde olan kamu alacaklarında 

ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan kamu 

alacaklarına gecikme zammı uygulanmaz (AATUHK, m. 51/3). 

Bakanlar kurulu,  

1.  Gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde 

onuna kadar indirmeye;  

2.  Gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar arttırmaya;  

3.  Gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye;  

4.  Gecikme zammını bileşik faiz usulü ile aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak 

hesaplatmaya, yetkilidir (AATUHK, m. 51/4). 

                                                 
603 Bu oranlar, 19/10/2010 tarihinden itibaren uygulanacak olan oranlardır.  Bak. BKK, 2010/965, RG. T. 
19/10/2010, S. 27734  ve Tahsilat Genel Tebliği, Seri:A, Sıra No: 4, RG. T. 11/12/2010, S. 27782; ayrıca, gecikme 
zammının günlük tutarının hesaplanması ile ilgili olarak, Tahsilat Genel Tebliği,  Seri C, SıraNo: 2, RG T. 
21/10/2010, S. 27736.  
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12.4. Kamu Alacağının Cebren Tahsili 

12.4.1. Cebren Tahsil Ve Şekilleri 

Ödeme süresi içinde ödenmeyen kamu alacağı tahsil dairesince cebren tahsil olunur. 

Cebren tahsil aşağıdaki usullerden herhangi birinin uygulanması suretiyle yapılır (AATUHK, 

m. 54): 

1-  Kamu borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse, teminatın paraya çevrilmesi ya 

da kefilin takibi, 

2-  Kamu borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya 

çevrilmesi,  

3-  Gerekli şartlar bulunduğu takdirde, borçlunun iflasının istenmesi. 

12.4.2. Ödeme Emri 

12.4.2.1. Tanımı ve Niteliği 

Gerek özel hukukta, gerekse kamu icra hukukunda ödeme emri, cebri icranın ön 

koşuludurP603F

604
P. “Kamu alacağının cebren kovuşturulması, ödeme emri tebliği ile başlar”P604 F

605
P. 

Cebren tahsil işlemlerinin uygulanabilmesi için, borçluya öncelikle ödeme emrinin tebliğ 

edilmesi zorunludur.   

Kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal 

bildiriminde bulunmaları gereği bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur (AATUHK, m. 55/1).  

Ödeme emrinde borcun asıl ve fer’ilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödeneceği, 

süresinde ödenmediği veya mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve 

borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik 

olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğu takdirde, hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı 

bulunur (AATUHK, m. 55/2). 

Borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü kişilerden bu 

malları 7 gün içinde bildirmeleri istenir (AATUHK, m. 55/4). 

12.4.2.2. Ödeme Emrine İtiraz (Dava Açma) 

Kendisine ödeme emri tebliğ olunan kişi, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği 

veya zaman aşımına uğradığı hakkında, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil 

                                                 
604  Edip ŞİMŞEK, Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanun Şerhi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2. Baskı, İstanbul, 
1996, s. 460. 

605  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 381. 
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dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde dava açabilir P605F

606
P (AATUHK, m. 58/1). Vergi 

mahkemesi bu davaları en geç 7 gün içinde karara bağlamak mecburiyetindedir (AATUHK, m. 

58/4). Davasında haksız çıkan borçludan, reddolunan miktardaki kamu alacağı %10 zamla 

tahsil edilir (AATUHK, m. 58/5) P606F

607
P. Vergi mahkemelerinin bu konuda verecekleri kararlar 

kesindir (AATUHK, m. 58/6). Borçlu, davanın reddi hâlinde, red kararının kendisine tebliği 

tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır (AATUHK, m. 58/7).  

12.4.3. Mal Bildirimi 

12.4.3.1. Tanımı ve Niteliği 

Mal bildirimi, borçlunun gerek kendisinde, gerekse üçüncü kişiler elinde bulunan mal, 

alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarın nev’ini, mahiyetini, vasfını, değerini ve her 

türlü gelirlerini veya haczedilebilir mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim 

kaynaklarını ve buna göre borcunu nasıl ödeyebileceğini yazılı veya sözlü olarak tahsil 

dairesine bildirmesidir (AATUHK, m. 59/1). Sözlü bildirim hâlinde, durum tutanakla tespit 

edilir (AATUHK, m. 59/3).   

Mal bildiriminde, malı olmadığını gösteren ya da borca yetecek kadar mal göstermemiş 

olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden 

başlayarak 15 gün içinde tahsil dairesine bildirmek zorundadır (AATUHK, m. 61).  

12.4.3.2. Mal Bildiriminde Bulunmayanlar, Gerçeğe Aykırı Bildirimde 

Bulunanlar ve Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmeyenler Hakkında 

Uygulanacak İşlemler 

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 gün içinde borcunu ödemediği ve mal 

bildiriminde de bulunmadığı takdirde, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus 

olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur. Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin 

tebliğinden ve 7 günlük sürenin bitmesinden sonra, tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra 

tetkik mercii hâkimi tarafından verilir. Bu kararlar Cumhuriyet Savcılığınca derhâl infaz olunur 

(AATUHK, m. 60). 

Kanunda, mal bildirimi ile ilgili olarak, hapsen tazyik uygulaması dışında çeşitli 

cezalara da yer verilmiştir. Başlıcaları aşağıda belirtilen hâllerde, ceza mahkemelerince 

hürriyeti bağlayıcı cezalara hükmolunmaktadır: 

Gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunanlarla yaşayış tarzları mal bildirimine 

uymayanlar, sulh ceza mahkemelerince üç aydan bir yıla kadar hapis ile cezalandırılırlar 

(AATUHK, m. 111). 

                                                 
606  Bu konuda yetkili mahkeme hakkında bak. 2577 sayılı İYUK, m. 37. 

607 Bu zamma, uygulamada “haksız çıkma zammı“ denilmektedir. 
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Mal bildiriminde bulunduktan sonra meydana gelen mal edinme ve artmalarını 

zamanında bildirmeyerek kamu alacağının tahsiline engelleyen veya zorlaştıranlar, sulh ceza 

mahkemelerince bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar (AATUHK, m. 112). 

Ellerinde bulundurdukları kamu borçlusuna ait malları, yapılan talebe rağmen 

bildirmeyenler altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar (AATUHK, m. 113).  

Kendilerine ödeme emri tebliğ olunan ve malı olmadığı şeklinde bildirimde bulunan 

kamu borçluları bu bildirim ile birlikte veya bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde; 

1. En son kanuni ikametgâh ve iş adreslerini, 

2. Varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan diğer tahsil dairelerini ve kamu idarelerini ve 

bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek, nüfus kayıt suretini vermek 

mecburiyetindedirler. 

Bu ödevleri geçerli bir özre dayanmadan zamanında yerine getirmeyenler elli güne 

kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar (AATUHK, m.114).  

12.4.4. Haciz  

12.4.4.1. Tanımı ve Niteliği 

Haciz, alacaklının takibe koyduğu alacağının tahsili amacıyla borçlunun malvarlığına 

dâhil mallara resmen el konulmasıdır P607F

608
P. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’un 62’nci maddesine göre, borçlunun ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün 

içinde borcunu ödememesi hâlinde, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit 

edilen, borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul ve gayrimenkul malları ile hak ve 

alacaklarından kamu alacağını karşılamaya yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur 

(AATUHK, m. 62/1). 

Maliye Bakanlığı, kamu alacaklarının takibinde haczolunacak malların tespiti amacıyla 

yapılacak mal varlığı araştırmasının şekli, alanı ve kapsamı ile araştırma yapılacak kamu 

alacaklarının türü ve tutarını belirlemeye yetkilidir. Bu yetki alacaklı kamu idaresi itibarıyla de 

kullanılabilir (AATUHK, m. 62/2). 

Borçlunun başkasına ait olduğunu beyan ettiği veya üçüncü şahıs tarafından üzerinde 

mülkiyet veya rehin hakkı iddia edilen malların haczi en sona bırakılır (AATUHK, m. 62/2). 

Haczolunan gayrimenkul arttırmaya çıkarılmadan önce, borçlu, borcun itfasına yetecek menkul 

mal veya vadesi gelmiş sağlam alacak gösterirse, gayrimenkul üzerinde haciz saklı kalmak 

üzere, gösterilen menkul veya alacaklar da haczolunur (AATUHK, m. 62/3). Ancak, bu 

durumda, tahsil dairesi haczolunmuş gayrimenkulün idare ve işletmesi ile gelir ve 

menfaatlerine müdahale etmez. (AATUHK, m. 62/4). Tahsil dairesi, alacaklı kamu idaresi ile 

                                                 
608  Kâmil YILDIRIM, İcra Hukuku (Ders Notları), İkinci Baskı, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2004, s. 83. 
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borçlunun menfaatlerini olabildiğince bağdaştırmakla yükümlüdür (AATUHK, m. 62/5). 

Tahsil dairesi, hangi malların önce haczolunacağı konusunda takdir yetkisine sahiptir. Bununla 

birlikte, kamu idaresince bir sakınca bulunmaması hâlinde, önceliğin borçlunun öncelikle 

haczedilmesini istediği mallara verilmesi gerekir P608 F

609
P.  

12.4.4.2. Diğer Hakların Paraya Çevrilmesi 

Tahsil dairesi, borçlunun haklarının tasfiyesi için, onun sahip olduğu bütün yetkileri 

kullanarak bir intifa hakkı, taksim edilmemiş bir miras veya iştirak hâlinde tasarruf olunan bir 

mal hissesi gibi malların paraya çevrilebilir hâle gelmesini genel hükümler çerçevesinde sağlar 

(AATUHK, m. 63). Burada, genel hükümler ile ifade edilen İcra ve İflâs Kanunu hükümleridir. 

Miras paylarının veya iştirak hâlinde tasarruf olunan maldaki hissenin paraya çevrilmesi için, 

ilk olarak bunların borçlu hisseleri bakımından bireyselleştirilmesi gerekecektir. Bu amaçla, 

İcra ve İflâs Kanunu’ndaki genel hükümlere göre, izale-i şuyu P609F

610
P da istenebilir P610F

611
P.  

12.4.4.3. Haciz Varakası  

Haciz işlemleri, tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı kamu idaresinin, mahalli en 

büyük memuru veya tevkil edeceği memur tarafından tasdik edilen haciz varakalarına 

dayanılarak yapılır (AATUHK, m. 64). Şekli ve içereceği bilgiler Maliye Bakanlığınca 

belirlenen haciz varakalarında şu bilgilerin yer alır: 

1. Tahsil dairesi, 

2. Düzenleme tarihi ve hesap numarası, 

3. Borçlunun adı, soyadı, unvanı, işi ve adresi, 

4. Ödeme emrinin tebliğ şekli ve tebliğ tarihi, 

5. Haczin nedeni ve yasal dayanağı, 

6. Hacze konu olan kamu alacağının nev’i, konusu, yılı, taksidi, vade tarihi, tutarı, takip 

numarası ve notlar. 

12.4.4.4. Köylerde Haciz  

Köylerde ve Köy Kanunu uygulanan bucaklarda menkul mal haczi, haciz varakası 

üzerine köy ihtiyar kurullarınca yapılır. Bu yerlerde, gerek görülen hâllerde, Maliye 

Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergiler için muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden birinin 

                                                 
609  Yılmaz ÖZBALCI, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, ss. 663-
664. 

610  İzale-i şuyu, bir malın satılarak bedelinin pay edilmesi yolu ile maldaki paydaşlığın ya da ortaklığın sona 
erdirilmesidir. 

611  Yılmaz ÖZBALCI, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, s. 683.   
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katılımı ile tahsil dairesine menkul mal haczi yaptırmaya vergi dairesi başkanı, vergi dairesi 

başkanlığı bulunmayan yerlerde ise vergi dairesi müdürü yetkilidir (AATUHK, m. 65) P611F

612
P.  

12.4.4.5. İstihkak İddiaları 

12.4.4.5.1. Borçlu Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları 

Borçlu elinde haczedilen mallara karşı istihkak davası açma yükü, istihkak iddiasında 

bulunan üçüncü kişiye düşmektedir P612F

613
P.  

Borçlu, elinde bulunan bir malı üçüncü şahsın mülkü veya rehni olarak gösterdiği ya da 

o mal üzerinde üçüncü bir kişi tarafından mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, 

haczi yapan memur bunu haciz zaptına geçirir. İddiada borçlu tarafından bulunulmuş olması 

hâlinde, durum üçüncü kişiye bildirilir. İddiayı ileri süren üçüncü kişi ise, bildirim borçluya 

yapılır (AATUHK, m. 66/1). 

Tahsil dairesi, haciz zaptını aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde iddiayı reddetmediği 

takdirde, istihkak iddiasını kabul etmiş sayılır ve o mal üzerindeki haczi kaldırır P613F

614
P. Üçüncü 

kişi, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmezse, istihkak iddiası dinlenmez 

(AATUHK, m. 66/2). 

İstihkak iddiası, tahsil dairesince kabul edilmezse veya borçlu istihkak iddiasına itiraz 

ederse, tahsil dairesi, üçüncü kişiye 7 gün içinde mahkemeye başvurması gerektiğini bildirir. 

Üçüncü kişi süresinde dava açmadığı takdirde, istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır ve hacizli 

mallar üzerindeki takibe devam edilir (AATUHK, m. 66/3). 

12.4.4.5.2. Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak 

İddiaları  

Üçüncü kişi elinde haczedilen mallara karşı istihkak davası açma yükü, istihkak 

iddiasını kabul etmeyen kamu idaresine düşmektedir P614F

615
P.  

Haczedilen malın borçlunun elinde olmayıp, o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı 

iddia eden üçüncü bir kişinin elinde olması hâlinde, durum, haczi yapan memur tarafından haciz 

zaptına geçirilir. Tahsil dairesi, malın borçluya ait olduğu iddiasını alacaklı kamu idaresine 

bildirir. Alacaklı kamu idaresi 15 gün içinde dava açmadığı takdirde, istihkak iddiasını kabul 

etmiş sayılır (AATUHK, m. 67/1). 

                                                 
612  AATUHK, m. 65’e göre, “o mahallin en büyük mal memuru“na ait olan bu yetki, 5345 sayılı Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 33’üncü maddesi uyarınca, vergi dairesi başkanları ile 
vergi dairesi müdürlerine devrolunmuş bulunmaktadır. 

613  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 383. 

614  Binnur ÇELİK, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, s. 201. 

615  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 383.  
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İstihkak iddiası, borçlu ile birlikte ikamet etmekte olan kişiler tarafından ileri sürülürse, 

mal borçlunun elinde sayılır (AATUHK, m. 67/2). Burada, ispat yükü alacaklı kamu idaresine 

değil, borçluya düşer. Başka bir deyişle, borçlu istihkak iddiasını ispat etmek zorundadır. Kamu 

idaresinin ise istihkak iddiasının aksini ispat etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda, 

istihkak davası borçlu ile birlikte ikamet eden üçüncü kişi tarafından açılacaktır P615F

616
P. 

12.4.4.5.3. İstihkak Davaları ve Yetkili Mahkeme  

İstihkak davaları adliye mahkemelerinde açılır P616F

617
P. Bu davalardan belli bir tutarın altında 

olanlar sulh hukuk mahkemelerinde, üstünde olanlar asliye hukuk mahkemelerinde görülür P617 F

618
P.  

Bu davalara bakmaya, haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu yer mahkemesi 

yetkilidir. Mahkeme istihkak davalarını diğer işlerden önce inceleyerek karara bağlar 

(AATUHK, m. 68/1). Davacı yürütmenin durdurulmasını talep ettiği takdirde, mahkeme, eldeki 

delillerin niteliğine göre ve muhtemel zararlara karşı yeterli teminat alarak yürütmenin 

durdurulmasına karar verebilir (AATUHK, m. 68/2). İstihkak davası üzerine yürütmenin 

durdurulmasına karar verilir ve sonuçta dava reddolunursa, davacı aleyhine, dava konusu olan 

hacizli malların değerinin %10’u kadar tazminata hükmolunur (AATUHK, m. 68/3).   

12.4.4.6. Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak 

Her kamu idaresi, başka bir kamu idaresi tarafından yapılan hacizlere, kamu alacağının 

bu haciz tarihinden önce tahakkuk etmiş olması koşulu ile haczedilen mallardan herhangi biri 

paraya çevrilinceye kadar iştirak edebilir (AATUHK, m. 69/1). 

Hacze iştirak hâlinde, hacizli malın bedelinden öncelikle, haczi yapan dairenin alacağı 

tahsil olunur. Kalan kısım, hacze iştirak tarihi sırası ile alacaklarına mahsup edilmek üzere, 

hacze iştirak eden dairelere ödenir (AATUHK, m. 69/2).   

12.4.4.7. Haczedilemeyecek Mallar 

Genel olarak devlet malları ile borçlunun ve ailesinin asgari yaşam standardının 

korunması ve sürdürülmesini sağlayan bazı özel malların haczedilmesine izin verilmemiştir. 

AATUHK, m. 70’e göre, haczedilemeyen mallar şunlardır: 

1. İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı 

ortaklıkları, iştirakleri ve mahalli idarelerin malları hariç olmak üzere, devlet malları ile özel 

kanunlarında haczedilemeyecekleri belirtilen mallar, 

                                                 
616  Yılmaz ÖZBALCI, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, s. 700.  

617  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 383. 

618  Yılmaz ÖZBALCI, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, ss. 705-
706. 
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2. Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile borçlu ve ailesine gerekli 

olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası, 

3. Vazgeçilemeyecek nitelikte mutfak takımı ile çok gerekli ev eşyası, 

4. Borçlunun çiftçi olması hâlinde, kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu arazi ve 

çift hayvanları ve taşıtları ile diğer teferruat ve tarım aletleri; borçlunun çiftçi olmaması hâlinde, 

sanat ve mesleği için gerekli araç, gereç ve kitapları; arabacı, kayıkçı ve hamal gibi küçük taşıt 

sahiplerinin, ancak geçimlerini sağlayan taşıt araçları, 

5. Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği bir süt veren 

mandası, ineği veya üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları, 

6. Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları; borçlu, çiftçi ise, ayrıca gelecek 

mahsul için gerekli olan tohumluğu; bağ, bahçe veya meyve ve sebze yetiştiricisi ise, kendisinin 

ve ailesinin geçimleri için zorunlu olan araç, gereç, malzeme, fide ve tohumluğu; geçimini 

hayvancılıktan sağlıyorsa, kendisi ve ailesinin geçimi için zorunlu olan sayıda hayvan ile bu 

hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları, 

7. Millî savunma ve güvenlik hizmetlerinde malûl olanlara bağlanan emekli aylıkları ile 

bu gibi kimselerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve ordunun hava ve denizaltı 

mensuplarına verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri, 

8. Bir yardım sandığı veya yardım derneği tarafından hastalık, zorunluluk ve ölüm gibi 

hâllerde bağlanan aylıklar, 

9. Beden ve sağlığa verilen zararlardan dolayı, zarar görenin kendisi veya ailesine toptan 

veya irat şeklinde ödenen tazminat bedelleri, 

10. Askerlik malûllerine, şehit yetimlerine verilen harp malûllüğü zammı ile 1485 sayılı 

Kanun uyarınca verilen tekel beyiyeleri, 

11. Borçlunun hâline münasip (sosyal statüsüne uygun) evi (Ancak, değeri fazla olan ev 

satılarak borçlunun sosyal durumuna uygun bir ev alabileceği miktar kendisine bırakılır), 

12. Harcırah Kanunu’na göre yapılan ödemeler, 

13.Altmış Beş Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına 

Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a P618F

619
P göre bağlanan aylıklar. 

12.4.4.8. Kısmen Haczedilebilen Gelirler  

Kısmen haczedilebilen gelirler şunlardır (AATUHK, m. 71/1): 

                                                 
619 2022 sayılı kanun. 



371 

 

1. Aylıklar,  

2. Ödenekler, 

3. Her çeşit ücretler, 

4. İntifa hakları ve hasılatı, 

5. İlama bağlı olmayan nafakalar, 

6. Emeklilik aylıkları, 

7. Sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler. 

Haczolunacak miktar, bu gelirlerin üçte birinden çok, dörtte birinden az olamaz 

(AATUHK, m. 71/1). Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası 

haczolunamaz (AATUHK, m. 71/2). 

12.4.4.9. Yetişmemiş Mahsullerin Haczi 

Toprak ve ağaç mahsullerinden yetişmemiş olanlar, yetişmeleri zamanından geriye 

doğru iki ay içinde haczolunabilir. Bu şekilde haczedilen mahsullerin borçlu tarafından 

başkasına devri, haczi yapan tahsil dairesini bağlamaz ve hükümsüz olan bu tür devirler takibin 

devamını engellemez (AATUHK, m. 72/1).  

Bununla birlikte, bu hüküm, alacağı gayrimenkul rehni ile sağlanmış olan alacaklının 

mütemmim cüzü olarak gayrimenkulün (toprağın) yetişmemiş mahsulleri üzerinde sahip 

olduğu hakkı ortadan kaldırmaz. Ancak, alacaklının bu hakkının saklı kalması, mahsullerin 

yetişmesinden önce, rehnin paraya çevrilmesi için takip isteğinde bulunmuş olmasına bağlıdır 

(AATUHK, m. 72/2).  

12.4.4.10. Haczin Sonuçları   

Borçlu, alacaklı kamu idaresinin onayını almadan hacizli mallarda tasarrufta 

bulunamaz. Haczi koyan tahsil dairesi aykırı hareketin cezayı gerektirdiğini borçluya bildirir 

(AATUHK, m. 73/1). 

Haczedilmiş mal üzerinde üçüncü kişilerin Türk Medeni Kanunu’nun zilyetlik 

hükümlerine dayanarak iyiniyetle elde ettikleri hakları saklı bulunmaktadır (AATUHK, m. 

73/2).  

Üçüncü kişilerin hacizli olduğunu bildikleri mal üzerinde, kötüniyetle hak elde etmeleri 

hâlinde ise, mahkeme, iyiniyet kurallarına aykırı olarak elde edilen bu hakların, alacaklının 

haczi ile o mala ilişkin haklarını ihlal ettiği oranda butlanına hükmeder (AATUHK, m. 73/3). 
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12.4.4.11. Haczolunan Malların Paraya Çevrilmesi 

Kural olarak, haczedilen mallar satılarak paraya çevrilir ve satış bedelinden öncelikle 

takip konusu kamu alacağı ve yapılan giderler tahsil edilir (AATUHK, m. 74/1). Alacaklı kamu 

idaresi, haczedilen mal veya hakların, alacağına karşılık kendisine devrini talep edemez. Tahsil 

dairesinin de böyle bir yetkisi bulunmadığından, hacizli malların paraya çevrilmesi 

zorunludurP619F

620
P.  

Satış bedelinden takip giderleri ve takip edilen kamu alacağı düşüldükten sonra kalan 

kısım borçlunun ödeme zamanı gelmiş muaccel borçlarına mahsup edilir. Mahsuptan artan 

kısım, hacze katılan başka daire yoksa borçluya verilir. Hacze katılmış başka dairelerin 

bulunması hâlinde, artan kısımdan öncelikle bu dairelerin alacakları ayrıldıktan sonra kalanı 

borçluya verilir (AATUHK, m. 74/2). 

Haczedilen malların satışından elde edilecek bedelin kamu alacağından önce ödenmesi 

gereken borçlarla takip giderlerini geçmeyeceği kesin olarak belli ise, tahsil dairesi hacizli 

malın satışını erteleyebilir. Erteleme hâlinde, alacağı kamu idaresinin alacağından önce 

gelenlerin takip hakları saklıdır (AATUHK, m. 75/3).  

12.4.4.12. Aciz Hâli ve Sonuçları 

İcra ve İflas Kanunu’na göre, alacağının tamamını alamayan alacaklıya kalan miktar 

için verilen resmi belgeye “aciz vesikası” denir (İİK, m. 143). Aciz vesikası, alacaklının 

giriştiği takip sonucunda belirli bir miktarda kayba uğradığını belgeler P620F

621
P.  

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 75’inci maddesine göre, yapılan 

takip sonunda, borçlunun haczedilebilir malı olmadığı veya bulunan malların satış bedelinin 

borcunu karşılamadığı takdirde borçlu aciz hâlinde sayılır (AATUHK, m. 75/1). Yapılan takip 

aşamaları ile kalan borç miktarı bir “aciz fişi”nde gösterilerek aciz hâli tespit olunur P621F

622
P. Aciz 

fişi, borçlunun mal varlığının kamu alacağını karşılayamayacağını kanıtlamaktadır. Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da, aciz fişinin düzenleneceği tarihe ilişkin 

herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Oysa aciz fişinin düzenleneceği tarihe kadar gecikme 

zammı hesaplanacağından, zaten borçlarını ödeyemeyen borçlunun daha da zor bir duruma 

düşmesi kaçınılmaz olacaktır P622F

623
P. 

Aciz fişinin düzenlenmesinin hacizli malların satışına bağlı olup olmadığı konusu 

doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe göre, hacizli malların satılması değil, takdir edilen 

değerlerinin alacağı karşılayacak düzeyde olup olmadığının tespiti önem taşımaktadır P623F

624
P.  

                                                 
620  Edip ŞİMŞEK, op.cit., s. 731. 

621  M. Kamil YILDIRIM, op.cit., s. 158. 

622  AATUHK’da, “aciz vesikası” yerine “aciz fişi deyimi kullanılmaktadır. 

623  Binnur ÇELİK, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, s. 223.  

624  Edip ŞİMŞEK, op.cit., s. 733. 
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Aciz fişinin alacaklıya sağladığı haklar ve aciz hâlinin sonuçları şunlardırP624F

625
P: 

1. Aciz fişi kalan borcun miktarını kanıtlayan bir senet hükmündedir, 

2. Aciz fişi her türlü resim ve harçtan istisna edilmiştir, 

3. Kamu idaresinin ve borçlunun karşılıklı kabulleri olsa bile, haczolunan mallar 

değerlendirilmeden aciz fişi düzenlenemez, 

4. Aciz fişi, alacaklı kamu idaresine, borçlunun mal bildirimine bağlı olmaksızın 

tasarrufun iptali için dava açma hakkını verir, 

5. Aciz fişine yazılan alacakla ilgili olarak borçluya yeniden ödeme emri çıkarılması 

gerekmez, 

6. Aciz fişi, özel hukuk alanına giren takiplerde hacze katılma imkânı verir, 

7. Aciz hâli kabul edildiği takdirde, kalan borç için gecikme zammı ve gecikme faizi 

uygulanmaz, 

8. Aciz fişinde yazılı alacağın teminat ve faiz aranmadan taksitlendirilmesi mümkündür 

(AATUHK, m. 76/1, 48, 52, 76)), 

9. Aciz fişine bağlanan kamu alacağı zaman aşımına tabi olduğundan alacaklı idarece 

zaman aşımı süresi içinde takip edilir (AATUHK, m. 76/2),  

10. Aciz hâlinde olan kamu borçlusu, sonradan edindiği malları ve gelirleri 15 gün 

içinde tahsil dairesine bildirmek zorundadır. 

12.4.4.13. Menkul Malların Haczi ve Satışı 

12.4.4.13.1. Menkul Malların Haczi ve Korunması 

Menkul mallar cins ve türleri, nitelikleri, ayırıcı özellikleri, sayıları, miktarları ve tahmin 

edilen değerleri bir haciz tutanağı ile tespit edilerek haczolunur (AATUHK, m. 77/1).  

Resmi sicile kayıtlı olan menkul malların haczi, sicillerine işlenmek üzere sicilin 

tutulduğu daireye tebliğ edilmek suretiyle de yapılır. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz 

bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı kamu idaresi aracılığı ile posta yerine 

elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligata elektronik ortamda cevap verilebilir. 

Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin 

usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir (AATUHK, m. 77/2). 

Haciz sırasında, borçlu veya zilyed veya bunların vekilleri, işçi, müstahdem veya aile 

bireylerinden birisi kendilerini temsilen bulunur. Bu kişiler haciz yerinde bulunmaz veya o 

                                                 
625  Ibid., ss. 733-734. 
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sırada bulundurulmaları sağlanmazsa, gıyapta haciz yapılır. Gıyapta yapılan hacizlerde zabıta 

memuru veya muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri veya borçlunun ya da zilyedin 

komşularından iki kişi hazır bulundurulur (AATUHK, m. 78/1). 

Haczin sonunda, hacze esas olan haciz varakasının tarih ve numarasının, haczin 

yapıldığı yer, gün ve saatin, haczedilen malların dökümünün, tahmini değerlerinin, haciz 

sırasında bulunan kimselerin iddialarının ve diğer gerekli hususların belirtildiği bir haciz 

tutanağı (haciz zaptı) düzenlenerek hazır bulunanlarca imzalanır (AATUHK, m. 78/2). Gıyapta 

yapılan hacizlerde tutanağın bir örneği borçlu veya zilyede derhâl tebliğ olunur (AATUHK, m. 

78/3).  

Güneşin batmasından doğmasına kadar olan süre içinde ve tatil günlerinde haciz 

yapılamaz; ancak, tatil günlerinde veya geceleri çalışan işyerlerinde yapılacak hasılat haczi ile 

borçlunun mal kaçırdığının anlaşıldığı hâller bu kurala tabi değildir (AATUHK, m. 78/4). 

Haciz uygulamasında, istenildiği takdirde, kilitli ve kapalı yerlerin açılması ve her türlü 

eşyanın gösterilmesi zorunludur (AATUHK, m. 80/1). Bu yerler, gerekirse, zorla açtırılır, 

kilitler kırılabilir. Haczolunan malların alınmasında, durumun gerektirdiği her türlü zora 

başvurulabilir (AATUHK, m. 80/2). Borçlu, üzerindeki haczedilebilir malları rızası ile teslim 

etmez ya da üzerinde saklarsa, şahsına karşı da zor kullanılır (AATUHK, m. 80/3).  

Hamiline yazılı olmayan ve ciro edilebilir senede dayanmayan alacaklar ile maaş, ücret, 

kira vs. gibi her türlü hakların ve fiilen tutanak düzenlenmesi suretiyle haczi kabil olmayan 

üçüncü kişilerdeki menkul malların haczi, borçlu veya zilyed olan ya da alacak ve hakları 

ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlara haczin tebliği yoluyla yapılır (AATUHK, 

m. 79/1). 

Haczedilen malların değerlemesini haczi uygulayan memur tarafından yapılır. 

Borçlunun başvurusu üzerine veya tahsil dairesince gerekli görülürse, bilirkişiye değerleme 

yaptırılır (AATUHK, m. 81).  

Haczedilen para, kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi ve tahvil gibi 

menkul mallar kaybolmalarını ve değiştirilmelerini önleyecek tedbirler alınarak tahsil 

dairelerince muhafaza edilir (AATUHK, m. 82/1). Diğer menkul mallar ise uygun bir yerde 

muhafaza altına alınarak veya güvenilir bir şahsa veya güvenilir bir şahsın kefaleti altında 

borçlunun veya zilyedin kendisinde bırakılarak korunur (AATUHK, m. 82/2). 

Borçlular, zilyetler ve güvenilir şahıslar, muhafazaları amacı ile kendilerine bırakılan 

malları, alacaklı kamu idaresince yapılacak ilk talep üzerine derhâl ve kendilerine teslim 

edildiği zamandaki durumları ile geri vermek zorundadırlar (AATUHK, m. 83/1). Bu 

zorunluluğa uymayanlar hakkında ceza takibi yapılır. Ayrıca, bu kişiler malların ellerinde 

olmayan bir sebepten dolayı zarar gördüğünü veya zayi olduğunu kanıtlayamadıkları takdirde, 

geri verilmeyen malların değeri tutarında borçlu sayılarak takibe tabi tutulurlar (AATUHK, m. 

83/2).  
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12.4.4.13.2. Menkul Malların Satışı  

Menkul mallar tahsil dairelerince, köylerde ise ihtiyar kurularınca, haczin yapıldığı 

tarihin üçüncü gününden itibaren üç ay içinde satışa çıkarılır (AATUHK, m. 84). Buradaki üç 

günlük sürenin hesabında haczin yapıldığı gün dikkate alınmaz. Bu üç günlük süre, kamu 

borçlusuna borcunu ödemesi için satıştan önce tanınan bir fırsattır P625F

626
P. Bozulma, çürüme ve 

benzeri sebeplerle muhafazasına imkân olmayan veya beklediği takdirde önemli bir değer 

düşüklüğüne uğrayabilecek olan malların paraya çevrilmesine derhâl başlanabilir (AATUHK, 

m, 84/2). 

Menkul mallar, tahsil dairelerinin satış mahallinde açık arttırma ve peşin para ile satılır. 

Tahsil dairesince uygun görülmesi hâlinde, artırma malın bulunduğu yerde de yapılabilir. Mal, 

arttırma sonunda üç defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok arttırana ihale edilir. 

Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunası mümkün olmayan ya da beklediğinde değeri 

önemli ölçüde düşeceği anlaşılan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili 

borsada satılabilir. İlk arttırmada satılamayan malların ikinci arttırması başka il veya ilçelerde 

yapılabilir (AATUHK, m. 85/1). 

Satılan mal bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü 

takip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için süre verebilir (AATUHK, m. 85/4). 

Malların bir kısmının satılması ile kamu alacağı karşılandığı takdirde, kalan malların satışından 

vazgeçilerek bunlar üzerindeki haciz kaldırılır (AATUHK, m. 85/5).  

Müşterinin malı almaktan vazgeçmesi veya verilen süre içinde bedelin tamamını 

ödememesi hâlinde, mal ikinci defa arttırmaya çıkarılır ve en çok arttırana ihale olunur. Bu 

durumda, malın birinci defa ihale edildiği kimseden iki ihale arasındaki fark, diğer zararlar ve 

%5 oranında faiz; ikinci ihalede talip çıkmadığı için ihale yapılamadığı takdirde, birinci ihale 

bedeli, diğer zararlar ve %5 faiz tahsil edilir ve idarece yapılan her türlü masraf ayrıca alınarak 

mal kendisine bırakılır. Mal bedeli ihale olunduğu kişiden tahsil edilemediği sürece, asıl 

borçlunun borçlu sıfatı devam eder (AATUHK, m. 86). 

Haczedilen menkul mallara verilen bedel, değerleme sonucunda bulunan değerin 

%75’inden daha düşük olursa ya da mallara alıcı çıkmazsa, bu mallar ilk arttırma tarihinden 

itibaren 15 gün içinde uygun görülen zamanlarda tekrar satışa çıkarılır. Bu defa, verilen bedel 

ne olursa olsun satış yapılır (AATUHK, m. 87/1). Menkul mallar yine satılmaz veya taşıma 

giderlerinin yüksekliği nedeniyle başka yere götürülmeleri uygun görülmezse, 15 günlük 

sürenin sona ermesinden itibaren 6 ay içinde pazarlıkla satılırlar. Bu şekilde de satılamadıkları 

takdirde, borçluya geri verilirler (AATUHK, m. 87/2). 

                                                 
626  Yılmaz ÖZBALCI, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, s. 781. 
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12.4.4.14. Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı 

12.4.4.14.1. Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczi 

Gayrimenkul malların ve gemilerin haczi, haciz durumunun sicillerine işlenmek üzere 

tapu dairesine veya gemi sicillerinin tutulduğu daireye tebliğ edilmesi suretiyle yapılır. Tahsil 

dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı kamu idaresi 

aracılığı ile posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik 

ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik 

ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir 

(AATUHK, m. 88/1). Gayrimenkul haczi, bunların hasılat ve menfaatlerini de kapsar. Bununla 

birlikte, borçlunun başka gelirinin olmaması hâlinde, kendisi ve ailesinin geçimi için yeterli 

miktarda mahsul veya mahsulün satış bedelinden uygun bir miktar borçluya bırakılır 

(AATUHK, m. 88/2). 

12.4.4.14.2. Haczolunan Gayrimenkullerin Satışı 

Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca açık arttırma ile satılır (AATUHK, m. 90). Satışa 

çıkarılacak gayrimenkullere, bilirkişinin mütalaası alınarak satış komisyonu tarafından rayiç 

bedel biçilir (AATUHK, m. 91).  

Arttırmaya katılacak olanlardan, gayrimenkule biçilmiş rayiç değerin %7,5’i oranında 

teminat alınır (AATUHK, m. 94/1). Gayrimenkul en çok arttırana ihale olunur. Ancak, arttırma 

bedelinin, gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75’ini bulması zorunludur (AATUHK, m. 

94/2). Arttırmada bu orana ulaşılamadığı takdirde, en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartı 

ile arttırma yedi gün daha uzatılır. Gayrimenkul yedinci gün aynı saatte en çok arttırana ihale 

edilir (AATUHK, m. 95). 

Arttırmalarda istekli çıkmaz veya teklif edilen bedel rüçhanlı alacakla masrafları aşmaz 

ise, gayrimenkul üzerindeki haciz, kamu idaresince teferruğ edilinceye kadar devam eder 

(AATUHK, m. 96/1). Bu süre zarfında, tahsil dairesine herhangi bir isteklinin başvurması 

hâlinde, başvurunun alacaklı kamu idaresince uygun görülmesi şartıyla gayrimenkul satış için 

yedi günlük bir ilan verilerek en çok arttırana ihale olunur. Gayrimenkul teferruğ edilinceye 

kadar istekli çıkmadığı takdirde, tahsil dairesi hacizli malı uygun gördüğü zamanlarda satışa 

çıkarabilir (AATUHK, m. 96/2). 

12.4.4.14.3. Gayrimenkul Satış Bedelinin Tahsili 

Gayrimenkulün ihale edildiği kişinin, derhâl veya tanınan süre içinde parayı ödemesi 

gerekir. Aksi hâlde, ihale kararı feshedilerek gayrimenkul satış komisyonu tarafından hemen 

yedi gün süreyle artırmaya çıkarılır ve gayrimenkul en çok artırana ihale olunur (AATUHK, m. 

97/1). 

Birinci defa kendisine ihale yapılan kişi iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan 

sorumludur. İhale farkı ve geçen günlerin faizi, ayrıca hüküm verilmesine gerek olmaksızın, 
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teminattan mahsubu yapıldıktan sonra kalanı tahsil dairesince tahsil olunur. Burada, uygulanan 

faiz oranı %5’dir (AATUHK, m. 97/2).  

12.4.4.14.4. Gayrimenkullerin Teferruğu ve Geri Verilmesi 

Satılamayan gayrimenkuler, alacaklı kamu idaresince teferruğ edilirler. Başka bir 

deyişle kamu idaresinin mülkiyetine geçirilebilirlerP626F

627
P. Teferruğ, bir gayrimenkul üzerindeki 

mülkiyet hakkının, o gayrimenkul sahibinin elinden alınarak, devletin veya diğer kamu 

idarelerinin üzerine geçirilmesidir P627F

628
P. Teferruğ işlemi, satış imkânı kalmayan gayrimenkuller 

bakımından uygulanmaktadır P628F

629
P. İkinci artırma tarihinden itibaren bir yıl içinde, en az bir defa 

daha satışa çıkarılan gayrimenkul satılamazsa, alacaklı kamu idaresinin talebi üzerine ve satış 

komisyonu kararıyla kamu idaresince teferruğ edilebilir. Teferruğ bedeli, gayrimenkule biçilen 

rayiç değerin %50’sidir (AATUHK, m. 98/1).  

Teferruğ işleminin tamamlanmasının ardından, takip ve teferruğ masrafları düşüldükten 

sonra kalan bedel borca mahsup edilir. Teferruğ edilen gayrimenkul, teferruğ kararının alındığı 

tarihten itibaren bir yıl süreyle satışa çıkarılamaz (AATUHK, m. 98/2).  

Borçlu, satış komisyonunun teferruğ kararı tarihinden başlayarak bir yıl içinde kamu 

alacağını, gecikme zamları ile birlikte ödediği takdirde, gayrimenkul kendisine geri verilir 

(AATUHK, m. 98/3). 

Teferruğ kararı verilmeden önce, biçilen rayiç bedelin %75’i veya fazlasıyla dışarıdan 

istekli çıkması hâlinde, alacaklı kamu idaresi teferruğdan vazgeçer (AATUHK, m. 98/4). 

12.4.4.14.5. İhalenin Sonucu: Fesih ve Tescil  

Satış komisyonunun gayrimenkulü ihale ettiği alıcı, ihale tarihi itibarıyla o 

gayrimenkulün mülkiyetini iktisap etmiş olur (AATUHK, m. 99). Bununla birlikte, o mal 

üzerinde tasarrufta bulunulması, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır 

(TMK, m. 705). İhalenin feshi, gayrimenkulün bulunduğu yerin icra tetkik merciinden şikâyet 

yoluyla istenebilir. Yedi günlük şikâyet süresi, ihalenin ilgililere tebliğ edildiği tarihten başlar. 

Tetkik merciinin vereceği karar on gün içinde temyiz olunabilir. Temyiz talebi, Temyiz İcra ve 

İflâs Dairesi’nce incelenir. İhale edilen malın değeri 50.000 Türk lirasını aştığı takdirde murafaa 

(duruşma) istenebilir (AATUHK, m. 99).   

                                                 
627  Binnur ÇELİK, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, s. 220.   

628  Yılmaz ÖZBALCI, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, s. 833.  

629  Edip ŞİMŞEK, op.cit., s. 830. 
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12.4.4.15. İflas Yolu ile Takip ve Konkordato 

12.4.4.15.1. İflas 

Kamu alacağının tahsili için İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre borçlunun iflası 

istenebilir (AATUHK, m. 100/1). İflas yoluyla takip, ancak Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir 

sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir 

olmadıkları hâlde iflasa tabi bulundukları bildirilen gerçek veya tüzel kişiler hakkında uygulanır 

(İİK, m. 43/1).  

İflas dairesi, kamu alacaklarının iflas masasına geçirilmesini sağlamak için, hakkında 

iflas açılan kimseler ile basit ve adi tasfiye şekillerinden hangisinin uygulanacağını P629F

630
P 

bulunduğu yerdeki kamu idarelerine zamanında bildirmek zorundadır (AATUHK, m. 100/2). 

Bu süre, İcra ve İflas Kanunu’nun 208’inci maddesinin üçüncü fıkrasında, iflas kararının iflas 

dairesine tebliğinden itibaren üç ay olarak belirlenmiştir.  

12.4.4.15.2. Konkordato 

Konkordato, borçlarını ödeyemeyecek hâle gelen borçlunun uzlaşma teklifinin 

alacaklıların belli bir çoğunluğu tarafından kabulü ile gerçekleşen ve ticaret mahkemesinin 

onayı ile hüküm ifade eden bir ödeme anlaşmasıdır.  

Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlu, tetkik merciine bir konkordato 

projesi verir ve bu projeye bilançosu ile varsa tutmak zorunda olduğu defterlere ilişkin bir cetvel 

ekler (İİK, m. 285/1). Mevcut malları ve alacakları borçlarının en az %50’sini karşılamayan 

borçlu konkordato isteyemez (İİK, m. 285/4). Tetkik mercii borçluyu dinledikten ve kanunda 

belirtilen çeşitli koşulları sağladığını tespit ettikten sonra, talebinin uygun olup olmadığına 

karar verir (İİK, m. 286).  

İcra ve İflâs Kanunu’na göre, konkordato bütün alacaklar için zorunlu tutulmuş, ancak 

rehinli alacaklıların rehin değerine tekabül eden miktardaki alacakları ile devletin kamu 

hukukundan doğan alacakları bu zorunluluğun dışında bırakılmıştır (İİK, m. 303). Aynı yönde 

bir başka hüküm Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da da bulunmaktadır. 

Buna göre, kamu idaresi tarafından iflas talebinde bulunulsa dahi, tasdik edilen konkordato 

kamu alacakları için zorunlu değildir (AATUHK, m. 101). O hâlde, konkordato tasdik edilse 

bile, kamu alacakları için bağlayıcı olmayacak, kamu alacakları konkordatoya bağlı olmadan 

takip edilebilecektirP630F

631
P. 

                                                 
630  Basit tasfiye, iflas dairesince defteri tutulan malların bedelinin tasfiye masraflarını karşılayamaması halinde 
uygulanan tasfiye usulüdür. Bu usulde, iflas dairesi alacaklıların menfaatlerine uygun olarak malları paraya çevirir 
ve başka işleme gerek olmadan alacakları araştırır ve sıralarını tayin ederek bedellerini dağıtır (İİK, m. 218). Adi 
tasfiye ise iflasın normal tasfiye usulüdür. İflâs masasına giren hakların ve malların takdir edilen bedellerinin 
tasfiye giderlerini karşılayacağının anlaşılması halinde, adi tasfiye usulü uygulanır: Bak.Edip ŞİMŞEK, op.cit., s. 
877. 

631  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 384. 
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12.5. Kamu Alacağının Cebren Tahsili Sürecinde Yasaklar ve Cezalar 

12.5.1. Sırrın Açıklanması Yasağı 

Kamu alacaklarının tahsili sürecinde görevli olanların, kamu borçlusunun ve onunla 

ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, muamele ve hesap durumlarına ait olan, 

görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları ve gizli kalması gereken diğer bilgileri açıklamaları 

yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, Türk Ceza Kanunu’nun 239’uncu maddesine göre 

cezalandırılırlar (AATUHK, m. 107/1) P631F

632
P.  

Kanunda bir istisna hükmüne de yer verilmiştir. Buna göre, kamu alacağını tahsil yetkisi 

verilen kuruluşlara, yapacakları tahsile yönelik bilgilerin ve AATUHK, m.22/A’ya göre borcun 

olmadığına dair belgeyi arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme 

taraf olanlara ilişkin borç bilgilerinin verilmesi sırrın açıklanması sayılmaz. Bu kurum ve 

kuruluşlarda görevli kimseler edindikleri bilgileri açıkladıkları takdirde cezalandırılırlar 

(AATUHK, m. 107/6).  

12.5.2. Arttırmalara Katılma ve Arttırmalardan Mal Satın Alma 

Yasağı 

Kamu alacağının tahsil ve takibinde görevli olanlar, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun gereğince paraya çevrilecek malların arttırmasına, ne kendi adlarına ne de 

başkaları adına katılamayacakları ve bu arttırmalardan mal satın alamayacakları gibi, bu malları 

üçüncü kişiler aracılığıyla veya bunları satın aldırdıkları üçüncü kişilerden beş yıl süreyle 

teferruğ suretiyle bile satın alamazlar. Bu yasak, bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar 

kayın hısımları için de geçerlidir (AATUHK, m. 108/1). 

Bu yasağa aykırı hareket edenler üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar 

(AATUHK, m. 108/2). 

12.5.3. Takdir İşlemlerine Ve Kararlara Katılma Yasağı  

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 109’uncu maddesinde yer alan 

bu yasak Vergi Usul Kanunu’nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasındaki yasağa paraleldir. Buna 

                                                 
632  Türk Ceza Kanunu’nun “ticari sır, bankacılık sırrı, veya müşteri sırrı niteliğin-deki bilgi veya belgelerin 
açıklanması” kenar başlıklı 239’uncu maddesine göre;  

(1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı 
niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikâyet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yola elde 
eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur. 

(2) Birinci fıkra hükümleri, fenni keşif ve buluşlar veya sınai uygulamaya ilişkin bilgiler hakkında da uygulanır. 

(3) Bu sırlar, Türkiye’de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde, faile verilecek 
ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde şikâyet koşulu aranmaz. 

(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur 
kılan kişi, üç aydan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır”.   
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göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasında satış komisyonu 

başkan ve üyeleriyle, bilirkişiler ve vergi mahkemelerinin başkan ve üyeleri; 

“1. Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine; 

2.  Kan veya kayın usul (üstsoy) veya füruuna (altsoy), evlatlığına veya kendisini evlât 

edinene ya da kan hısımlığında üçüncü derece, kayın hısımlığında, bu hısımlığı meydana 

getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü dereceye kadar olan civar hısımlarına 

(yansoy); 

3.  Kanuni temsilcisi veya vekili oldukları kimselere” ait işlerin takdir işlemlerine ve bu 

işler ile ilgili olarak verilecek kararlara katılamazlar. 

12.5.4. Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olunması 

Kamu alacağının tahsili için hakkında takip işlemlerine başlanan borçlu, tahsile engel 

olmak ya da tahsili zorlaştırmak amacıyla mallarından bir kısmını ya da tamamını; 

1. Mülkünden çıkararak, telef ederek veya değerden düşürerek gerçek bir şekilde; 

2.  Gizleyerek, kaçırarak, muvazaa yoluyla bir başkasının üzerine geçirerek veya aslı 

olmayan borçlar kabul ederek ya da alındılar vererek gerçeğe aykırı şekilde; varlığını yok eder 

veya azaltır ve böylece kalan mallar borcu karşılamaya yetmezse, altı aydan üç yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır (AATUHK, m. 110). 

12.5.5. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunulması 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre istenen mal 

bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlarla, yaşayış tarzları mal bildirimine uymayanlar üç 

aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar (AATUHK, m. 111).  

Maliye Bakanlığı, borçlunun başkasının mallarını kendi malı olarak bildirmesi ya da 

üçüncü şahısların bildirdiği mallar üzerindeki haklarını da aynı zamanda bildirmemesi, malı 

olmasına rağmen beyan ettiğinden başka malları olmadığını bildirmesi gibi hâlleri gerçeğe 

aykırı bildirim kastının delilleri olarak kabul etmektedir (Tahsilat Genel Tebliği, seri no. 238).  

12.5.6. Mal Edinme ve Artmalarının Bildirilmemesi  

Usulüne uygun olarak mal bildiriminde bulunduktan sonra edindikleri mallarla, mal, 

kazanç ve gelirlerinde meydana gelen artışları zamanında bildirmeyerek kamu alacağının 

tahsilini engellemiş veya zorlaştırmış olanlar bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar 

(AATUHK, m. 112). 
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12.5.7. Kamu Borçlusuna Ait Malları Ellerinde Bulunduranlarca 

Bildirimde Bulunulmaması 

Ellerinde bulunan kamu borçlusuna ait malları, ATUHK 55/5 uyarınca, talep edildiği 

hâlde yedi gün içinde bildirmeyenler, altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar 

(AATUHK, m. 113). 

12.5.8. İstenecek Bilgilerin Verilmemesi  

Kendilerine ödeme emri tebliğ olunan ve malı olmadığı şeklinde bildirimde bulunan 

kamu borçluları, bu bildirim ile birlikte veya bildirim tarihinden başlayarak 15 gün içinde; 

1. En son kanuni ikametgâh ve iş adreslerini;  

2. Varsa devamlı mükellefiyetinin bulunduğu diğer tahsil daireleri ve kamu idareleri ile 

bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek ve nüfus kayıt suretini vermek zorundadırlar 

(AATUHK, m. 114/f.1). 

Bu ödevi, geçerli bir özre dayanmadan süresinde yerine getirmeyenler elli güne kadar 

adli para cezası ile cezalandırılırlar (AATUHK, m. 114/f.2). 

12.5.9. Suçların Kovuşturulması (Takibi) 

Kamu alacağının tahsiline engel olma (AATUHK, m. 110) ve gerçeğe aykırı bildirimde 

bulunma (AATUHK, m. 111) suçları, alacaklı kamu idaresinin o yerdeki en büyük memurunun 

ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından kovuşturulur. (AATUHK, m. 115/1).  

Eğer suç bir tüzel kişinin yönetim ve işlemlerinin yürütülmesi sırasında işlenmiş ise, 

ceza; tüzel kişinin ortaklarından, temsilci ve vekillerinden, tasfiye memurlarından, yönetim 

kurulu başkan ve üyelerinden, murakıp ve müfettişlerinden veya çalışanlarından suç oluşturan 

işlemi yapmış olanlar hakkında hükmolunur (AATUHK, m. 115/2). 
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Uygulama Soruları 

1. Kamu alacağını ve kapsamını açıklayınız. 

2. Kamu alacağının korunmasını açıklayınız. 

3. Kamu icra hukukunda tecil ve tehir kavramlarını açıklayınız. 

4. Kamu alacağının cebren tahsil şekillerini sayınız. 

5. Aciz hâlini ve sonuçlarını açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, kamu alacağı kavramını, kamu alacağının korunmasına ilişkin 

önlemlerden teminat, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk ve diğer koruma hükümlerini, kamu 

alacağının ödenmesini; tecil, tehir ve gecikme zammını, kamu alacağının cebren tahsili 

yollarını, ödeme emri ve mal bildirimini; haciz kavramı ve haciz varakasını, istihkak iddialarını, 

haczedilemeyecek malları, kısmen haczedilebilen gelirleri, menkul ve gayrimenkul malların 

haczini, haczin sonuçlarını, aciz hâlini ve sonuçlarını, gayrimenkullerin teferruğu ve geri 

verilmesini, iflas yolu ile takip ve konkordatoyu ve son olarak cebren tahsil sürecinde yasaklar 

ve bu yasaklara uyulmaması dolayısıyla uygulanacak cezaları öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Bölüm Soruları 
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13. KABAHATLER, SUÇLAR VE CEZALARI (VERGİ CEZA HUKUKU) 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

- Cezalar 

- Vergi cezalarına ilişkin genel esaslar 

- Vergi ziyaı 

- Usulsüzlükler 

- Kaçakçılık suçları ve cezaları 

- Vergi mahremiyetinin ihlâli ve sonuçları 

- Memurların mükellefin özel işlerini yapması ve sonuçları 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Vergi mahremiyetini ve ihlalinin sonuçlarını açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

Vergi Cezalarına İlişkin 

İlkeler 

Küçük ve kısıtlıların ceza 

muhatabı olmadığı hâlleri, 

tüzel kişilerin cezalardan 

sorumluluğunu, tekerrür ve 

birleşme konularını 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 

Hukuka Aykırılıkların 

Sınıflandırılması 

Vergi ile ilgili kabahatler, 

suçlar ve cezalarını 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 

Vergi Cezalarının 

Ödenmesi, Kalkması ve 

Ceza Kesilmeyecek Hâller 

Ödeme, ölüm, hata 

düzeltme, cezalarda indirme, 

uzlaşma, tahsil zaman aşımı, 

terkin, yargı kararları ve 

vergi afları gibi cezayı 

kaldıran hâller ile yanılma, 

pişmanlık ve ıslah, mücbir 

sebepşer ve ceza kesmede 

zaman aşımı gibi ceza 

kesilmeyecek hâlleri 

kavrayabilmek. 

Konuyla ilgili ders kitabının 

yanı sıra konu ile ilgili 

yardımcı kaynakların 

okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi 

ve varsa yargısal içtihatların 

taranarak incelenmesi. 
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Anahtar Kavramlar 

 Vergi Cezaları ve Diğer Cezalar 

 Tekerrür 

 Birleşme 

 Vergi Ziyaı 

 Kaçakçılık Suçları 

 Vergi Mahremiyetinin İhlali 

 Vergi Cezalarının Ödenmesi 

 Kalkması ve Ceza Kesilmeyecek Hâller 
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Giriş 

“Suç”, genel olarak, kanunun cezalandırdığı fiiller olarak tanımlanabilirP632F

633
P. Kanunun, 

karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlıklara ise “kabahat” 

denilmektedirP633F

634
P. Vergi kanunları hükümlerine aykırı olan ve kanunda suç veya kabahat olarak 

tanımlanan fiilleri icra edenler, kanunda yer alan vergi cezaları (vergi ziyaı cezası ve 

usulsüzlük cezaları) ve ceza hukuku anlamındaki ve hürriyeti bağlayıcı diğer cezalar 

(kaçakçılık cezaları, vergi mahremiyetinin ihlali cezası, memurların mükellefin özel işlerini 

yapması suçunun cezası) ile cezalandırılırlar. 

                                                 
633  Kâmil MUTLUER, Vergi Ceza Hukuku, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını, Eskişehir, 
1979, s. 29; Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, 3. Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2005, ss. 1-2. 

634  5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, m. 2. 
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13.1. Küçükler ve Kısıtlıların Ceza Muhatabı Olmadığı Hâller 

Velayet ve vesayet altında bulunanlar veya işlerinin idaresi bir kayyıma tevdi edilmiş 

olanlar, kendilerine izafeten veli, vasi veya kayyımın vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden 

dolayı cezaya muhatap tutulmazlar. Bu hâllerde, cezanın muhatabı veli, vasi veya kayyımdır 

(VUK, m.332). 

13.2. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 

Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde vergi kanunlarına aykırı hareketlerden doğacak 

vergi cezaları tüzel kişiler adına kesilir (VUK, m. 333/1).  

Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin vergi sorumluluğunu düzenleyen VUK, m. 10 

hükmü vergi cezaları hakkında da uygulanır (VUK, m. 333/2).  

Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde yazılı kaçakçılık fiillerinin işlenmesi 

hâlinde, bu fiiller içinde öngörülen cezalar fiilleri işleyenler hakkında hükmolunur (VUK, m. 

333/3). 

13.3. Tekerrür ve Birleşme  

13.3.1. Tekerrür 

Suçta tekerrür, bir kimsenin işlemiş olduğu suçun cezasının kesinleşmesinden sonra, 

belli süreler içinde ikinci bir suç işlemesi hâlidir634F635. Tekerrür, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nda, “önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun 

işlenmesi” olarak tanımlanmaktadır (TCK, m. 58/1). Vergi Usul Kanunu’nda idari cezalar 

bakımından yer verilen tekerrür hükümlerine göre, vergi ziyaına neden olduğu veya usulsüzlük 

yaptığı için vergi cezası kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden 

yılın başından başlamak üzere, vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza 

kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası %50, usulsüzlük cezası %25 oranında artırılarak 

uygulanır (VUK, m. 339). 

13.3.2. Birleşme  

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları ile kaçakçılık 

cezaları ve diğer kanunlarda yazılı cezalar, içtima ve tekerrür hükümleri bakımından 

birleştirilemez (VUK, m. 340/1). Vergi cezası ile cezalandırılan fiiller, aynı zamanda kaçakçılık 

suçunu oluşturduğu takdirde, vergi cezası kesilmesi kaçakçılık suçundan dolayı kovuşturma 

yapılmasını engellemez (VUK, m. 340/2). 

                                                 
635  Sahir ERMAN, Vergi Suçları, s. 40. 
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Tek fiilin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını gerektirmesi hâlinde ceza 

uygulaması şu şekilde olacaktır:   

Cezayı gerektiren tek fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa, bunlara 

ait cezalardan, sadece, miktar itibarıyla en ağır olanı kesilir (VUK, m. 336/1). 

Usulsüzlük cezası kesilen bir fiil ile vergi ziyaına da sebebiyet verildiği sonradan 

anlaşılırsa, daha önce usulsüzlük cezası kesilmiş olması, bu cezanın ziyaa uğratılan vergiden 

dolayı kesilmesi gereken vergi ziyaı cezası ile mukayesesine ve noksan kesilen cezanın 

tamamlanmasına engel değildir (VUK, m. 336/2). 

Tek fiil ile vergi ziyaı ve özel usulsüzlükler birlikte işlenmiş olursa, vergi ziyaı cezası 

ve özel usulsüzlük cezası ayrı ayrı kesilir (VUK, m.353). Başka bir deyişle, usulsüzlük ve vergi 

ziyaının birlikte işlenmesi durumunda olduğu gibi birleşme söz konusu olmaz.  

Fiil ayrılığı hâlinde, cezalar da ayrı ayrı kesilir. Ayrı ayrı yapılmış olan vergi ziyaı veya 

usulsüzlükten dolayı ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak, aynı neviden birinci ve ikinci derece 

usulsüzlüklerin, aynı takvim yılı içinde birden fazla defa yapılması hâlinde, birinciden 

sonrakilerin her biri için, birinciye ait cezanın dörtte biri kesilir (VUK, m. 337/1).  

13.4. Hukuka Aykırılıkların Sınıflandırılması 

13.4.1. İdari ya da Mali Nitelikli Hukuka Aykırılıklar: Kabahatler 

Bu grupta yer alan hukuka aykırılıkların tespiti vergi idaresi tarafından yapılır, cezaları 

da yine vergi idaresi tarafından uygulanır. Vergi cezalarını gerektiren olaylar vergi daireleri 

veya yoklama ve vergi incelemesine yetkili olan görevliler tarafından tespit olunur (VUK, m. 

364). Vergi cezalarını kesme yetkisi, idare içinde, vergi dairelerine aittir P635F

636
P.Vergi cezaları, 

olayların ilgili bulunduğu vergi bakımından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından 

kesilir (VUK, m. 365)P636F

637
P.  

13.4.1.1. Vergi Ziyaı ve Cezası 

13.4.1.1.1. Vergi Ziyaı Kavramı 

Vergi ziyaı, mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini 

zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında 

tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder (VUK, m. 341/1). 

                                                 
636  Münhasıran vergi dairelerine ait olan diğer yetkiler; mükelefi tespit etme,  vergi tarh etme, tahakkuk ettirme 
ve tahsil etme yetkileridir. Bak. Vergi Usul Kanunu, m. 4. 

637  Kanunda vergi cezalarının kesilmesi ile ilgili asgari hadlere yer verilmektedir. Damga vergisi ve damga resmi 
dolayısıyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her belge, senet ve ilan için 9,40 TL’den az olmaz. Diğer 
vergilerde her vergi için 19 TL’nin altında olan cezalar kesilmez (VUK, m. 343). 
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Kişisel ve medeni hâller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya 

başka şekillerde verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine 

sebebiyet verilmesi de vergi ziyaı hükmündedir (VUK, m. 341/2). 

Yukarıda belirtilen durumlarda, verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya 

tamamlanması ya da haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına engel olmaz (VUK, m. 

341/3).  

VUK 341’de tanımlanan “vergi ziyaı” kavramının genel bir kavram olan “vergi 

kaybı”ndan farklı bir anlamı vardır. Bu farklılık şu örnek ile açıklanabilir: Gelir Vergisi 

Kanunu’na göre yıllık beyanname 1 Mart- 25 Mart tarihleri arasında verilir P637F

638
P ve verginin ilk 

taksidi de 1 Mart- 31 Mart tarihleri arasında ödenir P638F

639
P. Bir mükellef beyannameyi Mart ayının 

26’sı ile 31’i arasında vererek vergiyi vade tarihi olan 31 Mart gününden önce ödediği takdirde, 

bir vergi kaybına neden olmadığı hâlde, vergi ziyaı ortaya çıkacaktır. Yine bir mükellef 

beyannamesini zamanında verip verginin zamanında ve eksiksiz olarak tarh ve tahakkukunu 

sağladığı takdirde, vergi ziyaı söz konusu olmayacak; ancak, vergiyi ödemezse, vergi kaybı 

doğacaktırP639F

640
P. 

VUK, m. 342’de veraset intikal vergisi ile ilgili bir özel hükme yer verilmektedir. Buna 

göre, veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işleminin yapılması için 

beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde 

verilirse vergi ziyaı olmamış sayılır. Ayrıca, mükellefe tebliğ edilmek şartıyla yeniden 15 

günlük bir süre verilir. Beyanname bu süre içinde verilirse yine vergi ziyaı olmamış sayılır. 

13.4.1.1.2. Vergi Ziyaı Cezası 

Vergi Usul Kanunu’nun 341’inci maddesinde belirtilen hâllerle vergi ziyaına sebebiyet 

veren mükellef veya sorumluya, ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası 

kesilir (VUK, m.344/f.1). Vergi ziyaına, Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde yer 

alan kaçakçılık fiilleriyle sebep olunması hâlinde, bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise 

bir kat olarak uygulanır (VUK, m. 344/f.2). Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir 

komisyonuna başvurulmasından sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten 

sonra verilen vergi beyannameleri için kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır (VUK, m. 

344/f.3)P640F

641
P. 

                                                 
638  GVK, m. 92. 

639  GVK, m. 117. 

640  S. Ateş OKTAR, “Yalan Beyanda Bulunma Suçu ve Gerçeğe Aykırı Vergi Beyannamesi Verilmesinde 
Hürriyeti Bağlayıcı Ceza”, Yaklaşım, Aralık, 2004, Yıl: 12, Sayı: 144, s. 26.  

641  Vergi Usul Kanunu’nun 344’üncü maddesinin, vergi ziyaı cezasının hesaplanma şeklini düzenleyen ikinci 
fıkrasının, 5479 sayılı kanunun 12’nci maddesi ile değişmeden önceki şeklinde yer alan hükümlerin, “...bu ceza 
ziyaa uğratılan verginin bir katına, bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin 
ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için, bu kanunun 112’nci maddesine göre ziyaa uğratılan vergi 
tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle bulunur” bölümü, Anayasa Mahkemesi 
tarafından, ziyaa uğratılan verginin bir katına eklenecek olan cezanın hesaplanmasında esas alınacak olan gecikme 
faizi oranının Bakanlar Kurulu tarafından ne zaman belirleneceğinin bilinmemesi ve bu durumun sonuçta 
öngörülecek ceza miktarında belirsizliğe yol açacak olmasının, Anayasanın 38’inci maddesinde sözü edilen, ceza 
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13.4.1.2. Usulsüzlükler ve Cezaları 

13.4.1.2.1. Tanım 

Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmamasıdır 

(VUK, m. 351). 

Usulsüzlükler, genel ve özel usulsüzlükler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

13.4.1.2.2. Genel Usulsüzlükler, Türleri ve Cezaları 

Bu gruptaki usulsüzlükler bütün vergiler için geçerli olduğundan, doktrinde “genel 

usulsüzlükler” olarak adlandırılmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun 352’nci maddesinde “birinci 

derece usulsüzlükler” ve “ikinci derece usulsüzlükler” şeklinde yer alan usulsüzlükler genel 

niteliklidir.  

13.4.1.2.2.1. Birinci Derece Usulsüzlükler 

1. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması; 

2. Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerden herhangi birinin 

tutulmamış olması; 

3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili belgelerin, doğru bir vergi incelemesi 

yapılmasına imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması; 

4. Çiftçiler tarafından, Vergi Usul Kanunu’nun 245’inci maddesine göre muhtar ve 

ihtiyar heyetince yapılan beyan davetine süresinde icabet edilmemesi; 

5. Vergi Usul Kanunu’nun kayıt düzenine ilişkin hükümlerine (m.215- 219) 

uyulmamış olması; 

6. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi; 

                                                 
ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerinin ancak kanunla konulacağı ilkesi ile ikinci maddesindeki hukuk devleti 
ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. (AYM, 2001/3 E., 2005/4 K., 6/1/2005 T., RG. 20/10/2005-
25972). Yüksek mahkeme, iptal kararının doğuracağı hukuki boşluğun kamu yararını ihlal edici nitelikte 
bulunduğu düşüncesiyle, kanun koyucu tarafından gerekli düzenlemenin yapılmasını sağlamak amacıyla iptal 
kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmesini uygun görmüştür. İptal 
kararı beklenen bir gelişme olmakla birlikte, yürürlük tarihinin, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından 
itibaren altı ay sonraki bir tarih olarak belirlenmiş bulunması çeşitli tartışmalara yol açmıştır. (Bak. Necmi 
YÜZBAŞIOĞLU, “Anayasa Mahkemesinden Sonra Vergi Ziyaı Cezası”, Vergi Dünyası, Ocak 2006, Sayı:293, 
ss. 8-10; Hakan UZELTÜRK, “Vergi Ziyaı Cezasının İptali: Birkaç Not” Legal Mali Hukuk Dergisi, Aralık 
2005, ss. 3287-3292). 

Vergi ziyaı cezasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ile doğan boşluk ise 30/03/2006 tarihli ve 5479 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu 
ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 27’nci 
madde ile giderilmeye çalışılmıştır. Bu düzenleme çerçevesinde, vergi ziyaı cezası miktarının ziyaa uğratılan 
verginin katları olarak belirlenmesi ile yetinilerek geçiş dönemi sorunlarının aşılması amaçlanmıştır.   
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7. Tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin yaptırılmamış 

olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilen defterler, 

tasdik ettirilmemiş sayılır); 

8. Diğer ücretler üzerinden salınan gelir vergisinde, tarh zamanı geçtiği hâlde verginin 

tarh ettirilmemiş olması; 

9. Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesinin, Vergi Usul Kanunu’nun 342’nci 

maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 15 günlük ikinci ek süre içinde verilmiş olması. 

13.4.1.2.2.2. İkinci Derece Usulsüzlükler  

1. Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesinin süresinin sonundan başlayarak, Vergi 

Usul Kanunu’nun 342’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 15 günlük birinci ek süre 

içinde verilmiş olması; 

2. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva 

edecek doğru bir şekilde yapılmaması; 

3. Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe 

başlamayı bildirmek hariç); 

4. Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği hâlde alınmamış 

olması; 

5. Tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin, süresinin 

sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması;  

6. Vergi beyannameleri, bildirimler, belgelerin kanunen belli şekil ve içeriği ve ekleri 

ile bunlarla ilgili olarak yapılan düzenlemelere uyulmamış olması; 

7. Hesap ve işlemlerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı belgelerin 

bulunmaması veya ibraz edilmemesi. 

13.4.1.2.2.3. Genel Usulsüzlüklerin Cezaları 

Genel usulsüzlüklerin cezaları, Vergi Usul Kanunu’na bağlı cetvelde belirtilmiştir. 

Usulsüzlük fiili resen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir. 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL P641F

642 

Mükellef Grupları Birinci Derece İkinci Derece 

                                                 
642  Bu cetvelde yer alan tutarlar, 1.1.2013 tarihi itibarıyla uygulanmak üzere, Vergi Usul Kanunu, 422 sıra no.lu 
Genel Tebliği ile belirlenen tutarlardır  (RG. T. 31/12/2012, S. 28514 (4. Mükerrer)). 



396 

 

Usulsüzlükler Usulsüzlükler 

1. Sermaye şirketleri 110 TL 60 TL 

2. Sermaye şirketleri dışında kalan 

birinci sınıf tüccar ve serbest meslek 

erbabı 

70 TL 36 TL 

3. İkinci sınıf tüccar 36 TL 17 TL 

4. Yukarıdakiler dışında kalıp 

beyanname usulüyle gelir vergisine 

tabi olanlar 

17 TL 9,70 TL 

5. Kazancı basit usulde tespit 

edilenler 
9,70 TL. 4,40 TL 

6. Gelir vergisinden muaf esnaf 4,40 TL. 2,40 TL 

 

13.4.1.2.3. Özel Usulsüzlükler, Türleri ve Cezaları 

Bu grupta yer alan usulsüzlükler, kanunda sayılan bazı vergiler ve olaylar için 

öngörülmüşlerdir. Esas olarak, belge ve kayıt düzeni ile muhasebe standartlarına ve tek düzen 

muhasebe sistemine uyulmaması fiillerini kapsamaktadırlar.  

13.4.1.2.3.1. Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile 

Diğer Şekil ve Usul Hükümlerine Uyulmaması  

Bu usulsüzlükler VUK, m. 353’de aşağıdaki şekilde sayılmaktadır: 

1. Verilmesi ve alınması gereken fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest 

meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek 

meblâğdan farklı meblâğlara yer verilmesi hâlinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda 

olanların her birine, her bir belge için 190 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması 

gereken meblâğın veya meblâğ farkının %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak tespit olunan bu özel 

usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 97.000 TL’yi geçemez. 

2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, 

sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca 

düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, 

bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblâğlara yer 
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verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti hâlinde, her bir belge için 190 

TL özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezalarının toplamı, 

her bir tespit için 9.700 TL’yi, bir takvim yılı içinde de 97.000 TL’yi aşamaz.  

3. Birinci ve ikinci sınıf tüccar, serbest meslek erbabı, basit usule tabi olanlar, defter 

tutmak zorunda olan çiftçiler ve vergiden muaf esnaf dışında kalan kişilerin fatura, gider 

pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici 

cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi hâlinde, bu kimselere 

yukarıda belirtilen cezanın beşte biri kadar (38 TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.  

4. Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kaydedilme mecburiyeti konulan 

defterlerin; iş yerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü 

gününe deftere kaydedilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz 

edilmemesi hâlleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya 

asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları hâlinde, her tespit için 

190 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. 

5. Vergi Usul Kanunu ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre 

belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve 

esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin 

kural ve standartlara uymayanlara 4.400 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. 

6. Vergi numarası kullanmaksızın işlem yapan gerçek ve tüzel kişilere, yaptıkları her 

bir işlem için 230 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. 

7. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen 

matbaa işletmecilerine 700 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu bent uyarınca bir 

takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 140.000 TL’yi geçemez. 

8. 4358 sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu 

getirilen kurum ve kuruluşlardan, yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığının 

belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket, mikro film, mikro fiş gibi) 

ve zamanlarda yerine getirmeyenler hakkında 970 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. Ceza 

kesilenler, ödedikleri ceza için, fiilleri ile ceza kesilmesine neden olan kişilere rücu edebilirler.  

9. Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi 

adına 700 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. 

13.4.1.2.3.2. Damga Vergisinde Özel Usulsüzlükler ve Cezaları 

Damga vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları, vergi ve cezası tahsil 

edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına, tahsil edilmeyen damga 

vergisi üzerinden her kâğıt için maktu vergilerde %50, nispi vergilerde ise %10 oranında özel 
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usulsüzlük cezası kesilir. Kesilecek cezanın miktarı her bir kâğıt için 1,60 Türk lirasından az 

olamaz (VUK, m. 355).  

13.4.1.2.3.3. Bilgi Vermekten Çekinenler ile Vergi Usul Kanunu’nun 

256, 257 ve Mükerrer 257’nci Maddeleri Hükümlerine Uymayanlara 

Uygulanacak Cezalar 

Vergi Usul Kanunu’nun bilgi verme zorunluluğu ile ilgili hükümlerine uymayanlar 

hakkında çeşitli özel usulsüzlük cezaları uygulanmaktadır. Bunlar; 

1. Birinci sınıf tüccar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200 TL, 

2. İkinci sınıf tüccar ve defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler 

hakkında 600 TL, 

3. Yukarıdakiler dışında kalanlar hakkında 300 TL, olarak belirlenmiştir VUK, 

mükerrer m. 355/f. 1). 

Bu cezaların uygulanması için, bilgi verme ve ibraz ödevinin yerine getirilmesine ilişkin 

olarak yapılacak tebliğlerde; 

1.  Bilginin verilmesi için belirlenen sürede cevap verilmemesi; 

2.  Eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya 

3.  Defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre içinde defter ve belgelerin ibraz 

edilmemesi; hâllerinde, ceza uygulanacağının bildirilmesi zorunludur. Ancak, bu ödevlerin 

yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari 

işlemlerle duyurulması hâlinde, ilgililere ayrıca yazı ile bildirilme şartı aranmaz (VUK, 

mükerrer m. 355/f.2).  

Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen, bilgi verme mecburiyetini yerine 

getirmeyenlere yeniden süre verilerek ödevlerinin gereğini yapmaları istenir. Verilen ek süre 

içinde de söz konusu zorunlulukların yerine getirilmemesi hâlinde, yukarıda yer alan özel 

usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır (VUK, mükerrer m. 355/f.3).  

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri tarafından 

düzenlenen belgelerle kanıtlama zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir 

işlem için, yukarıda belirtilen cezalardan daha düşük olmamak kaydıyla, işleme konu olan 

tutarın %5’i oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükelleflere, 

verilen ek süre içinde ödevlerini yerine getirmeyenlere kesilmesi öngörülen bir kat artırılmış 

ceza uygulanmaz. Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük 

cezasının toplamı 970.000 TL’yi geçemez (VUK, mükerrer m. 355/f.4). 

Elektronik ortamda beyanname verilmesi zorunluluğuna uyulmaması hâlinde, kesilmesi 

gereken özel usulsüzlük cezası, beyanname kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik 
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ortamda 30 gün içinde verildiği takdirde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını izleyen 15 gün 

içinde verildiği taktirde ise 1/5 oranında uygulanır (VUK, mükerrer m. 355/f.5). 

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak 

süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin 

sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi hâlinde özel usulsüzlük cezası kesilmez; izleyen 15 

gün içinde verilmesi hâlinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında 

uygulanır (VUK, mükerrer m. 355/f.6). 

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme zorunluluğuna uymayanlara 

özel usulsüzlük cezası kesilmesi hâlinde, bu fiilleri dolayısıyla ayrıca birinci ve ikinci derece 

usulsüzlük cezası kesilmez (VUK, mükerrer m. 355/f.6). 

13.4.2. Suçlar Ve Cezaları  

Vergi Usul Kanunu’nda, idari ve mali nitelikli hukuka aykırılıklar ve cezalarının yanı 

sıra ceza hukuku anlamında suç ve cezalara da yer verildiği yukarıda belirtilmişti. Bu tip suçlar 

ve cezaları kanunda üç ayrı başlık altında toplanmıştır. Bunlar, kaçakçılık suçları ve cezaları, 

vergi mahremiyetinin ihlali suçu ve cezası ile memurların mükellefin özel işlerini yapması 

suçu ve cezalarıdır. 

13.4.2.1. Kaçakçılık Suçları ve Cezaları   

13.4.2.1.1. Genel Açıklama 

Kaçakçılık suçunun tanımında 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 

01/01/1950 tarihinden itibaren geçen elli yıllık zaman içinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 

Anılan kanun, kaçakçılık suçu için, önce, idari ve mali nitelikli yaptırımlarla yetinmiş, ceza 

hukuku anlamındaki yaptırımlara yer vermemiştir. İdari ve mali yaptırımların vergi 

kaçakçılığını önlemede yetersiz kalacağı düşüncesiyle P642F

643
P, 24/08/1951 tarihinde yürürlüğe giren 

18/07/1951 tarihli, 5815 sayılı Kanun’un 11’inci maddesiyle ceza hukuku anlamında bir suç 

olan “hileli vergi suçu” P643F

644
P ihdas olunmuş; suç sayılan hileli fiilleri icra ederek vergi ziyaına 

                                                 
643  Bu düşünce, 5815 sayılı kanunun gerekçesinde şu cümlelerle ifade edilmiştir: 

    “Hile ve tertiplerle maliyeyi aldatarak vergiyi kaçıran bu mükellefin readeti ve kötü niyeti şüphe ve tereddüde 
mahal bırakmayacak bir vuzuhla meydanda iken, bu hareketin kaçakçılık sayılabilmesi kasid unsurunun da 
tesbitine vabeste kalmaktadır. O kasid unsuru ki, subjektif mahiyeti itibarıyla hemen ekseriya fiili işleyenin 
indiyetinde kalmaktadır. Bu haller, suça kaçakçılık vasfının izafesini ve fiilin layık olduğu şekilde 
cezalandırılmasını engellemektedir”. 

     “Hâlbuki hileye başvurmak suretiyle vergi kaçıran veya vergiden kaçınanların, yalnız Hazineyi değil aynı 
zamanda vergisini iyi niyetle ve doğru olarak ödeyen namuslu vatandaşları da zarara soktuğu ve gayri meşru bir 
rekabet karşısında kendilerini müdafaa etmek zorunda kalan mükellefleri de, doğru yoldan ayırarak vergilerini 
gizlemek imkânını aramaya sevk ve icbar eylediği bir hakikattir. O halde dürüst vatandaşları korumak, suçların 
vukuunu önleyecek tedbirleri alarak cemiyet ahlakında rahneler açılıp büyümesine mani olmak ve bir devlet 
nizamı demek olan vergi nizamını bozmaktan çekinmeyenleri ibreti müessire teşkil edecek şekilde terhip eylemek 
zarureti aşikârdır.” Bak. Necmi N. YÜCEL, Tatbikatta Vergi Cezaları, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1955, ss. 270- 
271. 

644  5815 sayılı kanunla “hileli vergi suçları” olarak konulan madde kenar başlığı, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu'nda “hileli vergi suçu” şeklini almıştır. 
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sebep olanların idari ve mali vergi cezaları yanında, hürriyeti bağlayıcı ceza ile 

cezalandırılmaları öngörülmüştür. Bu kanunla, kaçakçılık suçu kaldırılmamış, “mükellef veya 

sorumlu tarafından kasten vergi ziyaına sebebiyet verilmesi” şeklinde tanımlanan idari-mali 

nitelikli bir suça indirgenerek yeniden düzenlenmiştir. 

Kaçakçılık ve hileli vergi suçu, 01/01/1961 tarihinde yürürlüğe giren 04/01/1961 tarihli 

ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda da muhafaza edilmiş, bu iki suç 30/12/1980 tarihli, 2365 

sayılı Kanun’la 01/01/1981 tarihi itibarıyla yapılan değişikliklere kadar birlikte varlıklarını 

sürdürmüşlerdir. 2365 sayılı Kanun’la, hileli vergi suçunu oluşturan fiiller kaçakçılık suçunu 

düzenleyen 344’üncü maddeye aktarılmış ve bu iki suç “kaçakçılık” başlığı altında 

bütünleştirilmiştir. Bu düzenleme, kaçakçılık suçunun, biri idari-mali, diğeri ise dar anlamda 

cezai olmak üzere, iki aynı niteliğe (ya da “kimliğe”) sahip olduğu dönemin başlangıcını 

oluşturmuştur. 22/07/1998 tarihli, 4369 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesine kadar, yirmi yıla 

yakın bir süre boyunca varlığını sürdüren bu bütünleştirilmiş suç kategorisi, anılan kanunla 

yeniden ikiye ayrılmış, idari-mali nitelikli kaçakçılık, ağır kusur ve kusur yerine vergi ziyaı 

suçu, hileli kaçakçılık olarak da nitelendirilebilecek olan dar anlamdaki suç yerine ise eski hileli 

vergi suçlarını (ya da suçunu) hatırlatan kaçakçılık suçları sisteme dâhil edilmiştir. 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda suçun iki türü olarak yer alan cürümler ve kabahatler, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile 

birbirinden tamamen ayrılmış, suç kapsamında sadece cürümler kalırken kabahatler suç 

tanımının dışında bırakılmıştır. Bu düzenlemelere paralel olarak, 5728 sayılı, Temel Ceza 

Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’la P644F

645
P Vergi Usul Kanunu’nda, yapılan değişiklikler çerçevesinde ise 

‘vergi ziyaı suçu’ ibaresinde yer alan ‘suçu’ kelimesi de kanun metninden çıkarılmıştır.   

Özellikleri, tespiti, yaptırımları ve uygulanması bakımından idari-mali nitelikli hukuka 

aykırılıklardan tümüyle farklı olan kaçakçılık suçları, suçu oluşturan fiillerin niteliğine göre üç 

ayrı bölümde düzenlenmiştirP645F

646
P. Kaçakçılık suçları, kanunun yasakladığı sonuca, ancak, sayılan 

hareketlerle yol açılması hâlinde oluştuklarından, bu suçlar ‘bağlı hareketli’ suçlardırP646 F

647
P. 

Ayrıca, 359’uncu maddede yazılı hareketlerden herhangi birinin yapılması, fiilin, dolayısıyla 

suçun oluşması için yeterli görüldüğünden, bir başka deyişle, bu hareketlerden herhangi birinin 

icrası aynı suçu oluşturduğundan, kaçakçılık suçları ‘seçimlik hareketli’ suçlardandır P647 F

648
P. 

Kanunda, kaçakçılık suçunu oluşturan hareketler şu şekilde belirtilmiştirP648F

649
P:  

                                                 
645  Kabul Tarihi: 23/01/2008, RG. 8.2.2008, S. 26781. 

646  5728 sayılı, Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un 276’ncı maddesiyle yapılan değişiklikten önce iki grup halinde (a) ve (b) fıkralarında 
düzenlenen hareketler, değişiklikten sonra ikinci grubu oluşturan (b) fıkrasının ikiye ayrılarak belge basımına 
ilişkin hereketlere ayrı bir fıkrada ((c) fıkrasında) yer verilmesiyle üç grup haline gelmiştir.  

647  Sulhi DÖNMEZER, Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt: 1, s. 362. 

648  Sahir ERMAN, “Hileli Vergi Suçları Hakkında Bazı Düşünceler”, Maliye Enstitüsü Konferansları, İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayını, İstanbul, 1958, s. 56; ibid., s. 17.  

649  VUK, m. 359’da kaçakçılık suçları ile ilgili olarak şu hükümlere yer verilmiştir:  
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I) Birinci grup hareketler: 

1- Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak; gerçek olmayan kişiler veya 

kayıt konusu işlemlerle ilgili bulunmayan kişiler adına hesap açmak; defterlere kaydı gereken 

hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya 

kısmen başka defterlere, belgelere veya diğer kayıt ortamlarına kaydetmek. 

2- Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek; muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

belge düzenlemek ya da bu belgeleri kullanmak. 

II) İkinci grup hareketler: 

Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek; defter sahifelerini yok ederek yerlerine başka 

yapraklar koymak veya koymamak; belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte 

olarak düzenlemek ya da bu belgeleri kullanmak. 

III) Üçüncü grup hareketler: 

Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, bakanlık ile 

anlaşması olmadığı hâlde basmak veya bilerek kullanmak. 

Birinci grupta yer alan hareketleri yapanlara uygulanacak ceza on sekiz aydan üç yıla 

kadar hapis cezasıdır. İkinci grupta yer alan hareketleri yapanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılırlar. Üçüncü grupta yer alan hareketleri yapanlara uygulanacak ceza ise 

iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. 

5904 sayılı, Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun’la değiştirilmeden önce, birinci grup hareketleri yapanlar için öngörülen cezanın alt 

                                                 
“MADDE 359- a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan; 

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi 
bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması 
sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, 

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen-
ler veya bu belgeleri kullananlar hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter 
tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu hâlde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere 
defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir 
muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe 
aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgedir. 

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve 
belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koyma-
yanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri 
kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı 
hâlde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. 

c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, 
Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.  

371’inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde 
hükmü uygulanmaz. 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü maddede yazılı vergi 
ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez”. 
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sınırı bir yıl olduğundan bu cezanın kısa süreli hapis cezasına P649F

650
P seçenek yaptırımlara 

çevrilmesi mümkün idiP650F

651
P. Cezanın alt sınırının on sekiz ay olarak yeniden belirlenmesi ile 

3/7/2009 tarihinden itibaren bu yol kapanmıştır.  

Bununla birlikte, iki yıl veya daha kısa süreli hapis cezaları mahkemece ertelenebileceği 

gibi (TCK, m. 51/1), hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verilebilir (CMK, m. 

231/5). Bu durumda, birinci ve üçüncü grup hareketleri yapanlar için mahkemece bu 

seçeneklerden biri uygulanabilecektir. İkinci grup hareketleri yapanlar için öngörülen, alt sınırı 

üç yıl olan cezalarda ise erteleme ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün 

değildir.  

VUK, m. 371’de yer alan pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara 

bildirenler hakkında bu cezalar uygulanmaz (VUK, m. 359). 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında yukarıdaki cezaların uygulanması vergi ziyaı 

cezasının ayrıca uygulanmasına engel olmaz (VUK, m. 359). 

13.4.2.1.2. Ceza Hukukunda Suçun Genel Unsurları 

Kanun tarafından belirlenen ve işlenmeleri hâlinde cezalandırılmaları öngörülen fiiller 

olarak tanımlanan suçlarP651F

652
P, bazı temel unsurların birlikte varlığının birer sonucudur. Ceza 

hukukunda, suçun genel unsurları olarak adlandırılan bu unsurlar, suç sayılan bir fiili diğer 

hukuka aykırı fiillerden ayırarak suçun hukuki bakımdan çerçevesini belirlemektedir P652F

653
P. 

Suçun ilk unsuru, bir fiilin kanunda tanımlanan tipe uygun olmasını ifade eden “kanuni 

unsur”durP653F

654
P. Kanunda yer alan suç tanımına uymayan bir fiilin suç olarak nitelendirilmesi 

mümkün değildir. 

Suçun ikinci unsuru “maddi unsur”dur. Bu unsur, kanundaki suç tipine uygun bir fiilin 

varlığını gerektirir. Fiil ise hareket, sonuç ve bu ikisi arasındaki nedensellik bağı olmak üzere 

üç kısımdan oluşurP654F

655
P. Hareket, kanunun suç olarak kabul ettiği sonuca neden olan eylem P655F

656
P 

olup suçun dinamik yönünü göstermektedir P656F

657
P. Hareket yoksa suç da söz konusu değildirP657F

658
P. 

Sonuç, maddi unsurun ikinci kısmı olup, hareketin dış dünyada yarattığı değişiklik olarak 

                                                 
650  YTCK, m. 49/2’ye göre, “kısa süreli hapis cezası” bir yıl veya daha kısa süreli hapis cezalarını ifade etmektedir. 

651  Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar, adli para cezası; zararın aynen iadesi, suçtan önceki hale getirme 
veya tazmin; en az iki yıl süreyle bir eğitim kurumuna devam etme; belli süreler dâhilinde belirli yerlere gitmekten 
veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma; belli süreler dâhilinde meslek ve sanat yapmaktan yasaklanma; 
gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılma olarak belirlenmiştir (YTCK, m. 50/1). 

652  Sulhi DÖNMEZER, Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt: I, s. 338. 

653  Ibid., ss.307-308. 

654  Karş. Faruk EREM, Türk Ceza Hukuku, Cilt: I, 13. Baskı,  Seçkin Yayınevi, Ankara, 1995, ss. 249-250. 

655  Nurullah KUNTER, Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını,  
İstanbul,1955, s.8. 

656  Sulhi DÖNMEZER, Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt: I, s. 372. 

657  Faruk EREM, Türk Ceza Hukuku, Cilt: I, s. 273. 

658  Ibid., s.273. 
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tanımlanmaktadırP658F

659
P. Başka bir deyişle, sonuç fiilin tamamlanma aşamasıdır P659F

660
P. Fiilin üçüncü 

kısmı nedensellik bağıdır. Bir kimsenin hareketi ile dış dünyadaki değişiklik arasındaki sebep- 

sonuç ilişkisine nedensellik bağı denilmektedir. 

Suçun üçüncü unsuru olan “hukuka aykırılık unsuru”, sadece, dar anlamıyla ceza 

hukukuna aykırılığı değil, tümüyle hukuk düzenine aykırılığı ifade etmektedir P660F

661
P. Suçun bir 

unsuru olan hukuka aykırılıktan söz edilebilmesi için ceza hukuku kurallarına aykırı bir fiilin 

bulunması ve bu fiilin tüm hukuk düzeni içinde herhangi bir hukuk kuralı ile izin verilmiş bir 

fiil olmaması gerekir. Başka bir deyişle, bir hukuk kuralının, bir fiilin icrasını emretmesi ya da 

buna izin vermesi hâlinde o fiilin bir başka kural ile cezalandırılmaması gerekmektedir. 

Son olarak, suçun dördüncü unsurunu oluşturan “manevi unsur”, isnad yeteneği ve 

kusurluluk olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Bir fiilin, bir kimsenin üstüne atılabilmesi 

için failde bulunması gereken niteliklere isnad yeteneği denilmektedir P661F

662
P. İsnad yeteneği, 

anlama, algılama ve isteme yeteneğidir P662 F

663
P. Örneğin, küçükler ve kısıtlılar bakımından isnad 

yeteneğinden söz edilemeyecektir. Manevi unsurun ikinci kısmı olan kusurluluğun da kast ve 

taksir olmak üzere iki unsuru bulunmaktadır P663F

664
P. Kast ya da taksir her suçta yoktur. Kast kasıtlı 

suçlarda, taksir ise taksirli suçlarda bulunur P664F

665
P. Kast ve taksirin ortak noktası, her ikisinin de 

yapılan hareketin istenmiş olduğunu gösteren “kusurlu irade”ye dayanmasıdır. Kastta fail, 

kanuni tipe uygun hareketi yapmak istediği için; taksirde ise kanuni tipe uygun sonuçtan 

kaçınmak amacıyla gereken özeni göstermediği için kusurludur P665F

666
P. Kusurlu irade, sonucun 

istenmesini kapsarsa, kast; sadece hareketi kapsarsa, kasdın aşılması ya da taksir söz konusu 

olur. Kastın, kusurlu iradenin tipik ve gerçek biçimi olduğu ifade edilmektedir P666F

667
P. Kast, failin 

öngörülen ve suç oluşturan bir fiili gerçekleştirmeye yönelik iradesidir P667F

668
P. Bir başka tanıma 

göre ise, kast, suçu oluşturan hareketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek işlemek iradesidir P668F

669
P.  

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 45’inci maddesinde “cürümde kasdın bulunmaması 

cezayı kaldırır” hükmü yer almıştır. Aynı yerde, “failin bir şeyi yapmasının veya yapmamasının 

neticesi olan bir fiilden dolayı kanunun o fiile ceza tertip ettiği ahval müstesnadır” hükmü ile 

                                                 
659  Sulhi  DÖNMEZER, Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt: I, s 380. 

660  Faruk EREM, Türk Ceza Hukuku, Cilt: I, s. 284. 

661  Nurullah KUNTER, Suçun Kanuni Unsurları Nazariyesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını, 
İstanbul, 1949, s.112. 

662  Sulhi DÖNMEZER, Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt:II, 10. Baskı, Beta Basım Yayım 
Dağıtım, İstanbul, 1994, s.145. 

663  Doğan SOYASLAN, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Yetkin Yayınları, Ankara, 1998, s.418. 

664  Kusurun kast ve taksir unsurlarından oluşan bir kavram değil, kast ve taksiri kapsayan bir kavram olduğu 
görüşü için bak. Faruk EREM, Türk Ceza Hukuku, Cilt: I, s. 491.   

665  Nurullah KUNTER, Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi, s. 1. 

666  Hans- Heinrich JESCHECK, Almanya Federal Cumhuriyeti Ceza Hukukuna Giriş, Türk Ceza Hukukuna 
İlişkin Açıklamalar: Kayıhan İçel/ Köksal Bayraktar, Çeviri: Feridun Yenisey, Beta Basım Yayım Dağıtım, 
İstanbul, 1998, s. 29. 

667  Nevzat TOROSLU, op.cit., s. 88. 

668  Sulhi DÖNMEZER, Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt: II, s.216. 

669  Faruk EREM, Türk Ceza Hukuku, Cilt: I, s.508. 



404 

 

cürümlerde kast aranması kuralının istisnasına da yer verildiği görülmektedir. Bu hükmün 

anlamı, bazı cürümlerin failin kasdı olmaksızın işlenmeleri hâlinde dahi failin 

cezalandırılmasının ve failin öngörebildiği, ancak istemediği bir sonuçtan dolayı sorumlu 

tutulmasının mümkün olmasıdır. Ceza hukuku doktrininde ilkine “kasdın aşılması”P669F

670
P ya da 

“kasdı aşan suç”P670F

671
P, ikincisine ise “taksir” denilmektedir. Kasdın aşılmasında, ortaya çıkan 

sonuç failin amaçladığından daha ağır bir sonuç olmakla birlikte, failin bu sonucu öngörmesi 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Böyle bir durumda ise, kusur sorumluluğu değil, nedensellik 

esasına dayanan kusursuz sorumluluk söz konusu olmaktadır. Kasdın aşılmasından farklı 

olarak, taksirde kusur sorumluluğu ilkesi egemendir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kast açık olarak tanımlanmıştır. İlgili hükme göre, 

“Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek 

ve istenerek gerçekleştirilmesidir (TCK, m.21/1). Kişinin suçun kanuni tanımındaki unsurların 

gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde olası kast vardır…(TCK, m 

21/2)”. Bazı yazarlarca, kastın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan, “suçun kanuni 

tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi” şeklindeki tanımının hatalı 

olduğu; doğru tanımın-suçu oluşturan unsurların değil-“suçu oluşturan fiilin bilerek ve 

istenerek gerçekleştirilmesi” şeklinde olması gerektiği ifade edilmektedir P671F

672
P. Ayrıca, 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu ile getirilen "olası kast” kavramı çeşitli tartışmalara neden olmuştur. 

Tartışılan konulardan biri de “olası kast” ile kanunun 22’nci maddesinin üçüncü fıkrasında 

“kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi…” olarak 

tanımlanan “bilinçli taksir” arasındaki benzerliğin doğurabileceği sorunlardır. Her iki durumda 

da öngörülen sonucun, bilinçli taksirde açıkça istenmemiş olması, “olası kast”ta ise istenmemiş 

olma durumunun bulunmaması bu iki kusurluluk hâlini birbirinden ayırır P672F

673
P.  

13.4.2.1.3. Kaçakçılık Suçlarında Suçun Genel Unsurları 

13.4.2.1.3.1. Kaçakçılık Suçlarında Kanuni Unsur 

Bir hareketin kaçakçılık suçunu oluşturabilmesi için öncelikle Vergi Usul Kanunu’nun 

359’uncu maddesinde yer alan tanıma uygun olması gerekecektir. Böyle bir uyumun varlığı, 

kaçakçılık suçunda kanuni unsurun da var olduğunu gösterir. Ortada herhangi bir fiil 

bulunmazken, suçların sadece kanunda tanımlanmış olması, kanuni unsuru değil, suç ve cezada 

kanunilik ilkesini, başka bir deyişle, vergi ceza hukukunda kıyasa, hukukun genel ilkelerine, 

örf ve âdete yer olmadığı anlamında, kanunsuz suç ve ceza olmayacağı kuralını ifade eder. Ceza 

hukukunda suçun varlığı, o suçla ilgili olarak kanunda açık bir şekilde gösterilmiş kanuni tipin 

                                                 
670  Kasdın aşılması kavramı hakkında bak. Sulhi DÖNMEZER, Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza 
Hukuku, Cilt:II, ss. 240-244; Faruk EREM, op.cit., ss.518-519; Doğan SOYASLAN, op.cit., ss. 467-470. 

671  Kastı aşan suç deyimi için bak. Nevzat TOROSLU, op.cit., s 113. 

672  Erdener YURTCAN, Yeni Türk Ceza Kanunu ve Yorumu, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 2004, ss. 
66-67.   

673  Süheyl DONAY, Mahmut KAŞIKÇI, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (2004), s. 22. 
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varlığına bağlıdır. Tipsiz suçtan söz edilemez P673F

674
P. Vergi hukuku ve vergi ceza hukukunda da 

aynı ilke geçerlidir. Somut maddi olayın, soyut hukuk kuralına ya da herhangi bir hareketin 

kanunda öngörülen harekete uygun olmasına tipiklik denilmektedir P674F

675
P. 

13.4.2.1.3.2. Kaçakçılık Suçlarında Maddi Unsur  

13.4.2.1.3.2.1. Hareket 

Kaçakçılık suçlarının seçimlik hareketli suçlardan oldukları yukarıda belirtilmişti. 

Bunun anlamı, Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde üç grup olarak sayılan 

hareketlerden herhangi birinin yapılmasının ilgili kaçakçılık suçunu oluşturacağıdır. Fail, bir 

gruptaki hareketlerden birden fazlasını yapsa bile tek suç işlemiş sayılacak, birden fazla 

hareketin yapılmasını hâkimin asgari ceza haddinin üstüne çıkma sebebi sayması ihtimali bir 

yana, tek ceza ile cezalandırılacaktır P675F

676
P. 

Maddenin (a) fıkrasında sayılan ilk grup hareketler iki bentte toplanmıştır. Birinci bentte 

yer alan ilk hareket, defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmaktırP676F

677
P. Kanunda 

hesap ve muhasebe hilesi tanımlanmamıştır. Kayıt düzeninin vergi hukuku ve muhasebe 

hukuku kurallarına aykırı olacak şekilde değiştirilmesine yönelik hareketler şeklinde 

tanımlayabileceğimiz hesap ve muhasebe hileleri bilinçli olarak yapılmak koşuluyla, bilerek 

çeşitli matematiksel hatalar yapma, bazı rakamların yerlerini değiştirme, fazla ya da eksik 

sıfırlar koyma; bilerek yanlış hesaba kaydetme, borcu alacak, alacağı borç olarak gösterme, 

sayfadan sayfaya ya da yevmiye defterinden defterikebire bilerek yanlış aktarmalar yapma, 

mükerrer kayıt yapma, unutulduğu izlenimi yaratmaya çalışarak bazı işlemleri kayıt düzeninin 

dışında tutma; değerleme, amortisman ve yeniden değerleme konularında bilerek hatalı 

uygulamalar yapma; teşebbüsün durumunu, olduğundan daha kötü ya da daha iyi göstermek 

amacıyla “bilanço maskelemesi” ne başvurma gibi hilelerdir P677F

678
P. Hesap ve muhasebe hilelerinin 

çok çeşitli olabilmeleri, kanunda sayılmamış olmalarının haklı gerekçesi olarak gösterilmeye 

çalışılsa da maddede bu konuda bir kanuni tipe dahi yer verilmemiş olmasının suç ve cezanın 

kanuniliği ve kıyas yasağı ilkeleri açısından açıklanması güçtür P678F

679
P. Hesap ve muhasebe hileleri 

ile gerek hesap hataları gerekse muhasebe tekniğinin incelikleri arasındaki sınırın, başka bir 

deyişle, vergi kaçakçılığı ile mükellefin vergiye karşı hukuk düzeni içindeki bir tepkisi olan 

                                                 
674  Nurullah KUNTER, Suçun Kanuni Unsurları Nazariyesi, s. 45; Faruk EREM, Türk Ceza Hukuku, Cilt: 1, 
s. 82. 

675  Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 31. 

676  Sahir ERMAN, “Hileli Vergi Suçları Hakkında Bazı Düşünceler”, s. 56. 

677  Muhasebe hilelerinin, hesap hilelerini de kapsadığı görüşü için bak. Öztekin TOSUN, Hileli Vergi Suçları, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını, İstanbul, 1962, s. 75. 

678  MALİYE TETKİK KURULU, Revizyon ve İşletmelerde Vergi İncelemesi-Birinci Kitap-Revizyonun 
Genel Esasları, Maliye Bakanlığı Maliye Tetkik Kurulu Neşriyatı, No.: 128- 1967, Damga Matbaası, l967, ss. 47- 
67. 

679  Karş. Osman Selim KOCAHANOĞLU, Vergi Suçları, Cezaları ve Kurtulma Yolları, Genişletilmiş İkinci 
Baskı, İstanbul, 1983, s. 308 ve Yılmaz HIZLI, Türk Vergi Hukukunda Kaçakçılık Suçu, Kazancı Hukuk 
Yayınları, Ankara, 1984, s. 126. 
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vergiden kaçınma arasındaki sınırın nasıl belirleneceği P679F

680
P ve mükellefin “işletme vergiciliği” 

(vergi planlaması)P680F

681
P tekniklerini kullanarak vergi yükünü azaltmasının hesap ve muhasebe 

hilesi sayılıp sayılmayacağı hususları da ayrı birer sorun olarak ortaya çıkmaktadır P681F

682
P. Maliye 

Bakanlığının, Vergi Usul Kanunu’nun 175’inci maddesi gereğince yayımladığı muhasebe 

sistemi uygulama genel tebliğleriyle muhasebe standartlarını, tek düzen hesap planını ve mali 

tablolarla ilgili standartları belirlemiş olması dolayısıyla 1994 yılından bu yana, anılan 

maddenin kenar başlığında ifade olunan şekilde, tam olarak “muhasebe usulünü seçmede 

serbestlik”ten söz edilemeyeceğine göre, mükellef açısından hesap ve muhasebe hilelerine 

başvurma imkânlarının bir ölçüde de olsa daraldığı düşünülebilir. Bununla birlikte, yüzlerce 

kasıtlı hata ve hilenin tektipleştirme sonucunda tümüyle ya da önemli ölçüde ortadan kalkması 

da beklenmemelidir.  

Birinci bentte yer alan ikinci hareket, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgili 

bulunmayan kişiler adına hesap açmaktır. Esasen muhasebe hilelerinin bir türü olan bu hareket 

kanunda ayrı olarak belirtilmiştir. Gerçek olmayan kişilerle yapılmış görünen hayali işlemlerin 

kaydedildiği hesaplar açılması ya da gerçek, ancak, söz konusu işlemlerle ilgisi bulunmayan 

kişiler adına hesaplar açılması bu tür hareketlerdendir. 

Birinci bentte yer alan üçüncü hareket, defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi 

matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge 

veya diğer kayıt ortamlarına kaydetmektir. Kanunda bir dönem, “çift defter kullanmak” 

şeklinde ifade edilen bu hareketin suç oluşturması için iki koşul birlikte aranmaktadır: 

1. Defter tutma ödevi bulunan bir mükellefin kanuni defterlere kaydı gereken hesap ve 

işlemleri, tamamen ya da kısmen, başka defter, belge veya kayıt ortamlarına kaydetmesi; 

2. Bu işlem sonucunda, vergi matrahında bir azalmanın meydana gelmesi. 

Kanuni defterler dışında tutulan kayıtların, sadece mükellefin anlayabileceği bir şifre ya 

da yazı ile yazılmaları suçun oluşmasını engellememektedir P682F

683
P. Mükellefin kanuni defterler 

dışında tuttuğu kayıtlara dayanılarak tespit olunacak matrah, kanuni defterlere göre bulunacak 

matraha oranla daha yüksek değilse, özel kayıtlarda ve kanuni defterlerde yer alan hesap ve 

işlemler tümüyle aynı ise, suç oluşmayacaktır. Ayrıca, içerdiği hesap ve işlemlerin tamamının 

                                                 
680  Bireysel vergi yükünü azaltmaya yönelen hukuka uygun davranışlar olarak tanımlayabileceğimiz “vergiden 
kaçınma” (“tax avoidance”, “evasion fiscale legale”, “Steuervermeidung”) bu niteliğiyle hukuka aykırı fiilleri 
ifade eden vergi kaçakçılığından (“tax evasion”, “defraudation”; “evasion fiscale illegale”; “Steuerfluch”, 
“Steuerhinterziehung”) ayrılmaktadır. Kavramların İngiliz- Amerikan, Fransız ve Alman dillerindeki karşılıkları 
için bak. Fritz NEUMARK, Maliyeye Dair Tetkikler, ss. 29- 30. 

681  Alman kaynaklı bir deyim olan “işletme vergiciliği” (Betriebwirtschaftliche Besteuerung) yerine Anglo-
Amerikan yazınında  “vergi planlaması” (tax planning) deyimi kullanılmaktadır. İşletme vergiciliği kavramı 
hakkında ayrıntılı bilgi için bak. Salih ŞANVER, “İşletme Vergiciliği”, Maliye Enstitüsü Konferansları, 
Onyedinci Seri- Sene 1968, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü yayını, İstanbul, 1968, ss. 61- 
84 ve Salih ŞANVER, İşletme Vergiciliği ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
yayını, No. 42-99, İstanbul, 1968.  

682 Bu konu ile ilgili olarak bak. S. Ateş OKTAR, “Muhasebe Hileleri ve Bir Hukuka Uygunluk Sebebi”, Vergi 
Sorunları Dergisi, Haziran 2009, Yıl:32, Sayı: 249, ss. 7-14. 

683  Sahir ERMAN, Vergi Suçları, İstanbul, 1988, s. 52. 
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kanuni defterlere kaydedilmesi koşuluyla, müsvedde defter kullanılması ve kanuni defterlere 

kaydedilmeyen bir işlemin başka defter, belge ve kayıt ortamlarına da kaydedilmemiş olması 

hâllerinde, yine suç işlenmiş olmamaktadır P683F

684
P. 

Maddenin (a) fıkrasının ikinci bendinde yer alan ilk hareket, defter, kayıt ve belgeleri 

tahrif etmek veya gizlemektir. Tahrif ile kastedilen, başlangıçta gerçeği yansıtan bir defter ya 

da belgede gerçeğe uygun olmayan şekilde, rakam ve yazıların bir kısmının değiştirilmesidir. 

Yok etmek tahrif etmek sayılmadığı gibi P684F

685
P, zaten sahte olan bir belgeyi tahrif ederek 

değiştirmek bu fiili oluşturmamaktadır P685F

686
P. Daha önce, belgelerde ve defterlerde yapılan tahrifat 

ayrı ayrı düzenlenmişken, 4369 sayılı Kanun’la aynı bentte bir araya getirilmişlerdir. Vergi 

Usul Kanunu’nda, 4108 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle belgelerin tahrifi ile defter 

kayıtlarının tahrifi için farklı cezalar öngörülmüş; defterlerin tahrifi için altı aydan üç yıla kadar 

hapis cezasına, belgelerin tahrifi için ise üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasına 

hükmedileceği belirtilmiş idi. Defter kayıtlarının dayanağını belgelerin oluşturması nedeniyle 

yapılan bu ayrım, 4369 sayılı Kanun’la terk edilerek, her iki hareketin de altı aydan üç yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Defterlerde yapılacak 

yanlışlıkların düzeltilmesinde uygulanacak usuller, Vergi Usul Kanunu’nun “mükellefin 

ödevleri” başlıklı ikinci kitabının, “defter tutma” başlığını taşıyan ikinci kısmının dokuzuncu 

bölümünde “kayıt nizamı” başlığı altında düzenlenmiştir. Anılan yerde, yevmiye defteri 

maddelerinde yapılan yanlışlıkların, ancak, muhasebe kurallarına göre düzeltilebileceği; diğer 

defter ve kayıtlarda yapılacak yanlışlıkların ise, yanlış kaydın okunacak şekilde çizilmesi, üst 

ya da yan tarafına ya da ilgili bulunduğu hesaba doğrusunun yazılması suretiyle 

düzeltilebileceği belirtilmiş; defterlere geçirilen bir kaydın kazınması, çizilmesi ve silinmesi 

yollarıyla okunmaz hâle getirilmesinin yasak olduğu ifade edilmiştir (m. 217). Yanlış bir kaydın 

Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen usullere göre düzeltilmemesi, bir başka deyişle silinerek, 

kazınarak vb. şekillerde gerçeğe uygun hâle getirilmiş olması hâllerinde, tahrifat yerine 

usulsüzlük söz konusu olur P686F

687
P. Ayrıca, belirtmek gerekir ki, belgeleri tahrif eden failin 

cezalandırılabilmesi için tahrif edilen belgenin kullanılıp kullanılmamasının önemi 

bulunmamaktadırP687F

688
P. Defter ve belgelerin mükelleflerce muhafaza ve ibrazı ödevleri Vergi Usul 

Kanunu’nda düzenlenmiştir (m.253 ve 256). Buna göre, defter tutmak zorunda olan 

mükellefler, belgeleri ve tuttukları defterleri, ilgili bulundukları yılı izleyen takvim yılı 

başından itibaren beş yıl süre ile muhafaza etmek ve yetkili makam ve memurlar ile yeminli 

mali müşavirlerin talebi üzerine, gerektiğinde incelenmek için ibraz etmekle yükümlüdürler. 

Bu ödevin yerine getirilmemesi gizleme fiilini ortaya çıkarmaktadır. “Gizlemek”ten ne 

anlaşılması gerektiği, 359’uncu maddenin a/2 bendinde belirtilmektedir. Buna göre, “varlığı 

noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu hâlde, inceleme sırasında vergi 

                                                 
684  Kısmet ERKİNER, “Hileli Vergi Suçu”, Maliye Enstitüsü Konferansları, Onsekizinci Seri-Sene 1969, 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü yayını, İstanbul, 1969, ss. 237- 238; 239.  

685  Faruk EREM, Türk Ceza Hukuku, Cilt: 4, Özel Hükümler, 3. Baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara, 1985, s.52. 

686  Sahir ERMAN, Sahtekârlık Suçları, 4. Baskı, İstanbul, 1981, s. 386. 

687  Sahir ERMAN, Vergi Suçları, s. 57. 

688  Sahir ERMAN, “Hileli Vergi Suçları Hakkında Bazı Düşünceler”, s. 62; Sahir ERMAN, Vergi Suçları, s. 55;  

Recep TURGAY, Vergi Usul Kanunu ve Tatbikatı, 2. Baskı, İstanbul, 1969, s. 1003. 
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incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi bu fıkra hükmünün 

uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir”. 

Gizlemenin söz konusu olabilmesinin ön koşulu defter ve belgelerin mevcut 

olmasıdır.P688F

689
P Defter tasdik ettirmeyen ve tutmayan bir mükellefin bu fiili icra etmesi mümkün 

değildir. Görüldüğü gibi, gizleme fiilinin varlığı iki koşula bağlanmıştır. İlk olarak, vergi 

kanunlarına göre tutulması, düzenlenmesi, saklanması ve ibrazı zorunlu olan defter, kayıt ve 

belgelerin varlığı; ikinci olarak, bu defter, kayıt ve belgelerin vergi incelemesi sırasında, 

incelemeye yetkili olan görevlilerin talebine rağmen ibraz edilmemesi. Defter ve belgelerin 

mevcut olmadığını, kaybolduğunu, idari süreler geçtiği hâlde muhasebecide ya da bir başka 

yerde olduğunu beyan etmek; defter ve belgeleri göstermemekte direnmek ibraz etmeme 

hâllerinin örneklerindendir P689F

690
P. Bu noktada, defter ve belgelerin Vergi Usul Kanunu’nda sayılan 

mücbir sebepler dolayısıyla ibraz edilmemiş olmasının sonuçlarının ne olabileceği sorusu akla 

gelebilir. Böyle bir durumda, kesilen cezalar kalkmakla birlikte P690F

691
P; mücbir sebeplerin, ceza 

mahkemelerince hükmolunacak cezalardan olan kaçakçılık cezalarını kaldıracağına ilişkin bir 

hükme Vergi Usul Kanunu’nda rastlanmamaktadır. Nitekim Vergi Usul Kanunu’nun 373’üncü 

maddesinde, “bu kanunda yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin vukua geldiği malum ise 

veya tevsik ve ispat olunursa, vergi cezası kesilmez ” denilmek suretiyle mücbir sebeplerin 

sadece idari- mali nitelikli cezalardan olan vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarını kaldıracağı ifade 

olunmaktadır. Bu durumda kaçakçılık cezalarının da kalkacağını kabul etmek kıyasa 

başvurmak anlamını taşır P691F

692
P. Mücbir sebeplerin varlığı hâlinde cezanın kalkacağı yönündeki 

mevcut düzenlemenin kapsamının, kaçakçılık cezalarını da içine alacak şekilde genişletilmesi 

bu sakıncayı giderecektir. 

Maddenin (a) fıkrasının ikinci bendinde yer alan ikinci hareket, muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı belge düzenlemek veya bu belgeleri kullanmaktır. 4369 sayılı Kanun’dan önce, aynı 

bentte birlikte düzenlenen muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanmak 

fiili ile sahte belge düzenlemek veya kullanmak fiili aynı cezayı gerektirmekte iken; 4369 sayılı 

Kanun’la yapılan değişiklikten sonra, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya 

kullanmanın altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile sahte belge düzenleme veya kullanmanın 

ise on sekiz aydan üç yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmüştür. İki tip 

fiilin bu şekilde ayırdedilmesinin ve ayrı cezalarla cezalandırılmalarının öngörülmesinin doğal 

sonucu olarak, kanunda, ilk defa muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve sahte belge 

tanımlarına da yer verilmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun 4369 sayılı Kanun’un 14’üncü 

maddesiyle değişik 359’uncu maddesinin (a) fıkrasının iki numaralı bendine göre, “muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı belge, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele 

                                                 
689  Necmi N. YÜCEL, op.cit., ss. 290- 291. 

690  Öztekin TOSUN, op.cit., s. 79. 

691  Vergi Usul Kanunu’na 4369 sayılı kanunun 20’ nci maddesiyle eklenen geçici 21’ inci maddede, idari-mali 
cezalar ile ceza hukuku anlamındaki cezalar açık olarak ayırdedilmekte; “kesilecek cezalar” olarak nitelendirilen 
ve vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük cezalarından oluşan ilk grupta yer alan cezalar bakımından, ceza hukukunun 
genel ilkelerinden olan ve Türk Ceza Kanunu’nun “lehe olan kanunun geçmişe şümulü” kenar başlıklı ikinci 
maddesinde yer alan genel kuralın önemli bir istisnası kabul edilmiş olmaktadır. Bu istisnanın, vergi ziyaı ve 
usulsüzlük cezalarının “ceza” niteliğine ilişkin tartışmalara yeni bir boyut kazandırması beklenebilir.  

692  Karşı görüş için bak. Osman Selim KOCAHANOĞLU, op.cit., s. 313.  
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veya durumu mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgedir”. 

Görüldüğü gibi, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge gerçek bir işleme dayanmaktadır. Ancak, 

belge üzerinde yer alan nitel ya da nicel bilgiler kısmen de olsa gerçek durumu 

göstermemektedir. Kimlik, adres, mükellef sicil numarası, miktar, fiyat gibi bilgilerin yanıltıcı 

şekilde hatalı düzenlenmesi, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgenin belirleyici özelliğidir P692F

693
P. 

Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ya da sahte belge düzenleme hâlinde, cezalandırılan kimse 

bizzat düzenleyen kişi olup, genel kastla hareket eden bu kişinin belgenin niteliğini bilmemesi 

düşünülemez. 

Sahte ya da yanıltıcı belgeyi düzenleme fiilinin işlenmesini suçun oluşması için yeterli 

gören Vergi Usul Kanunu, bu bakımdan, Türk Ceza Kanunu’ndan ayrılmaktadır. Şöyle ki; Türk 

Ceza Kanunu, özel evrak niteliğinde olan P693F

694
P sahte belgenin düzenlenmiş olmasını cezalandırma 

için yeterli görmemekte, düzenleme dışında, kullanılmasını da şart koşmaktadır. Sadece 

kullanma hâlinde ise, fail, belgeyi düzenleyenden başkası olduğundan, belgenin niteliğini 

bilmesi koşulunun aranması doğaldır P694F

695
P. Nitekim 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu’nun 

“sahte belgeyi kullanma” kenar başlıklı 346’ncı maddesinde, “bir kimse, sahtekârlık cürmünde 

ortaklığı olmaksızın sahte bir varakayı bilerek kullanır veya onunla menfaat temin ederse, 

mezkûr varaka resmi evraktan ise, 342 ve hususi evraktan ise, 345’inci maddelere göre ceza 

görür” hükmü yer almaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “özel belgede sahtecilik” 

kenar başlıklı 207’nci maddesinin birinci fıkrasına göre, “bir özel belgeyi sahte olarak 

düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan 

kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”. Maddenin ikinci fıkrasında ise, “bir 

sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre 

cezalandırılır” hükmüne yer verildiği görülmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 344’üncü 

maddesinin ikinci fıkrasının ikinci bendinin 4369 sayılı Kanun’la değiştirilmeden önceki 

şeklinde, “sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı vesikalar tanzim etmek veya bunları 

bilerek kullanmak” hükmüne yer verilmişken; değişiklikten sonra, 359’uncu maddede 

düzenlenen kaçakçılık suçunu oluşturan fiillerden olan sahte belge ve muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı belge kullanma fiillerinin tanımında “bilerek kullanma” ibaresinin yer almaması, 

çeşitli tereddüt ve tartışmalara yol açmıştır. Bu konu, ileride, kaçakçılık suçunun manevi unsuru 

incelenirken ayrıca ele alınacaktır. 

Maddenin (b) fıkrasında sayılan ve (a) fıkrasında yer alanlara göre daha ağır bir ceza ile 

cezalandırılmaları öngörülen ikinci grup hareketler defter, kayıt ve belgeleri yok etmek, defter 

sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak, belgelerin 

asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek veya bu belgeleri 

kullanmaktır. Bir defter, kayıt ya da belgeyi yok etmek o defter ya da belgenin maddi varlığına 

son vermek demektirP695F

696
P. Yok etmek ve bozmak farklı kavramlardır. Bozmak, kullanılamayacak 

                                                 
693  Ibid., ss. 299- 300. 

694  Vergi işlemlerinde kullanılan belgeler Türk Ceza Kanunu bakımından “özel evrak” sayılmaktadır. 

695  Necmi N. YÜCEL, op.cit., s. 286; Sahir ERMAN, “Hileli Vergi Suçları Hakkında Bazı Düşünceler”, s. 59; 
Sahir ERMAN, Vergi Suçları, s. 53.  

696  Sahir ERMAN, Sahtekârlık Suçları, s. 399. 
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hâle getirmektirP696 F

697
P. Bozma sonucunda, yok etmeden farklı olarak, defter ve belgenin maddi 

varlığı sona ermez. Yazıların, rakamların, kayıtların silinmesi suretiyle defter, kayıt ya da 

belgenin anlamının gizlenmesi bozma hâlini ifade eder. Bozma ile tahrif ederek değiştirme P697F

698
P 

arasında da fark vardır. Bozmada anlam gizlenmekte, değiştirmede ise gerçekte olduğundan 

başka bir şekle dönüştürülmektedir P698F

699
P.Topluca ifade edilecek olursa, bozma, kayıtların 

silinmesi ya da anlamın gizlenmesi suretiyle defter, kayıt ya da belgelerin kullanılmasını 

engellemeye yönelik hareketlerdir. Bu bakımdan, 359/a-2’ de tanımlanan gizleme fiilinin de 

ceza hukuku açısından bozma olarak mütalaa edilmesi gerekir. Defter ve belgelerin yok 

edilmesinde çeşitli yollara başvurulmaktadır. Bunların başlıcaları yakmak, yırtmak, 

parçalamak, suya ya da bulunamayacakları yerlere atmak olarak belirtilebilir P699F

700
P. Gizlemede 

olduğu gibi, yok etmede de defter ve belgelerin mevcudiyeti, fiilin gerçekleşmesinin ön 

koşuludur. Tasdik ettirilmeyip tutulmayan, dolayısıyla başlangıçtan itibaren mevcut olmayan 

defter ve belgelerin yok edilmesi de söz konusu olmayacaktır P700F

701
P. İlk bentte yer alan ikinci tip 

hareketler, defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak 

koymamaktır. Bu fiil, defterlerin tümünün değil, ancak, bazı sahifelerinin yok edilmesini ifade 

eder. Suç, sahifelerin defterden koparılması ya da ayrılması ile değil, bunların yok edilmesi ile 

oluştuğundan, sadece koparma, yırtma, ayırma gibi hareketler suç oluşturmamaktadır. 

Mükellefin defter sahifelerini koparıp saklaması; bir vergi incelemesine tabi tutulduğu takdirde 

ise, bu sahifeleri ibraz etmesi hâlinde yok etme bir tarafa, gizlemeden dahi söz edilemeyecek 

ve kaçakçılık suçu oluşmayacaktır. Bu boşluğun doldurulması için, sahifelerin yok edilmesi 

koşulunu aramadan, sadece koparılmalarının suç sayılmasına yönelik bir yasal düzenlemenin 

yapılmasında yarar bulunmaktadır P701F

702
P. 

Maddenin (b) fıkrasında sayılan diğer hareketler, belgelerin asıl veya suretlerini 

tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek veya bu belgeleri kullanmaktır. Kısaca, sahte 

belge düzenleme veya kullanma şeklinde ifade edilen bu hareketler, genel olarak, muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma hareketlerine benzemekle birlikte, sahte 

belge, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgenin aksine, gerçek bir işlem veya duruma 

dayanmamaktadır. “Sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı hâlde bunlar varmış 

gibi düzenlenen belgedir”. Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak 

düzenlemek, sahte bir belgeyi ilk defa meydana getirmek demektir. Vergi Usul Kanunu’nun (b) 

fıkrasına göre, bir belgenin sahte olarak düzenlenmesinde aslın sahte olarak düzenlenmesi, 

olmayan bir aslın suretinin düzenlenmesi ya da aslına uygun olmayan suret düzenlenmesi gibi 

ihtimaller söz konusudur. Maddede, bir taraftan, belgenin başlangıçta sahte olarak meydana 

getirilmesi (maddi sahtekârlık); diğer taraftan, başlangıçta sahte olmayan belgenin, gerçek dışı 

muamele veya durumları gerçek gibi gösterecek şekilde düzenlenmesi (fikri sahtekârlık) 

                                                 
697  Faruk EREM, Cilt: 4, s. 74. 

698  Tağyir. 

699  Sahir ERMAN, Sahtekârlık Suçları, s. 401. 

700  Necmi N. YÜCEL, op.cit., s. 290; Yılmaz HIZLI, op.cit., ss. 127- 128. 

701  Osman Selim KOCAHANOĞLU, op.cit., s. 312. 

702  Sahir ERMAN, “Hileli Vergi Suçları Hakkında Bazı Düşünceler”, ss. 64- 65; Vergi Suçları, s. 59; Öztekin 
TOSUN, op.cit., s. 76. 
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fiillerine yer verilmiştir P702F

703
P. Bu tür sahtekârlıkların cezalandırılması ile korunan hukuki çıkar 

kamu güvenidir. Sahte belge düzenleme fiili ise, bütün ispat araçlarının gerçekliğine olan 

güveni ifade eden kamu güvenini sarsmaktadır P703F

704
P. 

Maddenin (c) fıkrasında sayılan hareketler, defter ve belgeleri Maliye Bakanlığı ile 

belge basım anlaşması olmadığı hâlde basmak veya bu belgeleri bilerek kullanmaktır. 4369 

sayılı Kanun’dan önce kaçakçılığa teşebbüs suçunu oluşturan bu hareketler, kaçakçılığa 

teşebbüs suçunu düzenleyen maddenin kaldırılmasıyla kaçakçılık suçlarını oluşturan hareketler 

arasına alınmıştır. Bu bentte iki ayrı harekete yer verilmektedir: 

1. Sadece Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği defter ve 

belgelerin bakanlık ile anlaşma olmaksızın basılması; 

2. Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı olmayanların bastığı bu belgelerin bilerek 

kullanılması.  

Daha önce madde metninde yer alan sahte belge basılması ile ilgili hüküm 5728 sayılı 

Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kaldırılmıştır. Esasen, bakanlıkla anlaşması olmayan 

matbaaların gerçek belgeleri basması dahi tek başına suçun işlenmiş sayılması için yeterli 

olduğundan, bu matbaaların bastıkları belgelerin sahte olup olmaması sonucu değiştirmez. Bu 

noktada anlamlı olan, sahte belgeyi anlaşmalı matbaanın basmasıdır. Burada, m. 359/b’de adı 

geçen sahte belgeden farklı olarak, gerçek bir işlem veya durumu yansıtıp yansıtmayacağı 

henüz tam olarak bilinmeyen ve daha başlangıçta sahte olarak meydana getirilen bir belgeden 

söz edilmektedir.  

13.4.2.1.3.2.2. Sonuç  

Harekete nedensellik bağı ile bağlı olan ve kaçakçılık suçlarının maddi unsurunun ikinci 

kısmını oluşturan sonuç, bu fiillerin tamamlanma aşamasını ifade etmektedir. 4369 sayılı 

Kanun’dan önce kaçakçılık suçunun sonucu olan vergi ziyaı, değişiklikten sonra, “defterlere 

kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde 

tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydetmek” hareketi 

dışında aranmamaktadır. Kaçakçılık fiilleri, eski fiillerin farklı bir sistematik içinde yeniden 

düzenlenmiş şeklinden ibaret olmakla birlikte, 4369 sayılı Kanun’la, sonuç unsuru bakımından 

çok önemli bir farklılık yaratılmıştır. Bugün bu suçlar, yukarıda belirtilen hareket bir tarafa, 

doktrinde sırf hareket suçları ya da şekli suçlar P704F

705
P olarak adlandırılan suçlar şeklinde 

düzenlenmişlerdir. Daha önce, kanunda açık olarak vergi ziyaı sonucuna yer verilmişken, 

                                                 
703  Belgenin sahih olmaması halinde maddi sahtekârlık, gerçek olmaması hâlinde ise, fikri sahtekârlık söz 
konusu olmaktadır. Maddi ve fikri sahtekârlık kavramları konusunda bak. Sahir ERMAN, Sahtekârlık Suçları, 
ss. 271- 284. 

704  Sahir ERMAN, Sahtekârlık Suçları, s.476. Bu sonucun, sadece bu hareket için değil, daha önce incelenenlerle 
birlikte, bütün sahtekârlık fiilleri için geçerli olduğu ifade edilebilir. 

705  Bu tip suçları “sonuçsuz suç” olarak nitelendirenler de bulunmakla birlikte, suçun konusunu oluşturan hak ve 
çıkarın ihlalinin bile bir sonuç olduğu düşünüldüğünde, bu deyimin pek de uygun olmadığı anlaşılır ( bak. Sulhi 
DÖNMEZER, Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt: 1, s. 384). 
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bugün aynı hareketlerin sonuçları gösterilmemiştir. Sonuçlarının, hareketlerin yapıldığı anda 

gerçekleştiği genel olarak kabul edilenP705F

706
P bu tip suçlara “sonucu harekete bitişik suçlar” 

denilmektedirP706F

707
P.   

13.4.2.1.3.3. Kaçakçılık Suçlarında Hukuka Aykırılık Unsuru  

Bir fiilin, ceza hukukunun yanı sıra ceza hukuku dışındaki hukuka, bir başka deyişle 

tüm hukuk düzenine aykırılığını ifade eden hukuka aykırılık unsuru P707F

708
P kaçakçılık suçları 

bakımından ayrı bir özellik göstermemektedir. Hukuka aykırılığın oluşmasına engel olan 

sebeplere hukuka uygunluk sebepleri denilmektedir. Kanunun bir hükmünün uygulanması, 

hakkın icrası, mağdurun rızası, yetkili mercilerce verilen emrin icrası, meşru savunma, 

zorunluluk durumu (ıztırar hâli) gibi hukuka uygunluk sebeplerinden sadece zorunluluk 

durumu (ıztırar hâli), kaçakçılık suçlarında bir hukuka uygunluk sebebi oluşturabilir. Bilerek 

sebep olunmayan ağır ve mutlak bir tehlikeden korunmak amacıyla suç işlenmesini ifade eden 

bu durumun sonucunda bir kimse kaçakçılık suçlarını işlemişse, 765 sayılı mülga Türk Ceza 

Kanunu’nun 49/3; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ise “meşru savunma ve zorunluluk hâli” 

kenar başlıklı 25’inci maddesinin “zorunluluk hâli”ni düzenleyen ikinci fıkrası uyarınca 

cezalandırılmayacaktır P708F

709
P. Kaçakçılık suçları için bu duruma iflas hâli örnek olarak 

gösterilebilir. Mükellef ödevlerini yerine getirdiği zaman, konjonktürel daralma ya da 

depresyon dolayısıyla karşılaşacağı iflas tehlikesinden kurtulmak amacıyla kaçakçılık fiillerine 

başvurursa, zorunluluk durumundan söz edilir P709F

710
P.  

13.4.2.1.3.4. Kaçakçılık Suçlarında Manevi Unsur  

Suçun genel unsurlarından dördüncüsü olan manevi unsurun isnad yeteneği ve 

kusurluluktan oluştuğu, kusurluluğun ise kast ve taksir olmak üzere iki unsurunun bulunduğu 

yukarıda belirtilmişti. Kast kavramının tanımına kanunlarda yer verilmemiş olmakla birlikte, 

bilme ve isteme unsurlarından oluştuğu doktrinde genel olarak kabul edilmiştir. Bir başka 

                                                 
706  Sulhi DÖNMEZER, Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt: 1, s. 383; Doğan SOYASLAN, 
op.cit., s.221; Nevzat TOROSLU, op.cit., s.55. 

707  Nurullah KUNTER, Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını, 
İstanbul, 1955, ss. 90- 91; Sulhi DÖNMEZER, Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt: 1, ss. 381- 
382; Öztekin TOSUN, op.cit., s. 79; Kısmet ERKİNER, op.cit., s. 251. 

708  Nurullah KUNTER, Suçun Kanuni Unsurları Nazariyesi, s. 113. 

709  Sahir ERMAN, Vergi Suçları, s. 25. 765 sayılı mülga TCK, m. 49/3’e göre, “gerek nefsini ve gerek başkasını 
vukuuna bilerek mahal vermediği ve başka türlü tahaffuz imkânı da olmadığı ağır ve muhakkak bir tehlikeden 
muhafaza etmek zaruretinin bais olduğu mecburiyetle işlenilen fiillerden dolayı faile ceza verilemez.” Bu konuda, 
5237 sayılı TCK’da yer alan hüküm ise, “gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden 
olmadığı ve başka surette korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya 
başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak 
koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilemez“ şeklindedir (TCK, m. 35/2). Yeni düzenlemede, bir 
taraftan savunma hakkının kapsamı, kişinin kendisine ve başkasına ait bir hakka yönelik tehlikeleri kapsayacak 
şekilde genişletilirken; diğer taraftan, daha önce doktrinde ve uygulamada kabul edilen tehlike ile tehlikenin 
savuşturulması için kullanılan araç ve konu arasında orantı bulunması koşulu kanunlaştırılmıştır. Bak. Süheyl 
DONAY, Mahmut KAŞIKÇI, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 
2004, ss.29-31. 

710  Ibid., s. 25. 
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deyişle, suçu oluşturan fiilin öngörülmesi ya da bilinmesi ve istenilmesi hâlinde kasdın 

varlığına hükmolunurP710 F

711
P. 

Vergi Usul Kanunu’nun 344’üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci bendinde 4369 

sayılı Kanun’la yapılan değişiklikten önce yer alan “bilerek” sözcüğünün yanında, tüm hileli 

fiiller için kanuni karineye de yer verildiğinden, mükellef, maddede sayılan fiillerden herhangi 

biri ile vergi ziyaına sebep olduğu takdirde, kasdın varlığı kabul edilmekte idi P711F

712
P. Ancak, 

maddede altı bent hâlinde sayılan hileli fiiller içinde “bilerek” sözcüğü sadece, “sahte veya 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı vesikalar tanzim etmek veya bunları bilerek kullanmak” 

şeklindeki ikinci bent ile “vesikaları tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan vesika ve suretler 

tanzim etmek veya tahrif edilmiş vesika ve suretleri bilerek kullanmak” şeklindeki üçüncü 

bentte kullanılmıştır. Esasen “bilerek” sözcüğü, zaten kanuni karineye yer verildiğine göre, bir 

mükerrerliğe yol açmakta idi. Şöyle ki, kasdın varlığını gösteren her karine, fiilin sadece bilerek 

değil, aynı zamanda isteyerek de işlendiğini ifade ettiğine göre, “bilerek” kaydı olmaksızın, 

“kullanma” sözcüğü de tek başına aynı anlamı vermektedir. 765 sayılı mülga Türk Ceza 

Kanunu çerçevesinde, fiilin cürüm olması kullanma sözcüğüne bu anlamın yüklenmesi için 

yeterlidirP712F

713
P. Daha önce belirtildiği gibi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “kabahatler” suç 

kapsamından çıkarıldığı için, suç olarak sadece “cürümler” kalmış, onlar da “cürüm” yerine 

“suç” olarak nitelendirilmiştir. Türk Ceza Kanunu’na göre, suçun oluşması kasdın varlığına 

bağlı olduğundan, kaçakçılık suçlarında da kast aranacaktır. Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu 

maddesinde, suçun oluşması için Maliye Bakanlığı ile belge basım anlaşması olmayanların 

bastığı defter ve diğer belge örneklerinin kullanılması hareketi dışında “bilerek” ibaresine yer 

verilmemiştir (VUK, m. 359/c). Maddede diğer hareketler ile ilgili olarak “kast” ya da “bilerek” 

sözcüklerine yer verilmemiş olması, kaçakçılık suçlarında kasdın aranmayacağı şeklinde 

yorumlanmamalıdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “özel kanunlarla ilişki” kenar başlıklı 

5’inci maddesine göre, ”bu kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren 

kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır” P713 F

714
P. O hâlde, Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu ya 

da bir başka maddesinde “suçta kasdın aranmayacağı” yönünde herhangi bir hüküm 

bulunmadığına göre, genel ilke geçerli olacak ve kast her zaman aranacaktır P714F

715
P. Ayrıca, kanun 

koyucunun iradesi, diğer kanunların 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümlerine 

aykırı hükümlerinin uyumlaştırılması yönünde olduğuna göre, sadece suçun manevi unsuru gibi 

                                                 
711  Nevzat TOROSLU, op. cit., s. 89; Sulhi DÖNMEZER, Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, 
Cilt: 2, ss. 216- 224; Karş. Faruk EREM, Türk Ceza Hukuku, Cilt: 1, s. 524. 

712 “Kanuni karine” ye daha çok, özel kanunların kabul ettiği suçlarda yer verilmekte ve bu tip suçlar “şekli suç” 
olarak nitelendirilmektedir (bak. Faruk EREM, Türk Ceza Hukuku, Cilt: 1, s. 519). Manevi unsurun ispatına 
gerek görülmemesi, failin iradi hareketlerinin yeterli sayılması, toplumsal disiplini koruma ve sağlama amacına 
yönelmiş olmaları şekli suçların özelliklerindendir. Bununla birlikte, kast karinesi kavramı doktrinde tartışmalıdır. 
Bazı yazarlar, kasdın mutlaka ispat edilmesi gerektiğini ifade etmektedirler (Bu konudaki tartışmalar için bak. 
Sulhi DÖNMEZER, Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt: 2, s.230).  

713  Öztekin TOSUN, op. cit., s. 88. 

714  Bu hüküm, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “hususi ceza kanunları” kenar başlıklı 10’uncu maddesinde şu 
şekilde yer almaktadır: 

“Bu kanundaki hükümler, hususi ceza kanunlarının buna muhalif olmayan mevaddı hakkında da tatbik olunur”. 

715  Karş. Şükrü KIZILOT, “Sahte ya da Kapsamı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmada Hapis Cezası ve 
Muhatabı”, Yaklaşım, Yıl: 6, Sayı: 69, Eylül 1998, s. 26; karş. Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami 
ÇAĞAN, op.cit., s.214. 
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temel bir konuda değil, diğer genel ilkeler konusunda da Vergi Usul Kanunu’nda aykırı bir 

hükme yer verilmesi beklenmemelidir P715F

716
P.  

Diğer taraftan, kaçakçılık fiilleri, kast gibi kusurlu iradeye dayansa da, taksirle 

işlendikleri zaman suç oluşturmazlar P716F

717
P. Taksir, failin suç sayılan hareketin sonucundan 

kaçınmak için gereken özeni göstermemesidir. Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde, 

suçlarda genel kural olan kast yerine taksire yer veren bir özel hüküm bulunmadığından, 

kaçakçılık fiilleri taksirle işlenmeleri hâlinde suç oluşmayacaktır.  

Bununla birlikte, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “kast” kenar başlıklı 21’inci 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kişinin suçun kanuni tanımındaki unsurların 

gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde olası kast vardır...” şeklindeki 

hükmü nedeniyle kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren “bilerek” işlenmeyen kaçakçılık 

suçlarından da söz edilebilecektir. Anılan maddenin gerekçesine göre, “kasden işlenebilen 

suçlar ilke olarak hem doğrudan hem de olası kastla işlenebilir. Ancak, kanundaki tanımında 

‘bilerek’ ifadesine yer verilmiş olan suçlar sadece doğrudan kastla işlenebilir...”. Bu durumda, 

bir kimsenin doğrudan olmasa da olası kastının varlığı kaçakçılık suçunun manevi unsurunun 

oluşması için yeterli sayılmaktadır. Görüldüğü gibi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile “kast”ın, 

“doğrudan kast” ve “olası kast” olmak üzere iki ayrı türü öngörülmüştür. Madde hükmünde, 

“kanundaki tanımında ‘bilerek’ ibaresine yer verilmiş suçların sadece doğrudan kastla 

işlenebileceği belirtilmekle, “bilerek” ibaresinin yer almadığı hâllerde “olası kast”ın varlığı 

kabul edilmiş olmaktadır. Bu durumun ise özellikle sahte belge ve muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı belge kullanma fiillerinde ve diğer bazı kaçakçılık fiillerinde suçun manevi unsurunun 

tespiti bakımından sorunlara yol açması beklenebilir.  

13.4.2.1.4. Kaçakçılık Suçlarına İştirak ve Cezadan İndirim 

Ceza hukukunda iştirak, bir kişi tarafından işlenebilen bir suçun, birden fazla kimsenin 

önceden iş birliği yapmaları sonucunda işlenmesi olarak tanımlanmaktadır P717F

718
P. Vergi Usul 

Kanunu’nun “iştirak” kenar başlıklı 360’ ıncı maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına asli 

maddi iştirak, asli manevi iştirak ve fer’i iştirak ile ilgili hükümler, 5728 sayılı Temel Ceza 

Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilerek asli maddi iştirak ve asli manevi iştirak hükümleri 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na paralel olarak kaldırılmıştır. P718F

719
P. Yeni düzenlemeye göre, 

                                                 
716  5252 sayılı, Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un geçici 1’inci maddesine 
göre, “diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı 
hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar ve en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar 
uygulanır”. 

717  Öztekin TOSUN, op.cit., s.88. 

718  Sulhi DÖNMEZER, Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt: 2, s. 446 

719  765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu’nda kabul edilen “asli iştirak”- “fer’i iştirak” ayrımına 5237 sayılı 
Kanun’da yer verilmemiştir.  Bununla birlikte, yeni kanunun “yardım etme” kenar başlıklı 39’uncu maddesinde, 
fer’i failin cezasında indirim öngörüldüğü, dolayısıyla eski kanundaki fer’i iştirak hükümlerinin yeni kanunda 
örtülü olarak muhafaza edildiği görülmektedir. Bak, Süheyl DONAY, Mahmut KAŞIKÇI, 5237 Sayılı Türk Ceza 
Kanunu (2004), s. 54 ve Erdener YURTCAN, Yeni Türk Ceza Kanunu ve Yorumu, s. 97 ve 101.    
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kaçakçılık suçlarının işlenmesinde menfaatinin bulunmaması hâlinde, Türk Ceza Kanunu’nun 

iştirak hükümlerine göre iştirak edene verilecek cezanın yarısı indirilir (Fer’i iştirak)P719F

720
P. 

13.4.2.1.5. Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul 

Yapılan inceleme sırasında işlendiği tespit edilen kaçakçılık suçlarının, tespiti yapan 

vergi müfettişleri ve vergi müfettiş Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme 

komisyonunun mütalâasıyla doğrudan doğruya; vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar 

tarafından ise ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalâasıyla vergi dairesi başkanlığı 

veya defterdarlık tarafından yetkili cumhuriyet savcılığına bildirilmesi zorunludur. Cumhuriyet 

savcılığı, kaçakçılık suçlarının işlendiğini başka yollarla öğrendiği takdirde, hemen ilgili vergi 

dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını ister. Bu durumda, kamu davasının açılması 

için inceleme sonucunun cumhuriyet savcılığına bildirilmesi beklenir (VUK, m. 367/f. 1, 2, 3).  

Kaçakçılık suçlarından dolayı cezaya hükmolunması, vergi ziyaı veya usulsüzlük 

cezalarının ayrıca uygulanmasına engel olmaz. (VUK, m. 367/f. 4).  

Ceza mahkemesi kararları Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergi cezalarını 

uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu makam ve 

mercilerce verilecek kararlar da ceza yargıcını bağlamaz (VUK, m. 367/f.5).  

13.4.2.2. Vergi Mahremiyetinin İhlâli  

13.4.2.2.1. Vergi Mahremiyeti Kavramı 

Vergi mahremiyeti, vergi işlem ve incelemeleri ile uğraşan memurların, vergi 

mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanların, vergi kanunlarına göre 

kurulan komisyonlara katılanların ve vergi işlerinde görevlendirilen bilirkişilerin, mükellef ve 

mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, 

servetlerine veya mesleklerine ilişkin olmak üzere öğrendikleri sırları ya da gizli kalması 

gereken diğer hususları açıklamaları ve kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına olacak 

şekilde kullanmaları yasağıdır. Bu yasak, mahremiyet kuralına uyma zorunluluğu bulunan 

kimseler görevlerinden ayrıldıktan sonra da devam etmektedir (VUK, m. 5).  

Yukarıda belirtilen görevlilerin, öğrendikleri sırları ya da gizli kalması gereken bilgileri, 

hangi şekilde olursa olsun, üçüncü kişilere aktarmaya yönelik hareketlerde bulunmaları hâlinde, 

mahremiyet yasağı ihlal edilmiş olur. Burada, açıklamanın bir veya daha fazla kişiye 

yapılmasının ve yazılı ya da sözlü şekilde olmasının herhangi bir önemi yoktur. Sadece 

açıklamanın yapılmış olması vergi mahremiyetinin ihlal edilmiş olması için yeterlidir P720F

721
P. 

                                                 
720  5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un 277’nci maddesi ile yapılan değişiklikle, VUK, m. 360, TCK, m. 37-39’a uyumlu 
hale getirilmiştir.  

721  Osman PEHLİVAN, op.cit., s. 107. 
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Vergi işlem ve incelemeleri ile uğraşan memurlardan, vergi idaresi içinde veya dışında, 

vergi ile ilgili iş ve işlemler yapan bütün memurları anlamak gerekir. Başka bir deyişle, kanunda 

söz edilen memurların mutlaka maliye memuru olması gerekmemektedir. Diğer dairelerde 

görevli olan memurlar da yasak kapsamı içindedir. Vergi yargısı mercilerinde görevli olanlar 

ile kastedilen de sadece hâkim statüsünde olanlar değildir. Yasak, vergi mahkemeleri, bölge 

idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olan müdür, şef, daktilograf gibi genel idare 

hizmetleri sınıfında ve diğer sınıflarda bulunan memurları da kapsamaktadır. Aynı şekilde, 

vergi kanunlarına göre kurulan takdir komisyonu, uzlaşma komisyonu gibi komisyonlarda 

görevli kâtip, daktilograf gibi memurlar da mahremiyet kuralına uymak zorundadır. Memur 

sıfatını taşısın taşımasın, vergi işlerinde kullanılan bilirkişilerin de yasaklara uyma zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

 Vergi mahremiyeti kuralının, sadece “görevleri dolayısıyla” mükellef ya da mükellefle 

ilgili kimselerin sırlarını öğrenen görevliler bakımından bağlayıcı olduğunu kabul etmek 

gerekir. Görevin yerine getirilmesi ya da görevin icabı dışında, başka vesilelerle öğrenilen 

sırların açıklanmasının ise vergi mahremiyeti yasağına aykırılık teşkil ettiği söylenemez  

Vergi mahremiyeti kuralına uymak zorunda olan görevlilerin, kanunda tanımlanan 

yakınlarının vergi ile ilgili işlerini yapmaları da yasaklanmıştır. Vergi mahremiyetinden çok 

etik açıdan önemli olan bu yasaklar Vergi Usul Kanunu’nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında 

sayılmıştır. Buna göre, söz konusu görevlilerin, kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar 

bile eşlerine; kan veya kayın hısımlarına, evlatlıklarına veya kendilerini evlat edinenlere ya da 

kan hısımlığında üçüncü (bu derece dâhil), kayın hısımlığında, bu hısımlığı meydana getiren 

evlenme ortadan kalkmış olsa bile üçüncü dereceye (bu derece dâhil) kadar olan yansoy 

hısımlarına; kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere ait vergi inceleme ve takdir 

işleriyle uğraşmaları yasaktır.  

13.4.2.2.2. Vergi Mahremiyeti İlkesinin İstisnaları 

1964 yılından itibaren vergi mahremiyeti ilkesinin çeşitli istisnaları kabul edilmeye 

başlanmıştır.  

İlk olarak, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir 

vergisi beyannamelerinde, sermaye şirketlerinin ise kurumlar vergisi beyannamelerinde 

gösterdikleri matrahları veya zararları ile beyan ettikleri matrahlar üzerinden tarh olunan gelir 

ve kurumlar vergilerinin, bağlı bulundukları vergi dairelerince, beyannamelerin verildiği yıl 

içinde dairede ve varsa, mükellefin bağlı bulunduğu teşekkülde asılacak cetvellerle ilanına 

imkân tanınmıştır (VUK, m.5/f.2).  

İkinci olarak, gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketlerinin her yılın Mayıs ayının 

sonuna, kadar vergi tarhına esas oluşturan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi 

miktarlarını gösteren levhayı (vergi levhası) almaları zorunlu tutulmuştur (VUK, m. 5/f.3). 

Mükelleflerin vergi levhasını herkes tarafından kolayca okunup görünecek şekilde işyerlerine 

asma zorunluluğu ise 6111 sayılı Kanun’un 82’nci maddesiyle kaldırılmıştır. 
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Üçüncü olarak, mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve 

cezaları ile vadesi geçtiği hâlde ödenmeyen vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca 

açıklanabilmektedir (VUK, m. 5/f.4). 

Dördüncü olarak, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalar ile ilgili olarak 

istenen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir 

(VUK, m.5/f.4). 

Son olarak, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri veya 

kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki 

kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanun’la kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi 

mahremiyetini ihlal sayılmamaktadır P721F

722
P. Bununla birlikte, kendilerine bilgi verilen kişi ve 

kurumların da vergi mahremiyeti ile ilgili yasaklara uymaları zorunludur (VUK, m.5/f.5). 

Vergi mahremiyeti ilkesinin istisnaları kapsamında açıklanan bilgiler kullanılarak 

mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edilemez (VUK, m. 5/f.6). 

13.4.2.2.3. Vergi Mahremiyetinin İhlâli Suçu ve Cezası 

Vergi mahremiyeti kuralına aykırı hareketler “vergi mahremiyetinin ihlali suçu”nu 

oluşturmaktadır. Vergi mahremiyetine uymak zorunda olanlardan bu mahremiyeti ihlal edenler 

vergi mahremiyetinin ihlali suçunu işlemiş olurlar. Bu suçun cezası, VUK, m. 362’de Türk 

Ceza Kanunu’na atıfta bulunularak belirlenmiştir. Buna göre, vergi mahremiyetini ihlal edenler, 

TCK, m. 239 hükümlerine göre cezalandırılır (VUK, m. 362) P722F

723
P.  

Vergi mahremiyetinin ihlali suçunun cezasının belirlenmesi ile ilgili olarak VUK, m. 

362 765 sayılı TCK, m.198’e atıf yapmış idi. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe 

girmesinden sonra, 5252 sayılı, Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun’un “yollamalar” kenar başlıklı üçüncü maddesine göre, mevzuatta yürürlükten 

kaldırılan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’na yapılan yollamalar, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nda bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelere yapılmış sayıldığından, 765 sayılı 

TCK, m. 198’in 5237 sayılı TCK’da hangi maddenin karşılığını oluşturduğu ya da bir 

karşılığının bulunup bulunmadığı konusunda farklı yorumlar ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

Bazı yazarlara göre, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 198’inci maddesinin 5237 sayılı Türk 

                                                 
722  Bu konuda bak, S. Ateş OKTAR, “Vergi Mahremiyeti Kuralının Bir İstisnasının Bazı Anayasal İlkeler 
Karşısındaki Durumu”, Mükellefin Dergisi, Lebib Yalkın Yayımları, Mart 2003, Sayı: 123, ss. 20- 30.   

723  Türk Ceza Kanunu’nun “ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin 
açıklanması“ kenar başlıklı 239’uncu maddesine göre;  

(1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı 
niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikâyet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yola elde 
eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur. 

(2) Birinci fıkra hükümleri, fenni keşif ve buluşlar veya sınai uygulamaya ilişkin bilgiler hakkında da uygulanır. 

(3) Bu sırlar, Türkiye’de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde, faile verilecek 
ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde şikâyet koşulu aranmaz. 

(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur 
kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır“.   
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Ceza Kanunu’nda bir karşılığı yoktur P723F

724
P. Bu maddenin 5237 sayılı TCK’daki karşılığının 

258’inci P724F

725
P, 239’uncu P725F

726
P veya 336’ncı P726F

727
P maddeler olduğunu düşünenler bulunmaktadır. 

Maddenin Türk Ceza Kanunu’nun 134 ve 137’nci maddelerinin karşılığı olduğu da ifade 

edilmiştirP727F

728
P. 

5728 sayılı, Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 67/g maddesi ile vergi mahremiyetini ihlal 

edenlerin TCK, m. 239’a göre cezalandırılacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme 

sonucunda, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “cürümler” başlıklı ikinci kitabının, “hürriyet 

aleyhinde işlenen cürümler” başlıklı ikinci babının, “sırrın masuniyeti aleyhinde cürümler” 

başlıklı beşinci faslında yer alan 198’inci maddesinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki 

karşılığı olarak, kanunun “özel hükümler” başlıklı ikinci kitabının, “topluma karşı suçlar” 

başlıklı üçüncü kısmının, “ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar” başlıklı dokuzuncu 

bölümünde yer alan 239’uncu maddesi kabul edilmiştir. Oysa, 239’uncu madde, 765 sayılı Türk 

Ceza Kanunu’nun 198’inci maddesinin değil, ikinci kitabının, altıncı babının, “ticaret ve sanayi 

ve müzayedeye hile ve fesat karıştırmak cürümleri” başlıklı beşinci faslında yer alan 364’üncü 

maddenin karşılığıdır. Vergi mahremiyeti ilkesi Anayasanın 20’nci maddesinde yer alan “özel 

hayatın gizliliği” ilkesinin bir türevi olarak kabul edildiği takdirde, 198’inci maddenin 5237 

sayılı TCK’daki karşılığı, hiç şüphesiz “kişilere karşı suçlar” başlıklı ikinci kısmın, “özel hayata 

ve hayatın gizli alanına karşı suçlar”ı tanımlayan dokuzuncu bölümündeki 134 ve 137’nci 

maddeler olacaktır. Bu durumda, 5728 sayılı Kanun’la VUK, m.362’de yapılan düzenleme ile 

kanun koyucunun vergi mahremiyetinin ihlalini, 765 sayılı TCK’dan farklı olarak kişilerin özel 

hayatının gizliliğine karşı işlenen bir suç olarak değil, topluma karşı işlenen bir suç olarak 

nitelendirdiği görülmektedir.  

13.4.2.3.Memurların Mükellefin Özel İşlerini Yapması  

Vergi işlemleri ve incelemeleri ile uğraşan memurların, vergi mahkemeleri, bölge idare 

mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanların, mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması 

ile ilgili hesap, yazı ve diğer özel işlerini ücretsiz de olsa yapmaları yasaktır (VUK, m. 6/2). Bu 

yasağa aykırı hareket eden memurlar Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinin birinci fıkrası 

hükmüne göre cezalandırılırlar. Bu hareketlerle vergi ziyaına neden olunması hâlinde, ayrıca 

vergi ziyaı cezası kesilir. (VUK, m. 363) P728F

729
P.  

                                                 
724  Nihal SABAN, Vergi Hukuku, 4. Baskı (2006), s. 265; Yusuf KARAKOÇ, Genel Vergi Hukuku, 4. Baskı 
(2007), s. 482. 

725  Hasan Hüseyin Bayraklı, Vergi Ceza Hukuku, 3. Baskı, Külcüoğlu Kültür Merkezi Yayınları, 
Afyonkarahisar, 2006, s. 299; Mehmet ARSLAN, Vergi Hukuku, 5. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2006, 
s. 265. 

726  Şükrü KIZILOT, Doğan ŞENYÜZ, Metin TAŞ, Recai DÖNMEZ, Vergi Hukuku, s. 222. 

727  M. Kâmil MUTLUER, Vergi Genel Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006, s. 310. 

728  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 215. 

729  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “görevi kötüye kullanma” kenar başlıklı 257’nci maddesi’ne göre; 
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13.5. Vergi Cezasının Ödenmesi, Kalkması ve Ceza Kesilmeyecek 

Hâller 

Vergi cezaları ödenerek veya başka şekillerde ortadan kalktığı gibi, kusurluluğu, 

dolayısıyla cezanın kesilme sebebini kaldıran bazı hâller sonucunda da ortadan kalkabilir. 

CEZAYI KALDIRAN HÂLLER CEZA KESİLMEYECEK HÂLLER 

1. Ödeme 

2. Ölüm 

3. Düzeltme 

4. Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel 

Usulsüzlük Cezalarında İndirme 

5. Uzlaşma 

6. Tahsil Zaman Aşımı 

7. Terkin 

8. Yargı Kararları 

9. Vergi Afları (Mali Aflar) 

1. Yanılma 

2. Pişmanlık ve Islah 

3. Mücbir Sebepler 

4. Ceza Kesmede Zaman Aşımı 

 

(Bunlardan, yanılma ve mücbir 

sebepler kusurluluğu kaldıran 

hâllerdir.) 

 

13.5.1. Cezayı Kaldıran Hâller 

13.5.1.1. Ödeme 

Vergi cezasının olağan ortadan kalkma yolu ödemedir. Vergi cezaları; 

1. Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa, dava açma süresinin bittiği 

tarihten; 

                                                 
“(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, 
kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu 
görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme 
göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan 
kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden 
kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar 
adli para cezası ile cezalandırılır”. 
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2. Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince 

düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden, başlayarak bir ay içinde ödenir (VUK, 

m.368).  

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, ikmalen, resen ve idarece tarh edilen verginin 

ödenme zamanı ile cezanın ödenme zamanı arasında bir farklılık yoktur. 

13.5.1.2. Ölüm 

Ölüm hâlinde mükellefin ödevleri mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılara 

geçer (VUK, m. 12). Ancak, ceza sorumluluğunun kişiselliği ilkesinin gereği olarak, ölüm 

hâlinde vergi cezası düşer, başka bir deyişle mirasçılara intikal etmez (VUK, m. 372).  

13.5.1.3. Düzeltme 

Vergi cezalarında yapılan hataların, Vergi Usul Kanunu’nun 116- 126’ncı maddeleri 

arasında yer alan ve yukarıda, vergi alacağının kalkması bölümünde açıklanan, düzeltmeye 

ilişkin usul ve şartlara göre düzeltilmesiyle, hata sonucunda istenen vergi cezası da ortadan 

kalkmış olur (VUK, m. 375).  

13.5.1.4. Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında 

İndirme  

Mükellef veya vergi sorumlusu, ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi 

farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezalarını, ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine 

başvurarak vadesinde veya teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde 

ödeyeceğini bildirirse; 

1. Vergi ziyaı cezasında, birinci defada yarısı, müteakiben kesilen cezaların üçte biri; 

2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri, indirilir (VUK, m.376/f.1).  

Mükellef veya vergi sorumlusu, ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda 

yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa, cezalarda indirme hükümlerinden 

yararlandırılmaz (VUK, m. 376/f.2). 

Ayrıca, uzlaşma talebinde bulunan mükellefler de cezalarda indirme hükümlerinden 

yararlanamazlar. Ancak, ceza muhatabı, uzlaşma tutanağını imzalamadan önce uzlaşma 

talebinden vazgeçtiğini beyan etmek şartıyla indirim talep edebilir (VUK, ek. m. 9). 

Vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları da indirim hükümleri 

kapsamındadır (VUK, m.376/f.3). 

Buna göre, cezalarda indirme hükümlerinden yararlanma koşulları şu şekilde 

sıralanabilir: 
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1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen bir vergi olması, 

2. Mükellef veya vergi sorumlusunun, ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren 30 gün 

içinde ilgili vergi dairesine başvurması, 

3. Vergi veya vergi farkı ile indirimlerden arta kalan cezaların kanunda belirtilen 

sürelerde ödenmesi, 

4. İndirim talep edilen vergi ve cezaların dava konusu yapılmaması, 

5. İndirim talep edilen vergi ve cezaların uzlaşma konusu yapılmaması.  

13.5.1.5. Uzlaşma 

Uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine uygun olarak uzlaşma vaki olduğu 

takdirde, uzlaşmada vergi ziyaı cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşmada ise vergi ziyaı cezalarının 

yanı sıra usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da kalkabilmektedir. 

13.5.1.6. Tahsil Zaman Aşımı  

Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında Kanun’a göre kamu alacağı olan vergi 

cezaları, vadelerinin rastladığı takvim yılını takip eden yılın başından itibaren beş yıl içinde 

tahsil edilmediği takdirde, tahsil zaman aşımı yoluyla ortadan kalkar.  

13.5.1.7. Terkin 

Vergi cezalarını kaldıran sebeplerden bir başkası da terkindir. Doğal afetler, tahsil 

imkânsızlığı, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin gider fazlalığı dolayısıyla ekonomik bulunmaması 

sebepleriyle, idare cezanın tahakkukundan (tahakkuktan vazgeçme) veya tahsilinden 

vazgeçebilmektedir.  

13.5.1.8. Yargı Kararları  

Hukuka aykırı olarak kesilen vergi cezaları, ceza muhataplarınca açılacak davalar 

sonucunda, vergiler gibi, vergi yargısı mercilerince kaldırılabilir.  

13.5.1.9. Vergi Afları (Mali Aflar)  

Sekizinci Bölüm’de de açıklandığı gibi, eşitlik ilkesine aykırı olması ve cezaların 

caydırıcılığını azaltması yönlerinden ve diğer bazı bakımlardan eleştirilmesine rağmen vergi 

afları, vergi cezalarının kaldırılmasında zaman zaman başvurulan yollardan biri olma özelliğini 

korumaktadır.  
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13.5.2. Ceza Kesilmeyecek Hâller 

13.5.2.1.Yanılma 

Yanılma, kusurluluğu kaldıran hâllerdendir. Kusurluluğun bulunmaması hâlinde suçun 

unsurları eksik olacağından cezalandırma şartı da yoktur. Vergi Usul Kanunu’na göre yanılma 

nedeni olarak kabul edilen aşağıdaki hâllerde vergi cezası kesilmez ve gecikme faizi 

hesaplanmaz (VUK, m.369): 

Yanılma ile ilgili olarak, Vergi Usul Kanunu’nun “yanılma ve görüş değişikliği” kenar 

başlıklı 369’uncu maddesinde şu hükümlere yer verilmiştir: 

“Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları 

veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması hâlinde vergi 

cezası kesilmez ve gecikme faizi hesaplanmaz.  

Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların genel tebliğ veya 

sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi hâlinde, oluşan 

yeni görüş ve kanaate ilişkin genel tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten itibaren 

geçerli olup, geriye dönük olarak uygulanamaz.  

Şu kadar ki, bu hüküm yargı mercileri tarafından iptal edilen genel tebliğ ve 

sirküler hakkında uygulanmaz.”  

VUK, m. 369’da tanımlanan yanılma hâllerinin varlığının bir başka sonucu, daha önce 

de açıklandığı gibi, yanılma hâlinin mevcut olmasına rağmen kesilen vergi ziyaı cezasının 

uzlaşma konusu yapılabilmesidir. 

Vergi Usul Kanunu’nda, yanılma hâlinde ceza sorumluluğunu düzenleyen 369’uncu 

maddeye çok benzer içerikli başka bir madde daha bulunmaydı. Kanunun “Vergi Davaları” 

başlıklı beşinci kitabında yer alan, “mükelleflerin izahat talebinde bulunabilecekleri” kenar 

başlıklı 413’üncü maddesinde, mükelleflerin Maliye Bakanlığından veya bakanlığın bu konuda 

yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulaması bakımlarından belirsiz ve 

tereddütte yol açacak nitelikte gördükleri konularda açıklama isteyebilecekleri; yetkili 

makamların yazı ile istenecek açıklamayı yazı ile veya sirkülerle cevaplamak zorunda oldukları 

ve alacakları cevaplara göre hareket eden mükelleflerin bu hareketleri cezayı gerektirse dahi 

ceza kesilmeyeceği hükümlerine yer verilmiş idi. Maddenin, 23/07/2010 tarih ve 6009 sayılı 

Kanun’un 15’inci maddesiyle değişik şeklinde, alacakları cevaplara göre hareket eden 

mükelleflerin bu hareketlerinin cezayı gerektirmesi hâlinde ceza kesilmeyeceği hükmüne yer 

verilmemiştir. Buna rağmen, bir hukuka uygunluk sebebi oluşturan özelge ve sirküler gibi 

kaynaklara uygun hareket edilmesi hâlinde ceza kesilemeyeceğinin genel hükümler 

çerçevesinde kabulü gerekir.  
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13.5.2.2. Pişmanlık ve Islah 

 “Pişmanlık ve ıslah”, mükellefin, işlediği suçu ilgili yerlere kendiliğinden bildirerek 

suçun sonuç unsurunun gerçekleşmesini önlemesi nedeniyle vergi ziyaı cezasından, vergi 

ziyaına VUK, m. 359’da tanımlanan kaçakçılık fiilleri ile neden olmuş ise hem vergi ziyaı 

cezasından, hem de kaçakçılık hapis cezalarından kurtulması sonucunu doğuran bir “etkin 

pişmanlık” (faal nedamet) kurumudur. 

Beyana dayanan vergilerde, vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle 

bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin, kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara 

kendiliğinden dilekçe ile haber vermeleri hâlinde, aşağıda yazılı şartlarla vergi ziyaı cezası 

kesilmez (VUK, m. 371): 

1. Mükellefin durumu haber verdiği tarihten önce, bir muhbir tarafından herhangi bir 

resmi makama dilekçe ile veya tutanakla belgelenmek koşulu ile sözlü olarak konuya ilişkin 

ihbarda bulunulmamış olması. (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması 

şarttır); 

2. Haber verme dilekçesinin P729F

730
P yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde herhangi 

bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden önce 

(kaçakçılık suçu oluşturan fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara 

geçirilmiş olması; 

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin, mükellefin haber verme dilekçesinin 

verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde verilmesi; 

4. Eksik veya yanlış yapılan beyanın, haber verme dilekçesinin verildiği tarihten 

başlayarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi; 

5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin 

geciktiği her ay ve kesri için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 

51’inci maddesinde belirtilen oranda uygulanacak bir zamla P730F

731
P birlikte haber verme tarihinden 

başlayarak 15 gün içinde ödenmesi.  

Bu şartların yerine getirilmesi hâlinde, kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında, 

kaçakçılık (VUK, m. 359) hükümleri uygulanmaz.  

Pişmanlık ve ıslah hükümleri, emlak vergisi (bina ve arazi vergileri) ile (VUK, m. 

371/son fıkra), Vergi Usul Kanunu’na tabi olmamaları nedeniyle, gümrük idarelerince alınan 

vergi ve resimlerde (VUK, m. 2) uygulanmamaktadır P731F

732
P. 

                                                 
730 Uygulamada, “haber verme dilekçesi” deyimi yerine, daha yaygın olarak “pişmanlık dilekçesi” deyimi 
kullanılmaktadır. 

731  Bu zamma uygulamada “pişmanlık zammı” denilmektedir.  

732  Vergi Usul Kanunu’nun kabulünden çok sonra beyan esasına geçilen, 3/4/2002 tarihli ve 4751 sayılı kanunla 
ise bu esasın tekrar terkedilerek bildirim esasının uygulanmaya başlandığı emlak vergisinde 1980 öncesi yıllarda 
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13.5.2.3. Mücbir Sebepler  

Yanılma gibi kusurluluğu kaldıran hâllerden bir başkası da mücbir sebeplerdir. Vergi 

Usul Kanunu’nun 13’üncü maddesinde sayılan mücbir sebeplerden herhangi birinin varlığı 

malûm ise veya belgelenir ve ispat olunursa vergi cezası kesilmemektedir (VUK, m. 373). 

13.5.2.4. Ceza Kesmede Zaman Aşımı 

Aşağıda belirtilen süreler geçtikten sonra vergi cezası kesilmez (VUK, m. 374): 

1.  Vergi ziyaı cezasında, cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını 

takip eden yılın birinci gününden başlayarak; fatura ve benzeri belge verilip alınmaması ve 

diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması (VUK, m. 353) ile bilgi vermekten çekinme ilgili 

fiiller (VUK, mükerrer m. 355) dolayısıyla kesilecek özel usulsüzlük cezalarında, 

usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl;  

2.  Usulsüzlüklerde, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden 

başlayarak iki yıldır. 

Ancak, vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi hâlinde, kesilecek ceza, vergi ziyaı 

cezası için belirlenen zaman aşımı süresi içinde kesilir (VUK, m. 374/2). 

Zaman aşımı süreleri içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmesi zaman aşımını keser 

(VUK, m. 374/3). 

  

                                                 
pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanmasında bazı sorunlarla karşılaşılmıştır. Düşük matrah beyan edilmesini 
önlemek amacıyla bir güvenlik tedbiri olarak 1972 yılında Anayasaya konulan, kamulaştırma bedelinin beyan 
edilen emlak vergisi matrahını aşamayacağı hükmü nedeniyle bazı mükellefler düşük bedelden kamulaştırma 
ihtimaline karşı kendilerini korumak için pişmanlık hükümlerinden yararlanarak matrah yükseltme yoluna 
başvurmuşlardır. Çıkan uyuşmazlıklar sonucunda Danıştay, kamulaştırma işlemine başlanmasından sonra yapılan 
pişmanlık başvurularının geçerli olmayacağı yönünde kararlar vermiştir (Bak. Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi 
Sistemi, 5. Baskı (1976), s. 688. Nihayet, Vergi Usul Kanunu’nda 30/12/1980 tarihli 2365 sayılı kanunla yapılan 
düzenleme ile Pişmanlık ve ıslah hükümlerinin bina ve arazi vergilerinde (emlak vergisinde) uygulanmayacağı 
hükme bağlanmıştır.  
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Uygulama Soruları 

1. Vergi ceza hukukunda tekerrürü açıklayınız. 

2. Vergi ziyaını ve cezasını açıklayınız. 

3. Vergi Usul Kanunu’na göre kaçakçılık suçlarını oluşturan hareketleri sayınız. 

4. Vergi mahremiyetini ve ihlalinin sonuçlarını açıklayınız. 

5. Memurların mükellefin özel işlerini, vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili 

hesap, yazı ve diğer özel işlerini yapma yasağını ve yasağın ihlalinin sonuçlarını açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, vergi ceza hukuku ilkelerini, bu kapsamda, ceza sorumluluğu, tekerrür, 

birleşme esaslarını; vergi ziyaı ve usulsüzlükler ile cezalarını; kaçakçılık suçlarını, vergi 

mahremiyetinin ihlalini ve memurların, mükellefin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili 

özel işlerini yapmasını ve cezalarını; cezaların ödenmesi, kalkması ve ceza kesilmeyecek hâlleri 

öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Bölüm Soruları 
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14. VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

- Vergş uyuşmazlığı kavramı 

- Vergilendirme işlemlerinin hukuka aykırılığı ve iptal nedenleri 

- Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları 

- Vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözümü  

- Vergi yargısının kuruluşu ve görevleri 

- Vergi yargılaması usulü 

- Vergi yargısında kanun yolları 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Vergilendirme işlemlerini hukuka aykırı kılan nedenleri açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde edileceği 

veya geliştirileceği 

Vergilendirme 

İşlemlerinin Hukuka 

Aykırılığı ve İptal 

Nedenleri 

Vergilendirme işlemlerinin 

yetki, şekil, sebep, konu ve 

amaç yönlerinden hukuka 

aykırılığının kavranması. 

Konuyla ilgili ders kitabının yanı 

sıra konu ile ilgili yardımcı 

kaynakların okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

varsa yargısal içtihatların taranarak 

incelenmesi. 

Vergi Uyuşmazlıklarının 

İdari Çözüm Yolları 

Vergi uyuşmazlıklarının 

idari çözüm yolları olan 

düzeltme, uzlaşma ve 

cezalarda indirmeyi 

kavramak. 

Konuyla ilgili ders kitabının yanı 

sıra konu ile ilgili yardımcı 

kaynakların okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

varsa yargısal içtihatların taranarak 

incelenmesi. 

Vergi Yargısının 

Kuruluşu ve Görevleri 

Vergi yargı sistemi içinde 

yer alan yargı mercileri olan 

vergi mahkemeleri, bölge 

idare mahkemeleri ve 

Danıştay’ın örgütsel yapısı 

ile yetki ve görevlerini 

kavramak. 

Konuyla ilgili ders kitabının yanı 

sıra konu ile ilgili yardımcı 

kaynakların okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

varsa yargısal içtihatların taranarak 

incelenmesi. 

Vergi Yargılaması Usulü 

Vergi yargılaması usulü 

ilkelerini, vergi davasının 

açılmasını, davaların karara 

bağlanmasın ve kararlara 

karşı başvuru yollarını 

(kanun yolları) kavramak. 

Konuyla ilgili ders kitabının yanı 

sıra konu ile ilgili yardımcı 

kaynakların okunması, ilgili kanun 

maddelerinin ve diğer ilgili 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve 

varsa yargısal içtihatların taranarak 

incelenmesi. 
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Anahtar Kavramlar 

 Vergi Uyuşmazlığı 

 Vergilendirme İşlemlerinin Hukuka Aykırılık Nedenleri 

 Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümü 

 Vergi Yargısının Kuruluşu ve Görevleri 

 Vergi Yargılaması Süreci 

 İvedi Yargılama Usulü 

 Vergi Yargısında Kanun Yolları 
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Giriş 

Uyuşmazlık (ihtilaf) bir hakkın ortaya çıkması, kapsamı veya sonuçları üzerinde 

anlaşamamazlık olarak tanımlanabilir P732F

733
P. Uyuşmazlık durumunda, bir konunun veya bir 

ilişkinin tarafları arasında fikir birliği yoktur P733 F

734
P. Vergi uyuşmazlığı (vergi ihtilafı) ise vergi 

idaresi ile mükellefler arasında vergi ödevi ilişkisinden dolayı ortaya çıkan hukuki 

anlaşmazlıkları ifade eder. Vergi uyuşmazlığının temel kaynağını mükellef ile vergi dairesi 

arasındaki anlayış farklılığı ya da görüş ayrılığı oluşturmaktadır P734F

735
P.  

Vergi uyuşmazlıkları, ekonomideki değişikliklere paralel olarak sık sık değişen vergi 

kanunlarının anlaşılma ve uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, vergi memurlarının hazineci 

yaklaşımları, mükelleflerin kanunen ödemeleri gereken vergiden daha az vergi ödeme ya da hiç 

ödememe eğiliminde olmaları gibi nedenlerle, özellikle mükellefiyet, ceza kesme ve tahsil 

konularında ortaya çıkar. Mükellefiyetle ilgili uyuşmazlıklar vergi matrahı, vergi miktarı, 

muaflık ve istisnalar ile mükellefin şahsında yapılan hatalardan; ceza kesme ile ilgili 

uyuşmazlıklar, cezayı gerektiren fiilin işlenmediği ya da başka bir cezanın kesilmesi gerektiği 

iddialarından; tahsil uyuşmazlıkları ise tebliğ edilen ödeme emrinin konusunu oluşturan borcun 

tamamen veya kısmen ödendiği veya bu borcun zaman aşımına uğradığı iddialarından 

doğmaktadırP735 F

736
P. Bunların yanı sıra, vergi kanunlarının anayasaya; tüzük ve yönetmeliklerin de 

kanunlara aykırılığı iddiaları da uyuşmazlıklara neden olabilmektedir P736F

737
P.  

Vergi uyuşmazlıkları esas olarak yargı mercileri tarafından çözüme bağlanmakla 

birlikte, yargıya gidilmeksizin idari çüzüm yollarına başvurularak da sona erdirilebilirler. İdari 

çözüm yolları; vergi hatalarında düzeltme, uzlaşma ve cezalarda indirmedir. Yargısal süreçte 

ise ilk derece mahkemesi olarak vergi mahkemeleri; istinaf mercii olarak Bölge idare 

mahkemeleri, temyiz mercii olarak da Danıştay görevlidir.  

Türkiye’de vergi yargısının kanun kaynakları; 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı 

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’dur. 

                                                 
733  Türk Hukuk Lûgatı, 3. Baskı, Türk Hukuk Kurumu, Ankara, 1991, s. 151, “ihtilâf” maddesi.   

734  Metin TAŞ, Vergi Yargısı, Ekin Kitabevi, Ankara, 2003, s. 7. 

735  Şükrü KIZILOT, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2003, s. 36. 

736  Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, ss. 115-116; Şerafettin AKSOY, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı 
Sistemi, s. 57. 

737  Sadık KIRBAŞ, op.cit., s. 196. 
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14.1. Vergilendirme İşleminin Hukuka Aykırılığı ve İptal Nedenleri 

Diğer idari işlemler gibi, vergilendirme işlemleri de yetki, şekil, sebep, konu ve amaç 

yönlerinden hukuka aykırı olabilirler. İdari işlemlerin bu beş unsurundan herhangi biri ile ilgili 

olarak ortaya çıkabilecek hukuka aykırılıklar, menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal 

davalarının konusunu oluşturmaktadır (İYUK, m.2/a).  

14.1.1. Vergilendirme İşleminin Yetki Yönünden Hukuka Aykırılığı 

Yetki, vergi idaresinin kamu gücünü kullanarak işlem yapabilme yeteneğidir P737F

738
P. 

İdarenin vergi kanunları ile verilen yetkinin dışına çıkarak işlem yapması hâlinde, 

vergilendirme işleminin yetki yönünden hukuka aykırılığı söz konusu olur.  

Vergi hukukunda yetki, özel hukukta olduğunun aksine, bir yükümlülüğün de ifadesi 

olduğundan, vergi işlem ve incelemeleri ile görevli memurlar kanunla verilen yetkileri 

kullanmak zorundadırlar. Yetkinin hukuka aykırı kullanılması gibi, kullanılmaması da bir iptal 

nedeni sayılabilir P738F

739
P.  

Vergilendirme işlemlerinin yetki yönünden hukuka aykırılığının dört ayrı görünümü 

bulunmaktadır. Bunlar; yer, zaman, kişi ve konu bakımlarından yetkisizlik hâlleridir. 

Yer bakımından yetkisizlik, idarenin yetkisini kanunla belirlenen coğrafi alanın 

dışında kullanması demektir. Örneğin, Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gelir vergisi, istisnalar 

dışında, mükellefin ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesi tarafından tarh edilir (GVK, 

m. 106/f.1). Gelir vergisinin kanunda belirtilen tarha yetkili daireler yerine başka bir vergi 

dairesi tarafından tarh edilmesi, yer bakımından yetki aşımı sonucunu doğurur P739F

740
P.  

Zaman bakımından yetkisizlik, idarenin yetkisini kanunla belirlenen süreler geçtikten 

sonra kullanılmasını ifade eder. Vergi Usul Kanunu’nda verginin tarh ve tebliği için, Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da ise verginin tahsili için öngörülen tahakkuk ve 

tahsil zaman aşımı süreleri geçtikten sonra verginin tarh ve tebliği, tahakkuku ve tahsili 

mümkün değildir. Aksi takdirde, zaman bakımından yetki aşımı söz konusu olur.  

Kişi bakımından yetkisizlik, bir görevlinin idare adına karar alma yetkisi bulunmayan 

bir konuda karar alması hâlinde ortaya çıkmaktadır. “Yetki gaspı” da denilen bu durumda, 

yetkisiz kişinin aldığı karar yok hükmündedir. Yok hükmünde olan işlemler ise her zaman 

idarece geri alınabilecekleri gibi, herhangi bir hak doğurmayacaklarından, her zaman iptal 

davasına da konu olabilirler P740F

741
P. Vergi Usul Kanunu’nda, vergi hatalarının düzeltilmesine vergi 

                                                 
738  Şerafettin AKSOY, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, s. 59. 

739  Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, 14. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001, s.203.  

740  Şerafettin AKSOY, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, ss. 59-60. 

741  Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 207. 
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dairesi müdürünün karar vereceği hükmüne yer verilmiştir (VUK, m.120/f.1). Başka bir 

memurun düzeltme kararı vermesi kişi bakımından yetkisizlik hâlini göstermektedir.  

Anayasanın 123’üncü maddesine göre, “idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve 

kanunla düzenlenir”. Vergi işlem ve incelemeleri ile görevli olanlar, yetkilerini ancak kanunla 

belirlenen konularda kullanabilirler. Bu çerçevenin dışına çıkmaları hâlinde, konu bakımından 

yetkisizlik hâlinden söz edilir. Örneğin, veraset ve intikal vergisini tarh etmeye yetkili bir vergi 

dairesinin gelir vergisi tarh etmesi, konu bakımından yetki aşımını ifade eder P741F

742
P. Konu 

bakımından yetkisizlik, astın üst yerine ya da üstün ast yerine karar alması; bir kuruluşun bir 

başka kuruluş yerine karar alması gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir P742F

743
P. 

14.1.2. Vergilendirme İşleminin Şekil Yönünden Hukuka Aykırılığı 

Bütün idari işlemler gibi vergilendirme işlemlerinin de önceden belirlenmiş şekil 

kurallarına uygun olması zorunludur. Şekil unsuru, vergi idaresince tesis edilen vergilendirme 

işleminin kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğine sahip oluncaya izlenmesi gereken 

yol ve usuller olarak tanımlanmaktadır P743F

744
P. Vergilendirme işlemlerinin hukuka uygun biçimde 

doğabilmeleri için kanunda belirtilen usul ve şekil kurallarına uygun olmaları gereklidir P744F

745
P. Bu 

kuralların önceden belirlenmesi, idareye yapacağı işlerde izleyeceği yolu gösterdiği gibi, 

mükelleflere hukuki güven de sağlamaktadır P745F

746
P.  

 Vergilendirme işlemlerinin usul ve şekil kurallarına uygun olarak tesis edilmemeleri, 

genel olarak işlemin şekil yönünden hukuka aykırılığı sonucunu doğurur. Bununla birlikte, şekil 

kurallarına her aykırılık vergilendirme işlemini aynı derecede sakatlamaz P746F

747
P. Vergilendirme 

işleminin esasına etkili olan (birincil) aykırılıklar iptal nedeni olurken, esasa etkili olmayan 

(ikincil) aykırılıklar iptal nedeni sayılmamaktadır. Vergi ve ceza ihbarnamelerinin kanunda 

düzenlenen usul kurallarına aykırı olarak tebliğ edilmesi; tahakkuk fişi, ihbarnameler, takdir 

kararları ve diğer çeşitli belgelerin Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen 

bilgileri içerecek şekilde düzenlenmemesi şekil yönünden hukuka aykırı işlemlerin 

örneklerindendir.  

14.1.3. Vergilendirme İşleminin Sebep Yönünden Hukuka Aykırılığı 

Vergilendirme işleminin sebep yönünden hukuka aykırılığı bir başka iptal nedenidir. 

İdarenin bütün tasarruflarının, özel hukuktakinden çok daha geniş ve esaslı bir sebebe 

dayanması gereği genel olarak kabul edilmiştir P747F

748
P. İdari işlemin dayanağını ya da bir nevi 

                                                 
742  Turgut CANDAN, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2005,  s. 126. 

743  Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 207. 

744  Şerafettin AKSOY, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi,  s. 60. 

745  Turgut CANDAN, İdari Yargılama Usulü Kanunu, s. 130. 

746  Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 215.  

747  Şerafettin AKSOY, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi,  s. 60. 

748  Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 1. Cilt, s. 281; Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel 
Yargı, s. 222.  
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gerekçesini oluşturan sebep unsuru, idareyi belli bir işlem yapmaya yönelten ve nesnel hukuk 

kurallarınca idari işlemin yapılmasından önce belirlenmiş bulunan durum, olay ve işlemler 

olarak tanımlanmaktadırP748 F

749
P.  

Vergi tarhı işleminin sebep unsurunu vergiyi doğuran olay oluşturur. Tarh işleminin 

hukuki sebebi soyut kanun hükmü, maddi sebebi ise somut maddi olaydır P749F

750
P. Somut maddi 

olayın (somut tipin) vergiyi doğuran olayı tanımlayan soyut kanun hükmüne uygun olmaması, 

başka bir deyişle, tipikliğin gerçekleşmemesi hâlinde, tarh işlemi sebep unsuru bakımından 

hukuka aykırı olurP750F

751
P. Bununla birlikte, somut maddi olayın soyut vergi kanunu hükmüne uygun 

olmasının, başka bir ifade ile tipikliğin gerçekleşmesinin, verginin tarh edilmesi için yeterli 

sebep olmadığı, ayrıca matrahın da belirlenmesinin gerekli olduğu belirtilmelidir P751F

752
P.  

14.1.4. Vergilendirme İşleminin Konu Yönünden Hukuka Aykırılığı  

Vergilendirme işlemlerinin konu yönünden hukuka aykırılığı da bir başka iptal 

nedenidir. Konu unsuru, idari işlemin doğurduğu hukuki sonuçtur P752F

753
P. İdari işlemin dayanağını 

oluşturan sebep unsuru ile işlemin doğuracağı sonucu ifade eden konu unsuru arasında bir sebep 

sonuç ilişkisi bulunmaktadır. İdare, kanunun öngördüğü sebebe dayanarak, bu sebeple ilgili 

olmayan bir sonuç doğuracak şekilde işlem tesis edemez ve istediği sonuca uygun bir başka 

sebep de kullanamaz Aksi takdirde, söz konusu işlemin konu ya da sebep yönünden hukuka 

aykırılık nedeniyle iptali gerekir P753F

754
P.  

Verginin kanuniliği ilkesi gereği, öznel vergilendirme işlemlerinde somut maddi olayın 

kanun hükmüne (soyut norm) uygun olması, diğer bir ifade ile tipikliğin gerçekleşmesi zorunlu 

olduğundan, vergilendirme işleminin sebep unsurunu ifade eden tipiklik ilişkisi ile vargı 

(sonuç) arasındaki ilişkinin doğru bir şekilde kurulması gereklidir. Bu ilişkinin yanlış kurulması 

hâlinde, vergilendirme işlemi hukuka aykırı olur P754F

755
P.  

Konu yönünden hukuka aykırılık hâlleri çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bu hâllerin 

başlıcaları; hukuka aykırılığı çok açık olarak görülebilen idari işlemler tesis edilmesi, kanunun 

yasakladığı konularda karar alınması, bireylere hukuki dayanağı olmayan yükümlülükler 

getirilmesi, kuralların kıyasen uygulanmasıdır P755F

756
P. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda 

verginin konusu, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan kişilere ait mallar ile Türkiye’de 

bulunan malların veraset yoluyla veya hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda kişiden 

kişiye intikali olarak tanımlanmaktadır (VİVK, m. 1/f.1). Örneğin, ivazsız bir intikal sonucunda 

                                                 
749  Metin GÜNDAY, İdare Hukuku, 9. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2004, s. 138. 

750  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 87. 

751  Ibid., s. 92. 

752  Turgut CANDAN, İdari Yargılama Usulü Kanunu, s.150. 

753  Metin GÜNDAY, op.cit., s. 143; Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 230; Muallâ ÖNCEL, Ahmet 
KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 92.  

754  Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, ss. 230-231. 

755  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 93.    

756  Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, ss. 231-233. 
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ortaya çıkan servet artışının, veraset ve intikal vergisi yerine gelir vergisine tabi tutulması işlemi 

konu bakımından sakatlar.  

14.1.5. Vergilendirme İşleminin Amaç Yönünden Hukuka Aykırılığı 

İdari işlemin amaç unsurunu kamu yararı oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, idari 

işlemin tesisi ile gerçekleştirilmesi istenen son amaç kamu yararıdır. Kamusal yetkilerin kamu 

yararı dışında başka amaçlarla kullanılması işlemi amaç yönünden sakatlayarak iptalini 

gerektirir. Amaç yönünden hukuka aykırılık iddiası, mahkemenin işlemi yapan kamu 

görevlisinin niyetini araştırmasını gerektirir. Amaç yönünden hukuka aykırılık kamu düzeni ile 

ilgili olmadığından mahkeme tarafından kendiliğinden göz önüne alınmaz, ancak ileri 

sürüldüğünde araştırılabilir P756F

757
P.  

Vergilendirme işlemlerinin amaç unsurunu da kamu yararı oluşturmakla birlikte, 

verginin kanuniliği ilkesinin gereği olarak, vergi alacağının doğması verginin alınması için 

yeterli olacağından, vergilendirme işlemlerinde amaç denetimi yapılmasına ihtiyaç yoktur. 

Başka bir ifade ile kanunda sebebi açıkça belirtilen bir işlemin kamu yararı amacıyla yapılıp 

yapılmadığı araştırılmayacak, sebep belirtilmişse işlem yapılacaktır. Ancak, sebep unsurunun 

kanunda açık olarak yer almaması hâlinde, vergilendirme işleminin genel amaç olan kamu 

yararını gerçekleştirmek üzere tesis edilmesi gerekir P757F

758
P. 

14.2. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları 

Vergi uyuşmazlıklarının iki ayrı çözüm yolu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi idari, 

ikincisi ise yargısal çözüm yoludur. İdari çözüm yolu, mükellef ile vergi dairesi arasındaki 

uyuşmazlık konusunun anlaşarak ya da idari denetim süreci içinde ortadan kaldırılması 

yöntemidir. Vergi hatalarında düzeltme, uzlaşma ve cezalarda indirim idari çözüm yollarıdır P758F

759
P.  

İdari çözüm yollarının iki temel özelliği bulunmaktadır. İlk olarak, bu yollara başvuru 

zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. İkinci olarak, idari çözüm yollarına başvuran, ancak kendi 

yararına sonuç elde edemeyen mükellefler ya da ceza kesilenler ile bu yollara hiç 

başvurmayanlar yargısal çözüm yolunu da tercih edebilirler P759F

760
P. 

14.2.1. Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları  

Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları, uyuşmazlık konusunun vergi yargısı 

mercilerine başvurulmadan, idari aşamada ortadan kaldırılmasını ifade eder. İdari çözüm 

yollarına hiç başvurulmadan ya da başvurulup anlaşma sağlanamadığı takdirde yargısal çözüm 

yoluna da gidilebilmektedir. Türk vergi hukukunda vergi hatalarında düzeltme ve reddiyat, 

                                                 
757  Ibid., s. 234. 

758  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., ss. 91-92.  

759  Şerafettin AKSOY, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi,  s. 65; Karş. Muallâ ÖNCEL, Ahmet 
KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 170. 

760  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 170; Yusuf KARAKOÇ, Genel Vergi 
Hukuku, s. 665.  
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uzlaşma ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme (cezalarda indirim) 

olmak üzere üç idari çözüm yolu bulunmaktadır.  

14.2.1.1. Vergi Hatalarında Düzeltme ve Reddiyat 

Vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere 

fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması olarak tanımlanan vergi hatalarının düzeltilmesi 

için yargı yoluna gidilebileceği gibi, bu hatalar mükellefin talebi üzerine veya idarece resen 

düzeltilebilir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 116, 117 ve 118’inci maddelerinde tanımlanan vergi hatalarının 

tahakkuk zaman aşımı içinde ortaya çıkarılmaları kaydıyla (VUK, m. 126) düzeltilmesi 

imkânının bulunması, muhtemel bir uyuşmazlık konusunu ve dolayısıyla vergi yargısına 

başvurma gereğini ortadan kaldırabilmektedir. 

14.2.1.2. Uzlaşma 

İkmalen, resen ve idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin olarak kesilen vergi ziyaı 

cezalarının tahakkuk edecek miktarları konusunda, idarenin mükellefler ile kanunda belirtilen 

koşullar dâhilinde anlaşmasını ifade eden uzlaşma, vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları 

içinde ayrı bir öneme sahiptir.  

Uzlaşma kurumu, bir taraftan vergi alacağının tahsilinin gecikmesini, değer kaybına 

uğramasını ve tahsilinin şüpheli hâle gelmesini önleyerek kısa süre içinde hazineye intikalini 

sağlarken, diğer taraftan, mükellefi zor ve karmaşık bir yargısal süreç içinde yükleneceği 

külfetlerden kurtarmaktadır P760F

761
P.  

Uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabı uzlaşma vaki olduğu takdirde 

dava açamaz. Yargı yoluna ancak uzlaşma vaki olmadığı (gerçekleşmediği) takdirde gidilebilir. 

Ayrıca, mükellef veya ceza muhatabı, uzlaşma talep ettiği vergi veya ceza için, uzlaşma 

talebinden önce dava açmışsa, dava uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi 

mahkemesince incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar 

hükümsüz sayılır (VUK, ek.m. 7).  

14.2.1.3. Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında 

İndirme (Cezalarda İndirim) 

Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirimden yararlanılabilmesi, 

diğer koşulların yanı sıra indirim talep edilen cezaların ve bu cezalar ile ilgili vergilerin dava 

konusu yapılmaması koşuluna da bağlandığından ve bu koşul, mükelleflerin ve ceza 

muhataplarının yargı yerine indirim yoluna yönelmelerini teşvik edici niteliğe sahip 

                                                 
761  Şerafettin AKSOY, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi,  ss. 109-110. 
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olduğundan, cezalarda indirim vergi hatalarında düzeltme ve uzlaşma gibi vergi 

uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları arasında yer alır (VUK, m. 376).  

14.2.2. Vergi Yargısı (Yargısal Çözüm Yolu) 

Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde idari yollardan sonuç alınamaması ya da bu yollara 

hiç başvurulmaması hâlinde yargısal çözüm yoluna başvurulabilir. “Barışçıl” olarak 

nitelendirilen idari çözüm yollarının aksine yargısal çözümde, davacı ve davalı arasında var 

olan çekişme (niza), yargı merciinin kararı ile kesin olarak sona erer. Yargısal süreç sonunda, 

bir taraftan uyuşmazlık ortadan kalkarken, diğer taraftan, idarenin yargısal denetiminin de 

gerçekleştirilmesi suretiyle, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak vergilendirme işlemlerinde 

kanuna uygunluk sağlanarak verginin kanuniliği ilkesi geçerli kılınmaktadır P761F

762
P.  

Vergi yargısının asli (birincil) ve tali (ikincil) işlevler olmak üzere iki ayrı işlevi 

bulunmaktadır. Vergi uyuşmazlıklarının çözüme bağlanması, vergi yargısının asli (birincil) 

işlevini oluşturur. Vergi yargısının tali (ikincil) işlevi ise düzenleyici işlevi olarak da 

nitelendirilen hukuki içtihat yaratma işlevidir P762F

763
P.  

14.2.2.1. Vergi Yargısı Örgütünün Kuruluşu 

Türkiye’de vergi uyuşmazlıkları ile ilgili hükümler, 1982 yılından önce, Vergi Usul 

Kanunu’nun 379-412 maddeleri arasında yer almaktaydı. Bu hükümler, 6/1/1982 tarihinde 

kabul edilen, 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 

Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

63’üncü maddesiyle, vergi mahkemelerinin göreve başladıkları tarihte yürürlükten 

kaldırılmıştırP763F

764
P. Bu düzenlemelerle vergi yargısı, vergi mahkemesi-bölge idare mahkemesi ve 

vergi mahkemesi-Danıştay şeklinde olmak üzere iki dereceli (iki kademeli) olarak 

oluşturulmuşturP764F

765
P. Bu iki dereceli yapı, bölge idare mahkemelerinin vergiler ile ilgili görev 

alanının çok sınırlı tutulmuş olması nedeniyle iş yükü artan Danıştay’ın, bir yüksek içtihat 

mahkemesi olarak etkinliğinin azaldığı gerekçesiyle bazı yazarlarca eleştirilmekte ve bu 

çerçevede, bölge idare mahkemelerinin işlevlerini arttıracak ve Danıştay’ın yükünü azaltarak 

ona tam bir içtihat mahkemesi niteliğini kazandıracak üç dereceli bir vergi yargısının 

oluşturulması önerilmektedir P765F

766
P.  

                                                 
762  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 185; Yusuf KARAKOÇ, Genel Vergi 
Hukuku, s. 733..  

763  M. Kâmil MUTLUER, Türkiye’de Vergi Yargı Sistemi, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Yayını, No:141/87, Eskişehir, 1975, ss. 21-23;  Şerafettin AKSOY, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi,  
ss. 7-9 

764  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 236. 

765  Şerafettin AKSOY, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi,  s. 158.  

766  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 188.  
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14.2.2.1.1. Vergi Mahkemeleri 

Vergi mahkemeleri, vergi uyuşmazlıklarında görevli ilk derece yargı mercileridir. Bu 

mahkemeler, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet 

Bakanlığınca kurulur ve yargı çevreleri tespit olunur (2576 s.lı Kanun, m. 2/1). Mahkemelerin 

kuruluş ve yargı çevrelerinin tespitinde İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlıklarının (Gümrük 

Müsteşarlığı) görüşleri alınır (2576 s.lı Kanun, m. 2/2). Vergi mahkemelerinin kaldırılmasına 

veya yargı çevrelerinin değiştirilmesine, aynı bakanlıkların görüşleri alınarak, Adalet 

Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından karar verilir (2576 

s.lı Kanun, m. 2/3). Aynı yargı çevresinde birden fazla vergi mahkemesi olması hâlinde, bu 

mahkemeler arasındaki iş bölümü Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir (2576 s.lı 

Kanun m. 2/4)P766F

767
P.  

Vergi mahkemelerinde birer başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Mahkeme kurulları 

başkan ve iki üyeden oluşur. Başkanın yokluğunda kıdemli üye başkana vekâlet eder (2576 s.lı 

Kanun, m. 4).  

Vergi mahkemeleri, genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim 

ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin 

uyuşmazlıklar ile bu konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’un uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları ve diğer kanunlarla verilen işleri çözümler 

(2576 s.lı Kanun, m. 6).  

Vergi mahkemeleri, ilke olarak, kurul hâlinde görev yaparlar P767F

768
P. Uyuşmazlık miktarı 

belli bir parasal sınırıP768F

769
Paşmayan davalar, vergi mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından 

çözümlenir. Bu tür davaların hâkimler arasında dağılımına ilişkin esaslar, işlerde denge 

sağlanacak biçimde, mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir (2576 s.lı Kanun, m. 

7/3).  

14.2.2.1.2. Bölge İdare Mahkemeleri 

Bölge idare mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde tutularak 

Adalet Bakanlığınca kurulur ve yargı çevreleri tespit olunur (2576 s.lı Kanun, m. 2/1). Bu 

mahkemelerin kuruluş ve yargı çevrelerinin tespitinde, İçişleri, Maliye Bakanlıklarının 

görüşleri alınır (2576 s.lı Kanun, m. 2/2). Bölge idare mahkemelerinin kaldırılmasına veya 

yargı çevrelerinin değiştirilmesine, aynı bakanlıkların görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığının 

                                                 
767  Türkiye’de 30 vergi mahkemesi bulunmaktadır. 

768  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 238.  

769  2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un ek 1’inci maddesne göre, tek hâkimle çözümlenecek davalara ilişkin olarak kanunun 7’nci 
maddesinde belirtilen parasal sınır (25.000 Türk lirasını), her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki 
yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi 
hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması 
suretiyle uygulanır. Bu sınır, 19/11/2013 tarihli ve 288826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 430 sıra no.lu Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranının (%3,93) uygulanması ile 2014 yılı için 
28.000 Türk lirası olmaktadır.   
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önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından karar verilir (2576 s.lı Kanun, 

m. 2/3)P769F

770
P.  

Bölge idare mahkemeleri, başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge idare mahkemesi 

adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur. Bölge idare mahkemelerinde biri idare diğeri 

vergi olmak üzere en az iki daire bulunur. Gerekli hâllerde dairelerin sayısı, Adalet 

Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca arttırılıp azaltılabilir. 

(2576 s.lı Kanun, m. 3). 

Bölge idare mahkemelerinin görevleri; İstinaf başvurularını inceleyip karara bağlamak, 

yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını 

kesin karara bağlamak ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmaktır (2576 s.lı Kanun, m. 

3/A). 

Bölge idare mahkemesi başkanının görevleri ise kanunda şu şekilde sayılmıştır (2576 

s.lı Kanun, m. 3/B): 

a) Mahkemeyi temsil etmek. 

b) Bölge idare mahkemesi başkanlar kuruluna ve adalet komisyonuna başkanlık etmek, 

alınan kararları yürütmek. 

c) Bölge idare mahkemesi dairelerinden birine başkanlık etmek. 

d) Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun 

göreceği önlemleri almak. 

e) Bölge idare mahkemesinin genel yönetim işlerini yürütmek. 

f) Bölge idare mahkemesi memurlarını denetlemek. 

g) Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın 

giderilmesi için başkanlar kuruluna başvurmak. 

h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

Bölge idare mahkemesi başkanı ile daire başkanları, başkanlar kurulunu oluştururlar. 

Bölge idare mahkemesi başkanının bulunmadığı hâllerde kurula en kıdemli daire başkanı 

başkanlık eder. Daire başkanının mazereti hâlinde, o dairenin en kıdemli üyesi kurula katılır 

(2576 s.lı Kanun, m. 3/C-1,2,3). 

 

 

                                                 
770  Türkiye’de 28 bölge idare mahkemesi vardır. 



442 

 

Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri şunlardır (2576 s.lı Kanun, m. 

3/C-4): 

a) Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak ihtisaslaşmayı sağlamak 

amacıyla, bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümünü belirlemek, daireler arasında 

çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamak. 

b) Hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleriyle toplanamadığı hâllerde 

ilgisine göre diğer dairelerden üye görevlendirmek. 

c) Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki 

kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki 

kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması hâlinde; resen veya ilgili bölge idare 

mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu aykırılığın veya 

uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, istemin uygun görülmesi 

hâlinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştay Başkanlığı’na iletmek. 

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

Başkanlar Kurulu eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oyların eşitliği hâlinde 

başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır (2576 s.lı Kanun, m. 3/C-6). 

Bölge idare mahkemesi dairelerinin görevleri şunlardır (2576 s.lı Kanun, m. 3/D): 

“a) İlk derece mahkemelerince verilen ve istinaf yolu açık olan nihai kararlara karşı 

yapılan istinaf başvurularını inceleyerek karara bağlamak. 

b) İlk derece mahkemelerince yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen 

kararlara karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak. 

c) Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki görev ve yetki 

uyuşmazlıklarını çözmek. 

d) Yargı çevresi içinde bulunan yetkili ilk derece mahkemesinin bir davaya bakmasına 

fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt 

edildiği veya iki mahkemenin de aynı davaya bakmaya yetkili olduklarına karar verdikleri 

hâllerde; o davanın bölge idare mahkemesi yargı çevresi içinde bulunan başka bir mahkemeye 

nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek. 

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.” 

Bölge idare mahkemelerinde toplantı ve karar usulü şu şekildedir: Bölge idare 

mahkemelerinde her daire, bir başkan ve iki üyenin katılımıyla toplanır. Görüşmeler gizli 

yapılır, kararlar çoğunlukla verilir. Hukuki veya fiili nedenlerle bir daire toplanamazsa, 

Başkanlar Kurulunun kararıyla diğer dairelerden; bu da mümkün olmazsa, Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu’nca diğer bölge idare mahkemelerinden yetkili olarak görevlendirilen 
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üyelerle eksiklik tamamlanır. Daire başkanının hukuki veya fiili nedenlerle bulunamaması 

hâlinde dairenin en kıdemli üyesi daireye başkanlık eder (2576 s.lı Kanun, m. 3/F). 

Her bölge idare mahkemesinde bir bölge idare mahkemesi adalet komisyonu bulunur. 

Komisyon, bölge idare mahkemesi başkanının başkanlığında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunca daire başkanları arasından belirlenen iki asıl üyeden oluşur. Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu ayrıca daire başkan veya üyeleri arasından iki yedek üye belirler. Başkanın 

yokluğunda asıl üye olan kıdemli daire başkanı, asıl üyelerin yokluğunda ise kıdemine göre 

yedek üyeler komisyona katılır. Komisyon eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. Bölge 

idare mahkemesi adalet komisyonu, 24/02/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Kanunu’nun 114 ve 115’ inci maddelerinde belirtilen görevler ile diğer kanunlarla verilen 

görevleri yerine getirir (2576 s.lı Kanun, m. 3/G). 

Bölge idare mahkemesi başkanlığında, dairelerinde ve adalet komisyonunda yeterli 

sayıda yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler 

kurulur. Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda memur bulunur (2576 s.lı Kanun, m. 3/H). 

14.2.2.1.3. Danıştay  

Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare 

Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir (DK, m.1). Fransız Danıştayı’ndan örnek alınarak 

ilk olarak 1868 yılında kurulan Danıştay, son olarak 06/01/1982 tarihli ve 2575 sayılı Kanun’la 

düzenlenmiştir. Anayasaya göre, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı 

merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, kanunda gösterilen belli 

davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar (AY, m. 155/1).  

Danıştay, Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nca gönderilen kanun tasarıları, kamu 

hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini 

bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunda gösterilen 

diğer işleri yapmakla görevlidir (AY, m. 155/2).  

Danıştay’ın karar organları şunlardır (DK, m. 5):  

1. Daireler, 

2. Danıştay Genel Kurulu, 

3. İdari İşler Kurulu, 

4. İdari Dava Daireleri Kurulu, 

5. Vergi Dava Daireleri Kurulu, 

6. İçtihatları Birleştirme Kurulu, 

7. Başkanlar Kurulu, 
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8. Başkanlık Kurulu, 

9. Yüksek Disiplin Kurulu, 

10. Disiplin Kurulu. 

14.2.2.1.3.1. Daireler  

Danıştay, on dördü dava, biri idari daire olmak üzere on beş daireden oluşur. Danıştay’ın 

her dairesinde bir başkan ve yeteri kadar üye bulunur. Heyetler bir başkan ve dört üyenin 

katılmasıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Üye sayısının yeterli olması hâlinde birden 

fazla heyet oluşturulabilir. Bu durumda, oluşturulan diğer heyetlere en kıdemli üye başkanlık 

eder. Müzakereler gizli yapılır (DK, m. 13).  

Dava dairelerinin görevleri, kanunda şu şekilde tanımlanmaktadır (DK, m. 27): 

Dava dairelerinden üçüncü, dördüncü, yedinci ve dokuzuncu daireler vergi dava dairesi; 

diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar. 

İdari dava daireleri ile vergi dava daireleri kendi aralarında iş bölümü esasına göre 

çalışır. Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, dava daireleri arasındaki iş 

bölümü karar tasarısı aşağıdaki esaslar uyarınca, Başkanlık Kurulu tarafından hazırlanır. 

Hazırlanan iş bölümü karar tasarısı, toplantı tarihinden yedi gün önce ilan edilmek kaydıyla 

Genel Kurul’un onayına sunulur. Genel Kurul, iş bölümü karar tasarısını aynen 

onaylayabileceği gibi, üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine değiştirerek de 

onaylayabilir.  

1. İptal davaları ve idari sözleşmelerden doğan davalar yönünden, daireler arasındaki iş 

bölümünün belirlenmesinde uyuşmazlığın kaynaklandığı mevzuat esas alınır.  

2. Tam yargı davaları yönünden iş bölümü;  

a) Zarara neden olan idari işlemden doğan uyuşmazlığı çözmekle görevli daireye göre,  

b) Zarar idari eylemden kaynaklanmışsa hizmetin niteliğine göre belirlenir.  

3. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere ilişkin davalarda vergi dava daireleri 

arasındaki iş bölümünün belirlenmesinde uyuşmazlığın kaynaklandığı mevzuat esas alınır.  

4. Temyiz incelemesi yapmakla görevli daire, aynı konuda ilk derece mahkemesi olarak 

Danıştayda görülecek davalara bakmak ve olağanüstü kanun yolları incelemelerini de yapmakla 

görevlidir. 

5. İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı 

davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince 

yapılır.  
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6. Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı 

davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince 

yapılır. 

7. İşbölümünde idari ve vergi dava dairelerinden herhangi birinin görevinde olduğu 

belirlenmemiş davalara bakmak üzere birer idari ve vergi dava dairesi görevlendirilir. 

8. İşbölümünde aynı mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıkların birden fazla dairede 

çözümlenmesi konusunda farklı esaslar belirlenebilir. 

Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri normal çalışma ile karşılanamayacak oranda 

artmış ve daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmiş ise takvim yılı 

başında ikinci fıkrada belirlenen usule göre bir kısım işler başka daireye verilebilir.  

Alınan kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımı izleyen ay başından itibaren 

uygulanır. 

14.2.2.1.3.2. Danıştay Genel Kurulu  

Danıştay Genel Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları 

ve üyeler ile Genel Sekreterden oluşur (DK, m. 15/1). 

Danıştay Genel Kurulu, Danıştay Kanunu ve diğer kanunlarla bu kurula verilen seçim 

görevleri ile diğer görevleri yapar ve Danıştay Kanunu’nda öngörülen içtüzük ve yönetmelikleri 

kabul eder (DK, m. 45). 

14.2.2.1.3.3. İdari İşler Kurulu  

İdari İşler Kurulu, idari daire başkan ve üyeleri ile her takvim yılı başında Genel Kurulca 

her dava dairesinden seçilecek bir başkan veya üyeden oluşur (DK, m. 16/1).  

İdari İşler Kurulu; 

1. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini; 

2. Kanunlarda, Danıştay İdari İşler Kurulu’nda görüşüleceği belirtilen işleri; 

3. Danıştay idari daire ve kuruları arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını; 

4. Yukarıdakilerden başka idari dairelerden çıkan işlerden Danıştay Başkanının 

havale ettiklerini; 

5. Memurların Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, ilgili dairece birinci 

derecede verilen men’i muhakeme kararlarını kendiliğinden, lüzumu muhakeme kararlarını ise 

itiraz üzerine inceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir. Danıştay’ın ilgili 

dairesi, Kurulun bozma kararlarına uymak zorundadır (DK, m. 46/1). 
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14.2.2.1.3.4. İdari Dava Daireleri Kurulu 770F

771 

İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava dairelerinin başkanları ile üyelerinden oluşur. 

(DK, m. 17).  

İdari Dava Daireleri Kurulu;  

1. İdare mahkemelerinin verdiği ısrar kararlarını; 

2. İdari dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararları; 

temyizen inceler (DK, m. 38/1). 

14.2.2.1.3.5. Vergi Dava Daireleri Kurulu 771F

772  

Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi dava dairelerinin başkanları ile üyelerinden oluşur. 

Kurula seçilmemiş üyeler varken seçilmiş üyeler yeniden seçilemez (DK, m. 17).  

Vergi Dava Daireleri Kurulu; 

1. Vergi mahkemelerinin verdiği ısrar kararlarını; 

2. Vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararları temyizen 

inceler (DK, m. 38/2).  

İdari Dava Daireleri Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Kurulu’na Danıştay Başkanı veya 

vekillerinden biri, bunların yokluğunda daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder. 

Toplantı ve görüşme yeter sayısı İdari Dava Daireleri Kurulu için otuzbir, Vergi Dava Daireleri 

Kurulu için onüçtür. İdari dava daireleri ile vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak 

verdikleri kararların temyiz veya itiraz yolu ile incelenmesinde ve iki dava dairesinin birlikte 

yapacağı toplantıda verilen kararların incelenmesinde, bu dairelerde karara katılmış olanlar 

idari ve vergi dava daireleri kurullarında bulunamazlar. Bu toplantılarda bulunanlar çift sayıda 

olursa, en kıdemsiz üye kurula katılamaz. Kurullarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Her kurula 

yeteri kadar tetkik hâkimi verilir. Ayrıca, bir yazı işleri müdürlüğü bulunur (DK, m. 17). 

14.2.2.1.3.6. İçtihatları Birleştirme Kurulu  

İçtihatları Birleştirme Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, dava 

daireleri başkanları ve üyelerinden kurulur (DK, m. 18/1). 

İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri 

kurularının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık 

görüldüğü ya da birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay 

                                                 
771  09/06/2004 tarihli ve 5183 sayılı Kanunla değişmeden önceki adı, “İdari Dava Daireleri Genel Kurulu” idi. 

772  09/06/2004 tarihli ve 5183 sayılı Kanunla değişmeden önceki adı, “Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu” idi. 
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Başkanının havalesi üzerine, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra, işi inceler ve lüzumlu 

görürse, içtihadın birleştirlmesi veya değiştirilmesi hakkında karar verir (DK, m. 39). 

İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Danıştay 

Başkanı, konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava daireleri kuruları veya Başsavcı tarafından 

istenebilir (DK, m. 40/1). Ayrıca, aykırı kararlarla ilgili kişiler de, içtihatların birleştirilmesi 

için Danıştay Başkanlığı’na başvurabilirler (DK, m. 40/2). 

İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun, içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi 

hakkındaki kararları, gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içinde Resmî Gazete’de yayımlanır 

(DK, m. 40/3). Bu kararlara, Danıştay daire ve kuruları ile idari mahkemeler ve idare uymak 

zorundadır (DK, m. 40/4). 

14.2.2.1.3.7. Başkanlar Kurulu 

Başkanlar Kurulu, Danıştay Başkanı’nın başkanlığında Başsavcı, başkanvekilleri ve 

daire başkanlarından oluşur (DK, m. 19/1). Başkanlar Kurulu Danıştay Başkanı’nın davetiyle 

toplanır (DK, m. 52/3). 

Başkanlar Kurulu; 

1.  Daireler arasında iş dağılımını; 

2.  Daireler arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını; 

3.  Aynı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasındaki görev ve 

yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayinini; 

4.  Danıştay Başkanının Kurulda görüşülmesini uygun gördüğü işleri inceler ve gereğine 

göre karar verir veya düşüncesini bildirir (DK, m. 52). 

14.2.2.1.3.8. Başkanlık Kurulu 

Başkanlık Kurulu; Danıştay Başkanı’nın başkanlığında, üçü daire başkanı, üçü Danıştay 

üyesi olmak üzere, altı asıl ve ikisi daire başkanı, ikisi Danıştay üyesi olmak üzere dört yedek 

üyeden oluşur (DK, m. 19/A). 

Başkanlık Kurulu’na seçilecek asıl ve yedek üyeler Danıştay Genel Kurulu’nca iki yıl 

için seçilir. Aynı daireden birden fazla üye seçilemez. Aşkanlık Kurulu üye tam sayısı ile 

toplanır. Asıl üyelerden birinin kurula katılamaması hâlinde, noksanlık yedek üye ile 

tamamlanır (DK, m. 19/B).  

Başkanlık Kurulu’nun görevleri şunlardır (DK, m. 52/A-1):  

1. Üyelerin görev yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak 

belirlemek. 
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2. Zorunlu hâllerde, daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek. 

3. Danıştay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri 

belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek. 

4. Yetkili mercii belirtilmeyen yönetim işlerini belli etmek veya bu işleri yapmak. 

5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Başkanlık Kurulu’nun 1 ve 2 uyarınca verdiği kararlara karşı, üye tam sayısının en az 

üçte biri tarafından yedi gün içinde Danıştay Genel Kurulu’na itiraz edilebilir. Genel Kurul 

Başkanlık Kurulu kararlarını aynen ya da değiştirerek onaylayabilir (DK, m. 52/A-2). 

14.2.2.1.3.9. Yüksek Disiplin Kurulu 

Yüksek Disiplin Kurulu, Danıştay Başkanı’nın başkanlığında her takvim yılı başında, 

Danıştay Genel Kurulu’nca her daireden seçilecek birer üye ile ikisi dava daireleri, biri idari 

daireler başkanları arasından seçilecek üç daire başkanından kurulur. Danıştay Başsavcısı 

Kurulun tabii üyesidir (DK, m. 20/1). 

Kurul, Danıştay Kanunu hükümleri çerçevesinde, Danıştay Başkanı, Danıştay 

Başsavcısı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler hakkında disiplin kovuşturması 

yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına karar verir ve kanunla görevli kılındığı diğer 

işleri görür (DK, m. 53). 

14.2.2.1.3.10. Disiplin Kurulu 

Disiplin Kurulu, Genel Kurul’un her takvim yılı başında seçeceği bir daire başkanıyla 

bir üyeden ve birinci sınıfa ayrılmış bir tetkik hâkimi ile bir Danıştay savcısından oluşur (DK, 

m. 21).  

Disiplin Kurulu; 

1. Danıştay memurları hakkında Yüksek Disiplin Kurulu görevi yapar; 

2. Danıştay memurları hakkında, Memurların Yargılanması Hakkında Kanun 

hükümlerine göre birinci derecede karar verir; 

3. Danıştay memurları hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 226’ncı 

maddesinin (B) bendinde yer alan görüşme ve danışma kurulu P772F

773
P görevini yapar (DK, m. 54). 

                                                 
773  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 226’ncı maddesine göre; 

“Kamu personelinin yönetimi ile ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere Danışma Kurulları kurulur.  

Bu kurullar; 

A)Yüksek Danışma Kurulu, 

B)Kurum Danışma Kurulu olmak üzere iki tiptir. 
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Danıştay, vergi hukukuna ilişkin genel düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal davaları 

ile birden fazla vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlerde ilk derece mahkemesi olarak 

görevlidir. Danıştay ayrıca, özel vergi kanunları hükümleri uyarınca açılan bazı davalara da ilk 

derece mahkemesi sıfatıyla bakar. Örneğin, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu 

maddesine göre, “Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları 1319 sayılı Emlak Vergisi 

Kanunu’nun 29’uncu maddesi hükmü ile aynı kanunun 31’inci maddesi uyarınca hazırlanan 

tüzük hükümlerine göre, bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan 

dört ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete ile ilan eder (VUK, mükerrer m. 49/a-1). 

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği bu bedellere karşı 

Resmî Gazete ile ilanını izleyen onbeş gün içinde Danıştay’da dava açabilir (VUK, mükerrer 

m. 49/a-2)”. Danıştay, diğer vergi davalarında ise temyiz merciidir. 

Danıştay dava dairelerinin görevleri, Danıştay Kanunu’nda ayrı ayrı belirtilmekle 

birlikte, dairelerin işlerinde birbirine göre nispetsizlik görülürse, Başkanlık Kurulu’nun kararı 

ile daireler arasındaki iş bölümü değiştirilebilmektedir (DK, m. 37). Örneğin, bir dava 

dairesinin iş yükü başka bir dairenin iş yüküne göre daha fazla ise, dengesizliğin giderilmesi 

amacıyla bazı işlerin bu daireden iş yükü daha az olan daireye aktarılması mümkündürP773F

774
P. 

Danıştay Kanunu’nun 26’ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre, “Başkanlık Kurulu, iş yükü 

bakımından zorunluluk doğması durumunda, vergi dava dairelerinin birini, idari dava dairesi 

olarak, idari dava dairelerinin birini vergi dava dairesi olarak görevlendirebilir”.  

Danıştay’ın görevleri kanunda şu şekilde belirtilmektedir (DK, m. 23): 

1. İdare mahkemeleri ile vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlar ile ilk derece 

mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini 

incelemek ve karara bağlamak. 

2. İdari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlamak. 

3. Başbakanlık veya Bakanlar Kurulu’nca gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında 

görüşünü bildirmek.  

4. Tüzük tasarılarını incelemek, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmek. 

5. Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüşünü 

bildirmek. 

                                                 
 Yüksek Danışma Kurulu, kamu personeli yönetimi ile ilgili genel konularda istişari mütalâa vermek üzere 
merkezi bir teşekkül olarak kurulur. 

 Kurum Danışma Kurulu, kurum personeli yönetimi ile ilgili konularda, istişari mütalâa vermek üzere her 
kurumda kurulur. 

Bu kurullar eşit sayıda idare temsilcileri ile personel temsilcilerinden meydana gelir”.  

774  Yusuf KARAKOÇ, Genel Vergi Hukuku, s. 487. 
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6. Bu kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

Danıştay, ilk derece mahkemesi olarak; 

1. Bakanlar Kurulu Kararları’na;  

2. Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla 

ilgili müşterek kararnamelere; 

3. Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere;  

4. Danıştay idari dairesince veya İdari İşler Kurulu’nca verilen kararlar üzerine 

uygulanan eylem ve işlemlere; 

5. Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere; 

6. Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu kurulun görev alanı ile ilgili 

Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu 

öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari 

davaları karara bağlar. Bunlara ek olarak, belediyeler ve il özel idarelerinin seçimle gelen 

organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki işlemleri inceler ve karara bağlar (DK, 

m. 24). 

Danıştay, temyiz mercii olarak;  

1. İdare ve vergi mahkemelerince verilen nihai kararları; 

2. İlk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili nihai kararları 

temyiz yoluyla inceler ve karara bağlar (DK, m. 25).  

14.2.2.2. Vergi Yargılaması Usulü 

Danıştay, bölge idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görev alanına giren 

uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak usuller 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nda düzenlenmiştir.  

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda hüküm bulunmayan hususlarda; hâkimin davaya 

bakmaktan yasaklanması ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, 

tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, 

yargılama giderleri, adli yardım hâllerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin huzur 

ve düzenini bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemlerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

hükümleri uygulanır. Ancak davanın ihbarı ve bilirkişi seçimi Danıştay, mahkeme veya hâkim 

tarafından resen yapılır (İYUK, m. 31/1).  

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Vergi Usul Kanunu’nun vergi yargılamasına 

ilişkin 379- 412’nci maddelerini yürürlükten kaldırmıştır. Bununla birlikte, 2577 sayılı Kanun, 
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na atıfta bulunulan hâller saklı kalmak üzere, vergi 

uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümlerinin uygulanacağını da 

hükme bağlamıştır (İYUK, m. 31/2). 

14.2.2.2.1. Vergi Yargılaması Usulü İlkeleri  

Vergi yargılaması sürecinde çeşitli ilkeler uygulanmaktadır. Bunların başlıcaları, resen 

araştırma ilkesi, yazılı olma ilkesi, toplu yargılama ilkesi ve kıyas yapılmaması ilkesidir P774F

775
P. 

14.2.2.2.1.1. Resen Araştırma İlkesi 

Mahkemelerin, tarafların iddia, delil ve def’ileriyle bağlı olduğu medeni yargılama 

hukukunun aksine, ceza yargılama usulünde olduğu gibi, idari yargılama usulü ve vergi 

yargılaması usulünde resen araştırma ilkesi geçerlidir P775F

776
P. Hukuk yargılama usulünde hâkim 

ancak tarafların isteği üzerine hareket ettiği ve davayı esasen taraflar yönettiği hâlde, idari 

yargılama ve vergi yargılaması usulünde yargılama hâkim tarafından yönetilir. Her ne kadar, 

davacı dava dilekçesine davanın delillerini eklemek zorunda ise de, mahkeme bununla 

yetinmeyerek, bilirkişi incelemesi ve keşif de dâhil olmak üzere, kendiliğinden her türlü 

incelemeyi yapabilir ya da yaptırabilir; taraflardan bilgi ve belgeler talep edebilir, hatta idareden 

dava konusu kararın gerekçesini dahi isteyebilir P776F

777
P. Kısaca, resen araştırma ilkesinin anlamı, 

yargı mercilerinin, tarafların ileri sürdükleri delillerle bağlı olmadan kendiliklerinden delil 

araştırması yapabilmeleridir P777F

778
P. 

Resen araştırma usulünde, hâkim tarafların iddia ve talepleri ile bağlı olmaksızın, kendi 

vicdani kanaatine göre vereceği hüküm ile kamu düzenini korumaya çalışır P778F

779
P. Danıştay 

Kanunu ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluşu 

ve Görevleri Hakkında Kanun’da resen araştırma ilkesine ilişkin herhangi bir hükmün yer 

almamasına karşılık; İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun çeşitli maddelerinde bu ilkeyi ifade 

eden hükümlere yer verilmiştir. Örneğin, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/1 maddesine 

göre, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları 

davalara ait her türlü incelemeyi kendiliğinden yapar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum 

gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer 

yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi 

mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması hâlinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere 

uzatılabilir”.  

                                                 
775  Şerafettin AKSOY, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi,  ss. 175-177.  

776  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 206.  

777  A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 345. 

778  Yusuf KARAKOÇ, Vergi Yargılaması Hukuku, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1995, s. 84. 

779  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 207.   
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14.2.2.2.1.2. Yazılı Olma İlkesi 

Vergi yargısında geçerli olan bir diğer ilke, yazılılık ilkesidir. Danıştay, bölge idare 

mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve 

inceleme evrak üzerinde yapılır (İYUK, m. 1/2). Bu ilkenin amacı, yargılama sürecinin 

hızlandırılması suretiyle uyuşmazlığın en kısa süre içinde çözümlenmesinin sağlanmasıdır P779F

780
P. 

Bununla birlikte, miktarı belli bir tutarı aşan iptal ve tam yargı davaları ile vergi davalarında, 

taraflardan birinin isteği üzerine ya da mahkemece resen verilecek kararla istisnai olarak 

duruşma da yapılabilmektedir (İYUK, m. 17). Duruşma yapılması hâlinde, dava dilekçesi ve 

savunmada ileri sürülen sebep ve deliller açıklanır ve tartışılır. Kamu düzenini ilgilendiren 

durumlar dışında, dilekçe ve savunmada yer almayan konular duruşmada ileri sürülemez P780F

781
P.  

14.2.2.2.1.3. Toplu Yargılama İlkesi  

Vergi yargılama sürecinde mahkemeler kural olarak toplu şekilde (kurul hâlinde) görev 

yaparlar. Uygulamaya yansıyan eğilim böyle olmakla birlikte, doktrinde toplu yargı 

organlarının sakıncalarına ilişkin çeşitli görüşler de ileri sürülmüştür. Bu usulün gereksizliğini 

savunanların görüşleri, sorumluluğun kurul üyeleri arasında dağılması sonucunda incelemenin 

yüzeysel kalması, daha çok idari kurullar için gerekli olan mahkeme başkanlarının varlığının 

adalet kavramı ile bağdaşmaması ve toplu yargılama usulünün yargılama sürecini yavaşlatması 

gibi sebeplere dayanmaktadır. Toplu yargılama usulünü savunanlar ise, bir karara varılmadan 

önce yapılan görüşmeler sırasında üyelerin bilgi, birikim ve tecrübelerinin bir araya gelmesi 

sonucunda daha isabetli ve adil kararlar alınabileceğini; üyeler arasındaki karşılıklı denetimin, 

hâkimleri dış etkilerden koruyacağını ve üyelerin kendilerini daha güçlü hissetmelerini 

sağlayacağını ifade etmektedirler P781F

782
P. 

14.2.2.2.1.4. Kıyas Yapılmaması İlkesi  

Daha önce açıklanan vergi hukukunda kıyas yapılmaması ya da kıyas yasağı ilkesi vergi 

yargısında da egemendir.  

14.2.2.2.2. Vergi Davasının Açılması  

14.2.2.2.2.1. Dava Açmaya Yetkili Olanlar 

Vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili olanlar Vergi Usul Kanunu’nun 377’inci 

maddesinde belirtilmektedir. Buna göre; 

1. Mükellefler (tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı);  

                                                 
780  Şerafettin AKSOY, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi,  s. 177. 

781  A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 344. 

782  M. Kâmil MUTLUER, Türkiye’de Vergi Yargı Sistemi, ss. 103-105.  
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2. Vergi sorumluları (VUK m. 8/3 uyarınca, mükellef tabiri vergi sorumlularını da 

kapsadığından, mükellefler gibi, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı); 

3. Haklarında vergi cezası kesilenler; 

4. Vergi daireleri (sadece, tadilât ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan 

matrahlara karşı). 

Bunların dışında, ticaret ve ziraat odaları, mahalle ve köy muhtarlıkları ve belediyeler 

takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin olarak 

kendilerine tebliğ edilen takdir kararlarına karşı onbeş gün içinde vergi mahkemesinde dava 

açabilirler (VUK, mük. m. 49/b-3). 

Burada bazı hususların belirtilmesinde yarar bulunmaktadır.  

İlk olarak, VUK m. 8/3 uyarınca, mükellef tabiri vergi sorumlularını da kapsadığından, 

mükellefler gibi vergi sorumlularının da tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı dava 

açabileceklerinin kabulü gerekir. Bununla birlikte, Danıştay, vergi kesenlerin sorumlu sıfatıyla 

dava açma yetkilerine ilişkin bir kararında, vergi kesintisinin hatalı yapılması nedeniyle doğan 

dava açma ya da düzeltme talep etme yetkisinin, bu aşamada artık vergi ile ilgisi kalmamış ve 

görevi sona ermiş olan vergi sorumlusuna değil, haksız olarak yapılan fazla kesinti nedeniyle 

malvarlığı azalmış bulunan kişiye, başka bir deyişle, hak sahibine ait olduğunu kabul 

etmiştir P782F

783
P.  

İkinci olarak, vergi dairelerinin davacı olabilmesi, idarenin esas olarak davalı olması 

kuralının bir istisnasını oluşturmaktadır. Bu durum, 15/06/2000 yürürlük tarihli 4577 sayılı 

Kanun’la, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılan değişiklikten önce, iptal davalarının 

“kişisel hakları ihlal edilenler” tarafından açılacağı yönündeki hükümlerle çelişmekte idi. 

Anılan kanunla yapılan değişiklik sonucunda, İYUK, m. 2/1-a’da iptal davalarının “menfaatleri 

ihlal edilenler” tarafından açılacağı hükmüne yer verildiğinden, vergi dairesinin davacı olması 

İYUK’da da dayanak bulmuş, böylece VUK ve İYUK arasındaki farklılık giderilmiştir.  

Dava açma yetkisi, belediyelerde belediye adına varidat (gelir) müdürü, varidat müdürü 

bulunmayan yerlerde hesap işleri müdürü veya o görevi yapan memur tarafından kullanılır 

(VUK, m. 377/ 3). Vergi dairelerinin, vergi mahkemesi kararları aleyhine Danıştay’da temyiz 

davası açabilmeleri için Maliye Bakanlığının; il özel idareleri ve belediye dairelerinin ise 

valilerin onayını almaları zorunludur (VUK, m. 377/4).  

Üçüncü olarak, takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer 

tespitine ilişkin takdir kararlarına karşı, kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum ve 

kuruluşlar ile ilgili mahalle ve köy muhtarlıklarına onbeş gün içinde ilgili vergi mahkemesinde 

dava açma yetkisi verildiği görülmektedir (VUK, mük. M. 49/b-3).  

                                                 
783  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, ss. 241- 242. 



454 

 

Dördüncü olarak ise Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları 

Birliği’ne de Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca tespit ve ilan edilen Emlak 

Vergisinde uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerine karşı, bedellerin 

Resmî Gazete ile ilanını izleyen onbeş gün içinde Danıştay’da dava açma yetkisi verilmiştir. 

(VUK, mükerrer m. 49/a- 2). 

14.2.2.2.2.2. Dava Konusu  

Vergi davalarının konusu tarh edilen vergiler ve kesilen cezalardır (VUK, m. 377). 

Davanın açılabilmesi için, verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilât ve takdir 

komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması, tevkif yoluyla alınan vergilerde hak sahiplerine 

ödemenin yapılmış olması ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması gereklidir 

(VUK, m. 378/1). 

Daha önce verginin tarhı konusu çerçevesinde açıklandığı gibi, vergi hatalarının varlığı 

ve ihtirazi kayıtla beyan hâlleri hariç olmak üzere, mükellefler, beyan ettikleri matrahlara ve bu 

matrahlara dayanılarak tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar (VUK, m. 378/ 2). 

Danıştay ve vergi mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda, iddia ve savunmanın 

gerekli kıldığı hâllerde mahkeme, vergi davasına konu olan tarhiyatın dayanağını oluşturan 

incelemeyi yapmış bulunan inceleme elemanları ile mükellefin duruşmada hazır bulundurduğu 

mali müşaviri veya muhasebecisini de dinler (VUK, m. 378/3). 

14.2.2.2.2.3. Dava Açma Süresi 

Dava açma hakkının kullanılması belli süreler ile sınırlandırılmıştır. Dava açma süresi, 

özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hâllerde, Danıştay’da ve İdare Mahkemelerinde 

altmış gün, vergi mahkemelerinde ise otuz gün olarak belirlenmiştir (İYUK, m. 7/1).  

Bu süreler; 

1.  İdari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı; 

2.  Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezalarından 

doğan uyuşmazlıklarda dava açma süreleri; 

a) Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; 

b) Tebliğ yapılan hâllerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; 

c) Tevkif yoluyla alınan vergilerde hak sahiplerine ödemenin; 

d) Tescile bağlı vergilerde tescilin; yapıldığı; idarenin dava açması gereken konularda 

ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği tarihi izleyen günden başlamaktadır. 
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Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla tebliğ 

yapılan hâllerde, özel kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, süre son ilan tarihini izleyen 

günden itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlar (İYUK, m. 7/3). İlânı gereken düzenleyici 

işlemlerde dava açma süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak, bu işlemlerin 

uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem ya da her iki işlem 

aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması, bu düzenlemeye 

dayalı işlemin iptalini engellemez (İYUK, m. 7/4). 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun vergi davaları için öngördüğü otuz günlük sürenin 

dışında, bazı özel kanunlarda da dava açma sürelerine yer verilmiştir. Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da ödeme emirlerine, ihtiyati hacze ve ihtiyati tahakkuka karşı 

yedi gün içinde dava açılacağı belirtilmektedir. VUK, ek madde 7/4’e göre, uzlaşmanın vaki 

olmadığına dair tutanağın mükellef veya ceza muhatabına tebliğ edildiği tarihte dava açma 

süresi bitmiş veya onbeş günden az kalmış ise, dava açma süresi, tutanağın tebliği tarihinden 

itibaren onbeş gün olarak uzamaktadır. Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari 

ölçüde birim değer tespitine ilişkin takdir kararlarına karşı, kendilerine karar tebliğ edilen daire, 

kurum ve kuruluşlar ile ilgili mahalle ve köy muhtarlıklarının vergi mahkemesinde dava açma 

süresi onbeş gün olarak belirlenmiştir (VUK, mük. M. 49/b-3). Son olarak, Maliye ve 

Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları’nca tespit ve ilan edilen Emlak Vergisinde uygulanacak bina 

metrekare normal inşaat maliyet bedellerine karşı, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret 

Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nce, bedellerin Resmî Gazete ile ilan edildiği tarihten 

itibaren onbeş gün içinde Danıştay’da dava açılabileceği belirtilmiştir (VUK, mükerrer m. 49/a-

2). 

14.2.2.2.2.4. Vergi Yargısında Sürelerin Hesaplanmasına İlişkin Genel 

Kurallar  

Vergi yargılaması hukukunda süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden 

itibaren işlemeye başlar (İYUK, m. 8/1). Tatil günleri sürelere dâhildir. Ancak, sürenin son 

günü tatil gününe rastlarsa, süre tatili izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar (İYUK, m. 

8/2). Sürelerin son günü, mahkemelerin çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa, süreler ara 

vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır (İYUK, m. 8/3). 

14.2.2.2.2.5. Dava Dilekçesi  

Vergi davası vergi mahkemesi başkanlığına hitaben yazılmış bir dilekçe ile açılır. Dava 

dilekçesinde şu bilgilerin yer alması gerekmektedir (İYUK, m. 3/2): 

1. Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları 

ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası;  

2. Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller; 

3. Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi; 
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4. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ile bunların zam ve cezalarına 

ilişkin davalarda uyuşmazlık konusu miktar; 

5. Vergi davalarında, davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nev’i ve 

yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası.  

Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örneklerinin de eklendiği dava dilekçesi, 

karşı taraf sayısından bir fazla olarak düzenlenir (İYUK, m. 3/3).  

Dava dilekçeleri ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü belge, ait olduğu mahkeme 

başkanlığına veya bu mahkemeye gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi 

başkanlıklarına verilir. İdare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde, büyükşehir 

belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hâkimliklerine 

veya yabancı ülkelerde Türk konsolosluklarına verilebilir (İYUK, m. 4). 

14.2.2.2.2.6. Yürütmenin Durdurulması 

Yürütmenin durdurulması, hukuka aykırılık iddiası ile iptal davasına konu olmuş bir 

idari işlem hakkında yetkili yargı merciinin kanunilik karinesini geçici olarak askıya 

almasıdırP783F

784
P. 

Danıştay’da veya idari mahkemelerde idari dava açılması, ilke olarak, dava konusu 

işlemin yürütülmesini durdurmaz (İYUK, m. 27/1). Danıştay veya idari mahkemeler, idari 

işlemin uygulanması hâlinde telâfisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin 

açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin 

savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin 

durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin 

yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması 

alınmaksızın da durdurulabilir. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi 

gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması hâlinde doğacak telâfisi güç 

veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun 

hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin 

durdurulması kararı verilemez (İYUK, m. 27/2).  

Dava dilekçesi ve eklerinden yürütmenin durdurulması isteminin yerinde olmadığı 

anlaşılırsa, davalı idarenin savunması alınmaksızın istem reddedilebilir (İYUK, m. 27/3). 

Vergi uyuşmazlıklarında yürütmenin durdurulması bakımından farklı bir durum söz 

konusudur. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh 

edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülüklerin ve bunların zam ve cezalarının 

dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur (İYUK, m. 27/4).  

                                                 
784  İlhan ÖZAY, Yargısal Korunma, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1999, s. 165. 
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Vergi uyuşmazlıklarında davanın açılmasının tahsilatı durdurması ilkesinin bazı 

istisnaları bulunmaktadır. Aşağıdaki hâllerde tahsilat davanın açılması ile kendiliğinden 

durmaz: 

14.2.2.2.2.6.1. İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler Üzerine Yapılan 

İşlemlere Karşı Açılan Davalar 

Daha önce de belirtildiği gibi, mükellefler, VUK, m. 378/2 uyarınca, beyan ettikleri 

matrahlara veya bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. 

Beyanlarıyla ilgili tereddüdü bulunan mükelleflerin, dava haklarını saklı tutabilmeleri için 

beyannamelerine, buna ilişkin bir ihtirazi kayıt koymaları gerekir. Mükellef bu yolla bir taraftan 

beyanname vermemenin sonuçlarına karşı kendini korurken, diğer taraftan dava hakkına sahip 

duruma da gelmiş olur P784F

785
P. İhtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine tarh edilen vergiye karşı 

açılan davalar tahsil işlemini durdurmaz. Ancak, davacının yürütmenin durdurulmasını istemesi 

ve mahkemenin de talebi uygun görmesi hâlinde yürütme durdurulur (İYUK, m. 27/3).  

14.2.2.2.2.6.2.Tahsil Aşamasındaki Alacaklardan Doğan 

Uyuşmazlıklara Karşı Açılan Davalar 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca yapılan tahsilat 

işlemlerine, özellikle ödeme emrine, ihtiyati hacze ve ihtiyati tahakkuka karşı açılan davalarda, 

sadece davanın açılması yürütmeyi durdurmaz P785F

786
P. Ödeme emrine karşı dava açan borçlu, 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre teminat gösterdiği takdirde, takip 

işlemi dava konusu borç miktarı için, vergi mahkemesince bu konuda bir karar verilinceye 

kadar ilgili tahsil dairesince durdurulur (AATUHK, m. 58/3). Görüldüğü gibi, burada yürütme 

mahkemece değil idarece durdurulmuş olmaktadır. 

14.2.2.2.2.6.3. Dosyanın İşlemden Kaldırılması 

Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması hâlinde, yeni adresin bildirilmesine 

kadar dava dosyası işlemden kaldırılır ve varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden 

hükümsüz kalır. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde yeni adres 

bildirilmek suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde, davanın açılmamış 

sayılmasına karar verilir (AATUHK, m. 26/3). Bu şekilde işlemden kaldırılan vergi dava 

dosyaları ile ilgili tahsil işlemi devam eder. İşlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme 

konulması tahsil işlemini durdurmaz. Tahsilatın durması için mahkemece yürütmenin 

durdurulmasına karar verilmesi gerekir (AATUHK, m. 27/3). 

Yürütmenin durdurulması istemli davalarda İYUK, m.16’da belirtilen süreler 

kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir (İYUK, m. 27/5).  

                                                 
785  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, s. 252. 

786  Ibid., s. 252. 
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Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun 

gereklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan 

anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hâkim 

tarafından çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz 

(İYUK, m. 27/6).  

Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava 

dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare 

mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile 

tek hâkim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya ara verme 

süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi 

mahkemeye veya kararı veren hâkimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye, kararın tebliğini 

izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz 

edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek 

zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir (İYUK, m. 27/7).  

Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara 

bağlanır (İYUK, m. 27/8).  

Yürütmenin durdurulmasına dair verilen kararlar onbeş gün içinde yazılır ve imzalanır 

(İYUK, m. 27/9).  

Aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez yürütmenin durdurulması isteminde bulunulamaz 

(İYUK, m. 27/10).  

14.2.2.2.3. Yargılama Süreci ve Davanın Karara Bağlanması 

14.2.2.2.3.1. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme ve Karar 

İdari yargılama usulüne göre, davanın esasının incelenmesine ve savunma aşamasına 

geçmeden önce, davanın açılma aşamasında eksikliklerin bulunup bulunmadığının incelenmesi 

gerekmektedir. Başka bir deyişle, yargılama süreci, dava dilekçesinin ve davanın şekle uygun 

olup olmadığının incelenmesi ve dava dilekçesinin kabulünden sonra, esasın ve davanın özünün 

incelenmesi aşaması olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır P786F

787
P. 

Dava dilekçeleri Danıştay’da Evrak Müdürlüğü’nce kaydedilir ve Genel Sekreterlik’çe 

ilgili dairelere havale olunur İYUK, m. 14/1). 

Dava dilekçeleri, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde, evrak bürosunca 

kaydedilerek ilgili mahkemelere havale olunur. Dilekçe sahibine evrakın tarih ve sayısını 

gösterir ücretsiz bir alındı kâğıdı verilir (İYUK, m. 14/2).  

                                                 
787  Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3. Cilt, 3. Baskı, Hak Kitabevi, İstanbul, 1966, s. 
1973. 
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Dilekçeler Danıştay’da daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hâkimi, idare ve 

vergi mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından; 

1. Görev ve yetki; 

2. İdari merci tecavüzü; 

3. Ehliyet; 

4. İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı; 

5. Süre aşımı; 

6. Husumet; 

7. İYUK, m. 3 ve 5’e uygun olup olmadıkları yönlerinden sırasıyla incelenir (İYUK, m. 

14/3).  

Dilekçeler bu yönlerden kanuna aykırı görülürse, durum, görevli daire veya mahkemeye 

bir rapor ile bildirilir. Tek hâkimle çözümlenecek dava dilekçeleri için rapor düzenlenmez ve 

ilgili hâkim tarafından İYUK, m. 15 hükümleri uygulanır (İYUK, m. 14/4).  

İlk incelemeyi yapanlar, bu yönlerden kanuna aykırılık görmezler veya daire ya da 

mahkeme tarafından ilk inceleme raporu yerinde görülmezse, tebligat işlemi yapılır (İYUK, m. 

14/5).  

Danıştay veya İdare ve vergi mahkemeleri, yukarıda belirtilen hususlarda kanuna 

aykırılık görürlerse; 

1. Adli veya askeri yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine; idari 

yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın 

görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye 

gönderilmesine; 

2. Ehliyet, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup 

olmadığı ve süre aşımı hâllerinde davanın reddine; 

3. Davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması hâlinde, dava 

dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine; 

4. Dava açma sürecini düzenleyen, İYUK 3 ve 5’e göre kanuna aykırılık görülmesi 

hâlinde, dilekçenin otuz gün içinde bu maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek veya 

noksanları tamalanmak ya da dava, ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından 

açılmış ise otuz gün içinde bizzat veya bir avukat aracılığı ile dava açılmak üzere dilekçelerin 

reddine. 
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5. İdari merci tecavüzü hâlinde, dilekçelerin görevli idari mercie gönderilmesine karar 

verirler (İYUK, m. 15/1). 

Dilekçelerin görevli mercie tevdii hâlinde, Danıştay’a veya ilgili mahkemeye başvurma 

tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir (İYUK, m. 15/3). 

İlk inceleme üzerine Danıştay veya mahkemelerce verilen, idari yargının görevli olduğu 

konularda davanın görev ve yetki yönünden reddine ilişkin kararlarla, ehliyet ve yürütülmesi 

gereken bir işlem olup olmadığı konularına ilişkin dilekçe red kararları dışında, kararın 

düzeltilmesi veya temyiz yoluna, tek hâkim tarafından verilen kararlara karşı ise itiraz yoluna 

başvurulabilir (İYUK, m. 15/4).  

Dava açma sürecinin düzenlendiği İYUK 3 ve 5’e göre davanın reddedilmesi üzerine 

yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde dava reddedilir (İYUK, m. 

15/5). 

14.2.2.2.3.2. Vergi Uyuşmazlıklarında Görev ve Yetki 

Bir davaya, aynı yargı kolu içinde yer alan ilk derece yargı mercilerinden hangisinin 

bakacağını düzenleyen kurallara görev ve yetki kuralları denir. Görev, davaların konuları 

bakımından Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, vergi mahkemeleri ve idare 

mahkemeleri arasında dağılımını; yetki ise, davanın hangi yerde bulunan mahkemede 

açılacağını ifade eder P787F

788
P. Vergi davalarında görevli mahkemeler vergi mahkemeleridir (2576 

s.’lı kanun, m. 6). Bu mahkemelerin kararlarına karşı ilgisine göre, istinaf yolu ile bölge idare 

mahkemesine ve temyiz yolu ile Danıştay’a başvurulur.  

Vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme ise; 

1. Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükleri tarh ve 

tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen; 

2.  Gümrük Kanunu’na göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu uyarınca, 

şikâyet yoluyla yapılan vergi hatalarının düzeltilmesi taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde, 

vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükleri tarh ve tahakkuk ettiren; 

3.  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasında, ödeme 

emrini düzenleyen; 

4.  Diğer uyuşmazlıklarda, dava konusu işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi 

mahkemesidir (İYUK, m. 37).  

                                                 
788  Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 351. 
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İdare ve vergi mahkemeleri, idari yargının görev alanına giren bir davada görevsizlik 

veya yetkisizlik sebebiyle davanın reddine karar verirlerse, dosyayı Danıştay’a veya görevli ve 

yetkili idare veya vergi mahkemesine gönderirler (İYUK, m. 43/1).  

Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Danıştay davayı görevi içinde görmezse, 

dosyanın yetkili veya görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir (İYUK, m. 43/1-a). 

Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkeme kendisini görevsiz veya 

yetkisiz gördüğü takdirde, söz konusu mahkeme ile ilk görevsizlik veya yetkisizlik kararını 

veren mahkeme aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde ise, uyuşmazlık bölge idare 

mahkemesince, aksi hâlde Danıştay’ca çözümlenir (İYUK, m. 43/1-b).  

Görev ve yetki uyuşmazlıklarında Danıştay ve bölge idare mahkemesince verilen 

kararlar ilgili mahkemelere bildirilir ve bu husus taraflara tebliğ olunur (İYUK, m. 43/2). 

Danıştay ve bölge idare mahkemesinin görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili kararları kesindir 

(İYUK, m. 43/3).  

14.2.2.2.3.3. Dilekçelerin Taraflara Tebliği: Savunma ve Cevaplar 

Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma 

davacıya tebliğ olunur (İYUK, m. 16/1).  

Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da davacıya 

tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci savunmasında, 

davacının cevaplandırmasını gerektiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında 

anlaşılırsa, davacıya cevap vermesi için bir süre verilir (İYUK, m. 16/2).  

Taraflar yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap 

verebilirler. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması hâlinde, taraflardan birinin isteği 

üzerine, görevli mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak şartıyla 

uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez (İYUK, m. 

16/3). Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere 

dayanarak hak iddia edemezler (İYUK, m. 16/4). 

Uyuşmazlık konusu işlem dosyalarının aslı veya onaylı örneği, idarenin savunması ile 

birlikte, Danıştay’a veya ilgili mahkeme başkanlığına gönderilir (İYUK, m. 16/5). 

Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalarda savcının esas hakkındaki 

yazılı düşüncesi taraflara tebliğ edilir. Taraflar tebliğden sonra on gün içinde görüşlerini yazılı 

olarak bildirebilirler (İYUK, m. 16/5).  
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14.2.2.2.3.4. Duruşma 

Duruşma, tarafların iddia ve savunmalarını sözlü olarak mahkeme huzurunda 

tekrarlamalarından ibarettir P788F

789
P. Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve 28.000 

Türk Lirasını aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülükler ile bunların zam ve cezaları toplamı 28.000 Türk lirasını aşan vergi davalarında, 

taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır (İYUK, m. 17/1).  

Duruşmalar açık olarak yapılır. Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin gerekli kıldığı 

hâllerde, görevli daire veya mahkemenin kararı ile duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli 

olarak yapılır (İYUK, m. 18/1). Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan 

yalnız biri gelirse, onun açıklamaları dinlenir, hiçbiri gelmezse, duruşma açılmaz ve inceleme 

evrak üzerinde yapılır (İYUK, m. 18/3).  

Vergi mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda, iddia ve savunmanın gerektirdiği 

hâllerde, mahkeme, dava konusu tarhiyatın dayanağı olan incelemeyi yapmış bulunan inceleme 

elemanları ile mükellefin duruşmada hazır bulundurduğu mali müşavirini veya muhasebecisini 

de dinler (VUK, mükerrer m. 378). 

Duruşma yapıldıktan sonra en geç onbeş gün içinde karar verilir. Ara kararı verilen 

hâllerde, bu kararın yerine getirilmesi üzerine, dosyalar öncelikle incelenir (İYUK, m. 19). 

14.2.2.2.3.5. Dosyaların İncelenmesi  

Danıştay ve bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemeleri, resen araştırma 

ilkesinin gereği olarak, bakmakta oldukları davalara ait her türlü incelemeyi kendiliğinden 

yaparlar. Mahkeme başkanının görevlendirdiği üye, raportör sıfatıyla dosyayı inceleyerek 

raporunu hazırlar. İdari yargılamada (dolayısıyla vergi yargılamasında), davanın yönetimi 

mahkemeye verilmiş olduğundan, kural olarak tarafların iddia ve savunmaları ile bağlı olmayan 

hâkim, gerekli gördüğü noktalarda ara kararı ile incelemeyi derinleştirebilir P789F

790
P. Mahkemeler 

belirlenen süre içinde, gerekli gördükleri belgelerin gönderilmesini ve her türlü bilginin 

verilmesini taraflardan ve ilgili yerlerden isteyebilirler. Bu kararların ilgililerce süresi içinde 

yerine getirilmesi zorunludur. Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, bu süre bir defaya mahsus 

olmak üzere uzatılabilir (İYUK, m. 20/1). 

Taraflardan birinin ara kararının gereklerini yerine getirmemesinin verilecek karara 

etkisi, mahkeme tarafından önceden takdir edilir ve ara kararında bu husus da ayrıca belirtilir 

(İYUK, m. 20/2).  

İstenen bilgi ve belgeler, devletin güvenliğine veya yüksek menfaatleriyle birlikte 

yabancı devletlere de ilişkin ise, Başbakan veya ilgili bakan, gerekçesini bildirerek, istenen bilgi 

                                                 
789  Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3. Cilt, s. 1984. 

790  Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 487. 
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ve belgeleri vermeyebilir. Verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak ileri sürülen savunmaya 

göre karar verilemez (İYUK, m. 20/3). 

Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dosyalar, kanunda belirtilen 

öncelik ve ivedilik durumları ile Danıştay için Başkanlar Kurulu’nca, diğer mahkemeler için 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca konuları itibarıyla tespit edilip, Resmî Gazete’de ilan 

edilecek öncelikli işler göz önünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine göre incelenir ve 

tekemmül ettikleri sıra dâhilinde bir karara bağlanır. Bunların dışında kalan dosyalar ise 

tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden başlayarak en geç altı ay içinde 

sonuçlandırılır (İYUK, m. 20/5). 

İdare ve vergi mahkemelerinde kurul hâlinde görülen davalarda, yukarıda belirtilen bilgi 

ve belgelerin istenmesine ve ek süre verilmesine ilişkin ara kararları, mahkeme başkanı veya 

dosyanın havale edildiği üye tarafından da verilebilir ((İYUK, m. 20/6). 

14.2.2.2.3.6. İvedi Yargılama Usulü 

Yargılama sürecinin, çevresel ve kentsel konular gibi, bazı özel durumlarda 

kısaltılmasının amaçlandığı bu usul, 6545 sayılı Kanun’la ihdas olunmuştur. İvedi yargılama 

usulü, bazı istisnalar dışında; ihale işlemleri; acele kamulaştırma işlemleri; Özelleştirme 

Yüksek Kurulu kararları; Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama 

işlemleri; Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sonbucu alınan kararlar 

ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan Bakanlar 

Kurulu Kararları ile ilgili uyuşmazlıklar hakkında uygulanır (İYUK, m. 20/A-1). 

İstisnai bir düzenleme olan ivedi yargılama usulünde; idare mahkemelerinde dava açma 

süresinin 60 gün yerine 30 gün olarak belirlenmesi; üst mercie şikâyet yolunun bulunmaması; 

ilk incelemenin yedi gün içinde yapılması ve dava dilekçesi ile eklerinin tebliğe çıkarılması; 

savunma süresinin, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren on beş gün ile sınırlandırılmış olması 

ve bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilmesi; savunmanın verilmesi 

veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosyanın tekemmül etmiş sayılması; yürütmenin 

durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilememesi; davaların dosyanın 

tekemmülünden itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanması; ara kararı verilmesi, keşif, 

bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması; 

verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde temyiz yoluna 

başvurulabilmesi; temyiz dilekçelerinin üç gün içinde incelenip tebliğe çıkarılması, temyiz 

dilekçesi ile ilgili İYUK, m. 48 hükümlerinin ivedi yargılama usulünü düzenleyen (İYUK, m. 

20/A maddesine aykırı olmayan hükümlerinin kıyasen uygulanması; temyiz dilekçelerine cevap 

verme süresinin on beş gün olması; Danıştay’ın evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, 

maddi olgular hakkında edinilen bilgiyi yeterli görmesi veya temyizin sadece hukuki noktalara 

ilişkin olması ya da temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesinin mümkün 

bulunması hâlinde, işin esası hakkında karar vermesi, aksi hâlde gerekli inceleme ve tahkikatı 

kendisinin yaparak esas hakkında yeniden karar vermesi; ancak, ilk inceleme üzerine verilen 

kararlara karşı yapılan temyizi haklı bulduğu hâllerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri 
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göndermesi, temyiz üzerine verilen kararların kesin olması; temyiz isteminin en geç iki ay 

içinde karara bağlanması ve kararın en geç bir ay içinde tebliğe çıkarılması öngörülmektedir. 

14.2.2.2.3.7. Vergi Yargılaması Usulünde İspat ve Delil  

Hukukta ispat, maddi ve manevi olguların doğruluğu hakkında hâkimde kanaat 

uyandırma çaba ve eylemi olarak tanımlanabilir P790F

791
P. Başka bir deyişle, ispat, tarafların ileri 

sürdükleri iddia ve savunmaların doğruluğuna hâkimi inandırmalarıdır.P791F

792
P İspat faaliyetinde 

kullanılan araçlara ise delil denilmektedir P792F

793
P. 

İddia sahibi iddiasını ispatla yükümlü olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Türk 

Medeni Kanunu’nun, ispat yükünü düzenleyen 6’ncı maddesine göre, “kanunda aksine bir 

hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla 

yükümlüdür”. 

Yargılama usulünde deliller bağlayıcılık güçleri bakımından, kanuni deliller (kesin 

deliller) ve takdiri deliller (değerlendirilebilir deliller) olarak iki gruba ayrılır. Kanuni ya da 

kesin deliller hâkimin değerlendirme yetkisine tabi olmayan bağlayıcı delillerdir. Bunlara, 

senet, ikrar (doğrulama), yemin örnek olarak gösterilebilir. Takdiri deliler ise bağlayıcı olmayıp 

hâkim tarafından değerlendirilebilir niteliktedir. Tanık, bilirkişi, keşif gibi deliller bu grupta yer 

alır. İYUK 20/1’de yer alan “mahkemeler belirlenen süre içinde, gerekli gördükleri belgelerin 

gönderilmesini ve her türlü bilginin verilmesini taraflardan ve ilgili yerlerden isteyebilirler” 

hükmünden de anlaşılabileceği üzere, vergi yargılaması usulünde, delil serbestliği ilkesi kabul 

edilmiştirP793F

794
P.  

Vergi Usul Kanunu’nun yorum, delil ve ispat konularını düzenleyen 3/B-2 maddesi 

uyarınca, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyeti yemin hariç her 

türlü delille ispatlanabilir. Bunun anlamı, vergi mahkemelerinin, yemin dışında, defter, belge, 

keşif, bilirkişi incelemesi gibi her türlü delile başvurarak karar verebileceğidir P794F

795
P. 

Vergi mahkemesinde tanık dinlenip dinlenmeyeceği konusunda doktrinde farklı 

görüşler bulunmaktadır. KANETİ, VUK 3/B-2’de yer alan, “...vergiyi doğuran olayla ilgisi 

tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz” hükmünden 

dolayı, a contrario, vergiyi doğuran olayla ilgisi doğal ve açık olan tanıkların ifadelerinin delil 

olarak kullanılabileceğini ve İYUK 31/2’nin delillerin tespiti konusunda Vergi Usul Kanunu’na 

yaptığı atıf dolayısıyla VUK 3/B-2’nin vergi yargılaması hukukunda uygulama alanı bulduğunu 

                                                 
791  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 199. 

792  Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 463. 

793  Yusuf KARAKOÇ, Genel Vergi Hukuku, s. 813. 

794  Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, ss. 463-464.  

795  Selim KANETİ, Vergi Hukuku, ss. 254-255. 
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kabul etmektedirP795F

796
P. GÖZÜBÜYÜK ise, tanık beyanının idari yargılama usulünün niteliğine 

uymadığı görüşündedir P796 F

797
P.  

14.2.2.2.3.8. Davaların Karara Bağlanması  

İncelemeler sonucunda, konular aydınlandığında meseleler sırasıyla oylanarak karara 

bağlanmaktadır. Azınlıkta kalanlar işin esası hakkında da oylarını kullanırlar (İYUK, m. 22/1). 

Azınlıkta kalanların görüşleri, kararların altına yazılır (İYUK, m. 22/2). Her dava dosyası için, 

görüşmeler katılan başkan ve üyelerin, Danıştay’da düşüncesini açıklayan savcının, tetkik 

hâkiminin ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu 

ve verilen kararların sonucu ile çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak 

düzenlenir. Bu tutanaklar, görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanır ve 

dosyalarında saklanır (İYUK, m. 23). 

Kararlarda şu bilgilere yer verilir (İYUK, m. 24): 

1.  Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ya da unvanları 

ve adresleri; 

2.  Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin özeti, talebin 

sonucu ile davalının savunmasının özeti; 

3.  Danıştay’da görülen davalarda tetkik hâkimi ve savcının ad ve soyadları ile 

düşünceleri; 

4.  Duruşmalı davalarda, duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan 

taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları; 

5.  Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm; tazminat davalarında ise 

hükmolunan tazminatın miktarı; 

6.  Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği; 

7.  Kararın tarihi ve oybirliği ile mi oyçokluğu ile mi verildiği; 

8.  Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hâkimin ad ve soyadları ve imzaları 

ile varsa karşı oyları; 

9.  Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası. 

Kararların mahkeme başkanı ve üyeleri veya hâkim tarafından imzalı asıllarından biri 

karar dosyasına, diğeri de dava dosyasına konur; mahkeme mührü ve başkan ya da hâkimin 

imzası ile tasdikli birer örneği de taraflara tebliğ olunur (İYUK, m. 25). 

                                                 
796  Ibid., s. 255. 

797  Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 464. 
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14.2.2.2.3.9. Kararların Sonuçları 

Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin 

durdurulmasına ilişkin kararlarının gereklerine göre idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye ve 

eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre, hiç bir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 

otuz günü geçemez. Ancak haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen 

kararlar ile ilgili işlemler, bu kararlar kesinleştikten sonra tesis edilir (İYUK, m. 28/1). 

Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile 

her türlü davalarda hükmedilen vekâlet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin 

davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden 

itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Yukarıda belirtilen 

süreler içinde ödeme yapılmaması hâlinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur 

(İYUK, m. 28/2).  

Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre idarece işlem tesis 

edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hâllerde, Danıştay ve ilgili idari mahkemede idare 

aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılabilir (İYUK, m. 28/3).  

Mahkeme kararlarının otuz gün içinde kamu görevlilerince kasden yerine getirilmemesi 

hâlinde, ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi 

aleyhine de tazminat davası açabilir (İYUK, m. 28/4). 

Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra, bu 

kararlara göre tespit edilecek vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ile bunların zam 

ve cezalarının miktarı idarece mükellefe bildirilir (İYUK, m. 28/5).  

Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme kararının tebliğ tarihi ile ödeme tarihi 

arasındaki süreye 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci 

maddesine göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanacak faiz ödenir. Ancak mahkeme 

kararının davacıya tebliği ile banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih arasında 

geçecek süre için faiz işlemez (İYUK, m. 28/6). 

14.2.2.2.4. Kanun Yolları: Kararlara Karşı Başvuru  

İdari yargılama usulünde (ve vergi yargısında) bir yargı merciinin verdiği kararlara karşı 

çeşitli başvuru yolları bulunmaktadır. Bu başvuru yollarına kanun yolu denir. Başvuruların bir 

kısmı doğrudan doğruya kararı veren mercie, diğer bir kısmı ise üst mercie veya yargı sistemi 

içindeki en üst ve nihai mercie yapılır P797F

798
P.  

Vergi yargılaması hukukunda aşağıdaki kanun yolları yer almaktadır: P798F

799 

                                                 
798  Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3. Cilt, s. 1989.  

799 18/06/2014 tarihli ve 6545 sayılı kanunla İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. 

İtiraz ve karar düzeltme kanun yollarının kaldırılması da değişiklikler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, 
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14.2.2.2.4.1. Açıklama 

Mahkeme kararlarının yeterince açık olmaması ya da birbirine aykırı hüküm fıkralarını 

taşıması hâlinde, taraflar kararı veren mahkemeden kararın açıklanmasını veya aykırılığın 

giderilmesini isteyebilirler (İYUK, m. 29/1). Açıklama veya aykırılığın kaldırılması, kararın 

yerine getirilmesine kadar istenebilir (İYUK, m. 29/5).  

14.2.2.2.4.2. Yanlışlıkların Düzeltilmesi 

Bu kanun yolunun amacı, hükümdeki maddi hataların düzeltilmesi suretiyle yargısal 

tasarrufun sakatlanmasının önlenmesi ve böylece ilgililerin korunmasıdır P799F

800
P. Kararı veren 

mahkemeden, tarafların ad, soyad ve sıfatları ile iddialarının sonucuna ilişkin yanlışlıkların ve 

hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesi istenebilir (İYUK, m. 30/1). 

Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verildiği takdirde, düzeltme ilâmın altına yazılır (İYUK, m. 

30/3).  

14.2.2.2.4.3. İstinaf 

İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hüküm 

bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın 

tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, konusu beş bin Türk 

lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları 

hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna 

başvurulamaz (İYUK, m. 45/1). 

İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir. İstinaf başvurusuna konu olacak kararlara 

karşı yapılan kanun yolu başvurularında dilekçelerdeki hitap ve istekle bağlı kalınmaksızın 

dosyalar bölge idare mahkemesine gönderilir (İYUK, m. 45/2). 

                                                 
mezkûr kanunla 2577 sayılıİdari Yargılama Usulü Kanunu’na eklenen bir geçici madde ile yeni düzenlemenin 

kanun yollarına ilişkin hükümlerinin yürürlük zamanı, yeni kanuna göre kurulacak bölge idare mahkemelerinin 

tüm yurtta göreve başlayacakları tarih olarak belirlendiğinden, itiraz ve karar düzeltme kanun yollarına ilişkin 

hükümler ile kanun yolları hakkındaki diğer hükümler bu tarihe kadar yürürlükte olacaktır.  

Söz konusu geçici madde şu şekildedir: 

“Geçici Madde 8  

1. Bu Kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümler, 2576 sayılı Kanunun, bu Kanunla 

değişik 3’üncü maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları 

tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanır. Bu tarihten önce verilmiş kararlar hakkında, kararın 

verildiği tarihte yürürlükte bulunan kanun yollarına ilişkin hükümler uygulanır. 

2. Bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçme tarihine kadar idare ve vergi mahkemeleri tarafından 

verilen kararlara yapılan itirazlarda bu Kanunla düzenlenen istinaf kanun yolu için öngörülen harçlar 

alınır”. 

800  Ibid., s. 1990. 
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Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını 

hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların 

düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir (İYUK, m. 45/3). 

Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı 

takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar 

verir. Bu hâlde bölge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir. İnceleme 

sırasında ihtiyaç duyulması hâlinde kararı veren mahkeme veya başka bir yer idare ya da vergi 

mahkemesi istinabe olunabilir. İstinabe olunan mahkeme gerekli işlemleri öncelikle ve 

ivedilikle yerine getirir (İYUK, m. 45/4). 

Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf 

başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya 

yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması hâllerinde, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk 

derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vererek dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. 

Bölge idare mahkemesinin bu şekilde verilen kararları kesindir (İYUK, m. 45/5). 

Bölge idare mahkemelerinin İYUK, m. 46’ya göre temyize açık olmayan kararları 

kesindir (İYUK, m. 45/6). 

İstinaf başvurusuna konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim, aynı davanın 

istinaf yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunamaz (İYUK, m. 45/7). 

İvedi yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoluna başvurulamaz (İYUK, m. 

45/8). 

14.2.2.2.4.4.Temyiz 

Temyiz, bir yargı sisteminin en üst ve nihai meciine başvurulmasını ifade eder. Kural 

olarak temyiz yolunda Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai 

kararlarının hukuka uygunluğu denetlenmektedir P800 F

801
P. Temyiz mercii davanın maddi olgularını, 

olaylara ilişkin ihtilafları tekrar incelemez ve delil takdiri yapmaz. Temyiz mercii, davayı değil, 

yargı kararının yargılama usulüne uygun olarak verilip verilmediğini, uygulanan hukuk 

kurallarının doğru ve yerinde uygulanıp uygulanmadığını inceler, bir hukuka aykırılık görürse 

kararı bozar, ancak davayı yeniden görmez, derece mahkemesine gönderir P801 F

802
P. Bununla birlikte, 

karardan sonra ortaya çıkan ve hükmü etkileyecek niteliğe sahip bulunan olgular temyiz 

aşamasında da ileri sürülebilir P802F

803
P. 

                                                 
801  Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 494. 

802  Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3. Cilt, s. 1992-1993.. 

803  Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s. 494. 
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Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda 

sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi 

Danıştayda, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir (İYUK, m. 46): 

a) Düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davaları. 

b) Konusu yüz bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler 

hakkında açılan davalar. 

c) Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma 

sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları. 

d) Belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz veya otuz gün yahut daha uzun süreyle 

engelleyen işlemlere karşı açılan iptal davaları. 

e) Müşterek kararnameyle yapılan atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri ile 

daire başkanı ve daha üst düzey kamu görevlilerinin atama, naklen atama ve görevden alma 

işlemleri hakkında açılan iptal davaları. 

f) İmar planları, parselasyon işlemlerinden kaynaklanan davalar. 

g) Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Kültür Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nca itiraz üzerine verilen kararlar ile 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi 

Kanununun uygulanmasından doğan davalar. 

h) Madenler, taşocakları, orman, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili 

mevzuatın uygulanmasına ilişkin işlemlere karşı açılan davalar. 

ı) Ülke çapında uygulanan öğrenim ya da bir meslek veya sanatın icrası ya da kamu 

hizmetine giriş amacıyla yapılan sınavlar hakkında açılan davalar. 

i) Liman, kruvaziyer limanı, yat limanı, marina, iskele, rıhtım, akaryakıt ve 

sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı gibi kıyı tesislerine işletme izni verilmesine ilişkin 

mevzuatın uygulanmasından doğan davalar. 

j) 08/06/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’un uygulanmasından ve 16/07/1997 tarihli 

ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve 

İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan 

davalar. 

k) 06/06/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun uygulanmasından 

doğan davalar. 

l) 03/07/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 

uygulanmasından doğan davalar. 
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m) Düzenleyici ve denetleyici kurullar tarafından görevli oldukları piyasa veya sektörle 

ilgili olarak alınan kararlara karşı açılan davalar. 

Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığı’na hitaben yazılmış dilekçeler ile yapılır (İYUK, 

m. 48/1). Bu dilekçelerin İYUK, m. 3’e göre düzenlenmesi gereklidir, düzenlenmemiş ise 

eksikliklerin onbeş gün içinde tamamlatılması hususu, kararı veren Danıştay veya bölge idare 

mahkemesince ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz isteminde 

bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya bölge idare mahkemesince karar verilir (İYUK, m. 

48/2).  

Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren bölge idare mahkemesine, Danıştaya veya 

İYUK, m.4’debelirtilen mercilere verilir ve kararı veren bölge idare mahkemesi veya 

Danıştay’ca karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap 

verebilir. Cevap veren, kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde, 

temyiz isteminde bulunabilir. Bu takdirde bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer (İYUK, 

m. 48/3).  

Kararı veren Danıştay veya bölge idare mahkemesi, cevap dilekçesi verildikten veya 

cevap süresi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak, Danıştay’a veya Kurula gönderir 

(İYUK, m. 48/4). 

Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçeleri, karşı tarafa tebliğ 

edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere 

kararı veren bölge idare mahkemesince Danıştay Başkanlığı’na, Danıştay’ın ilk derece 

mahkemesi olarak baktığı davalarda, görevli dairece konusuna göre İdari veya Vergi Dava 

Daireleri Kurulu’na gönderilir. Danıştay’da görevli daire veya kurul tarafından yürütmenin 

durdurulması istemi hakkında karar verildikten sonra tebligat bu daire veya kurulca yapılarak 

dosya tekemmül ettirilir (İYUK, m. 48/5). 

Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş olması 

hâlinde kararı veren; merci tarafından verilecek yedi günlük süre içerisinde tamamlanması, aksi 

hâlde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen 

süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, ilgili merci, kararın temyiz edilmemiş 

sayılmasına karar verir. Temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması veya kesin bir karar 

hakkında olması hâlinde de kararı veren merci, temyiz isteminin reddine karar verir. İlgili 

merciin bu kararları ile bu maddenin 2’nci fıkrasında belirtilen temyiz isteminde bulunulmamış 

sayılmasına ilişkin kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde 

temyiz yoluna başvurulabilir (İYUK, m. 48/6).  

Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş olduğu, dilekçenin 

İYUK, m. 3 esaslarına göre düzenlenmediği, temyizin kanuni süre içinde yapılmadığı veya 

kesin bir karar hakkında olduğunun anlaşıldığı hâllerde, 2 ve 6’ ncı fıkralarda belirtilen kararlar, 

dosyanın gönderildiği Danıştay’ın ilgili dairesi ve kurulunca, kesin olarak verilir (İYUK, m. 

48/7). 
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Danıştay temyiz incelemesi üzerine mahkeme kararını onar ya da bozar. Kararı hukuka 

uygun bulursa onar. Kararın sonucu hukuka uygun olmakla birlikte gösterilen gerekçeyi doğru 

bulmaz veya eksik bulursa, kararı, gerekçesini değiştirerek onar. Kararda yeniden yargılama 

yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya 

yanlışlıklar varsa kararı düzelterek onar (İYUK, m. 49/1). Temyiz incelemesi sonunda 

Danıştay; görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, hukuka aykırı karar verilmesi ve usul 

hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin 

bulunması, sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar (İYUK, m. 49/2). 

Kararların kısmen onanması ve kısmen bozulması da mümkündür. Bu hâllerde, 

kesinleşen kısım Danıştay kararında belirtilir (İYUK, m. 49/3). 

Temyizen verilen karar üzerine yapılacak işlemler şunlardır (İYUK, m. 50): 

1. Temyiz incelemesi sonucunda verilen karar, dosyayla birlikte kararı veren mercie 

gönderilir. Bu karar, dosyanın geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde taraflara tebliğe çıkarılır. 

2. Temyiz incelemesi sonucunda verilen bozma kararı üzerine ilgili merci, dosyayı 

öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir. 

3. Bölge idare mahkemesi, Danıştay’ca verilen bozma kararına uyabileceği gibi 

kararında ısrar da edebilir. 

4. Danıştay’ın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesi, bozma 

kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılır. 

5. Bölge idare mahkemesi, bozmaya uymayarak kararında ısrar ederse, ısrar kararının 

temyizi hâlinde, talep, konusuna göre Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulu’nca 

incelenir ve karara bağlanır. Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları kararlarına 

uyulması zorunludur. 

Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hâkim, mahkeme veya Danıştay 

kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığında 

yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, 

kurulu veya itirazı incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir. İptal 

davalarında teminat istenmeyebilir. Davanın reddine ilişkin kararların temyizi hâlinde, dava 

konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi kanunda öngörülen 

koşulun varlığına bağlıdır. Bununla birlikte, kararın bozulması hâlinde yürütme kendiliğinden 

durur (İYUK, m. 52). 

14.2.2.2.4.5. Kanun Yararına Temyiz (Kanun Yararına Bozma) 

İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar 

ile istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan, niteliği 

bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği 

gerek üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir (İYUK, 
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m. 51/1). Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma 

kararı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını 

ortadan kaldırmaz (İYUK, m. 51/2). Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve 

Resmî Gazete’de yayımlanır (İYUK, m. 51/3). Kanun yararına temyiz yolu, hukuka aykırı 

içtihat yerleşmesini önleyerek uygulamada birlik sağlamak amacına yönelik bir kanun 

yoludurP803F

804
P. 

14.2.2.2.4.6. Yargılamanın Yenilenmesi (Yargılamanın İadesi) 

Olağanüstü bir başvuru yolu olan yargılamanın yenilenmesi, yargı kararının dayandığı 

maddi sebeplerdeki sakatlıkların yine yargısal bir tasarrufla sabit olması nedeniyle kesin 

hükmün kaldırılması ve davanın yeniden görülebilmesini ifade etmektedir P804F

805
P. Danıştay ile 

bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında aşağıda yazılı sebepler 

dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir (İYUK, m. 53/1):  

1. Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan 

bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması,  

2. Karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahteliği 

mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm 

karardan önce verilmiş olduğu hâlde, yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar 

zamanında bundan haberinin olmaması,  

3. Karara esas olarak alınan bir ilâm hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla 

bozularak ortadan kalkması,  

4. Bilirkişinin kasden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla 

belirlenmesi,  

5. Lehine karar verilen tarafın, kararı etkileyen bir hile kullanmış olması,  

6. Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış 

bulunması,  

7. Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hâkimin katılmasıyla karar verilmiş 

olması,  

8. Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni 

bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut 

başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması, 

                                                 
804  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, op.cit., s. 197; Sadık KIRBAŞ, op.cit.,  s. 226.  

805  Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3. Cilt, s. 1995. 
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9. Hükmün, İnsan haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme’nin veya ek 

protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş 

kararıyla tespit edilmiş olması.  

Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanır 

(İYUK, m. 53/2). Yargılamanın yenilenmesi süresi, tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir 

dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir 

dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilâmın hükmüne 

aykırı bir karar verilmiş bulunması hâlinde on yıl, hükmün, İnsan Haklarını ve Ana ürriyetleri 

Korumaya Dair Sözleşme’nin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’nin kesinleşm, iş kararıyla tespit edilmiş olması hâlinde, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl ve diğer sebepler için altmış 

gündür. Bu süreler, dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen 

günden başlayarak hesaplanır (İYUK, m. 53/3). 

Yargılamanın yenilenmesinde şu usul uygulanır (İYUK, m. 55): 

1. İsteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir daire veya mahkemenin görevine girmiş ise 

karar bu daire veya mahkemece verilir. 

2. Karşı tarafın savunması alındıktan sonra istekler incelenir ve kanunda yazılı sebepler 

varsa davaya yeniden bakılarak karar verilir. 

3. (Yargılamanın yenilenmesi istemleri, kanunda yazılı sebeplere dayanmıyor ise, 

istemin reddine karar verilir. 

4. Yargılamanın yenilenmesinde, görevli daire veya mahkemenin kararına bağlı olarak 

duruşma yapılabilir.  
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Uygulama Soruları 

1. Vergilendirme işlemlerinin hukuka aykırılık nedenlerini açıklayınız. 

2. Türkiye’de vergi yargısının kuruluşunu açıklayınız. 

3. Vergi yargılamasına egemen olan ilkeleri açıklayınız. 

4. Vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili olanları ve dava açma sürelerini 

belirtiniz. 

5. Vergi yargılaması usulünde ispat ve delil sistemini açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, vergi uyuşmazlığının anlamını; vergilendirme işlemlerinin hukuka 

aykırılığı ve iptal nedenlerini, vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları olan vergi 

hatalarında düzeltme, uzlaşma ile vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarınsa 

indirmeyi; vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözümünü; vergi yargısı örgütünün kuruluşunu, 

vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’ın kuruluş, görev ve yetkilerini; vergi 

yargılaması usulü ilkelerini, vergi davasının açılmasını, yargılama süreci ve davanın karara 

bağlanmasını ve vergi yargısında kanun yollarını öğrenmiş bulunuyoruz. 
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