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VERGİ GENEL HUKUKU  
1. KISIM Vergi Hukukunun Genel Esasları  

1.1. VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI

• Dar anlamda vergi hukukunun kapsamına, sadece vergiler ile ilgili hukuki 
düzenlemeler girer.  

• Ancak; harç, resim ve benzeri mali yükümlülükler dar anlamda vergi kavramı dışında 
kalan mali yükümlülükler olmasına rağmen, nitelik itibariyle bunların da vergi gibi 
düşünülmesi gerekir. Çünkü bunların tümünün temelinde devletin egemenlik gücüne 
dayanan zor kullanma yetkisi yatmaktadır. Bu bakımdan, vergi hukukunun kapsamını 
geniş açıdan ele almak ve vergi benzeri gelirler ile bunlara ilişkin cezaları da bu 
kavram içinde düşünmek doğru olur. 

• Ayrıca, yerel yönetimlerin de merkezi hükümetler gibi almış oldukları paralar, vergi 
hukukunun kapsamı içine girmektedir



1.2. VERGİ HUKUKU KAVRAMI

• Mali Hukuk = Kamu gelirleri, giderleri, denkleştirilmesi.
• Vergi Hukuku           Mali Hukuk
• Vergi Hukuku           Vergi mevzuatı
• Vergi Hukuku           Vergi sistemi
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 1.2.VERGİ HUKUKU KAVRAMI



1.3. VERGİ HUKUKUNUN BAĞIMSIZLIĞI 
SORUNU

• 1.3.1. VERGİ HUKUKUNUN BAĞIMSIZ BİR HUKUK DALI OLMADIĞI 
GÖRÜŞÜNÜ SAVUNANLAR  
• Vergi hukukunun özel hukukun içinde yer aldığını savunanlar, özel hukukun birçok kavram ve 

kuralının vergi hukuku için de geçerli olduğunu, bu bakımdan da vergi hukukunun özel hukuk 
içinde yer alması gerektiğini ileri sürmüştür. 

• Vergi hukukunun kamu hukuku içinde yer aldığını savunanlar, kamu hukukunda kişiler arasında 
bir astlık-üstlük ilkesini kabul etmenin zorunlu bulunduğunu, vergi hukukunun temelinde devletin 
egemenlik gücünün yer aldığını ve bu bakımlardan vergi hukukunun kamu hukukunun bir parçası 
olması gerektiğini ileri sürmüştür. Diğer yandan, vergi hukukunda yer alan tarh, tahakkuk ve tahsil 
gibi işlemlerin birer idari işlem olduğu ifade edilmiştir. Bu ve bu gibi nedenlerle vergi hukukunu 
kamu hukuku içinde görmüşlerdir.



1.3. VERGİ HUKUKUNUN BAĞIMSIZLIĞI 
SORUNU

• 1.3.2. VERGİ HUKUKUNUN BAĞIMSIZ BİR HUKUK DALI 
OLDUĞU GÖRÜŞÜNÜ SAVUNANLAR
• Vergi hukukunun kendine özgü ilke ve kavramları bulunduğu gibi gerek özel hukukun ve 

gerek kamu hukukunun birçok kavramı vergi hukukunda değişik bir şekilde ele alınır. 

• Sonuç olarak, vergi hukuku özel hukuk ve kamu hukukunun birçok ilke ve 
kavramlarından yararlanmakta, ancak esas olan kaidesini idare hukukuna 
dayandırmakta ve kendine özgü ilkeleri ile kuralları olması dolayısıyla da 
bağımsız bir hukuk dalı olma niteliğini kazanmış bulunmaktadır, denilebilir.



1.3. VERGİ HUKUKUNUN DİĞER BİLİM 
DALLARI İLE İLİŞKİSİ

• 1.3.1. HUKUK İLE İLİŞKİSİ 
• Anayasa Hukuku ile İlişkisi 

• Vergilendirme yetkisinin temeli anayasalara dayandırılmaktadır. 

• İdare Hukuku ile İlişkisi 
• Vergi işlemi,  idari bir işlemdir. Bu işlemlerde taraflar, özel hukukta olduğu gibi eşit değildir. Yani vergiye 

ilişkin işlemlerde, idare hukukunun esasları uygulanır. İdari işlemler için geçerli olan sebep, konu, yetki, 
şekil ve amaç unsurları, vergi işlemleri için de geçerlidir.  

• Vergi yönetimi de, idare hukuku esasları içerisinde faaliyetini sürdürür.  
• Vergi uyuşmazlıkları genelde idari yargı kolu içerisinde çözümlenmektedir.



1.3. VERGİ HUKUKUNUN DİĞER BİLİM 
DALLARI İLE İLİŞKİSİ

• Ceza Hukuku ile İlişkisi 
• Vergi ceza hukuku, hem ceza hukukunun hem de vergi hukukunun ilkeleri doğrultusunda 

düzenlenmiştir.  

• Uluslararası Hukuk ile İlişkisi 
• Uluslararası vergi anlaşmalarının uygulanması ve uygulamadan doğan uyuşmazlıkların 

çözümünde, genel hukuk ilkeleri ile yeni yeni gelişen uluslararası hukuka ilişkin örf  ve adet 
kuralları büyük rol oynamaktadır. Böylece ortaya çıkan uluslararası vergi hukuku, vergi 
hukukunun bir parçası haline gelmektedir.



1.3. VERGİ HUKUKUNUN DİĞER BİLİM 
DALLARI İLE İLİŞKİSİ

• Yargılama ve İcra Hukuku İle İlişkisi 
• Türkiye’de vergi uyuşmazlıklarının çözümüne idari yargı düzeni içinde yer verilmiştir. Bu bakımdan vergi 

yargısı idari yargının bir parçası olmakta ve vergi uyuşmazlıkları İdari Yargılama Kanunu (İYK) 
hükümlerine göre çözümlenmektedir. Ancak, vergi yargısında hüküm bulunmaması halinde, HMK ile 
CMK’nın bazı hükümleri vergi yargısında da uygulanabilmektedir. 

• İcra hukukunun birçok kural ve kavramları,  vergi icra hukukunda da geçerli olmaktadır. Türkiye’de bu 
alanda uygulanan kanun, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanundur. 

• Özel Hukuk ile İlişkisi 
• Veri hukukunda kullanılan birçok kavram kaynağını özel hukuktan almıştır.



1.3. VERGİ HUKUKUNUN DİĞER BİLİM 
DALLARI İLE İLİŞKİSİ

• 1.3.2. KAMU MALİYESİ İLE İLİŞKİSİ 
• Kamu maliyesi, devletin gelir, gider ve gelir gider denkliği ile ilgili konuları inceleyen bilim 

dalıdır. Kamu maliyesi içinde devlet gelirleri, bu bilim dalının en geniş ve önemli bir kısmını 
meydana getirir.  Günümüzde devlet gelirleri içinde de en önemli payı, vergi gelirleri meydana 
getirmektedir 

• Kamu maliyesinin en önemli kısımlarından birini meydana getiren vergi teorisi, vergi 
hukukunun esas kaynağını oluşturan vergi kanunlarının hazırlanması ve uygulanmasının temel 
taşı görevini görür. 

• Vergi hukuku ile kamu maliyesinin çok önemli bir bölümünü oluşturan bütçe ve bütçe hukuku 
arasında da yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bütçe kanunlarıyla gelirlerin toplanmasına izin 
verilmediği takdirde, vergi kanunlarının uygulanması da imkansız hale gelir.



1.3. VERGİ HUKUKUNUN DİĞER BİLİM 
DALLARI İLE İLİŞKİSİ

• 1.3.3.  MUHASEBE İLE İLİŞKİSİ 
• Muhasebe, işletmelerdeki ekonomik olayları parasal olarak izleyen, onları sınıflandıran, 

özetleyen ve ulaşılan sonuçları yorumlayarak raporlayan bir dal olarak ifade edilebilir. 

• Vergilendirmede, muhasebenin çok önemli bir rol oynadığı tartışma götürmez. Özellikle gelir 
ve kurumlar vergisi gibi gelir ve kazancın kavranmasına yönelik vergilerde, bu rol kendini daha 
fazla hissettirmektedir.



1.4. VERGİ HUKUKUNUN 
BÖLÜMLENDİRİLMESİ VE KISIMLARI 

• 1.4.1. VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLENDİRİLMESİ 
• Maddi hukuk - şekli hukuk ayrımı, vergi kanunlarının düzenlenmesi yönünde etkili olmuştur. 

• Maddi hukuk denilince, maddi vergi hukukunun, kişileri, belirli bir verginin borçlusu durumuna 
sokan kuralların bütünü olarak anlaşılması gerekir. Şekli hukuk ise, ortaya konmuş olan 
yaptırımların işlemesini belirler. 

• Maddi hukuk - şekli hukuk ayrımı, vergi kanunlarının yapılmasında pek başarılı olamamıştır. Vergi 
hukukunun özelliği dolayısıyla pek çok konunun usule mi ilişkin (yani şekli mi), yoksa maddi mi 
olup olmadığı pek anlaşılamadığından bu ayrım vergi hukukunda uygulanmamalıdır.



1.4. VERGİ HUKUKUNUN 
BÖLÜMLENDİRİLMESİ VE KISIMLARI 
• Bazı yazarlar, genel vergi hukuku -  özel vergi hukuku ayrımı yapılmasının daha doğru 

olacağını savunmuştur. 
• Bu ayrıma göre, genel vergi hukuku, tüm vergilerde uygulanacak vergilerin temel ilke ve 

kurallarını, vergi borcu ve vergi ilişkisinin niteliğini, vergi borcunun doğmasını, sona 
ermesini, vergi cezalarını ve vergi uyuşmazlıkların çözümü ile vergi borcunun zorunlu 
tahsilini düzenler. Buna karşılık, özel vergi hukuku ise, tek tek vergileri ele alarak inceler. 

• Bu ayrım, hukuki düzenlemeleri daha kesin bir ayrım içinde ele alması sebebiyle vergi 
hukuku öğretisi açısından daha yararlıdır.



1.4. VERGİ HUKUKUNUN 
BÖLÜMLENDİRİLMESİ VE KISIMLARI 
• 1.4.2. VERGİ HUKUKUNUN KISIMLARI 

• Vergi hukuku bir üst kavramdır ve aşağıdaki beş kısma ayırmak mümkündür. 
1. Vergilendirme hukuku; verginin taraflarını, vergileme sürecini ele alır. 
2. Vergiler hukuku; yürürlükte olan vergileri kapsamına alır. Bu kısım; gelir üzerinden alınan vergiler 

olarak gelir ve kurum vergisini; servet ve servet transferi vergileri olarak emlak, motorlu taşıtlar ve 
veraset ve intikal vergilerini; harcamalar üzerinden alınan vergiler olarak da katma değer ve diğer 
harcama vergilerini bünyesinde toplar. 

3. Vergi ceza hukuku; vergi suç ve cezalarından oluşur. 
4. Vergi yargı hukuku; vergi uygulamaları sonucunda ortaya çıkan vergi idaresi ile müklellef  arasındaki 

arasındaki uyuşmazlıklarla uğraşır. 
5. Vergi icra hukuku; vergilerin, zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, hangi yollardan ve hangi 

usuller içerisinde vergilerin tahsil edileceğini belirler.
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1.5. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

• 1.5.1.YASAMA ORGANI TARAFINDAN ÇIKARTILAN KAYNAKLAR 

• Anayasa 

• Anayasa, vergilerin temel ilkelerini düzenlemiştir. Anayasa’nın73. maddesi; genellik, verginin 
mali güce göre alınması ve vergilerin kanuniliği ilkelerini, açık bir şekilde kabul etmiştir. 
• Genellik ilkesi: Maddenin birinci fıkrasında yer alan “Herkes kamu giderlerini karşılamak 

üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.” ifadesi ile herkesin sınıf, ırk, cins, 
v.b. konularda bir ayrım gözetilmeksizin vergi mükellefi olması esası getirilmiştir.  

• Bu ilkenin mali gücü yeterli olmayanların vergi mükellefi olmaması, muafiyet ve istisnalar 
ile mükellef  ve vergi konularının kapsam dışı bırakılması gibi bazı istisnaları 
bulunmaktadır.



1.5. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

• Verginin mali güce göre alınması ilkesi: Vergide eşitlik ilkesinin diğer bir ifadesidir.  
• Yatay ve dikey adalet kavramları vergi eşitliğinin sağlanmasında önem taşır. Durumları eşit olan 

kimselerin eşit miktarda vergi ödemeleri yatay adalet kavramı ile ifade edilir. Durumları farklı 
olanların, farklı miktarda vergi ödemeleri ise, dikey adalet olarak adlandırılır.   

• Vergi eşitliğinde her iki adalet kavramını birlikte ele almak gerekir. Esas olan, ödenen vergi tutarının 
eşit olması olmayıp, vergi sonucu katlanılan fayda kaybının eşit olmasıdır. Yatay adaleti 
gerçekleştirebilmek nispeten kolaydır. Oysa vergi farklılaştırması sonucu sağlanabilen dikey adalet, 
sübjektif  bir niteliğe sahiptir. Bunun için de, dikey adaleti gerçek olarak sağlayabilmek oldukça 
zordur. 

• Verginin mali güce göre alınmasını sağlayan bazı teknikler bulunmaktadır. Bunlar, en az geçim 
indirimi, gelirleri ayırma ilkesi ve artan oranlılık gibi tekniklerdir



1.5. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

• Kanunilik ilkesi: 73. maddenin üçüncü fıkrası, “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, 
değiştirilir ve kaldırılır.” diyerek, diğer bir vergi ilkesi olan kanunilik ilkesini benimsemiştir.  

• Bu düzenlemeyle verginin her türlü ayrıntısının kanun ile düzenlenmesi gerektiği ifade edilmektedir. 
• 1982 Anayasası,  Bakanlar Kurulu’na sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 

tanımıştır. Bu yetki istisnai olup, ancak sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde vergilerle ilgili olarak kanun hükmünde 
kararname çıkartılabilir.  

• Kanunilik ilkesine, 73. maddenin dördüncü fıkrasında bir istisna getirilmiştir. Söz konusu fıkra, “Vergi, resim, harç ve 
benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği 
yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilebilir.” hükmünü taşımaktadır.  
Bakanlar Kurulu’na tanınmış olan yetki; vergilerin muaflık, istisna, indirim ve oranlarıyla sınırlandırılmıştır. Böyle bir 
yetkinin Bakanlar Kurulu tarafından kullanılabilmesi için, kanunda belirtilmiş olan alt ve üst sınırların konulmuş 
olması gerekir. 



1.5. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

• Kanunlar 
• Vergiler ancak kanunda öngörülmüş olması halinde alınabilir. Kanunların Anayasa’da 

öngörülmüş olan ilkelere aykırı olması halinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptali 
gündeme gelebilir. 

• Vergi kanunları, vergilerin kanuniliği ilkesinin bir sonucu olarak vergilerin temel 
kavramlarını mutlaka belirtmelidir. 

• Vergi kanunlarını geniş anlamak gerekir Söz konusu kanunlar, vergilerle birlikte, resim ve 
harç kanunlarını da kapsar. 



1.5. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

• Uluslararası Vergi Anlaşmaları 
• »Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak 

anlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun 
bulmasına bağlıdır.” (TCA m.90) 

• Ancak; ekonomik,  ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan 
anlaşmalar, Devlet maliyesi bakımından bir yük getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin 
yabancı ülkelerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayınlanarak yürürlüğe 
konabilir.  

• Uluslararası vergi anlaşmaları Devlet maliyesine yük getireceğinden anlaşmaların 
onaylanması, onaylamanın bir kanunla uygun bulunmasına bağlıdır. 



1.5. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

• 1.5.2. YÜRÜTME ORGANI TARAFINDAN ÇIKARTILAN KAYNAKLAR 
• Kanun Hükmünde Kararnameler 

• Kural olarak, vergilere ilişkin olarak kanun hükmünde kararname çıkarılamaz. Sadece, sıkıyönetim ve 
olağanüstü hallerde vergilere ilişkin kanun hükmünde kararname çıkarmak mümkündür. 

• Bakanlar Kurulu Kararları 
• «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.» (TCA m.73) 

• DİKKAT: Bakanlar Kurulu kararlarını, Bakanlar Kurulunun çıkarmış oldukları kanun hükmünde 
kararnamelerle karıştırmamak gerekir. Kanun hükmünde kararname çıkarılması bir yetki kanununu gerekli 
kıldığı halde, Bakanlar Kurulu kararı çıkarmada böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.



1.5. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

• Tüzükler  

• Uygulamada vergi alanında tüzük çıkarma yetkisi pek kullanılmamaktadır. Bu nedenle vergilere ilişkin tüzükler, sadece ilgili kanunların tüzük 
çıkarılmasını zorunlu kıldığı hallerde çıkarılmaktadır. 

• Yönetmelikler 

• Yürütme organı yetkili kılındığı alanlarda yönetmelikler çıkarabilir. Vergi kanunlarının uygulanmasında kolaylık sağlamak için çok sayıda yönetmelik 
bulunmaktadır. 

• Genel Tebliğler 

• Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan vergi genel tebliğleri, bağlayıcı olan genel tebliğler ve bağlayıcı olmayan genel tebliğler şeklinde ikiye ayırmak 
gerekir. 

• Bağlayıcı olan genel tebliğler, kanunların vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılır.  

• Örn: VUK’nın 315. maddesine göre amortisman oranlarının tespitine ilişkin olarak çıkarılan tebliğler. 

• Bağlayıcı olmayan genel tebliğler, Maliye Bakanlığı tarafından yorumlayıcı ve yol gösterici amaçla çıkarılan tebliğlerdir. Bu tür tebliğler, sadece Bakanlığı bağlar 

• Açıklama ve Sirkülerler 

• Mükellefler, VUK’nın 413. maddesine dayanarak, tereddüde düştükleri hususların nasıl uygulanması gerektiğinin açıklanmasını talep edebilirler. 

• Gelir İdaresi Başkanlığı, kendisinden istenecek açıklamayı özel olarak cevaplandırabileceği gibi, aynı durumda olan tüm mükellefler bakımdan 
uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere, sirküler de yayınlayabilir.  

• Açıklamalar ve sirkülerler,  bağlayıcı kaynak değildir 

• Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taşra teşkilatı tarafından da özelge çıkarabilir. 



1.5. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

• 1.5.3. YARGI ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLAR 
• Anayasa Mahkemesi Kararları 

• Anayasa Mahkemesi’nin kararları, vergi hukukunun önemli ve asli kaynaklarından birini meydana getirir. 
• NOT: - Uluslararası vergi anlaşmaları aleyhine Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

      - Olağanüstü hallerde ve sıkıyönetim ve savaş durumlarında çıkarılacak vergilere ilişkin kanun hükmündeki kararnameler de, 
Anayasa Mahkemesi’nde dava konusu yapılamaz. 

• Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararları 
• Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu, Danıştay Dava Dairelerinin veya Dava Daireleri Genel Kurullarının, kendi kararları ya da 

ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında uyuşmazlık tespit etmeleri veya birleşmiş içtihatların değiştirilmesinin gerekli görülmesi 
durumunda, ilgili mevzuat hükümlerine göre içtihadın birleştirilmesine veya değiştirilmesine karar verir. 

• Bunlar uyulması zorunlu kaynak niteliğindedir. 
• Diğer Yargı Kararları 

• Yardımcı nitelikteki kaynaklardandır ve sadece tarafları bağlar.



1.5. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

• 1.5.4. DİĞER KAYNAKLAR 
• Doktrin (Bilimsel İçtihatlar) 
• Örf  ve Adet 

• Ancak kanunun uygulanmasını açık olarak belirlediği konularda örf  ve adet hukukundan 
yararlanılabilir. 

• Örn: VİVK mad. 4. (c)’ye göre, örf  ve âdete göre verilmesi mutat olan hediye, cihaz, yüz 
görümlüğü ve drahomalar vergiden müstesna tutulmuştur.



1.6. VERGİ KANUNLARININ 
UYGULANMASI

• 1.6.1. VERGİ KANUNLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 
• Bu konuda iki temel ilke vardır; mülkilik ve şahsilik ilkesi. 

• Mülkilik ilkesine göre, ülke sınırları içinde yerli veya yabancı olsun herkes için o ülkenin kanunları geçerlidir. 
Şahsilik ilkesi göre, kişi hangi ülkede bulunursa bulunsun, vatandaşı olduğu ülkenin kanunlarına tabidir. 

• Mülkilik ilkesi, daha çok gayrimenkuller üzerinden alınan vergilerde, gayri şahsi nitelikte olan tüketim vergileri ile 
harç ve resimlerde geçerlidir. .  

• Şahsilik ilkesi ise, genellikle gelir vergisi gibi şahsi vergilerde geçerlidir.  
• Bazı vergilerde hem mülkilik hem de şahsilik ilkesi birlikte uygulanır. Örn. vergilere veraset ve intikal vergisi. Bu 

tip vergilerde mahsup mekanizması işler. 

• Devletler çifte vergilendirmeyi önlemek ve ekonomik bakımdan ülkeye yararlı gördükleri tedbirleri 
alabilirler. Çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik uluslararası anlaşmalar bu konuda önem taşır.



1.6. VERGİ KANUNLARININ 
UYGULANMASI

• 1.6.2. VERGİ KANUNLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 
• İlke olarak kanunlar, yürürlükte bulundukları süre içinde uygulanır. Bu kurala kanunların makabline şamil olmaması, yani geriye yürümemesi kuralı 

denir. Bu ilkeye ender de olsa uyulmayabilmektedir. 
• DİKKAT: Sonuçlanmış olaylara kanunların uygulanması ile halen devam edenlere yeni düzenlemenin uygulanmasını, birbirinden ayırmak gerekir. 

Birinci durum, yeni kanuni düzenlemelerin vergiyi doğuran sonuçlanmış olaylar için uygulanmasıdır. İkinci durum ise, vergiyi doğuran olay henüz 
devam ederken yapılan bir değişikliğin geçmişe uygulanmasıdır. Esasen böyle durumlarda değişiklik tarihine kadarki olaylar için eski, değişiklik 
tarihinden sonraki olaylar için de yeni oranların uygulanması gerekir. Ancak, tarihe göre gelirler içerisinde bir ayrım yapmak mümkün bulunmadığı 
için, geçen yıl gelirlerine de yeni tespit edilmiş oranların uygulanmasından başka çare bulunmamaktadır.  

• NOT: Usul kanunlarının, ilgililerin lehine olan yeni hükümleri ilke olarak geriye yürütülmektedir. 
• Kanunların çatışması 

• İki genel kanun veya iki özel kanunun çatışması                                    Sonraki tarihli kanun uygulanır. 
• Genel kanun önce, özel kanun daha sonra yürürlüğe girmişse              Özel kanun kendi kapsamı bakımından genel kanunu 
• Özel kanun daha eski tarihli ve genel nitelikli kanun yeni ise                 Yorum yapılarak kanun koyucunun iradesi saptanmaya çalışılacaktır.



1.6. VERGİ KANUNLARININ 
UYGULANMASI

• 1.6.3. VERGİ KANUNLARININ ANLAM BAKIMINDAN 
UYGULANMASI (YORUM) 
• 1.6.3.1. Yorum Konusunda Genel Bilgiler 

•  Yorumu yapan kuruluş veya kişilere göre yorum türleri; yasama yorumu, yargısal yorum, idari 
yorum ve bilimsel yorum olmak üzere dörde ayrılır. 

• Yorum yöntemleri de; lafzi (deyimsel) yorum, sistematik yorum, tarihsel yorum ve amaçsal 
yorum olmak üzere dörde ayrılabilir. 

• Yorumda başvurulan mantık yöntemleri ise; kıyas, karşıt kavram ve evleviyet kurallarıdır



1.6. VERGİ KANUNLARININ 
UYGULANMASI

• 1.6.3.2.  Vergi Hukukunda Yorum  
• 1.6.3.2.1.  Vergi Hukukunda Yorumda Göz Önüne Alınması Gereken Hususlar  

• Vergi hukukundaki borç-alacak ilişkisi, özel hukuktaki borç-alacak ilişkisinden tamamen 
farklıdır, taraflar arasında eşitlik söz konusu değildir. 

• Vergi hukukunun bağımsız bir hukuk dalı olmasına rağmen, diğer hukuk dalları ile yakın 
ilişkisi bulunmaktadır. 

• Vergi hukukunun kapsamı çok geniş olup, sık sık kanunlarda değişiklik yapılmaktadır. 
• Vergi hukukunda kıyas yapılamaz. 
 



1.6. VERGİ KANUNLARININ 
UYGULANMASI

• 1.6.3.2.2. Vergilerin Kanuniliği İlkesi 
• Vergi hukukunda kanunilik ilkesinin temel ilke olması dolayısıyla, yorum yapılırken önce 

kanunun lafzından hareket etmek gerekir. 
• Nitekim VUK’nın 3. maddesi, “Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın 

açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin 
kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak 
uygulanır.”, hükmünü içerir.



1.6. VERGİ KANUNLARININ 
UYGULANMASI

• 1.6.3.2.3.  Ekonomik Yorum  
• Ekonomik yorum, amaçsal yorumun doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır.  
• Bazı işlemlerde vergiyi doğuran olayın meydana gelmesini gizlemek veya daha az vergi ödenmesini sağlamak için, gerçeklere uygun olmayan işlemler 

gerçek işlem gibi gösterilebilir veya vergi kanunlarının vergilendirmesini öngördüğü bir hukuki işlem ile ulaşılmak istenen bir iktisadi sonuca vergi 
kanunlarının vergilendirilmesini açıkça öngörmediği başka bir hukuki işlem ile ulaşılmaya çalışılabilir.  

• Olayları ve hukuku pür hukuksal şekline göre değil, ekonomik anlam ve içeriklerine göre değerlendirmek gerekir.  
• Muvazaa – Kanunu karşı hile 

• Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, gerçek iradelerine uymayan ve bundan dolayı da aralarında hüküm doğurmayan bir görünüş 
yaratmak konusunda anlaşmalarıdır. 
• Basit muvazaa 
• Nitelikli (mevsuf) muvazaa 

• Kanuna karşı hile ise, kanunun emredici bir hukuk kuralının uygulanmasını ortadan kaldırmak ve fakat aynı sonucu elde etmek için kanunun başka bir 
hükmünden yararlanılmasıdır.



1.6. VERGİ KANUNLARININ 
UYGULANMASI

• DİKKAT: Mevsuf  muvazaa da tarafların görünürdeki işlem altında sakladıkları gizli 
işlem, asıl ekonomik sonuçları istenilen işlemdir. Yani bu gizli işlem, vergi kanunlarının 
doğrudan vergilendirdiği işlemdir.  

• Örneğin; mirasbırakan ve mirasçı arasında veraset ve intikal vergisini bertaraf  etmek için 
muvazaalı bir satım sözleşmesi yaratılması.



1.7. DELİL VE İSPAT

• 1.7.1. DELİL 
• 1. Sınıflandırma: Kesin deliller – takdiri deliller. 
• 2. Sınıflandırma: Tadad yöntemi ve serbest delil yöntemi. 

• «Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. 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. 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.» (VUK m.3(B)) 

• HMK’da yemin delil olarak kabul edilmesine rağmen, vergi hukukunda yeminin delil olarak kabul edilmeyeceği açık 
olarak hüküm altına alınmıştır. 

• Vergi hukukunda şahit ifadeleri ise,  şarta bağlı olarak delil sayılmıştır. Şahit ifadelerinin delil olarak kabul edilebilmesi 
için, vergiyi doğuran olay ile tabii ve açık bir ilginin bulunması şarttır. 



1.7. DELİL VE İSPAT

• 1.7.1. İSPAT 
• “Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla 

yükümlüdür.” (TMK  m.6) İspat konusunda temel düzenleme bu olmakla beraber,  vergi hukuku alanında bu hükümle 
bağdaşan ve bağdaşmayan bazı düzenlemelerin olduğunu da görüyoruz.  

• Vergi hukukunda ispat ile ilgili olarak iki konuya değinmek gerekir: Bunlardan birincisi, mükellefin defter ve belge düzenine 
uyma halidir. İkincisi de; iktisadi, ticari ve teknik gereklere uymayan, normal ve mutad bulunmayan durumlardır.  
• Mükellefler kanunun belirlediği şekilde defter ve belge düzenine uymak zorundadır. Eğer mükellef  kanunun istediği şekilde defter ve belge düzenine 

uymuş ise defter ve belgelerin gerçeği yansıtmadığının vergi idaresi tarafından iddia edilmesi halinde, bu iddiayı ispat etmek vergi idaresine düşer. 
• Ekonomik yaşamda vergilendirmeye dayanak olan olayların iktisadi, ticari ve teknik gereklere uygun olarak meydana geldiği karine olarak kabul edilir. 

Olağan dışı durumların varlığı ileri sürüldüğünde ise, ispat yükü bunu ileri sürene düşer. 
• Örn: İmalat sırasında maliyete ve dolayısıyla kâra etki eden fire kaybının, mutadın üzerinde olduğunun mükellef  tarafından iddia edilmesi halinde, bunun 

ispat edilmesi mükellefin kendisine düşer. 



2. KISIM Vergilendirme Hukuku - I (Verginin Tarafları) 
2.1. VERGİNİN MÜKELLEF TARAFI

• Vergi alacaklısı, merkezi devlet,  yerel yönetimler ve devlet yetkisini 
kullanan diğer kurumlardır. 

• Vergi borçlusu, esas olarak mükellef denilen gerçek veya tüzel 
kişilerdir. Vergi sorumlusu da vergi borçlusu olarak kabul edilir.



 
2.1. VERGİNİN MÜKELLEF TARAFI

• 2.1.1. Mükellef  ve Vergi Sorumlusu 
• 2.1.1.1. Mükellef 

• Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir (VUK mad.
8).  

• Vergi Hukukunda TMK’daki kişilik kavramı ile uyuşmayan birtakım istisnai düzenlemeler bulunaktadır. 
• Örn: Dernek ve vakıflar, kolektif  ve adi komandit şirketler tüzel kişiliğe sahip olmalarına rağmen kurumlar vergisi 

mükellefi değildir. 

• Vergi mükellefi olabilmek için, hak ehliyetine sahip olmak yeterlidir. 
• Vergi mükellefleri Türk tabiiyetinde olan kişiler olabileceği gibi yabancı kişiler de olabilir. 
• Vergi mükellefi olabilmek için yapılan işin hukuka aykırı bir iş olup olmaması önemli değildir. 



  
2.1. VERGİNİN MÜKELLEF TARAFI

• Tüzel kişiler, küçükler, kısıtlılar ve cemaat gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin 
mükellef  olmaları halinde, bunlara düşen ödevler kanuni temsilciler tarafından yerine 
getirilir.  

• Kanuni mükellef  her zaman vergi yüklenicisi veya taşıyıcısı olmayabilir. Kanuni mükellef, 
ödediği vergiyi yansıtma imkânına sahip olabilir. Vergi yükünü gerçek anlamda taşıyan 
kişiye vergi yüklenicisi veya taşıyıcısı denir. 
• Örn: Katma değer vergisi, kanuni mükellef  ile vergi yüklenicisini açık bir şekilde birbirinden 

ayırmaktadır. 



  
2.1. VERGİNİN MÜKELLEF TARAFI

• 2.1.1.2. Vergi Sorumlusu  
• «Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.” (VUK. m.8) 
• Kanun koyucu bir bakıma vergi sorumlusunu, mükellefin vergisini ödeme bakımından onun kanuni temsilcisi olarak kabul etmiştir.  

• Vergi alacağını güvence altına almak, vergi idaresinin daha az harcama ile vergiyi toplamasını sağlamak ve aynı şekilde idareye kolaylık 
sağlamak gibi nedenlerle, vergi mükellefi yanında vergi sorumlusu müessesesi getirilmiştir. 

• Gerçek ve tüzel kişiler de vergi sorumlusu olabilir.   
• Türk tâbiiyetine olanların yanında yabancılar da vergi sorumlusu olabilir.  

• Vergi sorumlusu olabilmek için de hak ehliyetine sahip olmak yeterlidir. 
• Vergi sorumlusu ile mükellefi birbirinden ayıran en önemli özellik, vergi sorumlusunun verginin asıl borçlusu olmamasıdır. Vergi 

sorumlusu, vergi borçlusunun malvarlığından vergi keserek kesmiş olduğu vergiyi vergi dairesine öder. Yani vergi sorumlusunun maddi 
bir vergi borcu yoktur. Bu bakımdan vergi sorumlusu, mükellefinin borcunu ödeme durumunda olan kanuni temsilci durumundadır.  

• GVK. mad.94, KVK. mad.18,30, VİVK. mad.17 ve DVK. mad.19’de sorumluluk halleri özel olarak tespit edilmiştir. 



  
2.1. VERGİNİN MÜKELLEF TARAFI

• 2.1.1.3. Vergi Sorumlusu ve Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 
• 2.1.1.3.1. Vergi Sorumlularının Sorumluluğu 

• Asıl sorumluluk vergi mükellefine ait olmasına rağmen, kanun koyucu vergiyi güvence altına almak için 
vergi sorumlusunu da sorumlu tutmuştur. Yani vergi sorumluları vergiyi kesip ilgili vergi dairesine 
ödemek yükümlülüğünü yerine getirmedikleri takdirde, vergi, kendilerinden ikmalen veya re’sen tarh 
edilmek suretiyle alınır.  

• Verginin esas borçlusunun mükellef  olması nedeniyle kanun,  “Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden 
dolayı asıl mükelleflere rücu etmek hakkını ortadan kaldırmaz.” diyerek, vergi sorumlularına bu yolla ödedikleri 
vergiyi geri alma hakkını tanımıştır. 

• Ancak, vergi sorumluları, ödedikleri veya ödeyecekleri vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları 
bakımından bizzat sorumludur. 

• Vergi kesenlerin ve kanuni temsilcilerin sorumluluğunda, müşterek sorumluluk geçerlidir. Yani asıl 
mükellefin yanında, borcun ödenmesi yönünden ayrıca bir vergi sorumlusu vardır. 
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• 2.1.1.3.2. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 

• Fiil ehliyetine sahip olmayan mükellefler (küçükler ve kısıtlılar) ile tüzel kişileri vergi yönünden temsil eden ve onlar adına 
vergi işlerini yürüten kişiler kanuni temsilcilerdir. 

• 2.1.1.3.2.1 Küçük ve Kısıtlıların Temsilinde Sorumluluk 

• Küçük ve kısıtlılara ait ödevler kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilmediği takdirde, alınamayan vergiler ilke olarak küçük ve 
kısıtlıların mal varlığından alınır. Verginin küçük ve kısıtlıların mal varlığından alınamaması halinde ise, kanuni temsilciler sorumlu duruma 
düşer. Kanuni temsilcinin kast veya ihmali bulunmasa dahi kanuni ödevin yerine getirilmemesi durumunda, mükellefin mal varlığından 
alınamayan vergiler vergi sorumlusundan alınır. Kanuni temsilciler, ödedikleri vergiler için asıl mükellefe rücu edebilir. 

• Küçük ve kısıtlılara ait vergi ödevlerinin yerine getirilmemesi halinde kesilecek vergi cezaları ise, kanuni temsilcilerden alınır. İleride 
belirtileceği üzere VUK’ nın 332. maddesi, “Velayet veya vesayet altında bulunanlar veya işlerinin idaresi bir kayyıma tevdi edilmiş olanlar, 
kendilerine izafeten veli, vasi veya kayyımın vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı cezaya muhatap tutulamazlar. Bu hallerde 
cezanın muhatabı, veli, vasi veya kayyımdır.” diyerek, bu konuyu kesin bir şekle kavuşturmuştur. 

• Gerek hürriyeti kısıtlayıcı (hapis cezası) cezaların gerekse parasal vergi cezalarının muhatabı kanuni temsilcilerdir.
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• 2.1.1.3.2.2. Tüzel Kişilerin Temsilinde Sorumluluk 

• Tüzel kişilere ait vergileme ile ilgili ödevlerin yerine getirilmemesinden dolayı salınan vergi, vergi aslına bağlı alacaklar ve vergi cezaları,  
tüzel kişiliğin mal varlığından alınır. Ancak tüzel kişilerin mal varlığından alınamayan söz konusu vergi ve parasal vergi cezaları,  kanuni 
temsilciden tahsil edilir. 

• Tüzel kişilerin cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığı tartışmalıdır. Esasında ceza hukuku alanında tüzel kişi suç faili olarak kabul 
edilmemektedir. Ancak, son zamanlarda ekonomi ve maliye (özellikle vergi)  alanındaki gelişmeler göz önünde tutularak, organlarının 
işleyecekleri suçlardan dolayı tüzel kişilerin mali ceza sorumlulukları kabul edilmektedir. 

• Vergi hukukumuzda da bu görüş hâkim olmuş ve daha çok vergi alacağını güvence altına almak düşüncesiyle tüzel kişiler için parasal vergi 
ceza sorumluluğu getirilmiştir. Parasal vergi cezaları dışında kalan ve ceza mahkemeleri tarafından hüküm olunan hürriyeti kısıtlayıcı 
cezalar, doğal olarak tüzel kişilerin temsilcileri adına hükmolunur. 

• Adi şirket ve şahıs şirketlerinin cezai sorumlulukları:  
• Adi şirketin tüzel kişiliği yoktur. Bütün haklar ve sorumluluklar ticari işlemleri yürüten ortağındır. Ortakların vergi kanunları karşısındaki cezai 

sorumlulukları ise, aynen gerçek kişilerinki gibidir.  

• Kolektif  ve adi komandit şirketlerinin tüzel kişiliklerinin olmasına ve fakat kurumlar vergisi mükellefi sayılmamalarına rağmen, söz konusu 
şirketlerin cezai sorumlulukları vardır. Yani sözü edilen şirketler, vergi mükellefi olmamakla beraber, vergi sorumlusudur. Ancak, kolektif  ve 
adi komandit şirketten elde edilen ve ortaklar tarafından bildirilmesi gereken kazançların ortaklar tarafından bildirilmemesi durumunda ceza, 
şirkete değil, ortaklar adına kesilir.
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• 2.1.1.4. VERGİ HUKUKUKUNDA İRADİ TEMSİL VE 
VEKÂLET 
• Temsil ile vekâleti birbirinden ayırmak gerekir.  

• Vergi sorumluluğu kanuni temsili ifade eder. Oysa, vekalet bir akittir. 
• Vekâlet müessesesinde vekil, akitle belirlenen bir kişi olması dolayısıyla 

yaptıkları işler sonucunda mükellef  ve vergi sorumlusuna karşı 
sorumludur.
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• 2.1.1.5. VERGİ HUKUKUNDA MÜTESELSİL SORUMLULUK 

• Vergi sorumlularının ve kanuni temsilcilerin sorumluluğu, müteselsil olmayan 
sorumluluktur. 

• Vergi Hukukunda esas olarak müşterek sorumluluk öngörülmüş olmakla birlikte , 
aşağıda sayılan hallerde müteselsil sorumluluk esası getirilmiştir: 

• Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 

• Yeminli Mali Müşavir, Mali Müşavir ve Muhasebecilerin Sorumluluğu 

• Elbirliği Mülkiyette Sorumluluk 

• Damga Vergisi Kanunu’nda Sorumluluk 

• Mal Alım-Satımı ve Hizmet İfası Dolayısıyla Kesilecek Vergilerin Ödenmesinde   Sorumluluk 

• Diğer Müteselsil Sorumluluk Halleri
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• 2.1.1.6. VERGİ BORCUNUN NAKLİ 
• Genel anlamda borcun nakli,  TBK’da düzenlenmiştir. 
• İlke olarak vergi hukukunda vergi borcunun nakli kabul edilmemiştir. “Vergi kanunlarında kabul edilen haller müstesna olmak 

üzere,  mükellefiyete ve vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.”(VUK mad. 8) 
• Ancak, vergi  hukukunda vergi borcunun devrine ilişkin olarak özel düzenlemeler mevcuttur. Vergi borcunun devrine ilişkin 

özel haller şunlardır: 
• Mükellefin Ölümü 

• “Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mensup mirasçılarına geçer.»  (VUK. mad. 12). Bu düzenlemelere göre vergi borcu 
mirası reddetmemiş kanuni mirasçılara geçmektedir.  

• Ancak, cezaların şahsi nitelikte olması dolayısıyla mükellefin vergi cezaları mirasçılara intikal  etmez. “Ölüm halinde vergi cezası düşer.” (VUK mad. 372)  

• Kurumların Devri  
• KVK’nın  19 ve 20. maddelerindeki şartlara uyularak kurumların birleşmeleri,  devir olarak adlandırılmıştır. Bu maddeler uyarınca bir kurumun başka bir 

kurumca devir alınması halinde,  devir alınan kurumun vergi borçları devir alan kuruma geçer. 
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• 2.1.2. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ 
• Maddi açıdan (vergi borcunu ödemek) 
• Şekli açıdan 

• Özellikle sürekli mükellefiyet gerektiren gelir, kurumlar ve harcama vergileri gibi 
vergilerde şekli mükellefiyet denilebilecek bu yükümlülükler çok önemlidir 

• Mükellefin kanunda yer alan bu ödevleri; bildirim; defter tutma; envanter, bilanço ve 
öz sermaye çıkarma; vesika düzenleme; ekim sayım beyanında bulunma; vergi karnesi 
alma ile muhafaza ve ibraz ödevleridir.  

• Sözü edilen ödevler Kanun’un 153. ile 257. maddeleri içerisinde yer almıştır.
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• 1.1.2.1. Bildirim Ödevi 
• Bildirim ödevi, işe başlama, iş değişikliği ve işi bırakma sırasında ortaya çıkar. 

• İşe Başlamayı Bildirme 
• Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı, serbest meslek erbabı, kurumlar vergisi mükellefleri, kolektif  ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları, işe başladıklarını vergi 

dairesine bildirmeye mecburdur (VUK. mad.153). 

• Değişiklikleri Bildirme 
• Mevcut olan iş veya ikamet yeri adreslerini değiştiren mükellefler, yeni adreslerini vergi dairesine bildirmeye mecburdur (VUK mad.157). 

• İşi Bırakmanın Bildirilmesi 
• VUK’nın 160. maddesi gereğince işe başlamayı bildirme mükellefiyetinde olanlar, işi bıraktıklarını da bildirmek zorundadır.  

• Bina ve Arazi Değişikliklerini Bildirme 
• Mükellefler, emlak vergisi konusuna giren bina ve arazi değişikliklerini de bildirmek zorundadır.  

• İşe başlama bildirimleri işe başlamadan önce; işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın meydana gelmesi tarihinden başlayarak bir 
ay içinde ilgili vergi dairesine bildirilir. Bina ve arazi değişiklikleri ise, verginin alınmaya başlandığı mali yılın sonuna kadar vergi dairesine bildirilir.
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• 2.1.2.2. Defter Tutma Yükümlülüğü  
• 2.1.2.2.1. Defter Tutma Yükümlülüğünde Olanlar 
• Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek; vergi ile ilgili 

faaliyet ve hesap neticelerini belirlemek; vergiye ilişkin muameleleri belli etmek; mükellefin 
vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek; mükellefin hesap 
ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşındaki durumunu denetleyebilmek; 
amacıyla mükelleflere defter tutma yükümlülüğü getirilmiştir (VUK. mad.171) 

• Kanunun 172. maddesi gereğince ticaret ve sanat erbabı, çiftçiler, serbest meslek erbabı, 
ticaret şirketleri, iktisadi kamu müesseseleri ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, defter 
tutma mecburiyetindedir.
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• 2.1.2.2.2. Tüccar Sınıfları 
• Tüccarlar, defter tutma bakımından birinci ve ikinci sınıf  olmak üzere iki gruba ayrılmıştır (VUK. mad.176). 
• Kanunun 177. maddesindeki şartlara sahip olan kişiler, birinci sınıf  tüccar sayılmıştır. Bunlar dışında kalan veya kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı 

esasına göre defter tutmalarına izin verilenler ise, ikinci sınıf  tüccar sınıfına dahildir (VUK mad.178). 
• Belirlenen şartların değişmesi halinde sınıf  değiştirilmesi mümkün olabilmektedir. 
• İkinci sınıf  tüccarlar, isterlerse, birinci sınıf  tüccar olarak bilanço esasına göre defter tutabilir.(VUK. mad.181) 

• 2.1.2.2.3. Tutulacak Defterler 
• Birinci sınıfa giren tüccarlar; yevmiye (günlük) defteri, defteri kebir (büyük defter) ve envanter defteri tutar (VUK. mad.182 ). İkinci sınıfa giren tüccarlar ise, 

sadece işletme defteri tutmak zorundadır (VUK. mad.193). 
• Gerçek usulde vergiye tabi olan çiftçiler, çiftçi işletme defteri tutmak zorundadır. 
• Gerçek usulde vergiye tabi olan serbest meslek erbabı, esas olarak, serbest meslek kazanç defteri tutar.  
• Noterlerin resmi defterleri serbest meslek kazancı defteri olarak kabul edildiğinden, bunların ayrıca serbest meslek kazanç defteri tutmaları gerekmez. 
• Bunlar dışında diğer bazı müesseselerin tutacağı özel defterler de vardır.
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• 2.1.2.2.4. Defterlerin Tasdiki 
• VUK,  mükellefler için bazı defterleri tasdik ettirme zorunluluğu getirmiştir. Yevmiye ve envanter defterlerinin, işletme defterinin, çiftçi işletme defterinin, imalat ve istihsal vergisi defterlerinin, 

nakliyat vergisi defteri ile yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defterinin, tasdik ettirilmesi zorunludur (VUK. mad.220). 

• Esas olarak defterler, iş mahallerindeki noterler tarafından tasdik edilir. 

• 2.1.2.2.5. Hesap Dönem 
• Defterler, hesap dönemi itibariyle tutulur.  

• Hesap dönemi esas olarak takvim yılıdır.  

• Maliye Bakanlığı on ikişer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir. 

• 2.1.2.2.6. Muhasebe Usulü 
• Mükellefler defterlerini ve muhasebelerini işletmelerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda düzenlemekte serbesttir. 

• Maliye Bakanlığı, bu konuda gerekli düzenlemeyi yapmış bulunmaktadır. Buna göre, bu düzenlemenin kapsamında bulunan işletmelerin, muhasebe işlemlerini tebliğde öngörülen kurallara uygun 
olarak yürütmeleri gerekmektedir. 

• 2.1.2.2.7. Kayıt Düzeni 
• Defterin Türkçe tutulması, mürekkeple veya yazıyla yazılması gerekir.  

• Kayıtların, mücbir sebepler dışında on günden fazla geciktirilmemesi kanuni bir zorunluluktur.
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• 2.1.2.3. Envanter Çıkarma-Değerleme Yapma ve Bilanço Düzenleme Görevi 
• Bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek 

suretiyle tespit etmeye, envanter çıkartmak denir.  
• Kural olarak her hesap dönemi sonunda envanter çıkarılır. Büyük mağazalar ve eczaneler üç yılda 

bir envanter çıkarabilir. Aynı şekilde, gerekli izni almak şartıyla ticari işletmeler, iki veya üç yılda bir 
envanter çıkartabilir. 

• Envantere alınan iktisadi değerler, VUK’nın değerleme hükümlerine göre değerlenir.  
• En sonra da, envanterde gösterilen değerlerin sınıflandırılması ve karşılıklı değerler itibariyle 

düzenlenmesiyle bilanço çıkartılır. Bilanço, aktif  ve pasif  olmak üzere iki kısımdan oluşur. Aktif  
tablosuna mevcutlar ile alacaklar (ve varsa zarar), pasif  tablosuna da borçlar yazılır. Aktif  toplamı 
ile borçlar arasındaki fark, kuruluşun öz sermayesini verir.
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• 2.1.2.4. Belge Düzenleme Görevi  
• İşletmelerde muhasebe sistemleri belge düzeni üzerine oturtulmuştur. Tutulan defter kayıtlarının ve üçüncü kişilerle olan ilişki ve işlemlerde yapılan 

işlemlerin,  ilke olarak tevsik edilmesi zorunludur. 
• Fatura ve fatura yerine geçen belgeler, perakende satış vesikası, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, ücret bordrosu, taşıma 

ve otel işletmelerinde kullanılan belgeler ile muhabere evrakı ve diğer bazı vesikalar, istenildiğinde yetkililere ibraz edilir. 
• Fatura 

• Satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere satıcı veya işi yapan tarafından karşı tarafa verilen ticari vesikalara, fatura 
denir (VUK. mad.229 ).  

• Perakende Satış Vesikası 
• Fatura verilmesi zorunlu olmayan satışları veya yaptıkları işlerin  bedellerini, perakende satış fişleri, makineli kayıtların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma 

biletleriyle tevsik edebilir (VUK. mad.233). 
• Gider Pusulası 

• Alınan mallar için düzenlenerek, işi yapan veya malı satana imza ettirilen belgeye, gider pusulası denir. 
• Müstahsil Makbuzu 

• Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları mallar için düzenledikleri belgelere müstahsil makbuzu denir.  
• Serbest Meslek Makbuzu 

• Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilat için makbuz düzenleyip müşterisine vermek zorundadır.
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• Ücretlere Ait Kayıt ve Belgeler 
• İşverenler, her ay ödedikleri ücret için ücret bordrosu düzenler.  

• Taşıma ve Otel İşletmelerinin Düzenledikleri Belgeler 
• Ekim Sayım Beyanında Bulunma 

• Ekim sayım beyanı,  zirai işletmeleri GVK’nın 12. maddesinde belirtilen işletme büyüklüğü ölçüsünü geçmiş olan çiftçiler tarafından VUK’nın 243. maddelerdeki 
yazılı esaslara göre yapılan bir beyandır. 

• Vergi Karnesi Alma 
• GVK’ya göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenler; bu Kanun’a göre indirimden yararlanmak isteyenler; söz konusu Kanun’un 35.maddesinin (B) bendi 

uyarınca karne almak zorunda olanlar; vergi karnesi alır (VUK. mad.247)  

• Diğer Belgeler 
• Elektronik Ortamda Kayıtlar ve Elektronik Cihazla Belge Düzenleme 
• VUK’nın mükerrer 242. maddesi, “Maliye Bakanlığı; mükelleflere, niteliklerini belirlediği elektronik cihazları kullandırmak suretiyle belge 

düzenlemeye ve kullanılacak özel cihazlardan çıkarılan pulları belgelere eklemeye yetkilidir. Elektronik cihazlarla düzenlenen belgeler bu Kanun 
hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş belge hükmündedir.”
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• 2.1.2.5. Muhafaza ve İbraz Görevi 
• 2.1.2.5.1.Muhafaza Görevi 
• VUK’ya göre defter tutmak zorunda olanlar; vergiye ilişkin belgeleri, ilgili bulundukları yılı izleyen takvim yılından başlayarak beş yıl süreyle, 

muhafaza etmek zorundadır. 
• Defter tutmak zorunda olmayanlara da muhafaza ödevi yüklenmiştir. Bu kimseler, VUK’nın 232, 234 ve 235. maddeleri gereği almaya zorunlu 

bulundukları belgeleri beş yıl süreyle saklamak zorundadır. 
• 2.1.2.5.2. Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtları İbraz Görevi 
• VUK’nın 256. maddesi, defter, belge ve diğer kayıtların ibraz mecburiyetini getirmiştir. 
• Muhafaza ve ibraz zorunluluğuna uymama, cezai yaptırımı gerektirir. 
• 2.1.2.6. Vergi Levhası Asma ve Bulundurma Görevi 
• Basit usulde vergilendirilenler dâhil olmak üzere gelir vergisiyle vergilendirilen ticari kazanç sahipleri, yazıhane açmış olan zirai kazanç sahipleri, 

serbest meslek erbabı, adi şirketler, kolektif  şirketlerle adi komandit şirketler ve kurumlar vergisiyle vergilendirilen anonim şirketler, limitet 
şirketler ve eshamlı komandit şirketler, her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi 
miktarlarını gösteren levhayı alma, işyerlerinde bulundurma ve yetkili kişilerce istenildiğinde ibraz etmek zorundadır. 

• 2.1.2.7.  Beyannameleri Tastik Ettirme Görevi
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• 2.2. VERGİ ALACAKLISI 

• Verginin alacaklı tarafı, esas olarak devlettir. Yerel yönetimlere ait vergilerde ise, verginin alacaklı tarafını 
ilgili yerel yönetimler meydana getirir. Devletin alacaklarını ve özellikle vergi uygulamalarını yürüterek 
vergileri tahsil etme görevi,  Maliye Bakanlığına verilen görevler arasındadır.  

• Daha önceleri Maliye Bakanlığı içinde yer alan Gelirler Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı 
şeklinde teşkilatlandırılış ve Bakanlık bünyesi dışına çıkarılmıştır. 
• 2.2.1. MALİYE BAKANLIĞI 

• Maliye Bakanlığı, çok kapsamlı görev alanı bulunan, özellikle devletin gelir ve 
giderlerini çeşitli bakımlardan düzenleyen ve uygulayan ülkenin en önemli 
kurumlarından biridir. 
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• 2.2.1.1. Merkez Teşkilatı 

• 2.2.1.1.1. Vergi Denetim Kurulu 

• Hesap Uzmanları Kurulu ile Maliye Teftiş Kurulu kaldırılmış ve Gelir İdaresi içinde yer alan 
vergi denetim birimlerini de kapsama alınarak Maliye Bakanlığı bünyesi içinde Vergi Denetim 
Kurulu kurulmuştur. 

• Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakanlığa bağlı olarak çalışan bir kuruldur. 
• 2.2.1.1.2. Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü  

• Gelir politikaları genel müdürlüğü, devlet gelir politikalarının oluşturulması, gelir kanunlarının 
hazırlanmasının koordinasyonu, gelir bütçesinin hazırlanması ve analizler yapmakla yükümlü 
bir teşkilattır.
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• 2.2.1.2. Taşra Teşkilatı 
• Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı, il ve ilçe teşkilatları şeklinde bir 

ayırıma tabi tutulabilir:
• Mali konularda il örgütünün başı defterdardır.  
• Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarın vergi işlemlerine ilişkin görevleri 

de bulunur. 
• İlçenin en büyük mali memuru ise, mal müdürleridir.  
• Bağımsız vergi daireleri bulunmayan ilçelerde, diğer mali görevler ile birlikte vergilere ait 

işlemler de mal müdürlükleri tarafından yerine getirilir.
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2.2.2. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı,  merkez ve taşra teşkilatından meydana 
gelmekte ve idareye bağlı pek çok birim bulunmaktadır. 



Bakan

Başkan

Başkan 
Yardımcıları

Ana Hizmet 
Birimleri

Gelir 
Yönetimi 
Daire 
Başkanlığı
Mükellef 
Hizmetleri 
Daire 
Başkalığı
Avrupa 
Birliği ve Dış 
İlişkiler 
Daire 
BaşkanlığıUygulama ve 
Veri 
Yönetimi 
Daire 
BaşkanlığıTahsilat ve 
İhtilaflı İşler 
Daire 
Başkanlığı

Danışma 
Birimleri

Strateji 
Geliştirme 
Daire 
Başkanlığı
Hukuk 
Müşavirliği

Basın ve 
Halkla 
İlişkiler 
Müşavirliği

Yardımcı 
Birimler

İnsan 
Kaynakları 
Daire 
Başkanlığı
Destek 
Hizmetleri 
Daire 
Başkanlığı

İzleme 
Komitesi

MERKEZ TEŞKİLATI

TABLO 5 
Gelir İdaresi Başkanlığı



TAŞRA TEŞKİLATI

Vergi Dairesi 
Başkanlıkları

Vergi Dairesi 
Müdürlükleri

Grup Müdürlükleri

Müdürlükler

Şubeler 
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• Gelir İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatında, vergilemeye ilişkin 
işlemleri yürütmek üzere pek çok daire bulunmaktadır. 

• Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı, doğrudan merkeze bağlı 
vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlıkları kurulmayan 
illerde aynı görev ve yetkileri haiz vergi dairesi müdürlüklerinden 
oluşmaktadır. 

Vergi dairesi başkanlıkları, Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde 
kurulur. Vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi dairesi müdürlükleri 
kurulmasında da Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır.
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• 2.2.3. YEREL YÖNETİMLER 
• Bazı kamu gelirleri yerel yönetimler tarafından toplanır.
• Bunlar içinde en önemli olanını, 1319 sayılı EVK’ya göre alınan bina 

ve arazi vergileri meydana getirmektedir.
• Diğer bir yerel yönetim kuruluşu olan il özel idarelerinin gelirleri yok 

denecek kadar azdır. 



2.2. VERGİ ALACAKLISI

• 2.2.4. VERGİ ALACAKLISININ DENETİM GÖREVİ 
• 2.2.4.1. Genel Olarak Denetim 
• Denetim; mali tabloların denetimi,; uygunluk denetimi, faaliyet denetimi ve iç denetim ile dış denetim gibi türlere ayrılır.  
• Vergi denetiminin amacı, vergi idaresinin kanunlara uygun ve düzenli  çalışmasını sağlamak ve mükelleflerin bildirimlerinin 

doğru yapılıp yapılmadığını ortaya çıkarmaktır.  
• Denetim yapılmasının mali, ekonomik  ve hukuki amaçları bulunmaktadır. Devlete ek gelir sağlamak amacıyla yapılan 

denetim, mali amaçla yapılan denetimdir. Denetime sosyal ve ekonomik amaç yönünden bakıldığında, gelir dağılımını 
gerçekleştirmeye çalışmak ve ekonomik istikrarı olumlu yöne götürmek durumu ile karşılaşılır. Vergilerin kanuniliği ilkesini 
sağlamak amacıyla yapılan denetimler de hukuki denetimin amacını belirler. 

• 2.2.4.2.Vergi Denetimi 
• VUK’nın 134. maddesinde de belirtilmiş olduğu üzere vergi incelemesi, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, 

tespit etmek ve sağlamak üzere her türlü faaliyeti kapsar şeklinde kapsamlı olarak ele alınmaktadır. 



2.2. VERGİ ALACAKLISI

• 2.2.4.2.1. Arama 
• VUK’nın 142. maddesinde “ İhbar veya yapılan incelemeler dolaysıyla bir mükellefin 

vergi kaçırdığına delalet eden emareler bulunursa, bu mükellef  veya kaçakçılıkla ilgisi 
görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunlar üzerinde arama yapılabilir.” denilmiştir.  

• Kanun’a göre aramanın yapılabilmesi için; 
• Vergi incelemeye yetkili olanların buna gerek göstermesi ve gerekçeli bir yazı ile arama kararı 

vermeye yetkili sulh yargıcından bunu istemesi;  

• Sulh yargıcının istenilen yerde arama yapılmasına karar vermesi; şarttır.



2.2. VERGİ ALACAKLISI
• 2.2.4.2.1. Yoklama 
• VUK’nın 127. maddesinde yoklamanın amacı, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve 

tespit etmektir, şeklinde belirtilmiştir.  
• Ayrıca, vergi kanunlarının uygulaması ile ilgili olarak yoklama yapmaya yetkili olanlar: 

• Günlük hasılatı tespit etmek;  
• Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olanların bu zorunluluğa uyup uymadıklarını, cihazları belli esaslara göre kullanıp kullanmadıklarını 

belirlemek; 
• Günü gününe tutulması zorunlu olan defterlerin iş yerinde bulundurulup bulundurulmadığını, tasdikli olup olmadığını vb. tespit etmek; 
• Nakil araçlarında vergiye ilişkin hususlara uyulup uyulmadığını belirlemeye çalışmak; 
• Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanın taşıtta bulunmaması halinde bu belgelerin ibrazına kadar nakil aracını bekletmek veya alıkoymak;  

• gibi yetkilere sahiptir. 
• Yoklama; vergi dairesi müdürleri; yoklama memurları ve yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler ile vergi 

incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından yapılır (VUK. mad.128). 



2.2. VERGİ ALACAKLISI

• 2.2.4.2.1. Vergi İncelemesi 
• VUK’nın 134. maddesinde vergi incelemesi geniş anlamda kullanılmış ve inceleme denetim karşılığı olarak kabul edilmiştir. 

Yani, madde denetimin amacını “ Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit 
etmek ve sağlamaktır.” şeklinde belirleyerek, vergi incelemesi yapılmasının sadece defter ve belgeler üzerinde yapılan bir 
inceleme olmadığı açıkça ortaya koymuştur. 

• VUK’nın 135. maddesinde kimlerin vergi incelemesi yapmaya yetkili oldukları açıklanmıştır. Bu kişiler: vergi müfettişleri ( vergi 
başmüfettişi, vergi müfettişi, vergi müfettiş yardımcıları)  ilin en büyük mal memuru; vergi dairesi müdürleri ile merkez ve taşra 
teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlardır. 

• Vergi incelemesine tabi olanlar ise; VUK’ya veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza 
etmek zorunda olan gerçek ve tüzel kişilerdir (VUK. mad.137).  

• Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının önceden haber verilmesi zorunlu değildir. İnceleme, sonuçları alınmamış olan hesap 
dönemi de dâhil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresinin sonuna kadar her zaman yapılabilir. Önceden inceleme yapılmış veya 
matrahın re’sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın tamamlanmasına engel değildir 
(VUK. mad.138). 

• Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanların işyerlerinde yapılır. İnceleme bazen dairede de yapılabilir. 



2.2. VERGİ ALACAKLISI

• 2.2 4.2.4. Bilgi Toplama 
• Özellikle beyana dayanan vergilerde bilgi toplamanın büyük önemi vardır. 
• Bilgi toplamanın vergilemede iki fonksiyonu bulunur. İdarenin kendileri hakkında bilgi 

topladığını bilen mükellefler, beyanlarında daha titiz davranır. Yani bilgi toplamanın vergi 
güvenliği yönünden önemli bir fonksiyonu vardır. Bilgi toplamanın ikinci önemli 
fonksiyonu da, bunun vergi denetimine yardımcı olmasıdır.  

• VUK, 148 ile 152. maddeleri arasındaki düzenlemelerini bilgi toplama konularına 
ayırmıştır. 
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2.3. VERGİ BORÇLUSU İLE VERGİ ALACAKLISINA 
YARDIMCI KURULUŞLAR

• 2.3.1. TAKDİR KOMİSYONLARI        
• 2.3.1.1. Takdir Komisyonlarının Kuruluşu 
• Takdir komisyonları, illerde defterdarların, müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi 

dairesi müdürlerinin, müstakil vergi dairesi olmayan ilçelerde mal müdürlerinin veya bunların 
tevkil edeceği memurların başkanlığı altında, ilgili vergi daireleri memurlarından iki memurdan 
ve seçilmiş iki üyeden meydana gelir.  

• Arsalar ve araziler için ayrı takdir komisyonları oluşturulur. 

• Takdir komisyonları, daimi veya geçici olur. Daimi komisyonların nerelerde kurulacağını 
Maliye Bakanlığı belirler. Daimi komisyon bulunmayan yerlerde takdir işlemleri geçici 
komisyonlar tarafından görülür (VUK. mad.72).



2.3. VERGİ BORÇLUSU İLE VERGİ ALACAKLISINA 
YARDIMCI KURULUŞLAR

• 2.3.1.2. Üyelerin Seçimi 
• Takdir komisyonlarının seçimle gelen üyeleri, tüccarlar için ticaret odalarınca, diğer sanat ve 

meslek erbabı için mesleki teşekküllerince, kendi üyeleri arasından veya hariçten seçilir. 
• 2.3.1.3. Takdir Komisyonların Görev ve Yetkileri 

• 2.3.1.3.1. Görevleri 
• Takdir komisyonlarının görevleri şunlardır: 

• Yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak; 
• Vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret ve bunun gibi matrah ve kıymetleri takdir etmektir. 

• 2.3.1.3.2. Yetkileri 
• Takdir komisyonları,  yukarıda belirtilen görevleri yerine getirirken kanunda yazılı olan inceleme yetkisine 

haizdir.



2.3. VERGİ BORÇLUSU İLE VERGİ ALACAKLISINA 
YARDIMCI KURULUŞLAR

• 2.3.2. ZİRAİ KAZANÇLAR İL VE MERKEZ KOMİSYONLARI 
• Zirai kazanç il komisyonu, VUK. Mad. 83,84’deki esaslara göre seçilir ve görev yapar. 
• Zirai kazançlar merkez komisyonu da VUK. mad.85’e göre çalışır.
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3.1. VERGİYİ DOĞURAN OLAY

Vergileme

Verginin Mükellefi
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Verginin Konusu



3.1. VERGİYİ DOĞURAN OLAY

• 3.1.2. VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN MEYDANA GELMESİ 
• “Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vuku veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.” (VUK mad. 19)  
• Kanun koyucu vergiyi doğuran olayı sadece vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuuna bağlamamış, konuyu daha da geniş bir açıdan ifade 

edebilme bakımından hukuki durumun tekemmülünü de bu kavram içine sokmuştur. Yani mükellefin bir şeyi fiilen elde etmeden hukuken elde ettiği 
hallerde veya o şeyin hukuken elde edilmeksizin sadece fiilen elde edilmesi hallerinde, vergiyi doğuran olayın meydana geleceğini kabul etmiştir.  

• Vergi kanunlarının vergiyi bağladığı olayı açıkladığı durumlarda genellikle ortada tartışılacak bir durum bulunmamaktadır. 
• Ancak ilgili maddede belirtilmiş olan hukuki durumun tekemmülünün belirlenmesinde karşımıza bazı zorluklar çıkartabilir. Böyle durumlar bir 

bakıma bizi, VUK’nin 3. maddesinde de ifadesini bulan ve vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetini 
esas alan ekonomik yorum ilkesi ile karşı karşıya bırakabilir. 

• Gerçekleşen olaylar, hukuk düzenine tarafların gerçek iradelerinden farklı bir şeklide yansımışsa o zaman işin gerçek mahiyetini esas almak gerekir.  
• Örn: Eğer taraflar gayrimenkul satışından doğabilecek vergi ve harçlardan kurutulmak amacıyla gerçekte yapılan satış işlemini bir satış vaadi gibi göstermişlerse,  bu 

işlem ekonomik yorum sonucu satış olarak kabul edilir ve intikalin gerektirdiği vergi ve harçlar ilgili kişilerden alınır. 

• Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesiyle vergi alacaklısı ile vergi borçlusu arasında, mükellef  bakımından vergi borcu ve alacaklı idare bakımından da 
vergi alacağı ilişkisi kendiliğinden doğmuş olur. Ancak, vergiyi doğuran olayın meydana gelmesiyle vergi alacağı kendiliğinden tahsil edilebilecek 
(ödenebilecek) hale gelmez. Verginin ödenebilecek hale gelebilmesi için, bundan sonra onun tarh, tebliğ ve tahakkuk gibi aşamalardan geçmesi 
gerekir.



3.1. VERGİYİ DOĞURAN OLAY

• 3.1.3. YASAKLANMIŞ FAALİYETLER VE VERGİYİ DOĞURAN 
OLAY 
• Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için, mutlaka verginin konusunu oluşturan 

faaliyetlerin hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmiş olması gerekmez. 
• Hukuka uygun olmayan, yani kanunen yasaklanmış bazı durumlarda da vergiyi doğuran 

olay meydana gelebilir.  
• “Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması, mükellefiyet ve vergi 

sorumluluğunu kaldırmaz.” (VUK. mad. 9) 



3.1. VERGİYİ DOĞURAN OLAY

• 3.1.4. VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN ÖNEMİ 
• Devletin vergi alma hakkı, vergiyi doğuran olay ile başlar.  
• Vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasıyla birlikte, mükellef  ve vergi dairesine bazı ödevler düşer.  

• Örn: Mükellef  bakımından vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasından sonra beyanname verme 
yükümlülüğü ortaya çıkar. 

• Bütün vergileme sürecinde etkisini gösteren vergi doğuran olay, vergi alacağının ortadan kalkması 
sırasında da kendisini gösterir.  
• Örn: Kanunlarda vergi hukukundan var olan tarh, tahsil ve vergi cezalarında zamanaşımı süresinin 

başlangıcı, vergiyi doğuran olaya bağlanmıştır. 



3.1. VERGİYİ DOĞURAN OLAY

• 3.1.5. VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MUAFİYET VE İSTİSNALAR 
• Muafiyet ve istisnalar nedeniyle, vergiyi doğuran olay hiç doğmayacak mıdır; yoksa muafiyet 

ve istisnalar doğan vergi alacağının ödemesini mi ortadan kaldıracaktır?  
• Tabii ki, vergiyi doğuran olayla birlikte mükellef  için vergi borcu, vergi dairesi için vergi 

alacağı doğmuş olur. Ancak, mevcut muafiyet ve istisnalar, kanunda yer alan hükümler 
çerçevesinde verginin diğer aşamalarını ortadan kaldırır.



3.2. VERGİNİN TARHI

• «Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından 
hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tesbit eden idari muameledir.» (VUK. mad. 20) 
• İki önemli kavram: Verginin matrahı ve vergi tarifeleri veya vergi oranları.  

• 3.2.1. MATRAH 
• Matrah, verginin üzerinden hesaplandığı değer veya miktardır. 
• Vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasından sonra, verginin konusunu oluşturan nesnelere kanunda belirtilmiş olan muafiyet ve 

istisnalar ile diğer birtakım giderler uygulanmak suretiyle matrahlar tespit edilir. 
• Matrah, fiziki bir miktar olabildiği gibi, iktisadi bir değer de olabilir. Örneğin matrah, benzinin litresi, havagazının metreküpü 

olabileceği gibi, gelirin tutarı da olabilir. Matrahın tespitinde miktarın esas alınması suretiyle vergi uygulamasına, “miktar esası” 
ya da “spesifik vergiler”; değer esas alınması suretiyle vergi uygulamasına ise, “değer esası” ya da “advolerem vergiler” 
denilmektedir.  

• Vergilerin hesaplanacağı değer veya miktarların belirlenmesiyle ilgili olarak beyan usulü gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir. Beyan 
usulünde matrahlar, mükellefler tarafından tespit edilerek vergi dairelerine bildirilir.



3.2. VERGİNİN TARHI

• 3.2.2. VERGİ TARİFE VE ORANLARI 
• Verginin konusu, mükellefi ve matrahı belli olan verginin tarh edilebilmesi için, matraha uygulanacak olan vergi tarife 

ve oranların belirlenmesi gerekmektedir.  
• Matraha uygulanacak ölçüleri iki kısma ayırmak mümkündür.  

• 1. Spesifik tarife: Matrah birimlerinden alınacak verginin mutlak rakam olarak tespit edilmesi. 
• Örn: Havagazının metreküpüne belirli bir tutarın uygulanması 

• 2. Advolerem tarife: Matraha belirli oranların uygulanması. 
• Örn: Gelire belirli bir oranın uygulanması  

• Advolerem tarifeler de kendi içinde değişik şekillerde uygulanabilir. Daha çok bu uygulamalar, tek oranlı tarife ve artan oranlı 
tarife şeklinde olmaktadır. 

• Türk vergi siteminden örnekler vermek gerektiğinde, gelirler üzerinden alınan gelir vergisinde artan oranlı tarife ve kurumlar 
vergisinde tek oran uygulanmaktadır. 

• Böylece belirlenen tarife ve oranlar ile vergi matrahı dikkate alınarak ödenecek vergi ortaya çıkmış olur.



3.2. VERGİNİN TARHI

• 3.2.2. VERGİ TARİFE VE ORANLARI 
• Verginin konusu, mükellefi ve matrahı belli olan verginin tarh edilebilmesi için, matraha uygulanacak olan vergi tarife 

ve oranların belirlenmesi gerekmektedir.  
• Matraha uygulanacak ölçüleri iki kısma ayırmak mümkündür.  

• 1. Spesifik tarife: Matrah birimlerinden alınacak verginin mutlak rakam olarak tespit edilmesi. 
• Örn: Havagazının metreküpüne belirli bir tutarın uygulanması 

• 2. Advolerem tarife: Matraha belirli oranların uygulanması. 
• Örn: Gelire belirli bir oranın uygulanması  

• Advolerem tarifeler de kendi içinde değişik şekillerde uygulanabilir. Daha çok bu uygulamalar, tek oranlı tarife ve artan oranlı 
tarife şeklinde olmaktadır. 

• Türk vergi siteminden örnekler vermek gerektiğinde, gelirler üzerinden alınan gelir vergisinde artan oranlı tarife ve kurumlar 
vergisinde tek oran uygulanmaktadır. 

• Böylece belirlenen tarife ve oranlar ile vergi matrahı dikkate alınarak ödenecek vergi ortaya çıkmış olur.



3.2. VERGİNİN TARHI

• 3.2.3. VERGİ TARH YETKİSİ 
• İlke olarak vergiyi tarh etme yetkisi, 

ilgili vergi dairesine aittir.  

• 3.2.4. TARH ŞEKİLLERİ

Beyana 
Dayalı 
Tarh

İkmalen 
Vergi 
Tarhı

Re’sen 
Vergi 
Tarhı

Verginin 
İdarece 
Tarhı



3.2. VERGİNİN TARHI

• 3.2.4.1. Beyana Dayalı Tarh 
• Beyana dayalı vergilerde matrah, mükellef  tarafından tespit edilir ve tespit edilen matrah bir beyanname ile vergi dairesine verilir. 

Bu tür beyan üzerine alınan vergilerde tarh işlemi, vergi dairesi tarafından yapılır.  
• Gelir ve kurumlar vergisinde beyannamenin verildiği gün, tahakkuk fişinin kesilmesi zorunludur. 

• 3.2.4.2. İkmalen Vergi Tarhı 
• İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye ilişkin olarak meydana çıkan defter, 

kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin 
tarh edilmesidir (VUK.mad.29). 

• İdarece ikmalen vergi tarhiyatına gidilebilmesi için, iki unsur gerekir.  
• Birincisi, daha önce verginin tarh edilmiş olmasıdır.  
• İkincisi ise, ortada ilave vergi salınmasını gerektiren matrah farkının olmasıdır. Bu matrah veya matrah farkı, kanuni defter, kayıt ve 

belgelerden çıkarılabileceği gibi, kanuni ölçüler ile de belirlenebilir.  
• Örn: mükellef, verdiği beyannamede gelirini noksan bildirmiş ve bu noksan bildirme vergi dairesi tarafından defter ve belgelere dayanılarak 

tespit edilmiş ise, ikmalen vergi tarhiyatına gidilir. 



3.2. VERGİNİN TARHI

• 3.2.4.3. Re’sen Vergi Tarhı 
• Re’sen vergi tarhına, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespit edilememesi hallerinde gidilir. Bu 

durumlarda tarhiyat, takdir suretiyle tespit edilmiş matrahlar üzerinden gerçekleştirilir. 
• İlke olarak re’sen takdir yetkisi,  takdir komisyonlarına aittir. Takdir komisyonları ile birlikte vergi inceleme elemanlarının da takdir yetkisi vardır. 
• VUK’ya göre re’sen takdir nedenleri şunlardır: 

• Vergi beyannamesinin kanuni süre geçtiği halde verilmemesi. 

• Vergi beyannamesinin kanuni veya ek süre içinde verilmesine rağmen, beyannamede vergi matrahına ait bilgilerin gösterilmemesi. 

• Kanuni defterlerin tutulmaması, tasdiksiz oluşu veya ibraz edilememesi.  

• Defter kayıtları ve belgelerin sıhhatli bir vergi incelemesi yapılabilmesi için yeterli olmaması.  

• Defter kayıtları ve beyannamelerin gerek durumu yansıtmaması.  

• İmza ve tasdik zorunluluğuna uyulmaması. 

• 3.2.4.4. Verginin İdarece Tarhı 
• Verginin idarece tarhı, ikmalen ve re’sen tarhiyat kapsamına girmeyen hallerde ve zamanında normal şekilde tarh edilemeyen vergilerin idarece 

belirli matrahlar üzerinden tarh edilmesidir (VUK mükerrer mad.30).  Bu tarh usulünün uygulama alanı oldukça sınırlıdır.  
• Örn: EVK’nın 32. maddesine göre, emlak vergisi bildiriminin süresinde verilmemesi halinde vergi idarece tarh edilir.



  
3.3. VERGİNİN TEBLİĞİ  

• Hukukun diğer alanlarında yapılması gereken tebligatlar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve bu 
Kanun gereği çıkartılmış olan Tebligat Tüzüğü hükümlerine göre yapılır. Ancak vergi 
hukukunun özelliği gereği, burada bu genel düzenlemelerin dışına çıkılarak yapılması gereken 
tebligatlar VUK hükümlerine tabi kılınmıştır. Ancak, bu Kanun’da hüküm bulunmayan 
hallerde yine Tebligat Kanunu hükümlerine başvurulacaktır. 

• VUK’nın 21. maddesi tebliği, “Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların 
yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.”, şeklinde 
genel bir biçimde düzenlemiştir.  

• Kanun, 93 ile 109. maddeleri arasında da,  tebliğ esaslarını, tebliğ yapılacak kimseleri, tebliğ 
usullerini ve tebliğ ile ilgili diğer hususları ayrıntılı bir şekilde hüküm altına almıştır.



  
3.3. VERGİNİN TEBLİĞİ  

• 3.3.1. TEBLİĞİN KONUSU 
• Vergilendirmeyle ilgili olup hüküm ifade edebilecek tüm hususlar tebliğin konusuna girer.  

• 3.3.2. TEBLİĞ YAPILACAK KİŞİLER 
• Gerçek Kişilere Tebliğ 

• Gerçek kişilerin mükellef  olması halinde tebliğ; mükellefin kendisine, kanuni temsilcisine, umumi vekiline 
yapılır.  

• Tüzel Kişilere Tebliğ 
• Tüzel kişilerde yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine yapılır.  

• Tebliğ Yapılabilecek Diğer Kişiler 
• Cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde tebligat, bu kuruluşları idare edenlere veya 

temsilcilerine yapılır.



  
3.3. VERGİNİN TEBLİĞİ  

• 3.3.3. TEBLİĞ USULLERİ 
• Esas olarak tebliğler, posta ile tebliğ ve ilan yoluyla tebliğ şeklinde yapılır.. 

• Posta Aracılığı ile Tebliğ 
• Vergiye ilişkin belgelerin tebliğinde kural posta aracılığı ile tebliğ yapılır. 
• Tebliğin nasıl yapılabileceği ise, yine aynı Kanun’un 102. maddesinde belirtilmiştir. 
• Maliye Bakanlığı, tebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla da yaptırabilir. 

• İlan Yoluyla Tebligat 
• Esas olarak ilan usulü ile tebliğ, adreslerin bilinmemesi halinde gidilen bir tebliğ usulüdür.  

• 3.3.4. TEBLİĞİN İÇERİĞİ VE ŞEKLİ 
• Tebligatın içeriği, yani tebliğde hangi hususların yer alacağı ve tebliğin şekli, VUK’nın 104. ve 

105. maddelerinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 



3.4. VERGİNİN TAHAKKUKU

• 3.4.1. GENEL OLARAK TAHAKKUK 
• «Tarh ve tebliğ edilen bir verginin, ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.» (VUK. mad. 22) 
• Verginin tebliğ edilmesiyle vergi borcu ödenmesi zorunlu hale gelmiş olmamaktadır. Verginin ödenmesinin zorunlu 

hale gelebilmesi için başka bazı hususların da gerçekleşmiş olması gerekir. Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür: 
• Mükellef, ya kendisine tebliğ edilen vergiyi kabullenerek ödeme yolunu tercih eder ya da bunu süresinde dava konusu 

yapar. Dava etmeyerek dava süresini geçirirse,  sürenin bitiminde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın vergi 
kendiliğinden tahakkuk eder.  

• Mükellef  ikinci yolu seçerek, vergi davası açma yoluna gidebilir. 
• Mevzuatımıza göre vergi mahkemelerinde dava açma süresi, tebligattan itibaren 30 gündür.  
• Vergi mahkemesinde dava açılması, tarh ve tebliğ edilen vergilerin tahsilini durdurur. İstinaf  ya da temyiz yoluna 

başvurulmuş olması, yürütmeyi durdurma kararı verilmedikçe,  yürütmeyi kendiliğinden durdurmaz.



3.4. VERGİNİN TAHAKKUKU

• 6545 sayılı Kanun’la getirilmiş olan değişiklikten önce; 
• Bir tarafta ilk derece mahkemeleri ile diğer tarafta bölge idare mahkemeleri ile 

Danıştay olmak üzere iki dereceli bir yapı söz konusuydu.  
• Böge İdare Mahkemeleri ile Danıştay itiraz ve temyiz mercii olarak üst yargı 

organı sıfatıyla hizmet vermekteydi. Buna göre, vergi mahkemelerinin tek 
hâkimle aldığı kararlara karşı, 30 gün içinde bölge idare mahkemelerine itiraz; 
etmek mümkün olup,vergi mahkemelerinin kurul halinde verilen kararlarına 
karşı ise, 60 gün içinde temyiz yoluyla Danıştay’da dava açılabilmekteydi. 
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3.4. VERGİNİN TAHAKKUKU

• 6545 sayılı Kanun’la getirilmiş olan değişiklikten sonra;  
• İlk derece mahkemesi olarak vergi mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı doğrudan temyize başvurma imkânı ortadan 

kaldırılmıştır.  
• Vergi mahkemelerinin kararlarına karşı Danıştay’da temyiz başvurusunda bulunabilmek için ilk olarak kararı veren vergi 

mahkemesinin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine istinaf  başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Bir 
başka deyişle, itiraz yolu kaldırılmıştır ve bölge idare mahkemeleri istinaf  mercii olarak yapılandırılmıştır.  

• 6545 sayılı Kanun’da vergi mahkemelerinin hangi kararlarına karşı istinaf  başvurusunda bulunabileceği ve istinaf  incelemesi 
sonucunda hangi kararların temyize konu olabileceği belirlenmiştir.  
• Bu kapsamda 5 bin TL’yi geçmeyen vergi uyuşmazlıklarında vergi mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar kesindir ve bu kararlara karşı temyiz ya da 

istinaf  başvurusu yapılamamaktadır.  
• Eğer uyuşmazlığın değeri 5 bin ile 100 bin TL arasında ise, bu uyuşmazlıklar ilk derece mahkemesi olarak vergi mahkemesinde karara bağlandıktan 

sonra bölge idare mahkemeleri nezdinde istinaf  incelemesine konu olabilecektir ve bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu karar kesindir, başka bir 
ifade ile temyiz yolu kapalıdır.  

• Değeri 100 bin TL ve üzerinde olan uyuşmazlıklar açısından vergi mahkemesinin kararı bölge idare mahkemesine götürüldükten sonra temyize konu 
olabilecektir. Bu noktada belirtmek gerekir ki, Danıştay tarafından temyiz sonucunda verilen kararlara karşı başvuracak önemli bir kanun yolu olan 
karar düzeltme 6545 sayılı Kanun ile kaldırılmıştır.



3.4. VERGİNİN TAHAKKUKU

• Bu açıklamalar ışında ışığında mükellefin kendisine tebliğ edilen vergiyi ödemeyip dava açmış olması haline 
başlayacak olan süreci özetmemek gerekirse;  

• Mükellef  kendisine yapılan tarhiyatı kabul etmeyerek konuyu vergi yargısına götürmüş ise, tahakkuk, vergi 
mahkemesinin kararına kadar ertelenir.  

• Vergi mahkemesinin kararını iki şekilde düşünmek gerekir. Birincisi, kararın mükellef  lehine olması halidir. 
Bu durumda tarhiyat ortadan kalkar. İkincisi ise, kararın mükellef  aleyhine olması durumudur. Bu durumda 
mükellef, ya kararı benimser ya da Kanun’da dava konusunun değeri ile ilgili öngörülen limitleri aşması 
halinde bölge idare mahkemesi nezdinde istinaf  başvurusunda bulunabilir. 

• Mükellefin vergi mahkemesi kararını kabullenmesi durumunda, vergi tahakkuk etmiş olur. Verginin istinaf  
yoluyla bölge idare mahkemesine götürülmesi verginin tahakkuk etmesini ve ödenmesini engellemez. 
Ancak yürütmeyi durdurma kararı alınmışsa, uyuşmazlık sonuçlanıncaya kadar vergi tahsil edilemez. 



3.4. VERGİNİN TAHAKKUKU

• Bölge idare mahkemesinin kararı mükellef  lehine ise ve vergi daha önce ödenmiş 
bulunuyorsa, verginin iadesi yoluna gidilir.  

• Karar mükellefin aleyhine ise ve dava konusunun değeri 5 bin TL ile 100 bin TL 
aralığında ise bölge idare mahkemesinin kararı kesindir, vergi alacağı daha önce 
ödenmemişse tahsil edilir.  

• Eğer dava konusunun değeri 100 bin TL’nin üzerinde ise ve verilmiş olan karar 
mükellefin aleyhine ise Danıştay’da temyiz yoluna başvurulabilir.  

• Doğal olarak ilk derece vergi mahkemesinin veya bölge idare mahkemesinin kararını 
benimsemeyen vergi idaresi de,  mükellef  gibi aynı yollara başvurabilir.



3.4. VERGİNİN TAHAKKUKU

• 3.4.2. TAHAKKUK ŞEKİLLERİ 
• 3.4.2.1. Beyan Üzerine Tarh Edilen Vergilerin Tahakkuku 

• Beyan üzerine alınan vergiler, tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilir. 
• Vergi sistemimizde; gelir, kurumlar, katma değer, veraset ve intikal ve emlâk vergileri, esas 

olarak beyan üzerine tarh edilen vergilerdir. 
• İlke olarak mükellef, beyanını vergi yargısına götüremez. 

• İstisnası, ihtirazi kayıtla verilen beyannamelerdir. İhtirazi kayıtla verilen beyannameler, tahakkuka 
engel teşkil etmez. Ancak konu dava konusu yapılır ve yürütmenin durdurulması kararı alınabilirse, 
verginin tahsili durur.



3.4. VERGİNİN TAHAKKUKU

• 3.4.2.2. İkmalen ve Re’sen Tarh Edilen Vergilerin Tahakkuku 
• İkmalen ve re’sen verginin tarhı halinde, tarhiyatların dava konusu yapılmaması ya da yapılmasına 

göre verginin tahakkuku,  biraz önce yapılan genel açıklamalara göre gerçekleşmiş olacaktır. 

• 3.4.2.3. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerin Tahakkuku 
• «…Tahakkuku tahsile bağlı vergilerde, verginin tahsili, tahakkuku da içine alır.» (VUK mad. 24)  

• Örn: Damga vergisinde basılı damga kullanma veya makbuz verme.



3.5. VERGİ ALACAĞININ ORTADAN 
KALMASI
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3.5. VERGİ ALACAĞININ ORTADAN 
KALMASI

• 3.5.1. ÖDEME 
• «Verginin tahsili, verginin kanuna uygun surette ödenmesidir.» (VUK. mad. 23) 
• VUK’nın 110, 111 ve 112. maddeleri de, verginin ödeneceği daireyi ve verginin ödeme zamanlarını ayrıntılı olarak 

hükme bağlamıştır. 
• Borçlunun ödeme mükellefiyetinin doğması için borcun muaccel olması gerekir.  
• Borcun muaccel olması, borcun tahakkukundan sonra gerçekleşir. 

• 3.5.1.1. Ödeme Yeri 
• VUK’nın 110. maddesi ödeme yerini düzenlemiştir. Bu maddede ödeme yeri, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi olarak 

belirlenmiştir.  
• Mükellef  vergi borcunu vergi dairesinin bulunduğu belediye sınırlarının dışındaki vergi dairelerine de yatırabilir



3.5. VERGİ ALACAĞININ ORTADAN 
KALMASI

• 3.5.1.2.  Genel Ödeme Zamanları  
• Kanun koyucu, her vergi kanununda o vergi ile ilgili ödeme süreleri tespit etmiş ve ayrıca VUK’nın 111. 

maddesinde de bu konuda genel bir hüküm getirmiştir. 
• «Vergi, kanunlarda gösterilen süreler içinde ödenir.» (VUK. mad. 111) 

• Öte yandan Kanun’un 15. maddesinde ölüm halinde ve 17. maddesinde de mükellefin zor durumda 
olması halinde veraset ve intikal vergisinde sürelerin uzaması halinde vade, sürenin bittiği son gün olarak 
belirlenmiştir. 

• Bazı durumlarda da ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.  
• “500 den fazla mükellefi olan vergi dairelerine para yatırmak bakımından mükelleflere, vadenin bitmesini takip eden 

tarihten başlayarak 15 gün içinde gün belli etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.” (VUK. mad. 111)



3.5. VERGİ ALACAĞININ ORTADAN 
KALMASI

• 3.5.1.3. Özel Ödeme Zamanları 
• VUK, 112. maddesiyle de özel ödeme zamanlarını belirlenmiştir. Bu hükme göre; 

• İkmalen, re’sen ve idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından önce tahakkuk etmişse, taksit zamanları içinde 
ödenir. Tarh edilen vergiler taksit süreleri kısmen  veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse, geçmiş taksitlerin  
tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenmesi gerekir. 

• Ülkeyi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren durumlar dolayısıyla tarh olunan vergiler,  beyanname 
verme süreleri içinde ödenir. 

• Ülkeyi terk edenlerin, ölenlerin veya benzeri haller dolayısıyla mükellefiyeti kalkanların ikmalen, re’sen veya idarece tarh 
olunan vergileri, tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenmesi gerekir.  

• Vergi mahkemesine dava açılması dolayısıyla 2577 sayılı İYUK’ya göre yürütmenin durması halinde, tahsili durmuş olan 
vergilerden taksit süresi geçmiş olanlar, vergi mahkemesi kararına dayanarak hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin 
tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Uyuşmazlığın bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’a götürülmesi ve bu 
yargı kuruluşlarının da yürütmeyi durdurma kararı vermeleri halinde, ödeme sürelerinin mahkeme sonuçlanıncaya kadar 
uzayacağı tabiidir. 
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• 3.5.1.4. Gecikme Faizi 
• Zamanında ödenmeyen vergi borcu için gecikme faizi ve gecikme zammı uygulanır 
• VUK’nın 112. maddesinin 3. bendine göre ikmalen ve re’sen tarh edilen vergiler hakkında gecikme faizinin hesabı, bunların 

dava konusu yapılıp yapılmamalarına göre değişik olarak düzenlenmiştir: 
• Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilerde gecikme faizi, kendi vergi kanunlarında belirlenmiş ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme 

ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar geçen süre için uygulanır.  
• Uzlaşılan vergilerde gecikme faizi,  uzlaşılan vergi miktarına yine bu esaslar içinde belirlenen tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı 

tarihe kadar geçen süre için uygulanır. 
• Dava konusu yapılmış vergilerin ödeme yapılmamış olan kısmı için gecikme faizi, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili 

bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden yargı kararının tebliğine kadar geçen süre için uygulanır 

• Bunların dışında VUK’nın 112. maddesinin 5. bendinde de “ 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....” gecikme faizi hesap edileceği belirlenmiştir. 
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• 3.5.1.5. İade Faizi 
• Kanun bir yandan vergi borcunu zamanında ödemeyenler hakkında gecikme faizini 

düzenlerken, vergi dairesinden alacaklı olanlar için de iade faizi denilebilecek bir hüküm 
getirmiştir.  

• Kanun 112. maddenin 5. bendinde, “ Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi 
kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuat 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...” faiz ödenmesi gerektiği 
düzenlenmiştir. 
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• 3.5.2. ZAMANAŞIMI 
• 3.5.2.1. Genel Olarak Zamanaşımı ile İlgili Bilgiler 
• Kamu hukukunda zamanaşımı nitelik itibariyle özel hukuktaki zamanaşımından farklıdır. Bu hukuk alanında zamanaşımı hakim tarafından re’sen 

dikkate alınmakta ve talep hakkını tamamen ortadan kaldırmaktadır.  
• Teorik olarak hukukta zamanaşımının lehinde ve aleyhinde çok şey söylenmiştir.  
• Zamanaşımının lehinde olarak;  

• Zamanaşımının kabul edilmemesi halinde, vergi mükelleflerini uzun süre vergi borcu ödeme baskısı altında bırakarak onların serbest hareket etme imkanını 
ortadan kaldıracağı ve  yapmaları gereken yatırımları yapmaktan alıkoyabileceği,  

• Zamanaşımına yer verilmemesi durumunda defter ve belgeleri uzun süre saklama zorluğu nedeniyle belirli bir zamandan sonra mükelleflerin haklarını ispatlamada 
zorluklarla karşı karşıya bırakılabileceği,  

• Böyle bir müesseseye vergi hukuku alanında yer verilmesiyle, vergi idaresi ve vergi yargısının daha süratli çalışmasının sağlanabileceği,  

• gibi nedenler ileri sürülmüştür. 
• Zamanaşımının aleyhinde olan görüşler de vardır. Bu kişilerin görüşlerinin esası, vergide eşitlik ilkesinin zedeleneceği yönünde olmuştur. 
• Zamanaşımı konusu vergi hukukunda çok geniş bir uygulama alanı bulmuştur. VUK’nın 113 ve 114. maddesinde tarh zamanaşımı, yine bu 

Kanun’un 374. maddesinde ceza kesme zamanaşımı ve AATUHK’nın 102, 103 ve 104. maddelerinde de tahsil zamanaşımı konuları 
düzenlenmiştir. 
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• 3.5.2.2. Tarh Zamanaşımı 
• Kavram olarak VUK’nın 113 ve 114. maddelerinde düzenlenmiş olan zamanaşımı hakkında bazı yazarlar tarh zamanaşımı ifadesini kullanmakta ve 

bazı yazarlar da bu düzenlemeleri tahakkuk zamanaşımı olarak adlandırmaktadır. 
• Ancak, kanunun Kanun’un mücbir sebeple ilgili 15 maddesinde, tarh zamanaşımı kavramına yer verilmiştir. Öte yandan, VUK’nın 114. maddenin birinci fıkrasında 

da, “ .....tarh ve tebliğ edilmeyen.....” ifadesi mevcuttur. 
• Burada zamanaşımına yer verilmesinin esas nedeninin,  idarenin tebligat dahil vergilendirme işlerini süresinde yaparak savsaklamaması olduğu dikkate alındığında, bu 

zamanaşımını tarh zamanaşımı şeklinde ifade etmenin daha doğru olacağını düşünmekteyiz.  

• VUK’nın 113. maddesinin birinci fıkrası zamanaşımını, “Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasıdır.” şeklinde ifade 
ettikten sonra, onu izleyen fıkrada da “Zamanaşımı, mükellefin bu hususta müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder.” hükmüne 
yer vermiştir. Vergi hukukunda da zamanaşımı,  vergi alacağını kalkmasına neden olacaktır. 

• VUK’nın sistematiğine bakıldığında,  kanunun Kanun’un zamanaşımını düzenleyen 113. maddesinin, “ Vergi Alacağının Kalkması”  başlığını taşıyan 
Altıncı Kısım içinde yer aldığı görülmektedir. 

• Kanun’un sistematiğinin de yorum yaparken göz önüne alınması gerektiğinin belirtildiği ve 113. maddenin yer aldığı Altıncı Kısmın 
başlığının da “ Vergi Alacağının Kalkması” şeklinde düzenlendiği göz önüne alındığında, tarh zamanaşımının vergi alacağını tamamen 
kaldırması gerektiğini söyleyebiliriz.



3.5. VERGİ ALACAĞININ ORTADAN 
KALMASI

• 3.5.2.3. Tarh Zamanaşımında Süreler ve Sürelerin Durması ile Kesilmesi 
• 3.5.2.3.1. Tarh Zamanaşımı Süreleri 
• «Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve 

mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zaman aşımına uğrar.» (VUK. mad. 115) 
• 3.5.2.3.2. Tarh Zamanaşımı Sürelerinin Durması 
• Daha önce işlemiş olan süreler saklı kalmak ve kanunen belirlenmiş olan hususların gerçekleşmesi 
şartıyla zamanaşımı sürelerinin işlememesine, zamanaşımının durması denilmektedir.  

• Zamanaşımının kesilmesi halinde,  daha önce işlemiş olan süreler sürelerin hesaplanmasında dikkate 
alınmaz.  

• Vergi hukukunda zamanaşımı süresinin durması bazı şartlara bağlanmıştır. Bunlardan biri, konunun 
takdir komisyonlarına götürülmesi ve diğeri de mücbir sebep halinin varlığıdır.



3.5. VERGİ ALACAĞININ ORTADAN 
KALMASI

• 3.5.2.3.2.1. Takdir Komisyonlarına Başvurulması 

• “ ...vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonlarına başvurulması zamanaşımını durdurur.» (VUK mad. 114) 

• Ancak, burada işlemeyen süre bir yıldan fazla olamaz.  

• Yargı kuruşlarında geçen süre içinde zamanaşımının durup durmayacağı açık bir hüküm olmaması nedeniyle tartışmalıdır. Buna göre, 
vergi idarece tarh ve tebliğ edildikten sonra mükellefin konuyu yargıya götürmesinden veya takdir komisyonu kararlarına karşı idarenin 
dava açmasından itibaren, yargı organlarında geçen sürede zamanaşımı söz konusu olmayacaktır 

• 3.5.2.3.2.2. Mücbir Sebep 

• Olayların mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi bazı şartların varlığına bağlanmıştır.  

• Vergi kanunlarının birkaç yerinde mücbir sebep konusuna yer verildiği gibi, esas olarak mücbir sebep konusu, VUK’nın 13. 
maddesinde hüküm altına alınmıştır. 

• Kanun’un daha sonraki maddelerinden 15. maddesin de, “ 13. maddede yazılı sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu 
sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar.” düzenlemesi yer 
almaktadır.



3.5. VERGİ ALACAĞININ ORTADAN 
KALMASI

• 3.5.2.3.3 Tarh Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi 
• VUK’ da tarh zamanaşımının kesilmesi hakkında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.  
• VUK’nın 374. maddesinin son fıkrasında ve AATUHK’nın103.maddesinde, hangi hallerde 

zamanaşımı sürelerinin kesileceği on bir bent halinde sayılmıştır. 
• Vergilerin tahakkukuna kadar olan süre içinde zamanaşımının kesilmesi hakkında kanunda  

herhangi bir  hüküm olmadığından ve zamanaşımının kesilmesi kanuni bir hükmü gerektirdiğinden, 
belirtilen zamanaşımının kesilmesi durumları hariç, vergi hukukumuzda tarh zamanaşımın kesilmesi 
söz konusu değildir.



3.5. VERGİ ALACAĞININ ORTADAN 
KALMASI

• 3.5.3.TERKİN 

• Vergi Hukukunda terkin de, olumsuz bazı şartların gerçekleşmesi halinde mükelleflerin vergi borçlarının 
silinmesi anlamını taşır. 

• VUK’nın 115. maddesiyle terkin müessesini düzenlemiştir. 

• Terkin hükümlerinin uygulanabilmesi için mükellefler; yangın, yer sarsıntısı, su basması, kuraklık, don, 
muzır hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetlere uğramış olmalıdır.  

• Bu gibi afetler yüzünden; 
• Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları,  
• Ürünlerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz kalan arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanlarına tesadüf  eden yıla ait olarak 

tahakkuk ettirilen arazi vergisi borçları ve vergi cezaları, 

• Maliye Bakanlığınca zararla orantılı olarak kısmen veya tamamen terkin olunur.



3.5. VERGİ ALACAĞININ ORTADAN 
KALMASI

• 3.5.3.TERKİN 

• Vergi Hukukunda terkin de, olumsuz bazı şartların gerçekleşmesi halinde mükelleflerin vergi borçlarının 
silinmesi anlamını taşır. 

• VUK’nın 115. maddesiyle terkin müessesini düzenlemiştir. 

• Terkin hükümlerinin uygulanabilmesi için mükellefler; yangın, yer sarsıntısı, su basması, kuraklık, don, 
muzır hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetlere uğramış olmalıdır.  

• Bu gibi afetler yüzünden; 
• Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları,  
• Ürünlerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz kalan arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanlarına tesadüf  eden yıla ait olarak 

tahakkuk ettirilen arazi vergisi borçları ve vergi cezaları, 

• Maliye Bakanlığınca zararla orantılı olarak kısmen veya tamamen terkin olunur.



3.5. VERGİ ALACAĞININ ORTADAN 
KALMASI

• 3.5.4.VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ 
• Vergi hatalarını iki yönlü düşünmek gerekir.  

• Birincisi, mevzuatın olaya uygulanması sırasında hukuki kuralların yorumundan doğan hatalardır. Bu tür hataların sağlıklı sonuca 
ulaştırılması yargı yolu ile olur.  

• Diğer tür hatalar ise, olaya yorum sonucu uygulanacak hukuki hükümler dışında kalan ve uygulamadan kaynaklanan hatalardır. 
Bu tür hataların düzeltilmesi yorum hataları kadar zor değildir. 

• Bizim hukuk sistemimizde de bu tür vergi hatalarının vergi yargısına götürülmeden vergi 
idaresi tarafından çözümlenebilmesi konusunda bazı hükümler getirildiği görülmektedir.  

• VUK’nın 116 ile 126. maddeleri arasında vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin hükümler 
bulunmaktadır.



3.5. VERGİ ALACAĞININ ORTADAN 
KALMASI

Vergi 
Hataları

Hesap 
Hataları 
(VUK. mad. 
117)

Matrah 
Hataları

Vergi 
Miktarında 
Hatalar

Verginin 
Mükerrer 
Olması

Vergilendirm
e Hataları 
(VUK. mad. 
118)

Mükellefin 
Şahsında 
Hata

Mükellefiyett
e Hata

Vergi 
Konusunda 
Hata

Vergilendirm
e veya 
Muafiyet 
Döneminde 
Hata

“Vergi hatası, vergiye müteallik 
hesaplarda veya vergilendirmede 
yapılan hatalar yüzünden haksız yere 
fazla veya eksik vergi istenmesi veya 
alınmasıdır.” (VUK. mad. 116)



3.5. VERGİ ALACAĞININ ORTADAN 
KALMASI

• 3.5.4.1.1.Hesap Hataları 
• Matrah Hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tekalif  (vergi) cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya 

indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır.  
• Örn: Mükellefler tarafından verilmiş olan beyannamelerde matraha ait bilgilerin eksik veya fazla toplamış olması. 

• Vergi Miktarında Hatalar: Vergi oran ve tarifelerinin yanlış uygulanması; mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış 
olması; beyanname, tekalif  cetveli ve kararlarda verginin eksik veya fazla gösterilmesi şeklinde yapılan hatalardır.  
• Örn: Beyannamede matrahın doğru olarak hesaplanmış olmasına rağmen, matraha uygulanması gereken vergi 

oranlarının yanlışlıkla olması gereken oranın üstünde veya altında uygulanması sonucu verginin eksik veya fazla 
hesaplanmış olması 

• Verginin Mükerrer Olması: Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah 
üzerinden bir defadan fazla vergi alınması veya istenmesi halinde,  verginin mükerrer olması hali ortaya çıkar. 
• Örn: Gelir vergisi beyannamesinin aslı ve suretlerinin ayrı ayrı verilerek verginin iki kez tahakkuk ettirilmesi



3.5. VERGİ ALACAĞININ ORTADAN 
KALMASI

• 3.5.4.1.2.Vergilendirme Hataları 
• Mükellefin Şahsında Hata: Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi ve alınması halinde mükellefin şahsında hata meydan 

gelir.  
• Örn: Gelir vergisi mükellefi olmayan bir kişiden isim benzerliği dolayısıyla vergi talep edilmesi. 

• Mükellefiyette Hatta: Mükellefiyette hata,  açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf  olan bulunan kimselerden vergi istenilmesi veya 
alınmasıdır.  
• Örn: Kolektif  şirketten kurumlar vergisi alınması 

• Vergi Konusunda Hata: Açık olarak vergi konusuna girmeyen veya vergiden istisna olan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemeler 
üzerinden vergi istenmesi veya alınması halinde verginin konusunda hata yapılmış olur.  
• Örn: Miras kalan bir gayrimenkulün satılmasından elde edilen gelirin vergilendirilmesi.  

• Vergilendirme veya Muafiyet Döneminde Hata: Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata, alınan verginin ilgili bulunduğu vergilendirme 
döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır.  
• Örn: Basit usule tabi olmanın şartlarını yıl içinde kaybeden mükelleflerin yılbaşından itibaren vergilendirilmek istenilmesi



3.5. VERGİ ALACAĞININ ORTADAN 
KALMASI

• 3.5.4.2.Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması 
• Vergi hataları, mükellef  tarafından ortaya çıkarılabileceği gibi vergi idaresi tarafından da ortaya çıkarılabilir 

• 3.5.4.3.Düzeltme Talebi ve Re’sen Düzeltme 
• Mükellefler tarafından vergi hatalarının ortaya çıkarılması halinde, bu kişiler vergi işlemlerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile 

isteyebilir. 
• Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştay’dan geçmiş olan işlemlerde vergi hataları bulunması halinde dahi, düzeltme talebinde 

bulunulabilir.  
• İdarece ortaya çıkarılmış olan ve üzerinde tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re’sen düzeltilebilir.  

• 3.5.4.4. Düzeltme Taleplerinin İncelenmesi ve Düzeltme 
• Vergi hataları düzetme fişi ile düzetilir. Hatanın mükellef  aleyhine yapılmış olması halinde, fazla vergi aynı fişe dayanarak terkin edilir ve tahsil olunmuş 

ise mükellefe iade olunur.  
• Düzeltme talebi kabul edilerek fazla tahsil edilen verginin mükellefe iadesine karar verilmesi halinde, mükellef  tebliğ tarihinden başlayarak bir yıl içinde 

parasını geri almak üzere başvurmadığı takdirde hakkı ortadan kalkar (VUK. mad.120). 
• Talep yerinde görülmediği takdirde ret edilir ve durum mükellefe tebliğ olunur (VUK. mad.123). Bu durumda mükellefin dava açma hakkı saklıdır.



3.5. VERGİ ALACAĞININ ORTADAN 
KALMASI

• 3.5.4.5.Şikayet Yolu ile Başvuru 
• Vergi mahkemesine dava açma süresi olan otuz gün geçtikten sonra düzeltme talepleri ret olunanlar, 
şikayet yolu ile Maliye Bakanlığına başvurabilir.  

• Şikayet yolu ile düzeltme talebi ret edilenlerin de, dava açma hakları mevcuttur. 
• Tarh zamanaşımı süresi olan beş yıl dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. 

Ancak düzeltme zamanaşımı süresi; 
• Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı, 
• İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde mükellefe 

ödeme emrinin tebliğ edildiği, 
• İhbarname ve ödeme emri ilan yolu ile tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı AATUHK’ya göre haczin yapıldığı,  

• tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz (VUK. mad.126).



4. KISIM: Vergilendirme Hukuku – III (Vergilendirme ile İlgili Diğer Düzenlemeler) 
4.1. SÜRELER (VUK. mad. 14-18) 

Süreyi Koyan 
Kuruluşlar 
Bakımından Süreler

Kanuni Süreler İdari Süreler Yargısal Süreler

Hukuki Nitelikleri 
Bakımından Süreler

Hak Düşürücü 
Süreler

Düzenleyici Süreler Vergi Ödevlerine 
İlişkin Süreler

Diğer Süreler



4.1. SÜRELER  

• 4.1.1.1. Süreyi Koyan Kuruluşlar Bakımından Süreler 
• 4.1.1.1.1. Kanuni Süreler 
• Kanuni süreler, kanunlarla belirlenmiş olan sürelerdir. 
• Vergi hukukunda, esas olan kanuni sürelerdir. 
• «Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir.» (VUK. mad. 14) 
• Kanuni süreler; gün, ay, yıl ve belirli bir tarih olarak tespit edilebilir. 



4.1. SÜRELER  

• 4.1.1.1.2. İdari Süreler 
• Süreler konusunda kanunlarda bazı boşluklar bulunabilir.  
• Mevcut olan boşlukları doldurmak üzere idareye yetki verilmesi, işin olması gereken yanını 

meydana getirmektedir. 
• Bu nedenle, VUK’nın yukarıda değinilmiş olan 14. maddesinin ikinci fıkrasında, kanunda açıkça 

yazılı olmayan hallerde on beş günden aşağı olmamak şartıyla süre tespit edebilmesi konusunda 
idareye yetki verilmiştir. 

• 4.1.1.1.3. Yargısal Süreler 
• Yargılama süreci içinde iki tür süre ile karşılaşılır.  

• Bunlardan biri,  kanunun belirlemiş olduğu sürelerdir.  
• İkincisi ise, yargı kuruluşlarınca belirlenmiş olan sürelerdir.



 
4.1. SÜRELER  

• 4.1.1.2. Hukuki Nitelikleri Bakımından Süreler 
• 4.1.1.2.1 Hak Düşürücü Süreler 
• Bu tür süreler, var olan bir hakkın ortadan kalkmasına neden olur.  
• 4.1.1.2.2. Düzenleyici Süreler 
• Düzenleyici süreler, belirli işlemlerin yapılması hakkında vergi idaresine veya vergi yargı kuruluşlarına tanınmış olan sürelerdir. 
• 4.1.1.2.3. Vergi Ödevlerine İlişkin Süreler 
• Vergi mükelleflerinin üzerine iki türlü mükellefiyet düşmektedir. Bunlardan birisi, maddi mükellefiyet şeklinde ifade edilebilecek 

vergi ödeme yükümlülüğüdür. İkincisi ise, şekli mükellefiyetlerin mükellefler tarafından yerine getirilmesidir.  
• 4.1.1.2.4. Diğer Süreler 
• Vergi düzenlemeleri içerisinde mükelleflere bazı kolaylıklar sağlanmak istenmektedir. Bu kolaylıkların gerçekleşmesi de bazı 
şartlara  ve sürelere bağlanmıştır. 



 
4.1. SÜRELER  

• 4.1.2. SÜRELERİN HESAPLANMASI 
• Sürenin gün olarak verilmesi: Süre gün olarak belli edilmişse, sürenin başladığı 

gün hesaba katılmaz ve süre son günün tatil saatinde biter.  
• Sürenin hafta veya ay olarak belirlenmesi: Süre hafta veya ay olarak belli 

edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde 
biter. 

• Sonu belli edilen süreler: Sonu belli bir gün ile belirlenen sürelerde, süre o 
günün tatil saatinde sona erer. 



4.1. SÜRELER  

• 4.1.3. SÜRELERİN UZAMASI 
• 4.1.3.1. Mücbir Sebep Hallerinde Sürelerin Uzaması 
• VUK’nın 13. maddesinde mücbir sebebi doğuran nedenler belirtilmiştir. Kanun‘un 15. maddesinde de 

“13. maddede yazılı sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu süreler ortadan kalkıncaya kadar 
süreler işlemez.” ifadesi yer almaktadır.  

• 4.1.3.2. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması 
•  VUK’nın 16. maddesinde, “ Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde, ölüm dolaysıyla mirasçılara 

geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme ödevlerine üç ay eklenir.” hükmüne 
yer verilmiştir. 

• 4.1.3.3. Zor Durumda Olma Halinde Sürelerin Uzaması 
• Zor durum kanunda tanımlanmamış ve bunun belirlenme yetkisi Maliye Bakanlığına bırakmıştır.



4.2. DEĞERLEME

• Vergi hukukunda değerlemenin önemli bir rolü bulunmaktadır. 
Verginin konusunun tespitinde değerleme büyük önem taşır. 

• Değerleme konusu VUK’nın Üçüncü Kitabında ele alınmış ve 
Kanun‘un 258 ile 312. maddeleri arasında çok kapsamlı bir şekilde  
düzenlenmiştir. Burada sadece iktisadi işletmelere dahil değerleme 
üzerinde durulacaktır.



4.2. DEĞERLEME

• 4.2.1. DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ (VUK. mad. 261)

Maliyet 
Bedeli

Borsa 
Rayici

Tasarruf 
Değeri

Mukayyet 
Değer

İtibari 
Değer

Vergi 
Değeri

Rayiç 
Bedel

Emsal 
Bedeli ve 

Ücreti



4.2. DEĞERLEME

• Maliyet Bedeli 
• “Maliyet bedeli,  iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan 

ödemelerle bunlara bağlı diğer giderlerin toplamını ifade eder.” (VUK. mad. 262) 

• Borsa Rayici 
• «Borsa rayici, gerek menkul  kıymetler ve kambiyo borsasına gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan 

iktisadi kıymetlerin değerleme gününden önceki son işlem gününde borsada kayıtlı işlemlerin ortalama 
değerlerini ifade eder.» (VUK. mad. 263)  

• Ülkemizde serbest döviz borsasının henüz oluşturulamaması nedeniyle, adı geçen kıymetler ile ilgili 
değerleme resmi kura göre yapılmaktadır. 

• Tasarruf  Değeri 
• «Tasarruf  değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir.» (VUK 

mad.264). 



4.2. DEĞERLEME

• Mukayyet Değer 
• «Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir.» (VUK   mad. 265) 

• İtibari Değer 
• «İtibari değer, her tür senetlerle hisse senedi ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir.» (VUK mad.266). 

• Vergi Değeri 
• «Vergi değeri, bina ve arazinin EVK’nın 29. maddesine göre tespit edilen değeridir.» (VUK mad.268).  
• Aynı maddede, bina ve arazilerin rayiç bedele göre değerlendirileceği de belirtilmiştir. 

• Rayiç Bedel 
• «Rayiç bedel,  bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım bedelidir.» (VUK mük.mad.266).



4.2. DEĞERLEME

• Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti 
• «Emsal bedeli, gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit 

edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline oranla haiz olacağı 
değerdir.» (VUK mad.267).  

• Emsal bedeli çeşitli yöntemler göre hesap edilir. Emsal bedelinin nasıl hesaplanacağı 
Kanun’un 267. maddesinde ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Bu hükme göre emsal bedeli; 
• Önce, ortalama fiyat esasına göre hesap edilir.  
• İkinci olarak ise, o malın maliyeti dikkate alınarak belirlenir.  
• Söz konusu iki yoldan maliyet bedelinin tespitinin mümkün olmaması halinde  takdir yolu ile 

tespit edilir. 
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• 4.2.2.İKTİSADİ İŞLETMELERE DAHİL KIYMETLERİ DEĞERLEME 

• Gayrimenkullerin Değerlemesi 
• Gayrimenkuller maliyet bedeli ile değerlenir. 

• Demirbaş Eşyanın Değerlemesi 
• Demirbaş eşya, işletmelerde sürekli olarak kullanılan ve doğrudan üretime katılmayan eşyalardır.  
• İşletmelerin sahip oldukları demirbaş eşya da,  gayrimenkuller gibi maliyet bedeline göre değerlenir. 

• Malların ( Emtianın ) Değerlemesi 
• Kanun‘un 274. maddesine göre bu tür varlıklar,  maliyet bedeli ile değerlenir.  

• Zirai Ürünlerin ve Hayvanların Değerlemesi  
• VUK’nın 276. maddesinde, zirai ürünlerin maliyet bedeli ile değerleneceği belirtilmiştir. 
• Kanun‘un 277. maddesinde ise,  zirai işletmelere dahil hayvanların da maliyet bedeli ile değerleneceği belirtilmiştir.
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• Menkul Kıymetlerin Değerlemesi 
• VUK’nın değerleme ile ilgili kısmında menkul kavramı değişik anlam taşımaktadır. 
• Hisse senetleri, Devlet tahvilleri, özel sektör tahvilleri, hazine bonoları, gelir ortaklığı senetleri, banka garantili 

bonolar gibi kıymetler uygulamada karşılaşılan menkul kıymetlerdir. 
• VUK’nın 279. maddesinde,  menkul kıymetlerin hangi değerleme ölçülerine göre değerlemelerinin yapılması 

gerektiği belirlenmiştir.  
• İktisadi işletmelere dahil olan hisse senetleri ile fon portföylerinin en az yüzde 51’i Türkiye’de kurulmuş 

bulunan şirketlerin hisse senetlerinden meydana gelen yatırım fonu katılma belgeleri,  alış bedeli ile değerlenir. 
• Sözü edilen menkul değerler dışında kalan her türlü menkul değerler, borsa rayicine göre değerlenir 
• Borsa rayici bulunmayan ve  getirisi onu ihraç edenin kar veya zararına bağlı olarak doğan veya değerleme günü 

hesaplanması mümkün olamayan menkul kıymetler ise, yine alış bedeli ile değerlenir.
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• Yabancı Paraların Değerlemesi 
• “Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa, bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paraların 

borsa rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur, Maliye Bakanlığınca tespit olunur.” (VUK. mad. 280)  

• Alacak ve Borçların Değerlemesi 
• Senetsiz Alacak ve Borçları Değerleme 

• VUK’nın 281 ve 285. maddeleri gereğince senetsiz alacak ve borçlar, mukayyet değeri ile değerlenir. 
• Senetli Alacak ve Borçları Değerleme 

• Vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar, değerleme gününün değerine getirilebilir. 

• Kasa Mevcudunu Değerleme 
• Yerli paralar, itibari değer, yani üzerinde yazılı olan değer ile değerlenir. Yabancı paralar ise, yukarıda açıklandığı üzere ilke olarak borsa rayici ile değerlenir. 

• İlk Kuruluş ve Genişleme Giderlerini Değerleme 
• İlk kuruluş ve genişleme giderleri, kurumların kuruluşları veya genişlemesi sırasında yapılan ve karşılığında maddi bir varlık elde edilmeyen 

giderlerdir. Bu giderler, mukayyet değer ile değerlenir (VUK mad.282). 



4.2. DEĞERLEME

• Peştemallıkları Değerleme 
• Ticari yaşamda peştemallık kavramı, bir işetmenin sahip olduğu ün, edinmiş olduğu müşteri kitlesinin büyüklüğü, 

iş yerinin önemi ve toplumda edinmiş olduğu itibarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Belirli bir tutarı 
aşarak aktifleştirilen peştemallıklar da, mukayyet değer üzerinden değerlenir. 

• İhraç Edilen Tahvilleri Değerleme 
• VUK’nın 286. maddesine göre, sermayesi paylara bölünmüş şirketler ile iktisadi kamu müesseselerinin çıkarmış 

oldukları tahviller, itibari değer ile değerlenir. 

• Karşılıkları Değerleme  
• Kanuni sınırlar içinde işletmeler karşılık ayırabilir. İşletmeler tarafından ayrılan karşılıklar, mukayyet değer 

üzerinden pasifleştirmek suretiyle değerlenir (VUK mad.  288 ).
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• Aktif  ve Pasif  Geçici Hesapları Değerleme 
• Aktif  Geçici Hesapları Değerleme  

• Gelecek bir hesap dönemine ait olarak peşin ödenen giderler ile cari hesap dönemine ait olup henüz tahsil 
edilmemiş olan hasılat,  aktifleştirilmek  suretiyle  muhasebeleştirilir.  

• Bu tür hesaplar bilançonun aktifinde yer alır ve kanuna göre mukayyet değer üzerinden değerlenir (VUK mad. 
283). 

• Pasif  Geçici Hesapları Değerleme 
• Gelecek hesap dönemine ait olarak peşin tahsil olunan hasılat ve cari hesap dönemine ait olup henüz ödenmemiş 

olan giderler, pasif  geçici hesaplarda izlenir. Yani bunlar pasifleştirilmek suretiyle muhasebeleştirilir  Bu hesaplar 
da mukayyet değer üzerinden değerlenir.



 

Kasa 
- Türk parası                 - İtibari Değer 
- Yabancı para              - Borsa Rayici 

 

Borçlar 
- Senetli        Değerleme Günü Değeri 
- Senetsiz                  Mukayyet Değer 

Mal                                         Maliyet Bedeli Karşılıklar                          Mukayyet Değer 

Demirbaş Eşya                      Maliyet Bedeli Pasif Geçici Hesaplar        Mukayyet Değer 

Gayrimenkul                         Maliyet Bedeli  

Menkul Değerler                        Alış Bedeli 
                                                  Borsa Rayici 
                                                     Alış Bedeli 

 

Alacak 
- Senetli        Değerleme Günü Değeri 
- Senetsiz                  Mukayyet Değer 

 

İlk Kuruluş                        Mukayyet Değer  

Peştemallık                        Mukayyet Değer  

Aktif Geçici Hesaplar       Mukayyet Değer   

BİLANÇO 
Aktif                         Pasif



4.3. AMORTİSMANLAR

• Amortisman, işletmenin sahip olduğu maddi ve gayri maddi 
değerlerde zamanla aşınma ile meydana gelen değer kayıplarının 
sonuç hesaplarına aktarılmasıdır. 

• Bu tür değer kayıpları,  sözü edilen değerlerde meydana geldiği gibi, 
işletmenin sahip olduğu bazı alacaklarda  alacağın tahsil 
edilememesi veya tahsilinin zor duruma gelmesi nedeniyle de ortaya 
çıkabilir. 



4.3. AMORTİSMANLAR

AMORTİSMANLAR

MEVCUTLARDA 
AMORTİSMAN

ALACAKLARDA 
AMORTİSMAN

AKTİFLEŞTİRİLEN 
GİDERLERDE 
AMORTİSMAN



4.3. AMORTİSMANLAR

• 4.3.1. MEVCUTLARDA AMORTİSMAN 
• 4.3.1.1. Amortisman Şartları (VUK. mad. 313) 

• İşletmede Bir Yıldan Fazla Kullanma 

• Yıpranma Aşınma veya Kıymetten Düşmesi 

• Envantere Dahil Olma 

• Belirli Tutarı Aşma
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• 4.3.1.2. Amortisman Ayırma Yöntemleri 
• 4.3.1.2.1. Normal Amortisman Yöntemi 
• Normal amortisman yönteminde mükellefler, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini 

Maliye Bakanlığının tespit ederek ilan edeceği oranlar üzerinden amortisman ayırmak 
suretiyle itfa eder. 

• Örneğin, değeri 100.000 TL olan bir iktisadi kıymetin amortisman oranının yüzde 20 
olduğu kabul edildiğinde, bu iktisadi değer beş yıl süre ile her yıl 20.000 TL ayrılmak 
suretiyle itfa edilir.
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• 4.3.1.2.2. Azalan Bakiyeler Yöntemi 
• Azalan bakiyeler yöntemi ile amortisman ayrılması konusu, VUK’nın mükerrer 315. maddesinde düzenlenmiştir. Söz 

konusu hüküm dikkate alarak bu yöntemin esaslarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 
• Azalan bakiyeler usulünde amortisman , sadece bilanço esasına tabi olanlar tarafından uygulanabilir 

• Azalan bakiyeler usulünde amortisman oranı, yüzde elliyi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır. 
• Azalan bakiyeler usulünde amortisman ayrılacak tutar her yıl değişir 
• Azalan bakiyeler usulünde süre, normal amortisman oranlarına göre hesap edilir. Sürenin son yılına devreden miktarın tümü o 

yıl tamamen itfa edilir. 
• Örneğin, 2000 yılında iktisap edilmiş ve iktisap değeri 100.000 TL olan bir sabit kıymetin amortisman oranı yüzde 20 dir. Eğer normal amortisman süresi 

seçilmiş olsa idi, yukarıda belirtildiği üzere beş yıl süre ile her yıl 20.000 TL lık amortisman ayrılması mümkün olabilecekti.
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• Azalan bakiyeler yönteminin seçilmesi halinde ise, amortisman uygulaması şöyle gerçekleşecektir: 
• Yıllar                 Uygulanacak Değer                Oran              Ayrılan Amortisman 
• 1. Yıl                  100.000                                      % 40              40.000 
• 2. Yıl                    60.000                                 % 40              24.000 
• 3. Yıl                    36.000                                      % 40              14.400 
• 4. Yıl                    21.600                                      % 40                 8.640  
• 5. Yıl                    12.960                                      %100              12.960 
                                                                                                         ---------- 
                                                                                                          100.000



4.3. AMORTİSMANLAR

• 4.3.1.2.3. Fevkalade Amortisman 
• 317. maddesinde fevkalade amortisman müessesesini düzenlemiştir. Bu amortisman yönteminin uygulanması bazı şartları 

gerektirir. 
• Bu şartlar; yangın, deprem, su basması gibi afetler sonucunda varlıkların değeri tamamen veya kısmen kaybedilmesi; yeni 

buluşlar sonucunda işletmenin bazı varlıkları teknik verim ve kıymetleri düşmek suretiyle  tamamen veya kısmen kullanılmaz bir 
hale gelmeli ve fazla çalışmaya tabi tutulması sonucunda varlıklar normalden daha fazla aşınmalı ve yıpranmalıdır.  

• Fevkalade amortisman ayrılabilmesi için Maliye Bakanlığına başvurulması gerekir. Yapılan başvuru üzerine Bakanlık, ilgili 
bakanlıkların düşüncelerini da alarak, her işletme için işin niteliğine göre ayrı ayrı amortisman oranların uygulanmasını kabul 
edebilir (VUK mad.317).  

• 4.3.1.2.4. Madenlerde Amortisman  
• «İşletme nedeniyle içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz ve 

maliyet bedelleri, ilgililerin başvuruları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri göz önüne tutulmak ve her maden ve taş ocağı 
için ayrı ayrı olmak üzere Maliye Bakanlığınca tespit edilecek nispetler üzerinden yok edilir.» (VUK. mad. 316)
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• 4.3.1.3. Amortisman Uygulama Esasları 
• Amortisman uygulama esaslarını özetle şöyle sıralamak mümkündür: 

• İktisadi ve teknik bakımından bir bütün oluşturan değerler için normal veya azalan bakiyeler yönteminden sadece birisi 
uygulanabilir. 

• Bir iktisadi kıymet üzerinden normal amortisman yöntemine göre amortisman ayrılmasına başladıktan sonra bu yöntemin 
uygulanmasından dönülemez. 

• Bir iktisadi kıymet üzerinden azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra normal amortisman 
yöntemine geçilebilir. Bu halde henüz yok edilmemiş olan değer kısmı, kalan amortisman süresine bölünmek suretiyle eşit 
miktarlarla yok edilir (VUK mük mad.320 ). 

• Belirtilen esaslar içinde ayrılan amortismanların muhasebeleştirilmeleri iki yöntemle yapılabilir.  
• Bu yöntemlerden birisi, hesaplarda ayrıca gösterilmek şartıyla ilgili bulundukları değerlerden doğrudan indirilmesidir.  
• Diğeri ise, ayrılan amortismanların pasifte ayrı bir karşılık hesabında toplanması yöntemidir (VUK mad.321).
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• 4.3.2. ALACAKLARDA VE SERMAYEDE AMORTİSMAN ( KARŞILIKLAR) 
• 4.3.2.1. Alacaklarda Amortisman  
• 4.3.2.1.1. Karşılık Ayırmada Genel Esaslar 
• İşletmeye dahil alacaklardan değerini tamamen kaybedenler doğrudan doğruya ve tahsili 
şüpheli hale gelenler de karşılık ayrılarak zarar yazılır.  

• Bir alacağın değersiz alacak haline gelmesi veya şüpheli alacak olarak kabul edilmesi için bazı 
şartların varlığı gerekir. 
• İlgili alacağın iş ve işletme ile ilgili olması gereklidir.  
• Bir alacak için karşılık ayırabilmede ikinci şart ise, karşılık ayrılacak alacağın kazancın elde edilmesi veya 

idame edilmesi ile ilgili olmasıdır.
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• 4.3.2. ALACAKLARDA VE SERMAYEDE AMORTİSMAN ( KARŞILIKLAR) 
• 4.3.2.1. Alacaklarda Amortisman  
• 4.3.2.1.1. Karşılık Ayırmada Genel Esaslar 
• İşletmeye dahil alacaklardan değerini tamamen kaybedenler doğrudan doğruya ve tahsili 
şüpheli hale gelenler de karşılık ayrılarak zarar yazılır.  

• Bir alacağın değersiz alacak haline gelmesi veya şüpheli alacak olarak kabul edilmesi için bazı 
şartların varlığı gerekir. 
• İlgili alacağın iş ve işletme ile ilgili olması gereklidir.  
• Bir alacak için karşılık ayırabilmede ikinci şart ise, karşılık ayrılacak alacağın kazancın elde edilmesi veya 

idame edilmesi ile ilgili olmasıdır.
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• 4.3.2.1.2. Değersiz Alacaklar 
• VUK’nın 322. maddesi değersiz alacakları, “Kazai bir hükme veya kanaat verici  bir belgeye göre 

tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar, değersiz alacaktır.” şeklinde tanımlanmıştır.   
• Bir alacağın değersiz alacak haline gelmesinin esasları ve bu alacaklar hakkında nasıl işlem yapılması 

gerektiği şöylece belirtilebilir: 
• Bir alacağın değersiz alacak sayılabilmesi için, kazai bir hükme veya kanaat verici bir belgeye göre 

alacağın tahsiline imkan kalmayan bir alacak olmalıdır. 
•  Değersiz alacaklar sözü edilen durumda oldukları takdirde tasarruf  değerini kaybeder ve mukayyet 

değerleriyle zarar yazılmak suretiyle yok edilir. 
• Bir alacaktan  konkordato veya sulh yolu ile vazgeçilebileceği belirtilmiştir. Bu şartlar altında vazgeçilen 

alacaklar, alacaklı bakımından bir tür değersiz alacak haline gelmiş olur. 
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• 4.3.2.1.3. Şüpheli Alacaklar 
• VUK’nın 323. maddesinde, hangi alacakların şüpheli alacak haline geldiği ve şüpheli alacak halini 

alan alacaklarda ne gibi işlemlerin yapılması gerektiği belirtilmiştir. 
• Bir alacak hakkında şüpheli alacak uygulaması yapılabilmesi kanunda bazı esaslara bağlanmıştır: 

Bu esasları iki kısımda toplamak mümkündür. 
• Bu esaslardan birinci grubu genel esaslar meydana getirir. Genel esaslar şunlardır: 

• Şüpheli alacak uygulaması sadece bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için geçerlidir. 
• Teminata bağlanmamış bir alacak hakkında şüpheli alacak uygulaması yapılabilir Örneğin, ipotekli bir alacak 
şüpheli alacak olarak kabul edilemez.  

• Kamu idare ve müesseselerinden olan alacaklar için de karşılık ayrılamaz. 
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• Şüpheli alacak uygulamasında ikinci esası özel şartlar meydana getirir. Yani bu şartların var 
olup olmadıkları her alacak hakkında ayrı ele alınır. Kanunun 323. maddesine göre; 
• Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar,  
• Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından 

ödenmemiş bulunan dava veya icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar,   

• şüpheli alacak sayılır. 

•  İşletmeler, şüpheli hale gelen alacakları için değerleme gününün tasarruf  değerine 
göre pasifte karşılık ayırabilir.
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• 4.3.2.2. Sermayede Amortisman 
• “ İmtiyazlı işletmelerde, tesisatın imtiyaz süresinden sonra,  bedelsiz 

olarak Devlete veya Devletçe tensip olunan bir teşekküle veya 
belediyeye intikal etmesi imtiyazname gereğinden bulunduğu, 
imtiyaz mukavelenamesinde de sermayenin itfası için yıllık belli bir 
nispet veya miktar ayrılması gösterilmiş olduğu takdirde, bu nispet 
veya  miktar üzerinden sermeye itfa olunur.” (VUK. mad. 325)
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• 4.3.3. AKTİFLEŞTİRİLEN GİDERLERDE AMORTİSMAN 
• VUK’nın «İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri» başlığını taşıyan 326. 

maddesinde söz konusu değerlerin itfası, “ Kurumların 
aktifleştirdikleri ilk tesis ve taazzuv giderleri ile peştemallıklar 
mukayyet değer üzerinden beş yılda itfa olunur.” demek suretiyle, 
beş yılda itfa edileceği hükme bağlanmıştır.



5. KISIM: VERGİ CEZA HUKUKU  
 Vergi Suç ve Cezaları 

• 1998 Yılından Önce 
• İdari Vergi Suçları 

• Kaçakçılık Suçu 
• Kusur Suçu 
• Usulsüzlük Suçları 

• Genel Usulsüzlükler 
• I. Derece Usulsüzlükler 
• II. Derece Usulsüzlükler 
• III. Derece Usulsüzlükler 
• IV. Derece Usulsüzlükler 

• Özel Usulsüzlükler 
• Adli Vergi Suçları 

• Hileli Vergi Suçu 
• Hileli Vergi Suçuna Teşebbüs 
• Bilgi Vermekten Çekinme Suçu 
• Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu 
• Mükellefin Özel İşlerini Yapma Suçu 

• 1998 Yılından Sonra 
• İdari Vergi Suçları 

• Vergi Zıyaı Suçu 
• Usulsüzlük Suçları 

• Genel Usulsüzlükler 
• I. Derece Usulsüzlükler 
• II. Derece Usulsüzlükler 

• Özel Usulsüzlükler 
• Adli Vergi Suçları 

• Kaçakçılık Suçu 
• Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu 
• Mükellefin Özel İşlerini Yapma Suçu



5. KISIM: VERGİ CEZA HUKUKU  
5.1. TÜRKİYE’DE VERGİ SUÇ VE CEZALARININ TARİHİ GELİŞİMİ 

• VUK’da yer alan vergi suç ve cezaları ile ilgili düzenlemelere 
tarihi açıdan yaklaşıldığında, bunu iki devrede ele almak 
gerekir.  
• Birinci dönem, vergi suç ve cezalarına VUK içinde yer verildiği 

1950 yılından 1998 yılına kadar geçen dönemi kapsar.  
• İkinci dönem ise, 1998 yılında 4369 sayılı Kanunla yapılan 

değişiklikten sonraki dönemdir. 



5.1. TÜRKİYE’DE VERGİ SUÇ VE 
CEZALARININ TARİHİ GELİŞİMİ

• 1998 yılından önce VUK’da yer alan vergi suç ve cezaları 
iki büyük bölüme ayrılmıştı.  
• Birinci bölümde,  idari vergi suçları olarak; kaçakçılık, kusur ve 

usulsüzlük suçlarına yer verilmişti.  
• İkinci bölümde de,  esas olarak adli vergi suçu olarak 

adlandırılabilecek hileli vergi suçu ile hileli vergi suçuna 
teşebbüs suçu düzenlenmişti. 



5.1. TÜRKİYE’DE VERGİ SUÇ VE 
CEZALARININ TARİHİ GELİŞİMİ

• 4369 sayılı Kanunla vergi suç ve cezaları çok büyük 
değişikliğe uğramıştır. 
•  Kanunda idari vergi suçları arasında yer alan ve ayrı 

maddelerde düzenlenmiş olan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur 
suçları,  Kanunun 344. maddesinde vergi ziyaı cezası başlığı 
altında birleştirilmiştir.



5.1. TÜRKİYE’DE VERGİ SUÇ VE 
CEZALARININ TARİHİ GELİŞİMİ

• Adli vergi suçları alanında yapılan değişiklikler sırasında da, 
Kanun’un 359. maddesindeki hileli vergi suçunun madde 
başlığına, kaçakçılık suçları ve cezaları başlığı adı verilmiş ve 
madde içinde de önemli değişiklik yapma yoluna gidilmiştir.  
• Bu arada yapılan değişikliklerden biri de,  hileli vergi suçuna 

teşebbüs suçunun kaldırılması olmuştur.



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• Ülkemizde vergi suçları, idari vergi suçları ve adli vergi suçları 
şeklinde iki gruba ayrılır.



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• 5.2.1. İDARİ VERGİ SUÇLARI 
• İdari vergi suçları, vergi zıyaı (kaybı) suçu ile usulsüzlüklerden meydana gelir. 

• 5.2.1.1. Vergi Zıyaı (Kaybı) Suçu 
• Maddede vergi kaybı suçu, “mükellef  veya sorumlu tarafından 341. maddede yazılı hallerle vergi 

kaybına sebebiyet verilmesidir.” biçiminde tanımlanmıştır. 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ
• 5.2.1.1.1. Vergi Kaybı Suçunun Maddi Unsuru 
• Suçun maddi unsuru, davranış ve sonuç unsurundan meydana gelir. 

• Davranış Unsuru 

• Suçun davranış unsuru,  ceza hukuku alanında önem taşıyan ve Kanun’un suç saydığı bir sonuca neden olan hareket 
veya ihmal olarak ifade edilebilir. VUK’nın “vergi zıyaı” başlığı altındaki 341. maddesinde suçun davranış unsurlarına 
yer verilmiştir. Bunlar şunlardır: 
• Bunlardan birincisi, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine 

getirmesi ile ilgili davranışlardır.  
• Beyannamelerin kanuni ve ek sürelerden sonra verilmesi nedeniyle vergilerin geç tahakkuk ettirilmesi ve eksik beyanda bulunması 

dolayısıyla ikmalen vergi tarhiyatına neden olunması da verginin davranış unsurlarından bir diğerini meydana getirir. 
• İkincisi  ise, VUK’nın 341. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Buna göre; şahsi, medeni haller veya aile durumları 

hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerde verginin noksan tahakkuk ettirilmesine sebep olan davranışlardır. 

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• Sonuç Unsuru 
• Bir suçta sonuç unsuru, kendisine bağlı hukuki sonuçlar bakımından önem taşıyan ve hareket 

tarafından meydana getirilen veya engel olmamak yoluyla oluşturulan değişikliklerdir. 
Genellikle vergi suçlarında sonuç unsuru,  vergi kaybının ortaya çıkmış olması ile gerçekleşir. 

• Değinilmiş olan bu davranışlar sonucu ortaya çıkan vergi kaybı suçun sonuç 
unsurunu meydana getirir.  

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• 5.2.1.1.2. Vergi Kaybı Suçunun Manevi Unsuru 
• Kanun, söz konusu üç suçu vergi kaybı suçu kapsamına almış ve bu 

suçlarda kastı aramamıştır. Bir bakıma vergi kaybı suçu, ceza 
hukukundaki taksirli suçlara benzetilmiştir, denilebilir. 

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• Taksir Konusunda Genel Bilgiler 
• Genel olarak taksir, failin fiilden doğan sonucu hiç istememiş bulunmasına rağmen, tahmin 

edilmesi mümkün olan sonucu tahmin etmeyerek dikkatsizlik, ihmal ve nizamlara uymama 
gibi kusurlu bir hareketle sonuca neden olmasıdır, biçiminde tanımlanabilir.  

• Ceza hukukunda taksir için, tedbirsizlik, dikkatsizlik, emir, nizam ve talimatlara uymama gibi 
durumlar neden olarak gösterilmiştir.  

• Tedbirsizlik, dikkatsizlik ve acemilik: Tedbirsizlik, belirli bir sonucun meydana gelmesine 
engel olabilecek tedbirleri almamakla, ihmali bir durumun ortaya çıkmasına neden olmaktır.  

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• Dikkatsizlik, dikkati gereken bazı işlere gereken özen ve dikkati harcamamak 
demektir.  

• Acemilik ise, belirli bir mesleği yapan kimsenin, o meslek ve sanatın esaslarını 
bilmemesi, yanılması veya bu konuda gereken beceriden yoksun olmasıdır. 

• Emirlere, nizamlara ve talimata uymamak: Bireysel ve sosyal bir faaliyeti 
düzene koyan kurallara uymama, emirlere, nizamlara ve talimatlara uymama 
nedeniyle taksire neden olunur.  

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• Vergi Hukukunun Taksiri Kabul Ediş Biçimi 
• Vergi ceza hukuku, genel ceza hukukunun bir bölümünü meydana getirir. Bunun için de 

vergi hukukunun kapalı geçtiği konularda TCK’nın ilgili hükümlerinin uygulanması gerekir. 
Nitekim TCK’nın 5. maddesi, “Bu kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza 
içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.”  diyerek bunu açıkça belirtmektedir. 

• Ceza hukukunun taksire ilişkin düzenlemelerini vergi hukuku alanında da uygulamak 
gerekir. Bu düşünceden hareket edildiğinde tedbirsizlik, dikkatsizlik, acemilik ile emir, 
nizam ve talimata uyulmama gibi fiillerle vergi kaybına neden olmayı,  vergi kaybı suçunun 
manevi unsuru olarak kabul etmek sanırız doğru olacaktır. 

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• Bu arada vergi kaybı suçunun uygulamada kabahat olarak kabul edilmesi gerektiği 
hakkında diğer bir görüş de ortaya konmuş bulunmaktadır.  

• Bu görüş düşüncesini şu şekilde belirtmektedir: 2005 yılında 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunun genel nitelikte bir kanun olduğu 3. 
maddesinde belirtilmektedir. Kanun‘un 9. maddesinde de, kabahatlerin kanunda açıkça 
hüküm olmayan hallerde, hem kasten hem de taksirle işlenebileceği belirtilmiştir.  

• Bu iki hükme dayanarak vergi kaybı suçunu kabahat olarak görmek ve mevcut 
düzenlemeleri uygulamamak gerekir, denilmektedir.   

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• 5.2.1.1.3. Vergi Kaybı Suçunun Cezası 
• Vergi kaybı suçu işleyenlere, kayba uğrattıkları vergilerin bir katı tutarında vergi 

cezası kesilmesi hükme bağlanmıştır. 
• Vergi kaybına 359. maddede düzenlenmiş olan kaçakçılık suçunun fiilleriyle 

sebebiyet verilmesi halinde ise, vergi kaybı cezası, yukarıdaki şekilde hesaplanan 
cezanın üç katı olarak uygulanır.  Ancak, bu fiillere iştirak edenlere verilecek ceza 
bir kat olarak tespit edilir. 

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• 5.2.1.2. Usulsüzlük Suçları 
• VUK’da usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine 

uyulmamasıdır. (VUK. mad. 351) 
• Usulsüzlük suçları, ceza hukukundaki kabahatlere benzetilebilir. Bu nedenle 

usulsüzlük suçlarının maddi ve manevi unsurunu, ceza hukukunun bu alandaki 
ilkeleri ve VUK’nın usulsüzlüklere ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda 
açıklamak gerekir. 

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• 5.2.1.2.1. Usulsüzlük Suçlarının Maddi Unsuru 
• Davranış Unsuru 

• Kanunda usulsüzlük suçları, genel usulsüzlük suçları ve özel usulsüzlük suçları olarak iki 
gruba ayrılmıştır. 

• Kanunda genel ve özel usulsüzlük halleri olarak sayılan haller suçun hareket unsurunu 
meydana getirmektedir.  

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• Genel Usulsüzlüklerde Suçların Davranış Unsuru 
• VUK’nın 352. maddesinde genel usulsüzlükler, 1. ve 2. derece usulsüzlükler olmak üzere 

kendi içinde iki dereceye ayrılmıştır, 

• Özel Usulsüzlüklerde Suçun Davranış Unsuru 
• Özel usulsüzlüklerin hareket unsuru da ilgili maddelerde yer alan hareketlerdir. Özel 

usulsüzlük suçlarını meydana getiren filler ve bu fiiller için öngörülmüş olan cezalar,  
VUK’nın 353, 355 ve mükerrer 355. maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• Sonuç Unsuru 
• Bilindiği üzere suçların sonuç unsuru denildiğinde, kendisine bağlı olan hukuki sonuçlar 

bakımından önem taşıyan ve hareket tarafından meydana getirilen veya engel 
olunmayarak meydana gelmesine yol açılan değişiklikler anlaşılır.  

• Vergi suçlarında sonuç unsuru, esas olarak vergi kaybıdır. Bazen de sonuç, vergi kaybı 
meydana gelmeden kanunun yapılmasını veya yapılmamasını emrettiği işlerin 
yapılmaması veya yapılması şeklinde de ortaya çıkabilir.  

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• Gerek VUK’nın 352. maddesinde iki dereceye ayrılarak bu derecelerin bentlerinde sayılan vergi 
kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmamasıyla meydana gelen usulsüzlükler ve gerek aynı 
Kanun‘un 353, 355 ve mükerrer 355. maddelerinde düzenlenmiş olan özel usulsüzlükler, vergi kaybına 
neden olabilir veya olmayabilir.  

• Usulsüzlükler aynı zamanda vergi kaybına da neden olmuşsa, bu usulsüzlük suçlarını işleyenlere kanunda 
öngörülen usulsüzlük cezaları ile vergi kaybı suçu için belirlenmiş olan cezanın da uygulanması gerekir. 

•  Ancak bu suçlar tek fiil ile işlenmiş olduğu için, VUK’nın 336. maddesi göz önüne alınarak ceza 
sorumlularına verilecek cezaların en ağırı kesilir. 

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• 5.2.1.2.2. Usulsüzlük Suçunun Manevi Unsuru  
•  Usulsüzlük suçları ise, kast mevcut olmasa bile herkes kendi fiil ve ihmalinden sorumlu 

olması gerekir biçiminde tanımlanabilecek kabahatlere benzetilebilir. 
• Kabahatler Konusunda Genel Bilgiler 

• Bilindiği gibi eski TCK’nın bir ayırıma göre suçlar, cürüm ve kabahatler olmak üzere iki kısma ayrılmıştı.  
• Değişikliklerden sonra ise, kabahatler müstakil bir kanun olan Kabahatler Kanunu’nun içinde yer almıştır. Burada 

kabahatlerin manevi unsurunu açıklayabilmek için, genel anlamdaki kabahatler ile TCK’daki suçları birbirlerinden 
ayıracak kıstasları kısaca belirmekte yarar bulunmaktadır 

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ
• Bir ayırıma göre, TCK’daki suçları meydana getiren filler doğal hakları ihlal ettiği halde, kabahatler sonradan elde edilen hakları ihlal 

eder.  

• Diğer bir ayırım, suçları fertlerin veya toplumun güvenliğini bozma ve kabahatleri de kamunun iyiliği ve gelişmesini engelleyen 
hareketler olarak görür.  

• Üçüncü ayırıma göre, suçlar sübjektif  bir hakkı ihlal eden hareketler olmasına karşın, kabahatler sadece ihlal tehlikesine neden olur.  

• Dördüncü ayırıma göre, suçlar, devletin idari yararlarını ağır bir biçimde bozdukları halde,  kabahatler aynı yararları daha hafif  
olarak zarara uğratan fiillerdir.  

• Son ayırım da, konuyu manevi unsur yönünden ele alır. Bu görüşe göre, bir fiilin cezalandırılabilmesi için failin kasten veya taksirle 
hareket etmesi gerekli ise, o fiil suç; buna karşılık fiilin sadece iradi olarak işlenmesi cezalandırılması için yeterli ise, o fiil kabahattir. 
Bu ikinci durumda, kast veya taksirin bulunduğu karine olarak kabul edilmekte, hatta bunlar olmasa da fail cezalandırılmaktadır. 

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• Vergi Hukukunda Usulsüzlük Anlayışı 
• Ceza hukukunda kabahatler daha çok taksir teorisine dayandırıldığı halde, vergi hukukunda 

kabahatlere benzetilebilen usulsüzlüklerde maddi fiil teorisi kabul edilmiştir, denilebilir.  
• Usulsüzlüklerde maddi fiilin işlendiği objektif  olarak ortaya çıktığında, failin kast veya taksirle 

hareket edip etmediğini araştırmaya gerek kalmaz. Bunun için de usulsüzlüklerde, kusurluluk 
aranmasına gerek yoktur. Yani kanun koyucu usulsüzlüğü objektif  kusurluluğa yaklaştırmıştır. 

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ
• 5.2.1.2.3. Usulsüzlük Suçlarının Cezaları  
• Bu suçlara verilecek cezaları da iki kısımda ele almak gerekir. 

• Bunlardan biri, genel usulsüzlük suçlarına verilecek cezalardır. Genel usulsüzlük suçlarına verilecek 
cezalar, VUK’nın sonuna eklenen cetvelde belirtilmiştir.Usulsüzlük fiilinin aynı zamanda re’sen takdiri 
gerektirmesi durumunda, kanuna bağlı cetveldeki cezalar iki kat olarak uygulanır (VUK. mad. 352). 

• Özel usulsüzlük suçlarına verilecek cezalar ise, bu Kanun’un 353, 355 ve mükerrer 355. maddelerinde 
ayrıntılı olarak tespit edilmiştir. Özel usulsüzlük cezaları da, her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tespit 
edilmektedir.  

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ
• 5.2.2. ADLİ VERGİ SUÇLARI 
• 5.2.2.1. Kaçakçılık suçu 
• VUK’nın 357. maddesi ile 359. maddelerinde, nitelik itibariyle idari vergi suçlarından ayrı 

yapıda olan hileli vergi suçu ile hileli vergi suçuna teşebbüs suçlarına yer verilmişti.  
• Ancak daha sonra 4369 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sırasında,  hileli vergi suçuna 

teşebbüs suçu kanundan tamamen çıkarılmış ve 357. maddedeki hileli vergi suçu da Kanunun 
359. maddesinde “Kaçakçılık suçları ve cezaları” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. 

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ
• 5.2.2.1.1. Kaçakçılık Suçunun Maddi Unsuru 
• Davranış Unsuru 
• Kanunun 359. maddesi, kaçakçılık suçunun davranış unsurunu meydana getiren fiilleri üç başlık altında sıralamıştır. 

• Bunlardan birisi, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter ve kayıtlarda belirtilen işlemlerin 
yapılmasıdır. 

• İkincisi ise, yine vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan belgelerde hileli işlemlerin gerçekleştirilmesidir. 
• Üçüncüsü de, bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı 

halde basılması veya bilerek kullanılmasıdır. 

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ
• Belirtilmiş olan fiiller, kaçakçılık suçunun davranış unsusunu meydana getirir.  
• Bundan da anlaşılmaktadır ki, kaçakçılık suçunu işlemede birden çok hareket türü mevcuttur.  

• Burada söz konusu hareketlerden birkaçının yapılması halinde bunun tek suç mu, yoksa hareket sayısınca suç mu meydana geleceği 
tartışma konusu yapılmaktadır.  

• Bir görüş, bu tür hareketlerin doktrindeki adıyla seçimlik hareketli bir suç meydana getirdiği, yani aynı sonucun kanunda gösterilmiş hareketlerden biri tarafından 
oluşturulması ile birkaçı ya da tümünün işlenerek ortaya çıkması arasında bir fark olmadığı, bunun için de ortada birkaç hareket olsa da sonuçta tek suç meydana 
gelmesi gerektiğini savunmaktadır.  

• Buna karşılık diğer bir görüş de, VUK’nın 337. maddesinin vergi kaybı ve usulsüzlük suçlarında fiil ayrılığını benimsediğini, yani ayrı ayrı fiillerle işlenen bu 
suçlardan dolayı ayrı ayrı ceza kesileceğini kabul ettiğini, aynı ilkenin kaçakçılık suçu için de geçerli olmasının doğru olacağını savunmuştur. 
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• Sonuç Unsuru 

• Yapılan değişiklikte bu konuya yer verilmediği gibi, Kanun’un gerekçesinde de “sayılan fiillerin vergi kaybına yol açıp açmadığına ve tarh 
dönemi içinde oluşup oluşmadığına bakılmaksızın....” gibi ifadelere yer verilmiştir.  

• Bu düzenleme ve ifade tarzı, kaçakçılık suçunun sonuç unsurunu belirlemede karışıklık yaratmıştır. Yani, suçun meydana gelmesinde vergi 
kaybının aranıp aranmayacağı belirsizliğe neden olmuştur. 

• Konuyu, VUK’nın 359. maddesinde belirlenmiş olan suçun hareket unsurlarıyla birlikte, ceza hukukunun ilkelerinden yararlanılarak çözmeye 
çalışmakta yarar bulunmaktadır. 
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• Maddeye bakıldığında, bazı hareket unsurlarında vergi kaybının aranıp aranmayacağına hiç değinilmemiştir 
• Örneğin, defter, kayıt ve belgelerin yok edilmesi gibi.  
• Bu konuya ceza hukuku açısından bakıldığında, ceza hukukunda, kanun koyucunun sadece hareketi tanımlayıp, ayrıca suçun sonuç unsurunu aramadığı 

suçlara şekli suç denmektedir. 
• İlgili düzenlemede vergi kaybına değinilmemiş hareketlerde, suçu şekli suç kabul ederek vergi kaybı aramadan suçun sonuç unsurunun da meydana 

geldiğini kabul etmek gerekir.  
• Kanun koyucunun kaçakçılık suçu ile düzenlemelerin bazılarında, sadece hareketi yeterli görüp sonucu aramamasını, bu suçları tehlike suçları gibi 

görmesinden kaynaklanmıştır, denilebilir.  
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• Maddede yer alan bazı hükümlerde ise,  vergi kaybının aranması gerektiğine açık olarak yer verilmiştir. Örneğin, defterlere kaydı gereken 

hesap ve işlemlerin vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt 
ortamına kaydedilmesi gibi. Bu hükümde, suçun hem hareket unsuru hem de sonuç unsuru belirlenmiştir.  

• Yani ceza hukukunun maddi suçlar olarak kabul ettiği bir suça burada yer verilmiştir.  

• Sonuç olarak söylemek gerekirse, hükmün sadece hareket unsurunu yeterli gördüğü ve sonucu aramadığı durumlarda suçun oluşumunda 
vergi kaybını aramaya gerek bulunmadığı; özellikle vergi kaybına yönelik fiillerden söz edildiği hallerde de sonuç unsurunun meydana 
gelmesinde vergi kaybını da aramanın gerekli olduğu, ifade edilebilir. 
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• 5.2.2.1.2. Kaçakçılık Suçunun Manevi Unsuru 
• Madde gerekçesinden kaçakçılık suçunda suçun manevi unsurunun meydana gelmesi için kast 

aranmasının gerekli olduğu anlamı çıktığı gibi, gerek uygulamada ve gerek öğretide kaçakçılık 
suçlarının oluşumu için kast aranması gerektiği kabul edilmektedir.  

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• Kast Konusunda Genel Bilgiler 
• Tasavvur teorisi: Tasavvur teorisi taraftarlarına göre kast, sonucun tasavvur edilmesi, yani 

sonucun gerçekleşeceği bilinciyle hareketin isteyerek yapılmasıdır. Burada sonucun 
düşünülmesi, yani gerçekleşebileceği yolunda bir bilincin bulunması yeterli olup, sonucun 
istenmesine gerek yoktur. Bu teori kastın sınırlarını son derece genişletmektedir. 

• İrade teorisi: İrade teorisine göre kast, failin sonucu istemiş olmasıdır. Bu teori ise, kastın 
sınırlarını son derece daraltmaktadır.  

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ
• Kastın unsurları, düşünce ve öngörme ile irade unsurudur. Düşünme ve öngörme unsuru, hareketin önceden 

düşünülüp öngörülmüş olması demektir. İrade unsuru ise, bilme ve istemedir. Her ne kadar bir şeyi isteyen kimsenin, 
bu şeyi bildiği de kabul edilir.  

• Ancak, bu her zaman böyle değildir. Bunun için, bilmenin tespit edilmesinden sonra ikinci bir inceleme daha yaparak, 
istemenin de buna eklenip eklenmediğini araştırmak kastı saptamada gereklidir. 

• İlke olarak, kasta dayanan sorumluluk için kastın mevcut olması yeterli olup, faili harekete geçiren neden ve amaç göz 
önüne alınmaz. Başka bir ifadeyle kural olarak bunlar, suçun meydana gelmesi için bir unsur değildir. 

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ
• Kast, objektif  ve sübjektif  bakımdan ikiye ayrılır. 

• Objektif  bakımdan kast da, belirli kast, belirli olmayan kast ve dolayısıyla zarar kastı olmak üzere kendi 
içinde üçe ayrılır.  
• Belirli kast, failin sonuçlarını önceden bildiği belirli bir suçu işlemiş olmasıdır.  

• Belirli olmayan kastta ise, fail bir fiili işlemeyi düşünmüşse de, çeşitli sonuçların meydana gelebileceği kestirilen bu fiilden hangi 
sonucun meydana gelebileceğini önceden kestirememiştir.  

• Dolayısıyla zarar kastında da, bir suçu isteyerek işlemiş, ancak sonuç amacı aşmıştır.  

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ
• Kast sübjektif  bakımdan da bazı türlere ayrılır. Bunlar; basit kast, tasarlama (taammüt) kastı, genel kast ve 

özel kasttır.  
• Bir kimsenin uzun uzadıya düşünmeden bir suçu işlemeyi istemesi ve aradan soğukkanlılıkla düşünülecek kadar zaman 

geçmeksizin harekete geçmesinde, basit kast vardır.  

• Bir kimsenin, işlemeyi düşündüğü bir suçu işlemeden önce, soğukkanlılıkla düşünüp taşındıktan sonra fiili işlemesi 
durumunda ise, tasarlama kastı bulunur.  

• Genel kast, sadece kanunun suç saydığı fiilin işlenmesinin istenmiş olmasından meydana gelir.  

• Özel kast ise, sorumluluk için daha fazla bir şeyin, yani belirli bir saik ve amacın veya kasta ilişkin bir özelliğin de bulunmasını 
gerektirir 

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ
• Kaçakçılık Suçunda Kastın Kabul Edilebilecek Biçimi 

• Kaçakçılık suçunun meydana gelmesinde kastı aramak gerekir.  
• Kanunun ilgili maddesinde kast konusunda herhangi ifade bulunmadığı için, bu konuda yine ceza hukukunun 

ilkelerine başvurmak gereği ortaya çıkmaktadır.  
• TCK’nın 21.maddesinde kast, “Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve isteyerek gerçekleşmesidir.” 

biçiminde tanımlanmıştır.  
• Bu tanım dikkate alındığında TCK, acaba kastı yukarıda kısaca özetlenen tasavvur teorisi paralelinde mi, yoksa 

irade teorisi yönünde mi kabul etmiştir? 

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ
• Nitekim TCK’nın yukarıda sözü edilen maddesi, suçun unsurlarının bilerek ve isteyerek işlenmesi halinde kastın 

meydana geleceğini açık olarak ifade etmiştir. Bu bakımdan kaçakçılık suçunda suçun manevi unsuru olan kastın 
oluşunda, irade teorisinin kabul edilmesi gerektiğini söylemek mümkündür.  

• Genel kastı mı aramak yeterli olacaktır, yoksa kastın oluşumunda ayrıca belirli bir saik ve amacının olması gerektiği 
şeklinde ifade edilen özel kastı da mı dikkate almanın yerinde olacağını belirlemekte yarar bulunmaktadır.  

• Burada; vergi kaybının aranmadığı, sadece fiilin meydana gelmesinin harekettin tamamlanmasında yeterli olması 
hallerinde genel kastla yetinmenin uygun olacağını; hareketin vergi kaybına yönelik olmasının da şart olması gerektiği 
durumlarda, özel kastın olması gerektiğini, söylemek sanırız uygun olacaktır.  

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ
• 5.2.2.1.3. Kaçakçılık Suçunun Cezası 
• Kaçakçılık suçlarına esas olarak verilecek cezalar, hürriyeti bağlayıcı cezalardır. Suç ayrıca vergi kaybına da neden olduğu takdirde, hürriyeti 

bağlayıcı cezalar dışında para cezaları da söz konusu olur. 
• Kanun’un 359. maddesinde yer almış olan kaçakçılık suçunun hareket unsurunu belirlerken,  hatırlanacağı üzere fiilleri üç başlık altında 

toplamıştık. 
• Birinci başlık altında sıralanmış olan fiiller hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası hükmolunur.   
• İkinci başlık altında yer almış olan fiiller hakkında da, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 
• Üçüncü başlık altında belirtilmiş olan Maliye Bakanlığı ile anlaşma olmadığı halde belge basanlar veya bunları bilerek kullananlar hakkında verilecek cezalar ise, iki yıldan beş 

yıla kadardır.  

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ
• Kaçakçılık fiili vergi kaybına da neden olmuşsa,  yukarıdaki cezalardan ayrı olarak, 344. 

maddeye göre vergi kaybı suçuna verilen parasal vergi cezası da üç kat olarak uygulanır.  
• Burada ayrıca VUK’nın “Cezadan İndirim” başlığını taşıyan 360. maddesine de değinmek 

gerekmektedir. 
• “359. maddede yazılı suçların işlenişine iştirak eden suç ortaklarının bu suçların işlenmesinde menfaatinin bulunmaması 

halinde, Türk Ceza Kanunu’nun suça iştirak hükümlerine göre hakkında verilecek cezanın yarısı indirilir.” 

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ
• 5.2.3. GÖREVDEN DOĞAN SUÇLAR 
• Bunlar, vergi gizliliğine uymama suçu ile mükelleflerin özel işlerini yapma suçudur. 
• 5.2.3.1. Vergi Gizliliğine Uymama Suçu 
•  VUK’nın 5. maddesi, vergi gizliliğine ilişkin olarak bir hüküm getirmiştir.   
• Bu yasaklara karşı gelmek ise, VUK’nın 362. maddesi ile yaptırım altına alınmıştır. Bu hükme göre, 

vergi gizliliğine uymayanlara TCK’nın 239. maddesinde yazılı cezalar verilir.  

 



5.2. VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİ

• 5.2.3.2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu 
• VUK’nın 6. maddesinin son fıkrasına, Kanun’un 5. maddesinde yazılı görevli kişilerin aynı zamanda vergi 

mükelleflerinin işlerini de görmemesi için yasaklayıcı hüküm getirmiştir. 
• VUK’nın 363. maddesi de bu yasaklayıcı hükme uymayanlar, TCK’nın 257. maddesine göre ceza görürler. Bu 

hareketlerle vergi kaybına da sebep olunmuşsa, kişiye ayrıca bu Kanun’un 344. maddesine göre vergi kaybı cezası 
verilir.  

 



5.3. CEZA SORUMLUSU OLANLAR
• (VUK mad. 332 ve 333)  
• 5.3.1.1. Gerçek Kişilerde 
• “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 tutulamazlar. Bu hallerde cezanın muhatabı, veli vasi veya kayyımdır.” (VUK. 
mad. 332)  

 



5.3. CEZA SORUMLUSU OLANLAR
• 5.3.1.2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu 
• Tüzel kişilerin ceza sorumlusu olup olamayacakları son zamanlarda oldukça tartışma konusu 

yapılmıştır. Burada özellikle tartışma yapılmış iki teoriye değinmek gerekir. 
• Tüzel kişilerin ceza sorumlusu olamayacakları yolundaki düşünce, varsayım (faraziye) teorisine dayandırılmış ve 

cezaların şahsiliği ilkesi göz önünde bulundurulmuştur.  
• Tüzel kişilerin cezai sorumluluğunu kabul etmeyen görüşe karşı karşıt diğer bir görüş de bulunmaktadır. Bu 

görüş, gerçeklik teorisine dayanır.  

 



5.3. CEZA SORUMLUSU OLANLAR

• Son zamanlarda tüzel kişilerin mali sorumlulukları genelde kabul edilmektedir. 
• Vergi hukukumuzda daha çok hazinenin alacağını güvence altına alma düşüncesiyle parasal vergi 

ceza sorumluluğu tüzel kişilere yükletilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan VUK’nın 333. maddesinin 
birinci fıkrasına, “Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde vergi kanununa aykırı hareketlerden tevellüt 
edecek vergi cezaları tüzel kişiler adına kesilir.” şeklinde bir hüküm getirilmiştir. 

 



5.3. CEZA SORUMLUSU OLANLAR
• Ancak burada bu maddenin ikinci fıkrasının da önemle ifade edilmesi gerekir. Bu fıkrada, tüzel kişilerin kanuni 

temsilcilerinin vergi sorumluluğu hakkında VUK’nın 10. maddesi hükmü vergi cezaları hakkında da uygulanır, 
denilmiştir. 

• Özetle söz konusu maddede de,  tüzel kişilerin vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni 
temsilciler tarafından yerine getirileceği, ödevlerin yerine getirilmemeleri yüzünden mükelleflerin veya sorumluların 
mal varlığından alınamayan vergilerin kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerden alınacağı hüküm altına alınmıştır. 
Ayrı bir fıkrada da, teşekkülü idare edenlerin ödedikleri vergiler için asıl mükellefe rücu edebilecekleri belirtilmiştir. 

 



5.3. CEZA SORUMLUSU OLANLAR
• Diğer bir anlatımla 333. maddenin bir ve ikinci fıkraları ile Kanun’un 10. maddesinin birlikte 

düşünülmesi halinde, vergi yükümlülüğünün ve vergi cezalarının mevcut şartlar altında kanuni temsilciye 
intikal ettirileceği ve ödenen vergiler bakımından tüzel kişiye rücu edilebileceği anlaşılmaktadır. 

• Adi şirketlerin tüzel kişilikleri olmadığı için ceza sorumluluğu da bulunmamaktadır. Bütün haklar ve 
sorumluluklar, ticari işlemleri yürüten ortağındır. Bu ortağın vergi kanunları karşısındaki cezai 
sorumluluğu ise, aynen gerçek kişiler gibidir. Kolektif  şirketlerin ve adi komandit şirketlerin, direkt vergi 
yükümlülüğü olmadığı halde, bunların cezai sorumlulukları vardır.  

 



5.3. CEZA SORUMLUSU OLANLAR
• 5.3.2. KAMUSAL VERGİ SUÇLARINDA SORUMLULUK 
• Gerçek kişi olan yükümlü işletmeyi kendisi idare ediyor ve kaçakçılık suçunu kendisi işlemiş bulunuyorsa, bu 

durumda kendisinin ceza sorumlusu olacağı kuşkusuzdur. 
• İşletmeyi fail bizzat kendisi yönetmiyor ve bir temsilci tarafından idare ettiriyorsa, o takdirde temsilci kendi fiilinden 

sorumlu olur. Bu durum gerçek kişilerin sahip olduğu işletmeler ile tüzel kişiler için aynı şekilde söz konusudur.  
• Açıklanması gereken konulardan biri de, ceza ehliyetine sahip olmayanların kaçakçılık suçu sorumlusu olup 

olamayacağıdır. 

 



5.3. CEZA SORUMLUSU OLANLAR
• Ceza hukukunda bazı sübjektif  ve objektif  nedenler, cezai sorumluluğun tamamıyla veya bir kısmının kalkmasına 

neden olabilir. 

• Cezai sorumluluğu kaldıran veya azaltan nedenlerin kamusal vergi suçlarında da dikkate alınması zorunludur.  
• Diğer yandan, sözü edilen suçun esas cezası hürriyeti bağlayıcı ceza olduğuna ve bu suç kamusal suç niteliğinde bir 

suç olduğuna göre TCK’nın 5. maddesinin burada dikkate alınması gerekir. 

• Bu tür fiillerin taksirli bir şekilde işlenmesi durumunda, fiil manevi unsurun yokluğu nedeniyle suç oluşturmaz. 
Bunun için vergi kaybına neden olma failin muhasebe kurallarını bilmediğinden veya dikkatsizliğinden ileri gelmiş ise, 
suç meydana gelmez. 

 



5.3. CEZA SORUMLUSU OLANLAR

• Kaçakçılık suçuna verilen parasal cezanın sorumluluğunun kime ait olacağı tartışılabilir.  
• VUK’nın 359. maddesi, “Kaçakçılık suçu işleyenler hakkında bu maddedeki cezaların 

uygulanması 344. maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil 
etmez.” demektedir.  

• Bu maddenin incelenmesi, parasal cezanın da hürriyeti bağlayıcı ceza gibi, fiili 
işleyenlere kesilmesinin gerekliliğini göstermektedir 

 



5.3. CEZA SORUMLUSU OLANLAR

• 5.3.3. GÖREVDEN DOĞAN SUÇLARDA 
• Burada da sorumluluğun gerektirdiği ehliyet, ceza hukukundaki ehliyettir. 

Sorumluluğun genel çizgileri de, kamusal vergi suçlarındaki gibidir.  

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• 5.4.1. BİRLEŞME KONUSUNDA GENEL BİLGİ 
• Bazı durumlarda hareketlerin çokluğu, suçların da birden çok olmalarını gerektirmez. Bu olasılıklar, 

• Bir fiil bir ihlale neden olabilir. Bu olasılıkta, birleşmeden söz edilemez. 
• Bir fiil birden çok ihlale neden olabilir. Bu durumda suçların birleşmesinin bir şekli ortaya çıkmaktadır. Bu tür birleşmeye 

görünürde (fikri) birleşme denilmektedir. Bu gibi durumlarda faile en ağır cezayı gerektiren hükmün uygulanmasıyla 
yetinilir. 

• Birden çok fiil bir ihlale neden olabilir. Bu durumda suçların birleşmesi söz konusudur. Bu şeklide birleşen suçlar, 
müteselsil, muhtelit, müterakki ve mürekkep suç türlerini oluşturur.  

• Birden çok fiil birden çok ihlale neden olabilir. Bu durumda ise, suçların toplanması değil, cezaların toplanması söz 
konusu olmaktadır. Burada, ortada her biri bağımsızlıklarını koruyan ayrı suçlar vardır. Bu nedenle de buna, suçların 
birleşmesi değil, cezaların birleşmesi adı verilmektedir. Genel olarak birleşme deyince de, bu tür birleşme anlaşılmaktadır. 

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• Bu birleşmede esas sorun, çeşitli suçlara ilişkin cezaların ne biçimde verileceğidir. 
Bu konuda başlıca üç sistem vardır:  
• Bunlardan ilki, cezaların toplanması sistemidir.  

• İkincisi ise, ağır basma (erime) sistemidir. Bu sisteme göre suç sayılan fiillere verilecek ceza, 
fiillerden en ağırının cezasıdır. 

• Sonuncusu da, hukuki birleşme sistemidir. Hukuki birleşme sisteminde suçluya önce, işlemiş olduğu 
fiillerden en ağır cezayı gerektiren suç için temel bir ceza saptanır. Daha sonra bu cezaya, diğer fiillerin 
cezalarının belirli tutarları ek ceza olarak katılır. 

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• 5.4.2. TEKRARLANMA KONUSUNDA GENEL BİLGİ 

• Tekrarlanmanın ele alınış biçimlerden biri, bir suçtan dolayı mahkum olan kimsenin cezasını tamamen 
çektikten ya da cezanın kanuni nedenlerden biriyle düştükten sonra, belirli süre içinde diğer bir ya da birden 
çok suç işlemiş olması şeklidir. Tekrarlanmanın diğer bir ele alınış şeklinde ise, önceden işlenen suçun 
kesinleşmesi tekrarlanma için yeterli görülmektedir.  TCK bugün tekrarlanma konusunda ikinci görüşü 
benimsemiştir. 

• Bugüne kadar tekrarlanma konusunda birçok görüş ileri sürülmüştür.  
• Bu görüşlerden ilki ilga teorisidir. Sözü edilen teori, tekrarlanmayı kabul etmez.  

• İkinci teori ise, cezanın yetersizliği teorisidir. Söz konusu teori, tekrarlanma halinde cezanın artırılması gerektiğini ileri sürmüştür.  

• TCK da bu ikinci görüşe katılarak kendi içinde tekrarlanma müessesesine yer vermiştir. 

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• Genel anlamda tekrarlanmayı, geçici - sürekli ve genel - özel tekrarlanma olarak bölümlendirmek 
mümkündür. 
• Geçici ve sürekli tekrarlanma: Geçici tekrarlanma, birinci suça ilişkin cezanın çekilmesinden başlayarak, belirli bir süre 

içinde ikinci suç işlenmesini; sürekli tekrarlanma ise, birinci suça ilişkin cezanın çekilmesinden sonra, süre sınırlaması 
olmaksızın ikinci suç işlenmesini açıklayan kavramlardır. 

• TCK ve VUK, bunlardan geçici tekrarlanmayı kabul etmiştir. 
• Genel tekrarlanma - özel tekrarlanma: Genel tekrarlanma, tekrarlanmanın varlığını, birinci suç ile ondan sonraki 

suçların aynı türden olmasına bağlamamakta; özel tekrarlanma ise, suçlar arasında aynı türden olmayı koşul olarak 
aramaktadır. 

• Bu konuda TCK esas olarak genel tekrarlanma; VUK ise özel tekrarlanma sistemini benimsemiştir. 

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• 5.4.3. KATILMA KONUSUNDA GENEL BİLGİ 
• Katılma, bazı kişilerle anlaşarak işbirliği içinde bir kişi tarafından suç işlenmesidir.  
• Katılma birden çok kişinin işbirliği ve anlaşmaları sonucu ortaya çıktığına göre, burada 

ortakların sorumluluk dereceleri ne olacaktır sorunu ortaya çıkmaktadır.  

• Bu konuda başlıca iki teori bulunmaktadır. Bunlardan biri suç birliği, diğeri de suç ayrılığı 
teorisidir. 

  

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• Suç birliği teorisine göre, katılmada bir suç vardır. Faillerden her biri, sorumluluğu işlenmiş olan 
suçtan alır. Sonuç olarak da ortakların tümü aynı suçun cezasıyla cezalandırılır. Ancak burada 
ceza bakımından failler arasında ne gibi farklar olacağı konusunda iki sistem ortaya 
konmuştur. 
• Birinci sistem, sorumluluk ve ceza bakımından failler arasında ayırım yapılmasını ileri sürer. Bu 

sistemi, birçok yabancı kanun kabul ettiği gibi TCK da benimsemiş bulunmaktadır. 

• İkinci sistem ise, sorumluluk ve ceza bakımından failler arasında bir ayırım yapılmaz. Bu sisteme 
göre fer'i faillere de asli failler gibi ceza verilir. 

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• Suç ayrılığı teorisine göre, bir suçun birkaç kişi tarafından işlenmesi durumunda ortada tek bir suç değil, ortak 
sayısı kadar suç vardır. Faillerden her biri ayrı ayrı sorumlu tutulur ve cezalandırılır. Bu sistemde, failleri 
asli ve fer'i fail diye ikiye ayırmaya gerek olmadığı gibi faillerin birinde bulunan ağırlaştırıcı ya da hafifletici 
nedenler diğerini etkilemez. 

• Katılmanın varlığı için olması gereken üç unsur vardır. 
• Bunlardan birincisi, cezayı gerektiren bir fiilin varlığıdır.  

• İkincisi, suçu meydana getiren fiilin işlenmesine ilişkin olarak failler arasında önceden bir anlaşmanın bulunması 
gerekir.  

• Sonuncusu ise, faillerden her birinin müspet bir fiil işlemiş olmasıdır. 

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• Suça katılmış olanların katılma dereceleri değişik olabilir. Buna göre 
katılma, asli ve fer'i olmak üzere ikiye ayrılır. 
• Asli katılma: 

• Asli maddi katılma, fiili işlemek (fiili irtikap etmek) ya da fiili doğrudan doğruya 
beraber işlemek biçiminde olabilir. 

• Asli manevi katılma ise, başkasını suç işlemeye azmettirmektir. 

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• Fer'i katılma:  
• Fer'i katılma, bir suçun işlenmesine ikinci derecede sayılabilecek hareketlerle karışmaktır. Fer'i katılma da maddi ve manevi katılma 

olmak üzere ikiye ayrılır. 
• Fer'i maddi katılma, maddi olarak türlü şekillerde olur.  

• Bunlardan biri, asli maddi faile suçun işlenmesi için araç sağlamaktır.  

• İkincisi ise, suç işlenmeden önce ya da işlendiği sırada, suçluya yardımda bulunarak suçun işlenmesini kolaylaştırmaktır. 

• Fer'i manevi katılma da üç şekilde olabilir.  
• Bunlardan biri, suçluyu suçu işlemeye teşvik etmektir.  

• İkincisi, suçu işleme kararını desteklemektir. 

•  Üçüncüsü ise, fiil işlendikten sonra faile yardımda bulunacağına söz vermektir. 

•   

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• 5.4.4.  VERGİ HUKUKUNDA BİRLEŞME  
• 5.4.4.1. İdari Vergi Suçlarında Birleşme 

• Vergi suç ve cezalarında birleşme esasları, tek fiil ve birden çok fiil bakımından ayrı ayrı ele alınıp 
incelenebilir. 

• 5.4.4.1.1. Tek Fiil ile Çeşitli Vergi Suçları İşlenmesi 
• Tek fiil ile birkaç vergi kaybına neden olabilecekleri gibi, bu hareketleriyle çeşitli cezayı gerektiren suçlar da 

işlemiş bulunabilir. 

  

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• Tek Fiil ile İşlenen Vergi Suçlarının Birkaç Vergi Kaybına Neden Olması 
• VUK’nın 335. maddesinde, “Vergi ziyaı cezasını istilzam eden tek bir fiil ile başka neviden birkaç 

vergi ziyaa uğratılmış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir.” biçiminde hükme 
bağlanmıştır.  

• Görüldüğü üzere, kanun koyucu ceza kanunundaki görünürde birleşme sistemini kabul 
etmemiştir.  

  

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• Tek Fiil ile İşlenen Suçların Türlü Vergi Cezalarını Gerektirmesi 
• Tek fiil ile işlenen suçların türlü vergi cezalarını gerektirmesi VUK’nın 336. maddesinde, “Cezayı istilzam eden 

tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara ait cezalardan sadece miktar itibariyle en 
ağırı kesilir. Usulsüzlük cezası kesilen bir fiil ile vergi ziyaına da sebebiyet verildiği sonradan anlaşıldığı takdirde, 
evvelce usulsüzlük cezasının kesilmiş olması, bu cezanın ziyaa uğratılan vergiden dolayı kesilmesi gereken vergi 
ziyaı cezası ile mukayesesine ve noksan kesilen cezanın ikmaline mani değildir.” biçiminde düzenlenmiştir. 

• VUK, burada tam anlamıyla TCK’nın görünürde birleşme konusuna ilişkin hükümlerini benimsemiş 
bulunmaktadır. 

  

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• Yalnız burada esas sorun, en ağır cezayı gerektiren suçun hangisi olduğunu 
saptamaktadır. En ağır cezayı gerektiren suçun hangisi olduğuna ilişkin olarak iki 
görüş ileri sürülebilir: 
• Birinci durumda, suçun niteliği ve ağırlığına göre değil, kesilmesi gereken ceza 

tutarına göre işlem yapılması gerekir. 
• İkinci duruma görei, en ağır cezayı gerektiren suçun gerektirdiği amaç, tutar 

olarak ağır ceza olmayıp, nitelik ve tür olarak ağır ceza olması gerekir. 

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• 5.4.4.1.2. Ayrı Fiillerle Ayrı Vergi Suçu İşlenmesi 
• 5.4.4.1.2.1. Ayrı Fiillerle Başka Türden Vergi Suçları İşlenmesi 
• VUK hükümlerine göre, ayrı fiillerle işlenmiş olan vergi kaybı ve 

usulsüzlük suçlarından dolayı her suç için ayrı ceza kesilir (VUK mad. 337). 
Bu esasa göre, fiil ayrılığı durumunda cezalarda birleşme söz konusu 
olamaz. 

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• 5.4.4.1.2.2. Ayrı Fiillerle Aynı Türden Birkaç Vergi Suçu İşlenmesi 
• VUK’ya göre, ayrı fiillerle işlenen vergi kaybı suçunun birkaç kez işlenmesi durumunda, ayrı ayrı ceza kesilir. 

• Ancak usulsüzlükte vergi kaybı söz konusu olmadığından, usulsüzlük suçları bu tür düzenleme kapsamına 
alınmamıştır.  

• Adı geçen 337. maddenin devam eden hükmü, “...Şu kadar ki, 352. maddede yazılı usulsüzlüklerden, aynı 
takvim yılı içinde aynı neviden birden fazla yapıldığı takdirde birden fazlasının her biri için, birincisine ait 
cezanın dörtte biri kesilir.” demektedir. 

• Görüldüğü üzere burada VUK, 5237 sayılı yeni TCK’nın kabul etmiş olduğu hukuki birleşme sistemini 
benimsemiş bulunmaktadır.  

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• 5.4.4.2. Kamusal Vergi Suçlarında Birleşme 
• Birleşme konusunda TCK’ya bakmak gerekir. TCK’da 5237 sayılı Kanunla yapılan son değişiklikle hukuki birleşme sistemi 

kabul edilmiştir. Yani aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, daha sonraki 
suçlarda belirli oranlarda artırılır.  

• Bir kimsenin ayrı ayrı fillerle birden çok kaçakçılık suçu işlemesi durumunda, fiillere uygulanacak cezalara ilişkin iki görüş 
ileri sürülmüştür: 
• Birinci görüş, kaçakçılık suçlarını seçimlik hareketli suç sayarak suça tek bir ceza verilmesini öngörmüştür. 

•  İkinci görüş ise, bundan ayrılarak TCK’nın 43. maddesindeki, “Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir 
kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar 
artırılır. 

• Tek fiil ile birden çok kaçakçılık suçu işlenmesi ise, fikri içtima hükmünün uygulanması gerekir. Yani ceza muhatabına tek 
ceza verilir. 

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• 5.4.5. VERGİ HUKUKUNDA TEKRARLANMA (TEKERRÜR) 
• 5.4.5.1. İdari Vergi Suçlarında Tekrarlanma 
• Tekrarlanmayı düzenleyen VUK’nın 339. maddesi, “Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya 

usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası da kesinleşenleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi 
takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş ve usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar 
ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmi beş 
oranında artırılmak suretiyle uygulanır.” demiştir.  

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• Cezanın Kesinleşmesi 
• Cezalarının tekrarlanma nedeniyle artırılabilmeleri için, daha önce aynı türden bir suç için ceza 

kesilmiş ve bu cezanın kesinleşmiş olması gerekir.  

• Aynı Türden Fiil ile Başka Suç İşlenmesi 
• Tekrarlanmanın şartlarından biri de, mükellefin işlediği son fiilin önce işlenmiş olan fiil ile aynı 

türden olmasıdır.  

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• Tekrarlanma İçin Süreler 
• Hemen hemen bütün ülkelerin kanunları, işlenen fiilin tekrarlanma sayılabilmesi için sonraki 

suçların belirli bir süre içinde işlenme şartını kabul etmiştir.  

• Cezaya Yapılacak Eklemeler 
• VUK eklemeler konusunda da TCK’dan ayrılmıştır. VUK’nın tekrarlanmaya ilişkin 339. 

maddesine göre eklenecek tutarlar, vergi kaybı suçunda yarısı, usulsüzlükte ise dört de biridir. 

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• 5.4.5.2. Kamusal Vergi Suçlarında Tekrarlanma 
• Yeni TCK’nın tekerrürü düzenleyen 58. maddesinde,  tekerrürü eski kanuna göre oldukça farklı şekilde 

düzenlemiştir. Yeni getirilmiş olan düzenlemelerini şu başlıklar altında özetlemek mümkündür: 
• Daha önce mahkum olmak: TCK’nın 58. maddesinden, cezanın çekilmesine gerek olmadığı ve sadece hükmün 

kesinleşmiş olmasının yeterli olduğu anlaşılmaktadır. 
• Yeni bir suç işlemiş olmak: Tekrarlanmanın ortaya çıkmasında yeni işlenen suçun aynı nitelikte bulunup bulunmaması ve 

bu suçun tamamlanmış olup olmaması önemli değildir.  

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• Suçun belirli süre içinde işlenmiş olması: İkinci suçun, beş yıldan daha fazla süreyle mahkumiyet halinde beş yıl ve daha az süreyle mahkumiyet 
halinde de üç yıl içinde işlenmiş olmalıdır.  

• Yeni TCK’nın 58. maddesinin 6 fıkrasında, ikinci suça ilişkin ceza konusunda, tekerrür halinde hükmolunan ceza, 
mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir hükmüne yer vermek suretiyle, bu konuda değişik bir infaz sistemi 
getirmiştir. 

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• 5.4.6. BİRLEŞMEME 
• Birleşme ve Tekrarlanma Yönünden Birleşmeme 

• VUK 340. maddesinin birinci fıkrası, “Bu kanunda yazılı vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları ile 359. maddede ve diğer kanunlarda 
yazılı cezalar; içtima ve tekerrür hükümler bakımından birleştirilemez.” demektedir.  

• Vergi Kovuşturmasının Ceza Kovuşturmasıyla Birleşmemesi 

 



5.4. BİRLEŞME (İÇTİMA) TEKRARLANMA 
(TEKERRÜR) VE KATILMA (İŞTİRAK)

• 5.4.7. VERGİ HUKUKUNDA KATILMA (İŞTİRAK)  
• Vergi hukukunda katılma, sadece kast gerektiren kaçakçılık suçunda kabul edilmiştir.  

• VUK’da katılmaya ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu bakımdan katılma konusunda kaçakçılık suçuna TCK’nın 37 ve 
devamında düzenlenmiş olan katılma hükümleri uygulanacaktır. 
• Ceza hukukundaki asli maddi katılma şekli esas alınmıştır 

• Bilerek katılma ise, maddi bir çıkar gözeterek olmalıdır.  
• Başkasını suç işlemeye azmettiren kişinin de suçun cezası ile cezalandırılacağını hüküm altına almıştır. Yani bu hüküm ile kanun koyucu, asli 

manevi katılmayı da kabul etmiştir. 

 



5.5. İDARİ VERGİ CEZALARININ KESİLMESİ VE 
KAÇAKÇILIK SUÇLARININ CEZALANDIRILMASINDA 

USUL 

• 5.5.1. İDARİ VERGİ CEZALARININ KESİLMESİ 
• İdari vergi cezalarını gerektiren olaylar vergi dairelerince veya yoklamaya ve vergi incelemesine yetkili 

olanlarca tespit edilir. 
• Vergi cezaları olayların ilgili bulunduğu vergi bakımından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından 

kesilir. 
• Vergi cezalarının kesilmesinin ardından ceza ihbarnamesi düzenlenir ve ihbarname ilgililere tebliğ olunur.  

 



5.5. İDARİ VERGİ CEZALARININ KESİLMESİ VE 
KAÇAKÇILIK SUÇLARININ CEZALANDIRILMASINDA 

USUL 

• 5.5.2. KAÇAKÇILIK SUÇLARININ CEZALANDIRILMALARINDA USUL 
• Kanun’un 359. maddesinde yazılı suçların işlendiğini tespit eden vergi müfettiş ve 

yardımcıları bu durumu ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaası ile birlikte vergi 
dairesi başkanlığı veya defterdarlık kanalıyla Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorundadır. 

• Kaçakçılık suçunun işlendiğinden sair yollarla bilgi sahibi olan Cumhuriyet başsavcılığı da 
hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talep eder 

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• 5.6.1. ÖDEME 
• VUK’nın 368. maddesi, vergi cezalarının ödeme süresini,  tebliğ edilen cezanın dava konusu yapılıp yapılmamasında 

göre değişik olarak tespit etmiştir.  
• Ceza, dava konusu yapılmamış ise, dava açma süresi olan otuz günlük sürenin bittiği tarihten başlayarak bir ay içinde 

cezanın ödenmesi gerekir. 
• Cezanın dava konusu yapılması durumunda, vergi mahkemesi kararı için istinaf  yoluna gidilip gidilmemesine göre 

ödeme süresi tekrar değişir.  
• Bölge idare mahkemesine istinaf  başvurusunda bulunulmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten başlayarak bir ay 

içinde ödenir.  

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• Karar için söz konusu süre içinde bölge idare mahkemesine istinaf  başvurusunda bulunulmuş 
veya bölge idare mahkemesinin kararı Danıştay’da temyiz edilmişse, cezanın ödenme süresi, 
yürütmeyi durdurma kararının alınıp alınmamasında göre gene değişir.  

• Bölge idare mahkemesi veya Danıştay’dan yürütmeyi durdurma kararı alınması halinde, söz 
konusu mahkemelerin kesin kararları üzerine idarenin tebligatını izleyen bir ay içinde ödenir. 
Yürütmeyi durdurma kararı alınmaması durumunda ise, davanın istinaf  ve temyiz yoluna 
gidilmesi ödemeyi durdurmaz. 

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• 5.6.2. YANILMA VE GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ  
• VUK’nın 369. maddesi, yetkili makamların mükellefe yazı ile yanlış bilgi vermiş 

olmasını veya bir hükmün uygulanma biçimi konusunda yetkili makamların görüş 
ve kanaatini değiştirmiş ya da hükme ilişkin bir içtihadın değişmiş olmasını yanılma 
olarak kabul etmiştir. 

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• Verilen bilgilerde bir yanlışlık yapılmış ve bunun sonucunda da mükellef  kanuna 
aykırı bir fiil işlemiş olursa, mükellef  bu fiil nedeniyle cezalandırılmaz. 

• Kanuni bir hükmün uygulanış biçimi konusunda, yetkili kuruluşların tebliğlerinde 
veya yargı organlarının içtihatlarında bir değişme meydana gelmiş ise, eski görüşe 
göre yapmış olduğu işlemler için kendisine ceza kesilmez. 

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• 5.6.3. PİŞMANLIK VE ISLAH 
• Kapsam 

• Kanun’un 371. maddesinde, “Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen 
mükelleflerle bunların işlenişlerine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara 
kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere belirtilen kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.” 
denilmektedir.   

• Kanun, adı geçen maddesinde pişmanlık hükümlerinin emlak vergisinde uygulanmayacağını belirtmiştir.  
• Kanun’un kapsamına giren suçlar ise, vergi kaybı ve kaçakçılık suçlarıdır. 

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• Şartlar 
• Pişmanlık ve ıslah hükmünün uygulanmasını istemek bakımından olan şartlar ve dilekçenin verilmesinden sonra 

yerine getirilmesi gereken şartlar olarak iki kısımda ele almakta yarar bulunmaktadır.  

• Kişinin kendi suçunu haber vermesi, dava zamanaşımı içinde yapılabilir.  Öte taraftan haber vermenin,  vergi 
kaybı doğduktan sonra yapılması gerekir. 

• Pişmanlık hükmünün uygulanmasını istemek bakımından şartlar: Pişmanlık hükmünün uygulanmasını istemek 
bakımından iki şart mevcuttur. 
• Bunlardan biri, haber verme tarihinden önce mükellef  hakkında ihbar yapılmamış olmasıdır. 

• Diğeri de, bu tarihten önce incelemeye başlanılmamış veya takdir komisyonuna başvurulmamış bulunulmasıdır. 

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• Pişmanlık hükmünün uygulanmasını istemek bakımından ikinci şart da, haber verme tarihinden 
önce incelemeye başlanılmamış veya takdir komisyonuna başvurulmamış olmasıdır. 

• Pişmanlık dilekçesinin verilmesinden sonra yerine getirilmesi gereken şartlar: 
• Bu şartlardan biri, hiç verilmemiş olan beyannamelerin, mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 

on beş gün içinde verilmesi veya eksik ya da yanlış yapılan beyanların belirtilen süre içinde tamamlanması ya da 
düzeltilmesidir. 

• İkincisi ise, haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geçtiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı 
Kanun’un 51. maddesinde belirtilen oranda uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme 
tarihinden başlayarak on beş gün içinde ödenmesidir. 

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• 5.6.4. ÖLÜM  
• VUK’nın 372. maddesinde, ölüm halinde vergi cezası düşer denilmiştir. Buna göre, cezanın 

mirasçılardan alınamayacağı konusunda bir kararsızlık bulunmamaktadır. 
• Yani vergi cezasının, kesinleşmiş olsun ya da olmasın, mükellefin mirasçılarına geçmemesi 

gerekir. Böylece, VUK ile TCK arasında bir uygunluk kurulmuş olur. 
• Ölüm halinde düşecek cezalar, sadece ölen kimsenin fiillerinden doğmuş olan suçlarla ilgili 

olanlardır. 

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• 5.6.5. MÜCBİR SEBEP 
• Mücbir sebebin varlığı bazı şartların bulunmasını gerektirir.  

• Bunlardan biri, bir kuvvetin var olmasıdır.  

• İkincisi ise, bu kuvvetin failin iradesi dışından gelmesidir. 
• Üçüncüsü de, dışarıdan gelen kuvvetin, nitelik ve nicelik olarak failin karşı koyamayacağı, yani onu belli bir 

hareketi yapmaya ya da hareketsiz bırakmaya zorunlu bırakacak derecede olmalıdır.  

• VUK’nın 373. maddesinde, mücbir sebebin varlığı halinde vergi cezası kesilemeyeceği 
belirtilmiştir. 

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• 5.6.6. ZAMANAŞIMI 
• Vergi ceza hukukunda da, ceza kesme ve tahsil zamanaşımı olmak üzere iki tür zamanaşımı 

kabul olunmuştur. 
• Ceza Kesmede Zamanaşımı 

• VUK’nın zamanaşımı ile ilgili 374. maddesine göre, vergi kaybı suçu ile özel usulsüzlük suçlarında vergi 
alacağının doğduğu veya özel usulsüzlüğün yapıldığı takvim yılını izleyen yılın birinci gününden başlayarak beş 
yıl içinde; diğer usulsüzlüklerde de usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak iki 
yıl içinde, ceza kesilmediği takdirde zamanaşımı süresi dolmuş olmaktadır. 

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• VUK, bu süreler içinde vergi ihbarnamesinin mükellefe tebliğ edilmesi ile 
zamanaşımının kesileceğini açık olarak kabul etmiştir 

• Vergi cezaları konusunda zamanaşımının durmasına ilişkin herhangi bir hüküm 
görülmemektedir. 

• TCK’nın yukarıda değinilen 67. maddesi göz önüne alındığında, vergi idaresinin 
takdir komisyonlarına başvurmasının zamanaşımını durdurması gerekir.   

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• Tahsil Zamanaşımı 
• Tahsil zamanaşımı, 6183 sayılı AATUHK ile düzenlenmiştir. Kanun’un tahsil zamanaşımı başlığını taşıyan 102. 

maddesine göre vergi cezaları, sürenin bittiği takvim yılını izleyen takvim yılı başından başlayarak beş yıl içinde 
tahsil edilmez ise zamanaşımına uğrar. Ancak cezanın zamanaşımına uğraması, mükellefin isteği ile 
yapabileceği ödemelerin kabulüne engel değildir.  

• AATUHK’nın 103. maddesi de, zamanaşımın kesilmesi durumlarını ayrıntılı olarak belirlemiştir. Kesilmenin 
meydana geldiği takvim yılı başından başlayarak zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. Kanun 104. maddesinde 
ise, zamanaşımın durmasını düzenlemiştir. Bu maddeye göre zamanaşımı iki halde durur. Bunlardan biri, 
borçlunun yabancı bir ülkede bulunmasıdır. Diğeri ise, ceza yükümlüsünün iflas etmesidir. 

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• 5.6.7. VERGİ CEZALARINDA YAPILAN HATALAR  
• Kanunu değişik ve yanlış anlamalardan doğan uyuşmazlıklar yargı kuruluşlarınca çözülerek 

sonuca bağlanır. Diğer hatalar ise, daha basit yollardan gidilerek çözümlenir. 
• VUK’nın 116 ile 126. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 
•  Kanun koyucu, bu basit yöntemi vergi cezalarında da uygulamak istemiştir. Bununla ilgili 

olarak Kanun’un 375. maddesi, vergi cezalarında yapılan hatalar, bu kanunda vergi hataları 
için belli edilen usul ve şartlara göre düzeltilir, demiştir.   

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• 5.6.8. UZLAŞMA 
• Uzlaşma, mükellefle vergi idaresinin,  mükellef  hakkında yapılan tarhiyat ve tarhiyata 

dayanılarak kesilen cezalar hakkında anlaşarak konuyu uyuşmazlık durumuna 
sokmamalarıdır. 

• Türkiye’de uzlaşma müessesesi, kanuni dayanağını, VUK’nın Ek1-10 maddelerinde 
bulmaktadır. Kanunda yer almış olan uzlaşma hükümleri daha sonra birçok değişikliğe 
uğramış ve sözü edilen hükümlerin bazıları kaldırılarak sadeleştirilmeye çalışılmıştır.  

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• Kapsamı 
• Uzlaşmanın kapsamına, ikmalen, re’sen, veya idarece tarh 

edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi kaybı cezaları 
girmektedir.  

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• Uzlaşmaya Gidebilme Nedenleri 
• Her şeyden önce, uzlaşma için bir vergi incelemesi sonucunda ikmalen, re’sen veya idarece vergi salınmış olmalıdır. 

• Kanun hükümlerine yeterince nüfus edilememelidir. 

• VUK’nın 369. maddesinde hüküm altına alınmış olan yanılma durumu var olmalıdır. 

• VUK’nın vergi hatalarına ilişkin 116, 117 ve 118. maddeleri ile bunlar dışında her türlü maddi hata var olmalıdır. 

• Ceza kesilmesini gerektiren nedenin, yargı kararları ile idarenin uyuşmazlık konusu olayda görüş farklılıklarının 
mevcut olmasından kaynaklanmalıdır. 

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• Uzlaşma Şekli ve Sonuçları 
• Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılır.  
• Mükellef  uzlaşma görüşmelerinde, bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 3568 sayılı Kanun’a göre 

kurulan bir meslek mensubunu bulundurabilir.   
• Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma ile sonuçlanmış kararları kesin olup gereği vergi daireleri tarafından yerine 

getirilir (VUK. Ek mad.6).  
• Uzlaşmanın vaki olmaması halinde VUK’nın ek mad.7 hükümleri dahilinde vergi mahkemelerinde dava açılabilir. 

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• 5.6.9. CEZALARDA İNDİRİM 
• Kapsamı  

• Verginin Türü Bakımından 
• Verginin türü bakımından cezalarda indirim yoluna gitme, herhangi bir sınırlandırmaya tabi tutulmamıştır. 

• Cezanın Türü Bakımından 
• VUK’nın 376. maddesine göre indirim kapsamına giren vergi cezaları, vergi kaybı suçuna ait olan cezalar ile genel ve özel usulsüzlük suçları için 

öngörülmüş olan cezalardır. 

• Burada, 359. maddesinde yazılı fiillerle neden olunması halinde 344. maddeye göre alınacak para cezasının, cezalarda indirim kapsamına girip 
girmeyeceği tartışılabilir. 

 



5.6. VERGİ CEZALARININ KALKMASI

• Tarhiyatın Türü Bakımından 
• Kanunun ilgili maddesinde tarhiyat türü bakımından cezalarda indirim 

yolunun, ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergilere ait cezaları 
kapsayacağı belirtilmiştir.  
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• Şartları 
• Cezalardan indirim yolundan yararlanabilmek için, vergi aslı ve vergi 

cezalarına karşı dava yoluna gidilmemesi, indirimli ödeme isteğinde 
bulunulması ve vergi aslı ile indirimden arta kalan cezanın kanunun 
tanımladığı şekilde ödenmesi gerekir. 
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• Dava Yoluna Gidilmemesi 
• Kanun koyucu bu düşünceyi göz önünde tutmuş, bazı durumlar bir yana, cezalardan indirim 

yolundan yararlanabilmek için, kendisine ceza kesilen kişinin vergi yoluna gitmemesini ön 
koşul olarak kabul etmiştir. 

• Cezalarda İndirim İçin Başvurulması 
• İndirim için ihbarnamenin tebliğinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurulması gerekir. 
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• İndirimden Arta Kalan Cezanın Ödenmesi 
• VUK’nın 376. maddesi, suç türlerine göre indirilecek cezaların oranlarını 

belirlemiştir. Bu hükme göre yapılacak indirim tutarları, vergi kaybı cezasında 
birinci defa yarısı, daha sonrakilerde üçte biri, usulsüzlük ve özel usulsüzlüklerde 
üçte biridir. 
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• 5.6.10. VERGİ CEZALARININ AFFI 
• Af  Konusunda Genel Bilgiler 

• Af, genel ve özel af  olmak üzere iki türlüdür. 

• Genel af, devletin ceza vermek hakkını kullanmaktan vazgeçmesi demektir. 

• Özel af  ise, kesin hüküm ile verilmiş olan cezayı ortadan kaldıran veya azaltan ya da hafif  bir cezaya çeviren bir 
müessesedir. 

• Vergi Hukukunda Af  
• Türk hukukunda af  yetkisi, kaynağını Anayasa’dan alır. Genel af  ve özel af  çıkarılmasına TBMM yetkilidir. 

 



6. KISIM: Vergi Yargı Hukuku  
6.1. TÜRKİYE’DE VERGİ UYUŞMAZLIKLARI  ÇÖZÜMÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ 

• Genellikle vergi uyuşmazlıkları; 
• ABD ve İngilere gibi Anglo - Sakson ülkelerinde adli yargıda,  
• Kara - Avrupası ülkelerinde idari yargıda ve Almanya’da da bağımsız vergi yargısı sistemi 

içinde çözümlendirilir.  

• Türkiye’de vergi yargı sistemi Fransa’dan alınmış ve dolayısıyla 
uyuşmazlıkların çözümünün idari yargı içinde sonuçlandırılmasına 
çalışılmıştır.



6. KISIM: Vergi Yargı Hukuku  
6.1. TÜRKİYE’DE VERGİ UYUŞMAZLIKLARI  ÇÖZÜMÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ 

•  Vergi uyuşmazlıklarının çözümü,  
• 2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve 

Görevleri Hakkında Kanun” (BİMK) ile kurulan vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerine 
bırakılmıştır.  

• Bu çerçevede, 
• 2576 sayılı BİMK, 
• 2575 sayılı Danıştay Kanunu (DK),  
• bu kuruluşların uygulayacakları usul hükümlerini içeren 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu  

(İYUK),  
• vergilerin zorunlu tahsiline ilişkin olarak da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun (AATUHK) hükümleri önem taşımaktadır.



 6.2. VERGİ YARGISINDA ÖRGÜTSEL YAPI  

• 6.2.1. VERGİ YARGISINDA GÖREVLİ İDARİ YARGI KURULUŞLARI  
• 6.2.1.1. Vergi Mahkemeleri  
• Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak çözümlemesi gereken uyuşmazlıkların dışında 

kalan vergi uyuşmazlıkları için, ilk başvurulacak yargı organı vergi mahkemeleridir. 
• Vergi mahkemeleri;  

• Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi resim ve harçlar ile benzeri mali 
yükümlülükler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,  

• Yukarıda belirtilmiş olan konularda 6183 sayılı AATUHK’un uygulanmasına ilişkin davaları,  
• Diğer kanunların kendisine verdiği işleri, çözümler (BİMK. mad. 6). 
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• 6.2.1.2. Bölge İdare Mahkemeleri  
• Bölge idare mahkemeleri esas olarak;   

• İstinaf  başvurularını inceleyerek karara bağlar.  
• Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazları 

inceleyerek karara bağlar.  
• Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki 

uyuşmazlıklarını kesin karara bağlar.  
• Diğer kanunlarla verilen görevleri yapar. (BİMK. mad. 3/D)



 6.2. VERGİ YARGISINDA ÖRGÜTSEL YAPI  

• 6.2.1.3. Danıştay 
•  “Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş yüksek idare mahkemesi, 

danışma ve inceleme merciidir.” (DK. mad. 1) 
• Danıştay:  

• İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinin verdikleri kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak 
Danıştay’da görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar. 

• DK’da yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar.  
• Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüşünü bildirir. 
• Tüzük tasarıları ve kamu hizmeti ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirir.  
• Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüşünü bildirir.  
• DK. ve diğer kanunlarla verilen işleri yapar (DK. mad. 23). 
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• Danıştay esas olarak idare ve vergi mahkemelerinin vermiş olduğu 
kararları temyizen inceleyen bir kurum olmakla beraber, bazı 
hallerde de ilk derece mahkemesi olarak görev yapar.
• Bazı vergi kanunları o vergiye ilişkin olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünü, 

ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’a bırakmıştır. 
• Örn. EVK’nın 29., EVK31



 6.2. VERGİ YARGISINDA ÖRGÜTSEL YAPI  

• DK’nın 24. maddesinde, ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar 
belirlenmiştir.  

• 1. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak:   
• a) Bakanlar Kurulu kararlarına,  

• b) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek 
kararnamelere,   

• c) Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan 
ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,   

• d) Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem 
ve işlemlere,
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• e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,    

• f) 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.  

•  2. Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını 
kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar. 
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• DK’nın 24. maddesinde, ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar 
belirlenmiştir. Bunlar esas itibariyle; 
• Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve 

ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılacak tam yargı ve iptal davaların 
Danıştay’da açılması gerekir.  
• Örn: Vergilere ait Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan bir yönetmeliğin iptal istemi.  

• Birden çok vergi mahkemelerinin yetki alanına giren işler için de ilk olarak Danıştay’da dava 
açılması gerekir. 
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• 6.2.1.3.2. Vergi Yargısı ile İlgili Daire ve Kurullar  
• 6.2.1.3.2.1. Daireler  
• Danıştay, dairelerden meydana gelir. Her daire, bir başkan ve yeteri 

kadar üyeden kurulur. Dairelerde toplantı yeter sayısı beş olup, 
kararlar salt çoğunlukla verilir. Ayrıca dairelerde yeteri sayıda tetkik 
hakimi görev yapar (DK. mad. 13). 
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• 6.2.1.3.2.2. Vergi Dava Daireleri Kurulu  
• Vergi Dava Daireleri Kurulu; vergi mahkemelerinden verilen ısrar 

kararlarını ve vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak 
verdikleri kararları temyiz mercii olarak inceler (DK. mad. 38). 
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• 6.2.1.3.2.3. İçtihatları Birleştirme Kurulu  
• İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin veya idare veya vergi 

dava dairelerinin kendi kararları veya bu dairelerin ayrı ayrı verdikleri 
kararları arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veya birleştirilmiş 
içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay 
Başkanı’nın havalesi üzerine, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra işi 
inceler ve gerekli görürse içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi 
hakkında karar verir (DK. mad. 39). 
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• 6.2.2. VERGİ YARGISI İLE İLGİLİ DİĞER YARGI 
KURULUŞLAR 

• Vergi kanunlarının Anayasa’ya aykırı hükümler taşıması halinde, bunların 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi söz konusu olabilir. 

• AATUHK’dan doğan bazı uyuşmazlıklara da, adli yargı kuruluşları tarafından 
bakılır. Bu yönden bakıldığında, istisnai olsa da, adli yargı kuruluşlarının da 
vergi davalarına baktığı görülmektedir. 
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• 6.2.3. YARGI KURULUŞLARINDA GÖREV ALANLAR  
• 6.2.3.1. Vergi Yargı Kuruluşlarında Görev Yapanlar Konusunda Genel Bilgiler 

• Vergi yargı kuruluşlarında görev yapan kişiler hakim statüsündedir. Dolayısıyla bu 
kişilerin hak, ödev ve diğer özlük işleri “Hakimler ve Savcılar Kanunu” ile 
düzenlenmiştir.  

• Vergi mahkemesi başkan ve üyeleri ile bölge idare mahkemelerinin başkan ve üyelerinin 
görevleri, 2576 sayılı BİMK’nin 10 ve 11. maddelerinde düzenlenmiştir. 
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• 6.2.3.2.  Vergi Yargı Kuruluşlarında Görev Yapan Kişilerin 
Görevlerinin Engellenmesi  
• 6.2.3.2.1. Hakimlerin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi  
• İYUK’nın 31. maddesi, davadan yasaklılık ve ret konusunda HMK’ya atıf  yapmıştır. Bu 

Kanun’un 34 ile 45. maddeleri arasında hakimin davadan çekinme ve ret nedenleri ile 
çekinme ve ret süreci ayrıntılı olarak hüküm altına alınmıştır
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• Yasaklılık sebepleri genel olarak, hakimin; kendisine ait olan veya doğrudan 
doğruya ya da dolayısıyla ilgili olduğu; madde kapsamında sayılan yakınlarına ait 
olan; iki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla 
hareket ettiği davalardır.  

• Hakimin reddi nedenleri ise, HMK’nın 36. maddesinde sayılmıştır. Bunlar, dava 
hakiminin tarafsızlığına engel olacak nitelikte iki taraftan birisi ile davası veya 
aralarında bir düşmanlık bulunması gibi madde kapsamında sayılmış olan 
hallerdir. 
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• 6.2.3.2.2. Davadan Yasaklılık ve Reddin Sonuçları  
• Davadan yasaklılık nedenlerinin var olması halinde hakim, davaya bakamaz. 

Böyle bir durumda hakimin kendiliğinden davadan çekilmesi gerekir. 
• Hakimin çekinme ve reddi, HMK’nın 35. ve 38. maddelerinde belirtilen 

usuller içerisinde gerçekleştirilir. 
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• 6.2.3.2.3 Vergi Yargılamasında Çekinme ve Ret  
• Esas olarak, HMK’nın bu konuya ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak 
İYUK’da da bu konuda iki madde bulunmaktadır. Bunlardan biri Kanun’un 
56. maddesinde yer alan Danıştay’da çekinme ve ret, diğeri de 57. maddede 
düzenlenmiş olan mahkemelerde çekinme ve ret düzenlemeleridir. 
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• 6.3.1. VERGİ YARGISINDA HAKİM OLAN İLKELER VE VERGİ 
YARGISININ DAYANAĞINI OLUŞTURAN MEVZUAT  

• 6.3.1.1. Vergi Yargısında Hakim Olan İlkeler  
• Türkiye’de vergi yargısı, idari yargı kolu içinde yer almıştır. Bu bakımdan, vergi yargısının 

ilkeleri esas olarak idari yargıda hakim olan ilkeler ile aynıdır.



6.3. VERGİ YARGILAMA USULÜ  

• Vergi yargısı hukuk usulü yargısının ve hatta ceza usulü yargısının bazı müesseselerini doğrudan 
veya dolaylı bir şekilde kendi içine almakla beraber, bu yargının kendine özgü bazı ilkeleri de 
bulunmaktadır. 

•  Vergi yargısında hakim olan ilkeler, esas olarak şöylece özetlenebilir: 
• Vergi yargısının yazılı olma ilkesi:  Kural olarak vergi yargısında yazılı yargılama usulü uygulanır. Yazılı 

yargılama usulünün uygulama nedenlerin birisi, davanın daha kısa süre içinde sonuçlandırılmasını sağlamaktır, 
denilebilir. 

• Hakimin re’sen araştırma imkanına sahip olması: Hukuk yargılama usulünde dava yargıcı tarafların isteği 
üzerine hareket ettiği halde; vergi yargılama usulünde mahkeme, delillerin araştırılmasında ve davanın 
yürütülmesinde bağımsız olup, kendiliğinden hareket etme yetkisine sahiptir. 

• Vergi dava sürecinin daha basit ve az masraflı olması: Esasında yazılı usul, davaya sürat kazandırdığı gibi, dava 
maliyetini de düşürür. 
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• 6.3.1.2. Vergi Yargısının Dayanağını Oluşturan Mevzuat 
• Esas olarak vergi yargılama usulünde uygulanması gereken mevzuat, yukarıda değinildiği üzere 

2577 sayılı İYUK’dır.  
• Ancak söz konusu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hakimin davaya bakmaktan yasaklılığı 

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 
hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sukutunu ve inzibatını bozacak 
hareketlerine karşı yapılacak işlemlerde HMK. hükümleri uygulanır. Ancak, davanın ihbarı ve 
bilirkişi seçimi Danıştay, mahkeme veya hakim tarafından re’sen yapılır.  

• HMK’ya atıfta bulunulan haller saklı kalmak üzere, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde VUK’nın 
ilgili hükümleri de uygulanır (İYUK. mad. 31). 
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• 6.3.2. VERGİ DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  
• İYUK’nın 2. maddesinde idari dava türleri;  

• İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı 
olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları,  

• İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı 
davaları, 

• Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu 
hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında 
çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, (bunlar da esas itibariyle tam yargı davası olarak kabul 
edilmektedir.) 

• şeklinde üçe ayrılmıştır. 
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• Vergi davalarının belirtilmiş olan bu dava türlerinden hangisine girdiği tartışma konusu 
olmuştur. Bu konuda ortaya konmuş olan görüşleri üç grup halinde toplamak 
mümkündür:  
• Bir kısım hukukçular, iptal davalarında idarenin bir işlemini hukuka aykırılığı nedeniyle iptalinin söz 

konusu olduğunu, davanın ret veya kabul ile sonuçlandığını, yargının idare yerine geçerek bir işlem tesis 
etmediğini, bu bakımdan da vergi davalarının iptal davası olarak kabul edilmesinin yerinde olacağını 
savunmaktadır. 

• Diğer bir kısım hukukçular da, vergi davalarının parasal nitelik taşıdığını, bu bakımdan tam yargı davası 
olarak kabul edilmesi gerektiği tezini ileri sürmektedir.  

• Bazı hukukçular ise, vergi davalarının iptal ve tam yargı davalarından ayrı özellik taşıdığını ve bu nedenle 
de bunları ayrı bir sınıf  içinde düşünmektedir. 
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• İptal davalarının hukuki niteliği ile ilgili bir kıstas ortaya koymak gerekirse; 
• Eğer uyuşmazlıklar, kanunların yorum farklarından ortaya çıkıyorsa o davaların iptal davası 

niteliği taşıdığı ifade edilebilir.  
• Buna karşılık dava, yargının herhangi bir kararının idarece yerine getirilmesi veya bazı 

durumlarda idarenin gerekli ihtimamı göstermemesi nedeniyle doğan zararın giderilmesine 
yönelik açılmış ise, o davanın tam yargı davası niteliği taşıması gerekir.  

• Uygulamadaki vergi davalarının çok büyük bir kısmının iptal davası niteliğinde olduğunu ve 
tam yargı davalarının istisnai davalar olduğunu söylemek mümkündür.  
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• 6.3.3. VERGİ DAVASININ KONUSU  
• VUK., AATUHK. ve GK’dan doğan uyuşmazlıklar vergi davalarının konusunu meydana 

getirir.  
• Vergi davaları ya vergilerin tarh ve tahakkukunda ya da vergilerin zorunlu tahsili aşamalarında açılabilir.   
• Vergilerin tarh ve tahakkuku aşamalarında; ikmalen, re’sen veya idarece tarhiyat yapılarak vergi 

salınması, vergi dairesi tarafından idari vergi suçlarına ilişkin ceza kesilmesi, tadilat veya takdir 
komisyonlarına dayanılarak vergi talep edilmesi, tevkif  yolu ile vergi alınması, vergi hatalarının idari 
kademede çözülememesi ve ihtirazı kayıtla beyanname verilmesi gibi hallerden doğabilecek 
uyuşmazlıklar nedeniyle vergi davası açmak mümkündür.  

• İdari kurullarda çözülemeyen gümrük vergilerine ilişkin uyuşmazlıklar da vergi davasına konu olur. 
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• Verginin tarh ve tahakkuku aşamasında vergi davası açabilmek için, verginin tarh edilmiş, 
cezanın kesilmiş, tadilat ve takdir komisyonlarının kararlarının tebliğ edilmiş olması, tevkif  
yolu ile alınmış vergilerde ise istihkak sahibine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan 
tarafından verginin kesilmiş olması gerekir.  

• Vergi alacaklarının tahsiline ilişkin uyuşmazlıklarda dava açılması ise, 6183 sayılı AATUHK’da 
yer almış olan hükümlere göre gerçekleştirilir. Bu Kanun’a göre de vergi davaları, ihtiyati 
tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulamaları ile mükellef  hakkında ödeme emri düzenlenmesi gibi 
işlemlere karşı açılır. 
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• 6.3.4. VERGİ DAVASININ TARAFLARI  
• 6.3.4.1. Davacı  
• VUK’nın 377. maddesinde kimlerin vergi davası açabileceği düzenlenmiştir.  
• Bu düzenlemeye göre; Mükellefler, haklarında ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen 

vergiler ile kesilen vergi cezalarına ve takdir komisyonlarının bazı kararlarına karşı dava 
açabilir. AATUHK. hükümlerine göre dava açma yetkisi, kendilerine ihtiyati tahakkuk 
yapılanlar, ihtiyati haciz uygulananlar ve ödeme emri gönderilenlere aittir. 

• Vergi dairesi de, tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara 
karşı vergi mahkemelerinde dava açabilir
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• 6.3.4.2. Davalı  
• Kural olarak vergi davalarında davalı, idaredir. Yani, tarhiyatı yapan vergi dairesidir.  
• Vergi hatalarının şikayet yolu ile düzeltilmesi isteğinin reddi halinde açılacak davalarda 

davalı, Maliye Bakanlığıdır.  
• Ancak vergi, il özel idare vergisi ise, davalı valilik; belediye vergisi ise, davalı Belediye 

Başkanlığıdır.  
• Gümrük vergilerine ilişkin uyuşmazlıklarda davalı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığıdır. 



6.3. VERGİ YARGILAMA USULÜ  

• 6.3.4.3. Tarafların Değişmesi  
• Vergi davasında taraflar, mükellef  veya idaredir. Bu bakımdan burada tarafların 

değişiminden söz ederken, davanın idare tarafının değişmesi mümkün olmadığından, 
mükellef  tarafının değişmesinin söz konusu olduğunu ifade etmek gerekir.  

• İYUK’nın “Tarafların kişilik ve niteliğindeki değişiklik” başlığı altındaki 26. maddesinde 
bu konu düzenlenmiştir. Bu hükme göre;  
• Dava sırasında ölüm veya herhangi bir nedenle tarafların kişilik ve niteliğinde değişiklik olursa, davayı 

takip hakkı kendisine geçenin başvurusuna kadar;  
• Gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idarenin, mirasçılar aleyhine takibi yenilemesine kadar;   

• dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili mahkeme tarafından karar verilir. 
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• Kanunda belirtilen süreç gerçekleştirildiğinde, davanın taraflarındaki değişiklik gerçekleşmiş olur. 
Sadece öleni ilgilendiren davalar ait dilekçeler iptal edilir. 
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• 6.3.4.4. Üçüncü Kişilerin Taraflar Arasında Yer Alması  
• Vergi davasına üçüncü kişilerin de katılması mümkündür.  
• Üçüncü kişilerin taraflar arasında yer alması, davaya katılma veya davanın 

ihbarı yolu ile gerçekleşir. 
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• 6.3.4.4.1. Davaya Katılma  
• Başkası tarafından açılmış bir davanın sonucundan etkilenecek olan bir kimsenin, davacı veya 

davalının yanında yer almasına davaya katılma denir.  
• İYUK’da davaya katılma konusunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.  
• Ancak, adı geçen Kanun’un 31. maddesindeki, bu Kanun’da hüküm bulunmayan bazı 

konularda HMK’ya gidileceğine ilişkin yapmış olduğu atıf  dolayısıyla, vergi yargılamasında 
davaya katılma, söz konusu kanun hükümlerine bakarak ele alınır.  

• Davaya katılma ilgili hükümler ise, HMK’nın 65-70. maddeleri arasında yer almıştır. 
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• 6.3.4.4.2. Davanın İhbarı (Duyurulması)  
• Davaya katılma konusunda olduğu gibi davanın duyurulması hakkında da, İYUK’da herhangi 

bir hüküm bulunmamaktadır. Bu bakımdan, bu konuda da HMK’nın davanın duyurulması 
konusundaki 61 ile 64 maddeleri arasında yer alan hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.  

• Davaya katılma, katılma isteyenlerin talepleri ile gerçekleşirken; davanın ihbarını, belirli 
şartların gerçekleşmesi koşuluyla ilgili mahkeme kendiliğinden yapar. İlgili mahkeme, davanın 
ihbarı yolu ile ihbar yapılanın davaya fer’i müdahil olarak katılmasını ve davanın yürütülmesi 
sırasında yardımcı olunmasını sağlamak ister.
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• 6.3.5. DAVANIN AÇILMASI 
• Bilindiği gibi vergi yargısına gitmeden önce vergi uyuşmazlıklarının idari düzeyde 

çözümünü sağlayabilmek ve vergi davası açılmasını önleyebilmek için VUK’ya 
bazı düzenlemeler getirilmiştir. Bunlar, vergi hatalarının idari düzeyde 
çözümlenmesi, uzlaşma, pişmanlık ve ıslah ile cezalarda indirim yollarıdır.  
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• 6.3.5.1. Davanın Görevli ve Yetki Yetkili Mahkemeye Açılması  
• Yargılama hukukunda görev, bir uyuşmazlığa hangi yargı koluna ait mahkemelerin 

veya bir yargı kolu içinde görev yapan mahkemelerden hangisinin bakacağını 
ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır.  

• Yetki ise, sözü edilen görevli mahkemelerden hangi yerdeki mahkemenin da vaya 
bakabileceğini ifade eder. 
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• 6.3.5.1.1. Görevli Mahkeme  
• İlke olarak Türkiye’de vergi uyuşmazlıklarının çözümü ile görevli olan 

mahkemeler, idari yargı kolu içinde yer alan mahkemelerdir. 
• Vergi davasına taraf  olacak kişiler, davalarını görevli mahkemelere açmalıdır.  
• Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenini ilgilendiren kurallardır.  
• Taraflar davanın her aşamasında görevsizlik itirazında bulunabilir. Mahkeme de 

kendiliğinden bu hususu dikkate alması gerekir. 
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• 6.3.5.1.2. Yetkili Mahkeme  
•  Vergi uyuşmazlıklarındaki yetkili mahkeme;  

• Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları 
kesen,  

• GK’ya göre alınması gereken vergilerle VUK. gereğince şikayet yolu ile vergi düzeltme taleplerin reddine 
ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükleri tarh ve tahakkuk ettiren,   

• AATUHK’nın uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen,  
• Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,  

• dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir (İYUK. mad. 37).  
• Görev gibi yetki de, kamu düzeni ile ilgili hususlardandır. Bu bakımdan yetki konusu davanın her 

safhasında ileri sürülebilir. 
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• 6.3.5.1.3. Görev ve Yetki Uyuşmazlıklarının Giderilmesi  
• İdare ve vergi mahkemeleri arasında görev ve yetki uyuşmazlığı çıkabilir. Mahkeme görevsizlik 

veya yetkisizlik kararı verdiğinde, dosya kararı veren mahkeme tarafından görevli veya yetkili 
görülen mahkemeye gönderilir. Dosya kendisine gönderilen mahkeme de kendisini görevsiz veya 
yetkisiz gördüğü takdirde, iki mahkeme arasında görev ve yetki uyuşmazlığı çıkmış olur. Bu tür 
uyuşmazlıkların giderilmesi şu şekilde yapılır: 
• Görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkemeler aynı bölge idare mahkemesinin yargı sınırları 

içinde bulunuyorsa, uyuşmazlık bölge idare mahkemesince kesin karara bağlanır. 



6.3. VERGİ YARGILAMA USULÜ  

• Görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkemeler ayrı bölge idare mahkemesinin yargı 
sınırları içinde bulunduğu durumda ise, görevli veya yetkili mahkeme Danıştay tarafından 
belirlenir.  Ayrı bölge idare mahkemesinin yargı sınırları içinde olan uyuşmazlıklar, iki vergi 
mahkemesi arasında çıktığında, bunu Danıştay’da görevli daire çözmekle görevlidir (DK. 
mad. 27). Buna karşı, ayrı yargı sınırları içinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasında 
çıkan görev ve yetki uyuşmazlıkları ise, Danıştay Başkanlık Kurulunca çözüme kavuşturulur 
(DK. mad. 52).
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• 6.3.5.1.4. Genel Yetki Kuralından Ayrılmayı Gerektiren Durumlar  
• 6.3.5.1.4.1. Merci Tayini  
• İdari yargıda merci tayini konusu, İYUK’nın 44. maddesinde düzenlenmiştir. 

Merci tayini, bir mahkemenin fiili ya da hukuki bir engel nedeniyle davaya 
bakamaması veya mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesinde tereddüt 
edilmesi halinde, genel yetki kuralından ayrılmak suretiyle, dosyanın tespit 
edilecek başka bir mahkemeye gönderilmesini ifade eder. 
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• 6.3.5.1.4.2. Bağlantılı Davalar   
• Aynı maddi ve hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hükmün 

diğerini etkileyecek nitelikte olan davalara, bağlantılı davalar denir. 
• Bağlantılı davalar iki nedenden ortaya çıkabilir. 

• Bunlardan birincisi, davaların aynı maddi ve hukuki nedenden doğmuş olması durumudur. 
• Bağlantılı davaların ortaya çıkmasında ikinci durum ise, davalardan biri hakkında verilecek 

hükmün diğerini etkileyecek nitelikte olmasıdır.   
• Örn:  Bir yükümlüye birden fazla vergiyle (kurumlar ve damga vergisi gibi) ilgili tarhiyat yapılması.
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• 6.3.6. Dava Açma Süreleri  
• İdarenin eylem ve işlemlerinin sürekli olarak dava tehdidi altında kalmamasını sağlamak amacıyla 

idari yargıda da dava açılması belirli sürelere bağlanmıştır.  
• Dava açma süresi kamu düzenini ilgilendiren konulardan biridir. Bu bakımdan, mahkeme 

tarafından re’sen dikkate alınır.  
• İYUK’nın “Dava Açma Süresi” başlığı altındaki 7. maddesinde, dava açma süreleri, “Dava açma 

süresi, özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde 
altmış gün ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.” denilerek hükme bağlanmıştır.  
• Ancak burada şunu önemle ifade etmek gerekir ki, Danıştay’da dava açma süresinin altmış gün olduğu 
şeklinde maddede yer alan hüküm, Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak görevli olduğu davalarla ilgilidir. 
Temyiz davası olarak Danıştay’a dava açılması halinde uygulanması gereken süre, otuz gündür.
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• Genel dava açma süresinin dışında diğer bazı kanunlarla da değişik dava açma sürelerinin 
hüküm altına alınmış olduğu görülmektedir.  
• Örn:  AATUHK. hükümlerine göre, ihtiyati tahakkuk sonrası haklarında ihtiyati haciz 

uygulamasında gidilmesi halinde, ihtiyati tahakkuk miktar ve nedenlerine karşı dava açma süresi 
yedi gündür. 
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• 6.3.6.1. Dava Açma Sürelerinin Başlaması  
• Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezalarından doğan 

uyuşmazlıklarda;  
• Tahakkuku tahsile bağlı vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde 

tebliğin; tevkif  yolu ile alınan vergilerde istihkak sahiplerine yapılan ödemenin; tescile bağlı vergilerde 
tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye 
geldiği; tarihi izleyen günden başlar.  

• Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yolu ile bildirim yapılan hallerde, özel 
kanunlarında aksine bir hüküm bulunmadıkça, süre son ilan tarihini izleyen günden itibaren on beş gün 
sonra işlemeye başlar. 

• İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava açma süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. (İYUK. 
mad. 7)
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• İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için, idari 
makamlara başvurabilir. İdarenin yapılan başvuruya altmış gün içinde cevap vermemesi veya ret 
cevabı vermesi halinde, dava açma süresi, duruma göre altmış günün bitim tarihinden veya ret 
cevabının bildiriminden itibaren başlar.  

• İdarenin cevabı kesin değilse, ilgili bu cevabı istemin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin 
cevabı da bekleyebilir. Bu durumda dava açma süresi kesin cevap verilinceye kadar işlemez. 
Ancak, bekleme süresi altı ayı geçemez. 
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• 6.3.6.2. Sürenin Durması ve Uzaması  
• 6.3.6.2.1. Sürenin Durması  

• Hukukta kanunen kabul edilen bazı hallerde sürenin işlememesine, sürenin durması denir.  

• Durmuş olan sürenin bitimine kadar süre işlemez ve sürenin durması nedeninin sona ermesinden sonra, 
işlemlere kaldığı yerden devam edilir.  

•  “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.» (İYUK. mad. 11) 

• Mücbir sebeplerin de, dava açma süresini durduran nedenlerden biri olarak kabul edilmesi gerekir. 
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•  6.3.6.2.2. Sürenin Uzaması 
• İYUK’da ve diğer bazı kanunlarda dava açma süresini uzatan hükümler bulunmaktadır. 

• İYUK’nın 9. maddesinde, görevli olmayan yerlere başvurulması halinde sürenin uzayacağı hüküm 
altına alınmıştır.  

• Kanun’un 8. maddesinde, iki durumda sürenin uzayacağı belirtilmiştir.  

• Bunlardan biri, dava açma süresinin son günün tatile rastlaması hali; diğeri de, sürenin bitmesinin 
çalışmaya ara vermeye rastlaması haldir.  

•  Diğer yandan VUK., mükellefin uzlaşma yoluna başvurması ve uzlaşma görüşmeleri sonucunda 
uzlaşmanın sağlanamaması halinde, mükellefe dava açılması konusunda ek süre verilebileceğinden söz 
etmektedir (VUK. Ek mad. 4). 
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• 6.3.6.3. Dava Dilekçesinde Yer Alması Gereken Bilgiler  
• Vergi davaları, Danıştay ve vergi mahkemesi başkanlıklarına yazılmış dilekçe ile açılır. 
• Dilekçelerde;  

• Tarafların ve varsa vekillerin veya temsilcilerin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait 
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,   

• Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller,  
• Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,  
• Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında 

uyuşmazlık konusu miktar,  
• Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının türü ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin 

tarihi ve numarası,  
• gösterilir.
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• 6.3.6.4. Dilekçelerin Verileceği Yerler  
• Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu mahkeme 

başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare 
veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde 
Türk konsolosluklarına verilebilir (İYUK. mad. 4).  

• Temyiz dilekçeleri, doğrudan Danıştay’a verilebileceği gibi, kararı veren bölge idare mahkemesine 
veya biraz önce belirtilen 4. maddedeki mercilere verilebilir (İYUK. mad. 48). 
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• 6.3.6.5. Tek Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller  
• 6.3.6.5.1. Birden Çok İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller  

• Kural olarak her idari işlem aleyhine ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden 
bağlılık ya da sebep - sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir 
(İYUK. mad. 5/1).  

• 6.3.6.5.2. Birlikte Dava Açılması  

• Birden fazla kişi ortak bir dilekçe ile dava açabilir. Birden fazla kişinin müşterek dilekçe ile dava 
açabilmesi için davacıların hak ve menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay 
veya hukuki sebeplerin aynı olması gerekir (İYUK. mad. 5/2). 
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• 6.3.6.6. Dava Dilekçeleri Üzerine Yapılacak İşlem  
• İlgili yerlere verilen dilekçeler için harç ve posta ücretleri alındıktan sonra, 

dilekçelerin defterlere kayıtları yapılır. Dava, kaydın yapılmış olduğu tarihte açılmış 
sayılır
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• 6.3.7. DAVA AÇMANIN SONUÇLARI  
• 6.3.7.1. Yürütmenin Durdurulması  
• İlke olarak idari davalarda yürütme kendiliğinden durmaz. Yürütmenin 

durdurulması kararı yargı kuruluşlarınca verilir. Ancak bazı durumlarda dava 
açma ile yürütmenin kendiliğinden duracağı kabul edilmiştir.
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• İdari yargıda yürütmenin yargı kuruluşları tarafından durdurulması konusunun bazı koşulları 
bulunmaktadır. Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür:  
• İlke olarak yürütmenin durdurulması kararı, davacının durumunda değişiklik yapan kararlarda 

uygulanır.   
• Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmek için, hem kararın açıkça hukuka aykırılık göstermesi 

ve hem de kararın uygulanması halinde ortaya giderilmesi güç veya imkansız bir zararın çıkacağının 
görünür olması gerekir. 

• Yürütmenin durdurulması, şartlar yerinde olduğunda yazılı talep üzerine gerçekleştirilir. Mahkemenin 
yürütmeyi durdurma kararını kendiliğinden alması mümkün değildir.  

• Yürütmenin durdurulmasına ilişkin olarak idari yargıda genel ilke böyle olmasına rağmen, vergi 
davalarının özelliği olması nedeniyle, bu konu vergi yargısında değişiklik göstermektedir. 
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• 6.3.7.1.1. Vergi Mahkemelerinde Vergi Davası Açılmasının Yürütmeyi 
Durdurması 

• İdari yargıda yer alan genel kuraldan ayrılan İYUK mad. 27’ye göre “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.”
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• Vergi mahkemelerimde dava açmakla yürütme kendiliğinden durmakla birlikte, 
bu kuralın da bazı istisnaları bulunmaktadır.  
• Tahsil aşamasında olan vergi uyuşmazlıkları ile ilgili olarak dava açılması halinde, 

yürütme kendiliğinden durmaz. 
• İhtirazi kayıtla verilen beyannamelere dayanarak dava açılması halinde de, 

yürütmenin durması için mahkemeden yürütmenin durdurulması kararının 
alınması gerekir.  

• Vergi davalarında yürütmenin kendiliğinden durmadığı üçüncü hal de, işlemden 
kaldırılan dosyaların işleme konması halidir.
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• 6.3.7.1.2. Bölge İdare Mahkemeleri ile Danıştay’a Açılan Vergi Davalarında 
Yürütmenin Durması  
• Yukarıda belirtilen istisnalar dışında vergi mahkemelerine dava açılmasıyla yürütme 

kendiliğinden durduğu halde, kanunda belirtilen durumlarda vergi mahkemelerince verilmiş olan 
kararların istinaf  yoluyla bölge idare mahkemelerine götürülmesi veya kararın Danıştay’a temyiz 
edilmesi halinde yürütme kendiliğinden durmaz.  

• Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak görevli olduğu konularda da, bu yargı kuruluşuna 
açılmış olan davalarda yürütme kendiliğinden durmaz. Yürütmenin durması için adı geçen yargı 
kuruluşlarından yürütmenin durdurulması kararı almak gerekir. 
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• 6.3.7.1.3. Yürütmeyi Durdurmada Usul  
• Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir. Ancak, durumun 

gereklerine göre teminat aranmayabilir.   
• Yürütmeyi durdurma taleplerinin reddi veya kabulü kararlarına karşı, bir kereye özel 

olmak üzere yedi gün içinde itiraz edilebilir. 
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• 6.3.7.2. Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi  
• Vergi hukukunda üç türlü zamanaşımı vardır. Bunlar; tarh zamanaşımı, ceza 

kesmede zamanaşımı ve tahsil zamanaşımıdır.  
• Tarh ve tahsil zamanaşımı süreleri beş yıldır. Ceza kesmede zamanaşımı süreleri 

ise suç türlerine göre değişiklik arz eder; vergi kaybı suçunda beş ve usulsüzlük 
suçlarında ise iki yıldır. 
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• 6.3.7.2. Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi  
• Vergi hukukunda üç türlü zamanaşımı vardır. Bunlar; tarh zamanaşımı, ceza kesmede zamanaşımı 

ve tahsil zamanaşımıdır.  

• Tarh ve tahsil zamanaşımı süreleri beş yıldır. Ceza kesmede zamanaşımı süreleri ise suç türlerine 
göre değişiklik arz eder; vergi kaybı suçunda beş ve usulsüzlük suçlarında ise iki yıldır. 
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• 6.3.7.3. Derdestlik  
• Derdestlik müessesesine idari yargıda yer verilmemiştir. Bu müessese, HMK’da düzenlenmiş 

bulunmaktadır. Ancak derdestliğin sözü edilen kanunda düzenlenmiş ve idari yargıda 
düzenlenmemiş olması, bunun idari yargıda uygulanmayacağı anlamına gelmez.   

• Hukukta davanın derdest olması, dava açılmakla birlikte davanın görüşülmeye başlanmış olması 
anlamını taşımaktadır. Bu bakımdan davanın derdest hale gelmesiyle; aynı konuda, aynı 
nedenlere dayanarak ve aynı kişiler tarafından başka bir yargı kuruluşunda dava açmak mümkün 
değildir.  

• Eğer bir mahkemede açılmış bir dava, başka bir mahkemede tekrar açılırsa, karşı taraf  derdestlik 
iddiasında bulunabilir. Mahkeme, iddiayı kabul ederse davayı ret ve kabul etmezse davaya 
bakmaya devam eder. 
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• 6.3.7.4. Hüküm Verme  
• Her mahkeme, önüne gelen davaya bakmak ve davayı karara bağlamakla mükelleftir.  
• 1982 Anayasası’nın 36. maddesinde bu durum, “Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki 

davaya bakmaktan kaçınamaz.” şeklinde hükme bağlanmıştır. Bu bakımdan vergi davalarında da 
mahkeme, Anayasa’nın sözü edilen hükmüne uymak zorundadır. Aksi durum, hakimlerin 
sorumluluğunu gerektirir. 
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• 6.3.8. DAVANIN GÖRÜŞÜLMESİ VE KARAR  
• 6.3.8.1. Davanın Görüşülmesi  

• 6.3.8.1.1. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme  
• İlk inceleme yapmak üzere görevlendirilen kişiler tarafından dava;  

• Görev ve yetki,  
• İdari merci tecavüzü,  
• Ehliyet,  
• Davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı,  
• Süre aşımı,  
• Husumet,  
• Dava dilekçesinin düzenlenmesinin ve tek dilekçe ile dava açılmasının mümkün olup olmadığı,  

• yönlerinden sırasıyla incelenir. 



6.3. VERGİ YARGILAMA USULÜ  

• 6.3.8.1.2. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar  
• Vergi mahkemesi veya Danıştay, biraz önce belirtilen noktalarda kanuna aykırılık görürse;  

• Adli ve askeri yargının görevli olduğu konularda davanın reddine;  
• İdari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılmış olan davanın görev ve yetki yönünden reddedilerek dava 

dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine;  
• Dava ehliyetinin yokluğu, davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir işlemin bulunmaması ve davanın süresi içinde açılmamış olması 

hallerinde davanın reddine;  
• Davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine;  
• Dava dilekçesinin kanuna uygun olmadığının veya tek dilekçe ile dava açmanın mümkün olmadığı hallerde, 30 gün içinde dilekçelerin uygun bir şekilde 

düzenlenmesi veya noksanlıklarının tamamlanması için dilekçenin reddine;  
• Ehliyeti olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından dava açılmış ise otuz gün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açmak üzere dilekçelerin 

reddine;  
• İdari merci tecavüzü halinde dilekçelerin görevli idari mercilere verilmesine;  

• karar verilir. 
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• İlk inceleme üzerine vergi mahkemeleri ve Danıştay’ca verilen 
• İdari yargı alanına giren konularda davanın görev yetki yönünden reddine;  
• Dava dilekçesinin gerçek hasma tebliğine;  
• Dava dilekçesinin kanuna uygun hale getirilmesi için dilekçenin reddine;  
• Ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından dava açılmış ise otuz gün içinde bizzat 

veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin reddine;  

• ilişkin kararlara karşı herhangi bir yargı yoluna gitmek mümkün değildir. Ancak, 
sözü edilen konular dışındaki ilk inceleme üzerine verilecek kararlara karşı, istinaf  
ve temyiz yoluna gidilebilir (İYUK. mad. 15). 
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• 6.3.8.1.3. Tebligat ve Cevap  
• İlk inceleme sonunda açılan davanın istenilen hususları kapsadığı sonucuna varılmasından sonra, 

taraflara tebligat yapılır. Tebligatta, dilekçenin ve eklerin bir örneği yer alır. Davalıya yapılan 
tebligattan sonra, davalı da yapılan bu tebligata savunma olarak cevap verebilir. Yapılan savunma 
bu kez, davacıya tebliğ edilir. 
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• 6.3.8.1.4. Duruşma  
• Vergi mahkemeleri ve Danıştay’da açılan iptal ve belirlenen miktarın üzerindeki tam yargı 

davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve 
cezaları toplamı yine belirlenen tutarı aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine 
duruşma yapılır.  

• İstinaf  ve temyiz aşamasında duruşma yapılması, taraflardan birinin istemine ve bölge idare 
mahkemesi ile Danıştay’ın kararına bağlıdır.  

• Duruşmalara ilişkin esaslar İYUK. mad. 18’de belirlenmiştir.
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• 6.3.8.1.5. Dosyaların İncelenmesi  
• Vergi yargılamasında mahkemeler, dosyaların incelenmesi sırasında sadece tarafların ileri sürmüş 

oldukları iddialarla bağlı olmayıp, sağlıklı karar verebilmek için her türlü bilgi ve belgeye sahip 
olma ve re’sen karar verme yetkisine sahiptir.  

• Bu geniş yetki, vergi yargısındaki kamu hukuku ağırlığının hukuk usulü yargısındaki kamu 
hukuku ağırlığına oranla daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Bilindiği üzere, hukuk usulü 
yargısında mahkeme, tarafların iddia ve savunmaları ile bağlıdır.  

• Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay, bakmakta oldukları davalara ait her 
çeşit incelemeleri kendiliklerinden yapar. Mahkemeler, belirtilen süre içinde gerekli gördükleri 
belgelerin gönderilmesini ve bilgilerin verilmesini taraflar ile ilgili diğer yerlerden isteyebilir.
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• 6.3.8.2. Karar  
• 6.3.8.2.1. Davaların Karara Bağlanması  

• Konular tartışıldıktan ve aydınlığa kavuşturulduktan sonra dava oylanarak karara bağlanır. İlk 
incelemeye ilişkin nedenlerden birinde veya yargılama usulüne ait konularda azınlıkta kalanlar işin 
esası hakkında da oylarını kullanır. Ancak, azınlıkta kalanların görüşleri, kararların altına yazılır 
(İYUK. mad. 22).  

• İYUK’nın 24. maddesinde kararlarda bulunacak hususlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir
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• 6.3.8.2.2. Kararların Uygulanması  
• İdari yargı kuruluşları tarafından verilen kararların idare tarafından uygulanması, 

anlaşmazlıkları yargıya götürmenin doğal sonucudur. Kararların verilmesinden sonra 
kararların uygulanmasına ilişkin olarak şu hususlar gerçekleştirilir:  
• Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’ın esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin 

kararları hakkında idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya zorunludur. Bu süre 
hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.  

• Tam yargı hakkındaki kararlardan belirli bir miktarı içerenler genel hükümler dairesinde infaz ve icra 
olunur.  

• Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya 
eylemde bulunulmayan hallerde, idare aleyhine ilgili idare mahkemesinde ve Danıştay’da maddi veya 
manevi tazminat davası açılabilir
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• Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi 
halinde,tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.  

• Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin kararların idareye tebliğinden sonra, bu kararlara göre tespit 
edilecek vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ile zam ve cezaların miktarı ilgili 
idarece mükellefe bildirilir. 

• Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme kararının tebliğ tarihi ile ödeme tarihi 
arasındaki süreye 6183 sayılı Kanun’un 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. mad. 28). 
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• 6.3.8.2.3. Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi  
• 6.3.8.2.3.1. Açıklama  

• Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay tarafından verilen kararlar 
yeterince açık değilse veya birbirine aykırı hüküm fıkraları taşıyorsa, taraflardan biri 
kararın yerine getirilmesine kadar kararın açıklığa kavuşturulmasını veya aykırılığın 
giderilmesini isteyebilir. 
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• 6.3.8.2.3.2. Yanlışlıkların Düzeltilmesi 
• Yanlışlıkların düzeltilmesi yoluyla da, kararın açıklanmasında olduğu gibi, kararın içeriğinde 

herhangi bir değişiklik yapılamaz. Kararın içeriği genişletilemez ve daraltılamaz. Bu yolla, sadece 
mahkeme kararlarında yapılmış olan maddi yanlışlıkların giderilmesine çalışılır. Diğer anlatımla 
yanlışlıkların düzeltilmesi, hukuksal yanlışlıkların düzetilmesiyolu değildir.  

• İYUK’nın 30. maddesinde ne gibi yanlışlıkların, yanlışlıkları düzetme yoluyla düzeltilebileceği 
belirlenmiştir.  
• Bunlar; iki tarafın adı ve soyadı ile sıfatında yanlışlıklar yapılması, iddiaların sonucunda yanlışlıklar 

bulunması, hüküm fıkrasında hesap hatalarının var olması ve kararda diğer maddi hataların yer 
almasıdır. 
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• 6.3.9. KANUN YOLLARI  
• Kanun yolları, kararların yanlış olarak verildiğinin iddiası ile kararların düzeltilmesi için 

taraflara tanınan hukuksal bir yoldur. Kanun yolları, esas olarak, olağan kanun yolları ve 
olağan üstü kanun yolları olmak üzere iki grupta toplanır. 
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Kanun Yolları

Olağan Kanun 
Yolları

İstinaf

Temyiz

Olağanüstü Kanun 
Yolları

Yargılamanın 
Yenilenmesi
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• 6.3.9.1. Olağan Kanun Yolları  
• Yargı kuruluşları tarafından verilen nihai kararların kesinleşmesine engel olan kanun 

yollarına, olağan kanun yolları denir. Kararın kesinleşmesi, süresi içinde olağan kanun 
yollarına başvurulmamış olması veya bu yollara başvurulmasına rağmen isteğin 
reddedilmiş olması halinde gerçekleşir. 

• Olağan kanun yolları istinaf  ve temyizdir.  
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• 6.3.9.1.1. İstinaf  ve Temyiz  
• 6545 sayılı Kanun ile 2576 ve 2577 sayılı Kanunlarda yargının yükünü hafifletecek ve daha 

sağlıklı kararlar alabilmesini sağlayacak önemli birtakım değişiklikler yapılmıştır.  
• Buna göre, ilk derece mahkemesi olarak vergi mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı 

doğrudan temyize başvurma imkânı ortadan kaldırılmıştır.  
• Artık vergi mahkemelerinin kararlarına karşı Danıştay’da temyiz başvurusunda 

bulunabilmek için ilk olarak kararı veren vergi mahkemesinin bulunduğu yargı çevresindeki 
bölge idare mahkemesine istinaf  başvurusunda bulunulması gerekmektedir. 
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• Buna göre; 5 bin TL’yi geçmeyen vergi uyuşmazlıklarında vergi mahkemelerinin 
vermiş olduğu kararlar kesindir ve bu kararlara karşı istinaf  ya da temyiz başvurusu 
yapılamamaktadır.  

• Eğer uyuşmazlığın değeri 5 bin ile 100 bin TL arasında ise, bu uyuşmazlıklar vergi 
mahkemesinde karara bağlandıktan sonra bölge idare mahkemeleri nezdinde istinaf  
incelemesine konu olabilecektir ve bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu karar 
kesindir, başka bir ifade ile temyiz yolu kapalıdır.  

• Değeri 100 bin TL ve üzerinde olan uyuşmazlıklar açısından vergi mahkemesinin 
kararı bölge idare mahkemesine götürüldükten sonra temyize konu olabilecektir. 
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• 6.3.9.1.1.1. 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 belirlenen miktarı 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. 
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• Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını 
hukuka uygun bulursa istinaf  başvurusunun reddine karar verir.  

• 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.  

• Bölge idare mahkemelerinin 46. maddeye göre temyize açık olmayan kararları 
kesindir.
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• 6.3.9.1.1.2. Temyiz  
•  Temyiz talebi: Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare 

mahkemelerinin İYUK’un 46. maddesinde sayılan davalar (düzenleyici işlemlere 
karşı açılan iptal davaları ve konusu belirlenen miktarı aşan vergi davaları, tam yargı 
davaları ve idari işlemler hakkında açılan davaları vd.) hakkında verdikleri kararlar, 
başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay’da temyiz edilebilir.  

• Özel hükümler bir yana söz konusu kararların temyiz edilme süreleri, kararın 
tebliğinden itibaren otuz gündür. 
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• Temyiz talebinin incelenmesi: Kararı veren mahkeme ve Danıştay temyiz 
dilekçelerini aldıktan sonra, bunların bir nüshasını karşı tarafa tebliğ eder. Kendisine 
tebligat yapılan kişi, tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde buna cevap verebilir. 
Cevap veren kişi, kararı süresi içinde temyiz etmemiş olsa dahi, dilekçesinde temyiz 
talebinde bulunabilir
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• Vergi davalarının temyiz edilmesi halinde yürütme kendiliğinden durmaz. Bu 
nedenle, bu safhada yürütmenin durdurulması talebinde bulunulması gerekir. 

•  Temyiz incelemesi üzerinde verilecek kararlar: İlgili daire veya kurul temyiz 
incelemesi sonucunda kararını verir. Temyiz kararı; ya kararın tümüyle onaylanması, 
ya düzeltilerek onaylanması, ya kısmen onaylanması, ya da bozulması şeklinde 
olabilir. 
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• Kanun yararına temyiz: Kanun yararına temyiz ilkesi, idare huku- kunda hukuka 
aykırı uygulamaların sürdürülmesini önlemek amacıyla, İYUK’nın 51. maddesinde 
düzenlenmiştir



DEĞİŞİKLİKTEN 
ÖNCEKİ DURUM



DEĞİŞİKLİKTEN 
SONRAKİ DURUM

Maddede yer alan 
parasal sınırlar 
İYUK Ek Madde 1 
gereği her yıl ilan 
edilen yeniden 
değerleme oranında 
arttırılır. Bu oran 
2016 yılı için %5,58 
olarak belirlenmiştir. 
Dolayısıyla 
5000TL’lik sınır 
5279TL; 
100.000TL’lik kısım 
ise, 105.580TL olarak 
değişmiştir.



Vergi Mahkemesine 
Dava Açılması 
* 30 gün içinde 
* Yürütme 
kendiliğinden durur.

Vergi Mahkemesinin 
Konusu 5 bin TL'ye 
Kadar Olan 
Uyuşmazlıklara İlişkin 
Kararı

Vergi Mahkemesinin 
Konusu 5 bin TL ile 
100 bin TL Arasındaki 
Uyuşmazlıklara İlişkin 
Kararı

Vergi Mahkemesinin 
Konusu 100 bin TL ve 
Üzeri Olan 
Uyuşmazlıklara İlişkin 
Kararı



Vergi Mahkemesinin 
Konusu 5 bin TL'ye 
Kadar Olan 
Uyuşmazlıklara İlişkin 
Kararı 
* Mahkemenin kararı 
KESİN'dir.



Vergi Mahkemesinin 
Konusu 5 bin TL ile 
100 bin TL 
Arasındaki 
Uyuşmazlıklara 
İlişkin KararıKarar Mülellefin 

Aleyhine ise 
(Mükellef)

BÖLGE İDARE 
MAHKEMESİ 
İSTİNAF 
BAŞVURUSU 
* 30 gün içinde 
*Yürütme 
kendiliğinden 
durmaz.

İlk derece 
mahkemesinin kararı 
hukuka uygun 
bulunursa  
istinaf başurusu 
reddedilir. 
Karar KESİNdirİlk derece 
mahkemesinin kararı 
hukuka aykırı 
bulunursa istinaf 
başvurusu kabul 
edilir. 
İlk derece 
mahkemesinin 
kararının 

Karar Mükellefin 
Lehine ise 
(Vergi Dairesi)



Vergi Mahkemesinin 
Konusu 100 bin TL ve 
Üzeri Olan 
Uyuşmazlıklara İlişkin 
Kararı

Karar Mülellefin 
Aleyhine ise 
(Mükellef)

Karar Mükellefin 
Lehine ise 
(Vergi Dairesi)



BÖLGE İDARE 
MAHKEMESİ 
İSTİNAF 
BAŞVURUSU 
*30 gün içinde 
* Yürütme 
kendiliğinden durmaz.

İlk derece 
mahkemesinin kararı 
hukuka uygun 
bulunursa  
istinaf başurusu 
reddedilir.

İlk derece 
mahkemesinin kararı 
hukuka aykırı 
bulunursa 
istinaf başvurusu kabul 
edilir. 
İlk derece 
mahkemesinin kararının 
kaldırılmasına karar 



DANIŞTAY  
TEMYİZ 
BAŞVURUSU 
* 30 gün içinde 
* Yürütme 
kendiliğinden durmaz.

Bölge İdare 
Mahkemesinin 
kararını hukuka 
uygun bulursa 
ONAMA KARARI 
Karar KESİNdir.

Bölge İdare 
Mahkemesinin 
kararını hukuka aykırı 
bulursa BOZMA 
KARARI

Bölge İdare 
Mahkemesi

UYMA KARARI 
Karar KESİNdir

ISRAR KARARI

VERGİ DAVA 
DAİRELERİ 
KURULU KARARI 
Karar KESİNdir

DÜZELTEREK 
ONAMA 
Karar KESİNdir.
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• 6.3.9.2. Olağanüstü Kanun Yolu (Yargılamanın Yenilenmesi) 
•  Yargılamanın yenilenmesi yolu, HMK’dan esinlenerek İYUK’nın 53. ve 55. 

maddelerinde düzenlenmiştir. Bu yol, bir bakıma hukuki kararlarda yanlıştan 
dönmeyi sağlama yolu olarak da ifade edilebilir. 
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• 6.3.9.2.1. Yargılanmanın Yenilenmesini İsteme Nedenleri  
• Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay tarafından verilen kararlar 

hakkında aşağıda belirtilen nedenlere dayanarak yargılamanın yenilenmesi istenebilir.  
•  Zorlayıcı nedenler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan sebeple elde edilemeyen 

bir belgenin kararın verilmesinden sonra elde edilmiş olması, 
• Karara esas alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmi bir makam 

huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan önce verilmiş olup da, yargılamanın 
yenilenmesini isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması,  

• Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan 
kalkması,  

• Bilirkişinin bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi, 



6.3. VERGİ YARGILAMA USULÜ  

• Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması,  
• Vekil veya kanuni temsilcisi olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması, 
• Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması,  
• Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın 

verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme veya başka bir 
mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması,  

• Hükmün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile tespit edilmiş olmasıdır 
(İYUK. mad. 53).  
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•  6.3.9.2.2. Yargılamanın Yenilenmesinin Şartları  
• Yargılamanın yenilenmesinin istenilebilmesinin bazı şartları vardır. Bunlar; 

• Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay tarafından verilmiş olan kararların 
nihai karar niteliğine haiz karar olması gerekir. Buna göre; Danıştay’ın temyiz incelemesi üzerine 
vermiş olduğu kararlar, yargı kuruluşlarının ara kararları, yürütmenin durdurulması kararları, ilk 
inceleme sırasında yargı kuruluşlarının vermiş olduğu kararlar, davaların açılmamış sayılmasına 
ilişkin mahkeme kararları, görev ve yetki uyuşmazlıklarına ait kararlar ile yargılamanın iadesi 
hakkında verilen kararlar için yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemez. 

•  Biraz önce değinmiş olduğumuz yargılamanın iadesi nedenlerin var olması gerekir.  
• Yargılamanın yenilenme talebinin süresi içinde yapılmış olmalıdır. 
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• 6.3.9.2.3. Yargılamanın Yenilenmesi İsteğinde Bulanabilecek Kimseler ve 
İsteği Karara Bağlayacak Yargı Kuruşları  
• Yargılamanın yenilenmesi isteğinde bulunabilecek olanlar, davanın esas taraflarıdır. Davanın 

taraflarından, sadece davanın yenilenmesi halinde yararı olan taraf  yargılanmanın yenilenmesi 
talebinde bulunabilir. 
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• 6.3.9.2.4. Yargılamanın Yenilenmesi İsteğinin Karara Bağlanması  
• Yargılanmanın yenilenmesi istekleri, görevi mahkeme tarafından kararın karşı tarafına tebliğ 

edilir. Davanın diğer tarafı, yapılan tebligata otuz gün içinde cevap vererek gerekçeli savunmasını 
yapar. Duruşma yapılıp yapılmaması, mahkemenin kararına bağlıdır. 

• Mahkeme gerekli incelemelerden sonra isteği haksız bulursa davayı reddeder. İsteği haklı 
bulduğu takdirde davaya yeniden bakılır. Bu durumda, ya hükmün tamamını ya da bir kısmını 
değiştirir ve ender de olsa eski kararını haklı bulabilir. Yeni verilmiş olan karar, eski kararın yerini 
alır. 
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• 6.4.1. DELİL  
• Delil, davanın sonucuna katkı yapabilecek tartışmalı konuları ispat için ileri sürülür. 

Bu bakımdan delil, çekişmeli olan durumların kanıtlanması için başvurulan 
araçlardır, biçiminde tanımlanabilir.  

• Vergi yargılama hukukunda delil, İYUK., VUK. ve HMK. da mevcut olan hükümler 
dahilinde belirlenir. 
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• 6.4.1.1. Vergi Yargılama Hukukunda Delillerin Re’sen Tespit Edilebilmesi  
• Vergi yargılaması yapan yargı kuruluşları, sadece tarafların ileri sürmüş oldukları delillerle bağlı 

olmayıp, hukuki sonuca ulaşabilmek bakımdan kendileri her türlü inceleme ve araştırmada 
bulunabilir.  

• Bazı kanuni sınırlamalar dışında her türlü delillerden yararlanabilir.   
• Vergi yargılama usulünde delil serbestisi sisteminin uygulanmasının esas nedeni, bu hukuk 

dalının kamu hukuku dalı içinde yer alması ve verilecek kararın kamu düzeni ile ilgili olmasıdır.  
• Bu bakımdan İYUK’nın 20. maddesinde, re’sen araştırma ilkesi getirilmiş bulunmaktadır. 
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• 6.4.1.2. VUK’nın Delil ile İlgili Düzenlemeleri  
•  VUK’nın 3. maddesi, “Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç 

her türlü delil ile ispatlanabilir.” demektedir. Yani bu düzenlemeye göre yemin delil olarak kullanılamaz. 
• Kanunda, şahitliğin delil olarak kullanılması da sınırlandırılmıştır. Şahitliğin delil olarak kullanılmasına 

ilişkin olarak yine aynı maddede, “...vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi 
ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.” denilmiştir. 

• VUK’nın 8. maddesindeki, “Vergi kanunlarında kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete ve 
vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz...” şeklindeki maddesinin de, bir 
anlamda serbest delil sistemini kısıtladığı ifade edilebilir 

• Sözü edilen bu birkaç düzenleme dışında bu Kanunda serbest delil sitemi kabul edilmiş ve 
vergi uyuşmazlıların çözümünde her türlü delilin kullanabileceği benimsenmiştir. 
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• 6.4.1.3.  Delillerin Toplanması ve Tespit Edilmesi  
• Delillerin toplanması ve tespit edilmesi aşama ve şekillerini üçe ayırarak bunları şu şekilde 

özetleyebiliriz;  
• Yargılama sürecinde karar verecek hakim veya kurulların karar vermesinde yararlanacakları delillerin toplanarak 

mahkeme veya kurul önünde hazır bulundurulmasına, delillerin toplanması denir. Kural olarak dava açılmadan 
önce bu şekilde delillerin toplanarak ilgili yargı kuruluşlarına intikali davanın taraflarınca yerine getirilir.  

•  Delillerin tespiti, açılacak veya açılmış olan bir davada ileri sürü- lecek olan delillerin yok olmasını önlemek ve 
onların güvence altına alınmasını sağlamak üzere girişilen ihtiyati bir tedbir yoludur. İYUK’un ve HMK’nun 
delillerin tespiti ile ilgili hükümleri dikkate alınarak vergi yargılamasında deliller tespit edilir. 

•  Vergi yargı kuruluşları, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yapar. Bu yetki 
içine delillerin tespit edilerek yargı sürecine sokulması da dahil bulunmaktadır. 
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• 6.4.2. İSPAT  
• Deliller, ispata ulaşmada birer araçtır. İspat ise, davanın maddi yanının 

kanıtlanmasıdır. 
• Türk hukukunda ispatın odak noktasını düzenleyen hüküm, TMK’nın ispat yükü 

başlığını taşıyan 6. maddesidir. “Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, 
taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.”



6.4. VERGİ YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT 

• Hukukta karineler de, davanın ispatında çok önemli rol oynar.  
• Karineler, fiili ve kanuni karineler olmak üzere iki gruba ayrılır.  

• Fiili karineler, yaşamdaki deneyimlere göre bir olayın ya da durumun, dava temelini meydana getiren başka 
bir olayın ya da durumun olup olmadığının belirtisi sayılmasıdır.  

• Kanuni karineler ise, davanın dayandığı olay ya da durumu belirleyecek olan karinelerin kanunda 
gösterilmesidir. Bunların bir kısmı, kesin kanuni karinelerdir. Kesin kanuni karinelerin aksini ispat esas 
olarak mümkün değildir. Kanuni karinelerin diğer kısmını ise, adi kanuni karineler meydana getirir. Adi 
kanuni karineler, aksi ispat edilinceye kadar doğruluğu kabul edilen karinelerdir.  

• Vergi uygulamalarında kullanılan karinelerin çoğu, adi kanuni karine niteliğindedir. Bu tür karineler, 
kanunda yer almış olan karineler olmasına rağmen aksi her zaman ispat edilebilir. 



6.4. VERGİ YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT 

•  Davanın tarafları iddia ve savunmalarını, yemin ve verginin doğumu ile ilgili olmayan 
şahadet hariç, her türlü delil ile ispatlamaya çalışabilir. Vergi yargı kuruluşları da re’sen delil 
tespiti çalışmaları yaparak bunları ispat aracı olarak kullanabilir.  

• Kural olarak ispat yükünün hangi tarafa ait olduğu konusunda; kanunda aksine hüküm 
bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla 
yükümlüdür, şeklindeki TMK’nın hükmü uygulanır.  

•  Davanın her iki tarafına da ispat yükü düşebilir 
• Ekonomik, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre mutat olmayan bir 

durumun iddia edilmesi halinde, ispat yükü bunu iddia eden tarafa düşer.



7. KISIM: Vergi İcra Hukuku  
7.1. VERGİ İCRA HUKUKU KONUSUNDA GENEL BİLGİLER 

• Genel anlamda icra hukuku, borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde 
alacaklıya hakkını aramada nasıl bir yol izlemesi gerektiğini belirler.  

• Türkiye’de sadece vergi alacakları için uygulanan bir icra kanunu bulunmamaktadır. 
Ülkemizde bu konuda var olan yasal düzenlemeler; hem vergi hem de diğer kamu 
alacaklarını kapsamına almıştır.  

• Ülkemizde kamu alacaklarının tahsilinde uygulanan özel takip sistemi, Tahsili Emval 
Kanunu (TEK.) ile tesis edilmiştir. 1909 yılında TEK. yürürlüğe sokulmuştur.  

• Kanun’un köklü şekilde değişikliğe tabi tutulması ise, 1953 yılında kabul edilen 6183 
sayılı AATUHK. ile gerçekleştirilmiştir. 



 
7.1. VERGİ İCRA HUKUKU KONUSUNDA GENEL 

BİLGİLER 

• 7.1.2.  VERGİ ALACAKLARININ ZORLA TAHSİLİ KONUSUNDA 
AYRI BİR İCRA HUKUKUNUN GEREKLİLİĞİ  

• Kamu alacaklarının özel hukuk ilişkilerinden doğan alacaklardan 
nitelik itibariyle farklı olması ve kamu alacaklarının tahsil sürecinin 
özel alacakların tahsil sürecine göre farklılık göstermesi nedeniyle, 
ülkemizde İİK yanında kamu alacaklarının zorla tahsili için de 
AATUHK. kabul edilmiştir



 
7.1. VERGİ İCRA HUKUKU KONUSUNDA GENEL 

BİLGİLER 

• Esasında kamu alacaklarının takip ve tahsilindeki ilkeleri, iki nedene 
bağlamak mümkündür.
• Bunlardan biri, kamu alacağını ödeme yükümlülüğünde bulunan kimselere özel ödeme 

olanakları vermek suretiyle, onlara bazı kolaylıklar sağlamaktır.  
• İkincisi ise, kamu alacağının zaman kaybetmeden tahsil zorunluluğunun olmasıdır.  

• Sözü edilen bu hususlar gerekçe gösterilerek, kamu alacaklarının zorla tahsili konusunda, özel 
alacakların icrai yollarla tahsilini düzenleyen İİK’dan ayrılmak suretiyle 21.7.1953 tarih ve 6183 
sayılı AATUHK. kabul edilmiştir. 



 
7.1. VERGİ İCRA HUKUKU KONUSUNDA GENEL 

BİLGİLER 

• 7.1.3. VERGİ İCRA HUKUKUNUN NİTELİĞİ  
• İcra hukuku ile vergi yargı hukuku ve genel icra hukuku arasındaki benzerlik ve ayrılıklar: 

• Vergi yargı hukuku ile vergi icra hukuku kamu alacağını kesin sonuca bağlama ve bunları tahsil amacını taşır.. 
• Vergi alacaklarının icra yolu ile takibinde, esas olarak vergi yargı hukuku ilkeleri uygulanmakla beraber, vergi icra 

hukukunun vergi yargı hukukundan ayrılan yönleri de bulunmaktadır. Genellikle vergi icra hukukunda yer almış 
olan süreler, vergi yargı hukukundaki sürelere oranla daha kısadır.  

• Kural olarak, vergi mahkemesine başvurmakla yürütme kendiliğinden durur. Oysa vergi icra hukukunda davanın 
kesin hale gelmiş olması nedeniyle, yürütme kendiliğinden durmamakta ve yürütmenin durması için bunun 
talep edilmesi ve mahkemenin bu konuda karar alması gerekmektedir. 



 
7.1. VERGİ İCRA HUKUKU KONUSUNDA GENEL 

BİLGİLER 

• Genel olarak cebri icra hukukunda borçlunun şahsı değil, mal varlığı icranın konusunu meydana getirir. 
Bu hukuk dallarında hürriyeti bağlayıcı ceza tamamen istisnaidir. Aynı ilke, vergi icra hukuku için de 
geçerlidir. 

• İİK. ile AATUHK. arasında var olan benzerliklerden bir diğeri ise, her iki hukuk dalında mevcut 
bulunan ödeme emri, mal bildirimi, menkul ve gayrimenkul malların haczi ve satışı ile aciz hali gibi 
düzenlemelerde görülür.  

• Alacaklı İİK. hükümlerine dayanarak alacağını tahsil edebilmek için, yetkili icra dairesine başvurarak 
takip talebinde bulunur. Oysa, vergi icra hukukunda kamu alacaklısının kendisine ait alacak için böyle bir 
başvuruya ihtiyacı bulunmamaktadır.



 
7.1. VERGİ İCRA HUKUKU KONUSUNDA GENEL 

BİLGİLER 

• Vergi alacaklarında takip süreci, yukarıda değinildiği üzere idari yargı kolu içinde sürdürüldüğü halde, icra 
ve iflas hukuku içindeki takip işlemleri adli yargının görev alanı içine girmektedir.  

• Vergi icra hukukunda, yukarıda değinildiği üzere, vergi borçlusunun korunmasına ve verginin tahsil 
edilmesiyle mükellefin durumunun daha da kötüye gitmemesine yönelik önlemler bulunmaktadır. 
Borcun taksitler halinde alınması ve tecil müessesi gibi. İcra ve iflas hukukunda borçluyu koruyan 
hükümler ise, vergi icra hukukuna oranla daha azdır.  

• Vergi alacağını güvence altına alma yönünde ortaya konmuş olan düzenlemeler, vergi icra hukuku 
alanında açık bir şekilde kendisini gösterir. Örneğin, ihtiyati tahakkuk gibi. İhtiyati tedbir gibi benzer 
önlemler bulunsa da böyle bir önlem, icra ve iflas kanununda mevcut değildir. 



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

•  6183 sayılı AATUHK’da vergi alacağının güvence altına alınmasına 
yönelik bazı önlemler almıştır. Vergi alacağının güvence altına 
alınmasıyla ilgili bu hükümleri;  
• Mükelleften teminat veya kefil gösterilmesinin istenmesi,   
• İhtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz yoluna gidilmesi,   
• Diğer önlemler,   

• şeklinde bir ayırıma tabi tutabiliriz: 



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• 7.2.1. MÜKELLEFTEN TEMİNAT VE KEFİL 
GÖSTERİLMESİNİN İSTENİLMESİ  
• AATUHK’nın 9. maddesinde hangi hallerde teminat istenebileceği ve 11. 

maddesinde de şahsi kefalete ilişkin hükümler bulunmaktadır. 



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• 7.2.1.1. Teminat İsteme  
• Kanun’un 9. maddesine göre mükelleften teminat istenmesi iki halde ortaya çıkar:  

• Bunlardan birincisi, VUK’nın 344. maddesi uyarınca vergi ziyaı suçu ile 359. maddesinde 
belirlenmiş olan kaçakçılık suçu olarak kabul edilen hallerin, var olması halidir.  
• Bilindiği üzere vergi ziyaı suçu, idari vergi suçları sınıflaması içinde yer alan suçlardandır. Kaçakçılık suçu ise, 

kamusal vergi suçları içinde yer alır.  

• Mükelleften teminat istenmesi için, sözü edilen bu iki suça ilişkin olarak vergi salınması işlemelerine 
başlanılmış olması gerekir. Vergi salınması işlemlerine başlanılmış olması halinde, vergi incelemesine yetkili 
memurlarca yapılan ilk hesaplamalara göre belirtilen tutar üzerinden vergi daireleri tarafından teminat istenir 

• Belirtilmiş olan şartların gerçekleşmesi halinde, teminat istemek ihtiyari değildir. Yani bu durumlarda idarenin 
teminat istemesi şarttır



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• Teminat istenilmesini gerektirebilecek ikinci hal ise, Türkiye’de ikametgahı 
bulunmayan vergi borçlusunun durumunun alacağın tahsilinin tehlikede 
olduğunu göstermesi halidir. 

• Bu halde teminat istenmesi zorunlu değildir.



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• 7.2.1.2.  Kefil Gösterilmesinin İstenilmesi 
• Vergi alacağının güvence altına alınmasında esas olan, teminat 

gösterilmesidir. Bu türlü teminatı sağlayamayanlar, kefil gösterebilir. 



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

•  Kanun’un 11.maddesini göz önüne alınarak kefil göstermede aranan 
şartları şu şekilde sıralayabiliriz: 
• Gösterilecek kefilin muteber bir kefil olması gerekir 
• Kefilin borca, müteselsil kefil veya müşterek müteselsil borçlu sıfatı ile kefalet etmesi 

gerekir.  
• Kefalet tespit edilecek şartlara uygun olarak noterden tasdikli sözleşme ile yapılmalıdır.  
• Şahsi kefalet yolunun veya kefilin kabulü ilgili dairesine bırakılmıştır. 



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• 7.2.2. İHTİYATİ TAHAKKUK VE İHTİYATİ HACİZ YOLUNA 
BAŞVURMA  

• 7.2.2.1. İhtiyati Tahakkuk  
• Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesiyle verginin tahakkuku arasında geçen zaman 

içinde, mükellefin hal ve hareketleri ileride verginin alınmasını güçleştirecek göstergeler 
içinde bulunduğu takdirde, vergi alacağını güvence altına alabilme bakımından verginin 
tahakkukunun öne alınması yoluna gidilebilir.  

• İcra hukukunda bu güvenlik yoluna, ihtiyati tahakkuk denilmektedir. 



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• Bu bakımdan ihtiyati tahakkuk yoluna gidilebilmesi, Kanun’un 17. maddesinde bazı şartlara 
bağlanmıştır. Bu şartlar;  
• Yukarıda belirtilmiş bulunan borçludan teminat istenmesini gerektiren hallerin mevcut olması,   
• Borçlunun belli bir ikametgahının olmaması,  
• Borçlunun kaçmış bulunması veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimallerinin bulunması,  
• Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli bir müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan mal bildiriminde 

bulunmuş olması,   
• Mallarından bir kısmını veya tamamını çeşitli yollarla kaçırarak vergi borcunun ödenmesini engelleyen veya tahsilini 

zorlaştıran borçlu hakkında, Kanun’un 110. maddesi gereğince takibata girişilmesi,  
• Teşebbüsün muvazaalı veya başkasına ait olduğunun delillerle tespit edilmiş halinin var olması,  

•  dır



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• İhtiyati haciz teminat karşılığında kaldırılabilir (AATUHK. mad.16). 
• Haklarında ihtiyati haciz uygulananlar, haczin uygulanması, gıyapta 

yapılan hacizlerde haczin tebliği tarihinden itibaren, yedi gün içinde 
ilgili vergi dairesine dava açabilir. 

• Vergi mahkemelerinin bu konuda vermiş oldukları kararlar kesindir 
(AATUHK. mad.15).  



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• 7.2.3. DİĞER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ  
• 7.2.3.1.  Vergi Alacaklarında Rüçhan Hakkı  
• AATUHK’nın 21.maddesine göre, “Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya 

çevrilmeden önce o mal üzerinde kamu alacağı için de haciz konulursa bu alacakta hacze iştirak 
eder ve aralarında satış bedeli garameten taksim olunur.” 

• Ancak, üçüncü kişilerin rehinli alacaklarının hakları saklıdır. (Yalnız, gümrük ve emlak vergisi gibi 
eşya ve gayrimenkulün kendisinden doğan vergi alacakları, o eşya ve gayrimenkul bedelinden 
tahsil edilmesinde rehinli alacaklardan önce gelir.



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• 7.2.3.2. Vergi Sorumlularının ve Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  
• AATUHK’nun 22. maddesine göre, “Amme alacağını borçlusundan kesip tahsil dairesine 

ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahıslar, bu vazifelerini kanunlarda veya bu 
kanunda belli edilen zamanlarda yerine getirmedikleri takdirde, ödenmeyen alacak bu hakiki ve 
hükmi şahıslardan bu kanun hükümlerine göre tahsil olunur.” 

• Vergi sorumlularının sorumluluğu, hem vergiyi kesme hem de ödemeyi kapsar. Bu nedenle, 
vergiyi kestiği halde vergi dairesine ödemeyen kişi, doğal olarak sorumlu olacaktır. 



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• 7.2.3.3. Vergi Alacağının İadesinde Yapılacak Mahsuplar (Takas)  
• Tahsil edilip de kanuni nedenlerle iade edilmesi gereken vergiler, mükelleflerin vergi idaresine 

olan muaccel borçlarına mahsup olunur ve iade edilmesi gereken vergilerden arta kalan bir kısım 
kaldığında da bu miktar mükellefe iade edilir.  

• Bu amaçla düzenlenen Kanun’un 23. maddesi “Tahsil Edilen Amme Alacaklarından Yapılacak 
Reddiyat Sebebiyle Mahsuplar” başlığını taşımaktadır. Esasında bu hüküm, özel hukuktaki 
takastan başka bir şey değildir.



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• 7.2.3.4. Bazı Tasarruflar Hakkında İptal Davası Açılması  
• Kanun bazı vergi dairelerine, vergi alacağının tahsiline engel olan ve kanunda belirtilen bazı 

tasarrufların iptal için adli mahkemelerde iptal davası açabilme yetkisi getirmiştir.  
• Bu konuda Kanun’un 24. maddesinde, “vergi borçlusunun bu Kanun’un 27, 28, 29 ve 30. 

maddelerinde yazılı tasarruf  ve muamelelerinin iptali için umumi mahkemelerde dava açılır ve bu 
davalara diğer işlere takdimen umumi hükümlere göre bakılır.” denilmiştir. 



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• İptal davası, borçlu ile hukuki muamelelerde bulunan veya kendisine ödeme yapılan kimselerle, bunların 
mirasçılarına ve suiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı açılır (AATUHK. mad. 25).  

• Bu hükme göre, vergi borçlusunun Kanun’un 27, 28, 29 ve 30. maddelerindeki tasarruf  muameleleri 
yaptığı kimselerle, yine aynı maddelerdeki tasarruflar nedeniyle ödeme yaptığı kimseler aleyhine, 
hüsnüniyetleri olsun olmasın dava açılabilecektir.  

• Bunlar dışında kalan diğer üçüncü şahıslar aleyhine dava açılabilmesi, dava açılacak kişinin suiniyet sahibi 
olmasına bağlıdır. Yani, iptal konusu bir tasarrufa konu olan bir malı alan kimse, bu malı borçlunun bu 
durumunu bilen veya bilmesi gereken birine temlik ederse, malı temellük eden aleyhine de dava açılabilir. 



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• Sözü edilen tasarruf ve muamelelerden yararlananlar elde ettiklerini iade 
etmeye, elden çıkarmışlarsa takdir edilecek bedellerini vermeye mecburdur 
(AATUHK. mad. 31). 

• İptal davasının beş yıllık süre içinde açılması gerekir



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• 7.2.3.5. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  
•  Hükmü şahısların tasfiyesinde, bu şahısların borçlu bulundukları vergi 

borçlarını ödeme ve kanunun getirmiş olduğu diğer yükümlülükleri yerine 
getirme sorumluluğu, tasfiye memurlarına aittir. Hükmi şahsiyeti olmayan 
ortaklıklarla yabancı kurumların Türkiye’deki kuruluşlarının tasfiyesinde, 
bunların sorumlulukları tasfiyeyi yürütenlere geçer (AATUHK. mad. 32). 



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• 7.2.3.6. Sermayesi Paylara Bölünmemiş Şirketlerin Tasfiyesini Talep Etme  
• AATUHK’nın 34. maddesinde, borçluya ait mal bulunmadığı veya vergi alacağını karşılamaya 

yetmediği yahut borçlu veya ortaklık tarafından teminat gösterilmediği takdirde, borçlunun sermayesi 
paylara bölünmüş olmayan ortaklıktaki paylarından vergi alacağının tahsili için ortaklığın feshini 
isteyebilir, denilmektedir.  

• Sermayesi paylara bölünmüş olan şirketlerin bu maddeye dayanarak feshi istenemez. Yalnız, 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklıklarının vergi borcundan dolayı 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin de tasfiyesi istenebilir.



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• 7.2.3.7. Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluklarının Genişletilmesi  
• AATUHK’nın 35. maddesi, hükmüne göre, vergi idaresi, limited şirketin vergi borcunu karşılamaya 
şirket sermayesi yetmediği takdirde, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil 
edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağı için, o şirketin ortaklarını sermaye hisseleri oranında doğrudan 
şahsen sorumlu tutarak, onları şahsi mal varlıkları ile de takip edebilirler. 



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• 7.2.3.8.  Anonim Şirketlerde Ortakların Sorumlulukları  
•  Anonim şirketlerde sorumluluk, kanuni temsilci olarak yönetim kurulu üyelerine 

aittir. Anonim şirketlerde kanuni temsilciler, limited şirket ortaklarından farklı 
olarak, sermaye hisseleri oranında değil, şirketten tahsil edilemeyen borcun 
tamamından şahsen sorumludurlar (AATUHK. mük. mad. 35)  



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• 7.2.3.9. Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi, Devri ve Şekil 
Değiştirmesi Halinde Sorumluluk  
•  İki veya daha ziyade hükmi şahsın birleşmesi halinde yeni kurulan hükmi şahıs; 

devir halinde devir alan hükmi şahıs; bölünme halinde bölünen hükmi şahsın 
varlıklarını devir alan hükmi şahıslar; şekil değiştirme halinde yeni hükmi şahıs; 
birleşen, devir alınan, bölünen veya eski şekildeki hükmi şahıs ve şahısların yerine 
geçer ve onların vergi yükümlülüklerini yerine getirir, hükmünü getirmiştir 
(AATUHK. mad. 36). 



7.2.  VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA 
ALINMASI

• 7.2.3.10.  Mirasçıların Sorumluluğu  
• Borçlunun ölüm halinde, mirası ret etmemiş mirasçıları hakkında AATUHK. hükümleri uygulanır.  
• Maddede, borçlunun ölümü halinde borçlunun ölümünden önce başlanmış olan işlemlere devam 

olunur hükmüne yer verilmiştir 
• Terekenin bir mahkeme veya iflas dairesi tarafından tasfiyesini gerektiren haller bu hüküm dışındadır.  
• Mirasçılar, mükellefin ölümü halinde müteselsil olarak değil paylarına düşen miktar ile sorumlu 

tutulmuştur. 



7.3. VERGİ BORÇLUSUNA TANINAN 
KOLAYLIKLAR 

• Vergi borçlusuna tanınmış olan bu kolaylıkları; tecil, tehir ve terkin şeklinde 
sıralamak mümkündür. Hatta bir bakıma zamanaşımı da bu kolaylıklar 
arasında sayılabilir. 
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KOLAYLIKLAR 

• 7.3.1. TECİL  
• Vergi borcunun vadesinde ödenmesi veya vergi borçlusuna haciz uygulanması veya haciz olunmuş olan 

malların paraya çevrilmesi vergi borçlusunu çok güç duruma düşürecekse, borç tecil olunabilir.  
• Tecil, yazılı talep üzerine ve teminat gösterilirse gerçekleştirilir.  
•  Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait mahkeme masrafı, vergi cezası, para cezası ve gecikme 

zammı alacakları 36 ayı geçmeyecek şekilde ve faiz alınarak tecile tabi tutulabilir.  
• Tecil yetkisini kullanacak veya bu yetkiyi devir edecek olanlar, devlete ait vergi alacaklarında Maliye 

Bakanlığıdır. 
•  Tecilde taksit zamanları ve tecile ilişkin diğer şartlar, tecile yetkili makamlarca tespit olunur.



7.3. VERGİ BORÇLUSUNA TANINAN 
KOLAYLIKLAR 

• 7.3.2. YÜRÜTMENİN YARGI KURULUŞLARINCA DURDURULMASI  
• İki alt başlık altında ele almak gerekir:  

• Bunlardan birincisi, yürütmeyi durdurma süresinin tecilden kısa olması halidir   

• İkinci durum ise, yargı kuruluşlarının yürütmeyi durdurma süresinin idarenin tecil süresinden uzun olması 
halidir



7.3. VERGİ BORÇLUSUNA TANINAN 
KOLAYLIKLAR 

• 7.3.3. ÖLÜM HALİNDE TAKİBİN GERİ BIRAKILMASI  
•  Kanun’un 50. maddesine takibatın bir süre ertelenmesi hükmü getirilmiştir.  
• Bu hüküm;  

• Karısı yahut kocası, kan ve sıhriyet itibariyle usul veya fürundan birisi ölen borçlu hakkında takip, üç gün için 
geri bırakılır.  Borçlunun ölümü halinde ise, terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün için 
takip geri bırakılır. Üç günün bitiminde terekenin borçları için takibata devam olunur,   

• şeklindedir. 



7.3. VERGİ BORÇLUSUNA TANINAN 
KOLAYLIKLAR 

• 7.3.4. TERKİN  
• 7.3.4.1. Doğal Afetler Nedeniyle Terkin  
• Tahakkuk eden vergi alacaklarının terkini ise, AATUHK’nın 105. maddesinde hüküm 

altına alınmıştır. Bu ifadeye göre, vergi alacağının terkin edilebilmesi için bazı şartlar 
gerekir: 
•  Terkin edilecek alacaklar, doğal afetlerin meydana geldiği tarihte tahakkuk ettirilmiş alacak olması 

gerekir. 



7.3. VERGİ BORÇLUSUNA TANINAN 
KOLAYLIKLAR 

• Bir vergi alacağının terkin edilebilmesi için, yangın yer sarsıntısı, yer kayması, su 
basması, kuraklık, don, zararlı hayvan ve haşarat istilası ve buna benzeyen afetler 
yüzünden zarara uğrayan varlıkların ve ürünlerin en az üçte ikisinin kaybedilmiş 
olması ve bunun vergi borcunu ödemeyle ilgili gelir kaynakları ile ilişkili olması 
gerekir.  

• Bu konuda vergi alacaklarının kısmen veya tamamen terkin edileceğine yönelik 
Bakanlar Kurulu kararı olmalıdır. 



7.3. VERGİ BORÇLUSUNA TANINAN 
KOLAYLIKLAR 

• 7.3.4.2. Tahsil İmkansızlığı Nedeniyle Terkin 

• Tahsil imkansızlığı ile terkin başlığı altındaki AATUHK’nın 106. maddesinde iki 
konu ele alınmıştır.  

• Bunlardan birincisi, yapılacak takip sonunda alacağın tahsilinin imkansız olduğu 
görülerek alacağın terkin yoluna gidilmesidir.  

• İkincisi ise, vergi alacağını tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olması 
halidir.



7.3. VERGİ BORÇLUSUNA TANINAN 
KOLAYLIKLAR 

• 7.3.5. ZAMANAŞIMI  
• Vergi hukukunda üç tür zamanaşımı vardır.   

• Bunlardan birisi, hatırlanacağı üzere tarh zamanaşımıdır. Tarh zamanaşımı, VUK’nın 113 ve 114. maddesinde 
düzenlenmiştir.   

• İkinci tür zamanaşımı, ceza kesmede zaman aşımıdır. Ceza kesmede zamanaşımı VUK’nın 374. maddesinde 
hüküm altına alınmıştır.  

• Vergi hukukunda yer alan üçüncü zamanaşımı ise, AATUHK’nın 102. maddesinde hüküm altına alınmış olan 
tahsil zamanaşımıdır.  

• Bu Kanunda, zamanaşımının kesilmesi ve durması konusu Kanun’un ayrı maddelerinde düzenlenmiştir



7.4. GECİKME ZAMMI 

• Vergi borçları hakkında ne gibi işlemlere gidileceğini ikiye ayırarak 
açıklamak gerekir: 
• Bunlardan birincisi, vergileme süreci içinde olan düzenlemelerdir. Bu konu VUK’nın 110, 111 ve 

112. maddelerinde düzenlenmiştir. 112. maddede tespit edilmiş olan esaslar içinde gecikme faizi 
alınma yoluna gidileceği hüküm altına alınmıştır.  

•  Vergi borcunun ödenmesi ile ilgili diğer düzenlemeler ise, vergilerin tahsil dönemine ilişkin olan 
hükümlerdir. Bu konu da, AATUHK’nın 37 ile 48. maddeleri arasında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.



7.4. GECİKME ZAMMI 

• Kanun koyucu, vergi borcunu zamanında ödemeyenler için gecikme zammı adıyla 
Kanun’un 51 ve 52. maddeleriyle ayrı bir yükümlülük getirmiştir. Görülmektedir ki, 
gecikme faizi, borcun tahakkuk süresiyle ilgili bir yükümlülük olmasına karşılık; gecikme 
zammı, tahsile ait bir mükellefiyettir.  

• Kanun’un 52. maddesinde, borcun ödenmesinin borçlunun iradesi dışına çıktığı ve 
gecikmede artık ona kusur yüklenemeyecek olan bazı durumlar, gecikme zammının 
işlemesini sona erdiren haller olarak belirlenmiştir. Bunlar, tecil, haciz, iflas ve aciz 
halleridir. 



7.5. VERGİ ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ 

• 7.5.1. CEBREN TAHSİL KONUSUNDA GENEL BİLGİLER  
• Vergi icra hukukunda cebren tahsil üç şekilde yapılır. Bunlar:  

• Borçludan teminat alınmışsa teminatın paraya çevrilmesi, kefil gösterilmiş bulunuyorsa 
kefilin takibi,   

• Haciz ve satış,   
• Şartların gerçekleşmiş olması halinde borçlunun iflasının istenmesi,   

• yollarıdır. 
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• Teminatın paraya çevrilmesi, Kanun’un ödeme emri başlığını taşıyan 56. 
maddesi hükmüne göre yapılması gerekir. Kefilin takibi ise, Kanun’un 11. 
maddesindeki hükme dayanarak, asıl borçlu hakkında takibin sonuçsuz 
kalmasını beklemeye gerek yoktur.   

• Haciz ve satış işlemlerinde, bu Kanun’un haciz ve satışa ilişkin hükümleri 
uygulanır.  

• Borçlunun iflasa tabi şahıslardan olması ve İİK’daki iflas hallerinin 
bulunmasıdır. 
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• 7.5.2. ÖDEME EMRİ  
• 7.5.2.1. Ödeme Emri Uygulaması  
• AATUHK’nın 55. maddesinde, ödeme emri ile ilgili hükümler 

bulunmaktadır.  
• Bu hükme göre vergi alacağını vadesinde ödemeyenlere yedi gün 

içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildirimde bulunmaları gereği 
vergi idaresince bir ödeme emri ile tebliğ olunur.
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• Mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında üç ayı geçmemek üzere 
uygulanacak hapis cezası, sadece borçluyu mal bildirime zorlamak için 
konulmuş bir tazyik hükmüdür.  

• Bu bakımdan borçlu mal bildiriminde bulunduğu anda henüz hapis 
olunmamışsa hapis kararının infaz edilmemesi, hapis edilmişse derhal 
tahliyesi gerekir. 
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• 7.5.2.2. Ödeme Emrine İtiraz  
• Kendisine ödeme emri tebliğ edilen şahıs, böyle bir borcu olmadığını veya kısmen 

ödediğini veya zamanaşımına uğradığını ileri sürerek, itiraz edebilir.  
• Ödeme emirlerine karşı açılan davalarda görevli mahkeme, vergi mahkemeleridir 

(BİMK. mad. 6). Dava açma süresi, tahakkuk aşaması sırasında açılan vergi 
davalarından daha kısa tutulmuş ve süre yedi gün olarak hüküm altına alınmıştır. 
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• Ödeme emirlerine karşı dava açılması yürütmeyi kendiliğinden durdurmaz 
• Ancak yürütme, talep edilmesi ve teminat gösterilmesi halinde 

durdurulabilir.  
• Yürütmenin durdurulması talebinin reddi halinde, duruma göre bölge idare 

mahkemesine veya Danıştay’a gidilebilir (İYUK. mad. 45,46). 
• Açılan davaların vergi mahkemeleri tarafından yedi gün içinde karara 

bağlanmasını esasını kabul etmiştir (AATUHK. Mad. 58). 
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• 7.5.3. MAL BİLDİRİMİ  
• Mal bildirimi, borçlunun gerek kendisinde gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mali alacak ve haklardan 

borcuna yetecek miktarın türünü, niteliğini, özelliğini değerini ve her türlü gelirlerini veya haczi kabil mal veya 
geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna göre borcunu ne surette ödeyebileceğini 
yazı ile veya sözle vergi dairesine bildirmesidir (AATUHK. mad. 59). 

• Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, yedi günlük süre içinde borcunu ödemediği ve mal bildiriminde 
bulunmadığı takdirde, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere 
hapisle tazyik olunur.  

• Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin tebliğ edilmesi ve yedi gün- lük sürenin bitmesinden sonra, vergi dairesinin 
yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hakimi tarafından verilir. Bu kararlar Cumhuriyet Savcılarınca derhal infaz 
olunur (AATUHK. mad. 60). 
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• 7.5.4. CEBREN TAHSİL YOLLARI  
• 7.5.4.1. Teminatın Paraya Çevrilmesi ve Kefilin Takibi  

• 7.5.4.1.1. Teminatın Paraya Çevrilmesi  
• Yedi gün içinde borç ödenmediği takdirde, teminat AATUHK. hükümlerine göre paraya 

çevrilerek vergi alacağı tahsil edilir (AATUHK .mad. 56).
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• 7.5.4.1.2. Kefilin Takibi  
• Kanun’un 11. maddesindeki şahsi kefalet, müteselsil kefil ve müşterek 

müteselsil borçlu sıfatı ile kefalet şeklindedir. Bu bakımdan vergi 
borçlusunun borcunu ödememesi halinde, onun hakkındaki takibin 
sonuçsuz kalmasını beklemeden aynen borçlu gibi kefile başvurmak 
mümkündür. 
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• 7.5.4.2.  Haciz  
• 7.5.4.2.1. Haciz Konusunda Genel Bilgi  
• Vergi borcu vadesinde ödenmediğinde, borçlunun mal bildiriminde gösterdiği veya 

vergi dairelerinin tespit etmiş olduğu kendisi veya üçüncü şahıslar elindeki menkul 
ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarından alacağa yetecek miktarı, vergi 
dairesi tarafından haciz olunur (AATUHK. mad. 62). 
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• 7.5.4.2.2. İstihkak İddiaları  
• 7.5.4.2.2.1. Borçlunun Elindeki Haczedilen Mallara Karşı İstihkak 
İddiaları  

• Borçlunun elinde haczedilen mallara karşı istihkak iddiaları Kanun’un 66. maddesinde 
düzenlenmiştir. Borçlunun elindeki mallar için iki yönden istihkak iddiası ileri sürülebilir:  
• Borçlu haciz sırasında, elinde bulunan bir malı üçüncü şahsın mülkü veya rehni olarak gösterebilir.  

• Diğer taraftan üçüncü şahıs tarafından da, o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia 
edilebilir. 
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• Vergi dairesi haciz zaptını aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde iddiayı ret 
etmediği takdirde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılır.  

• Bu nedenle, bu süre içinde durumu incelemesi ve bir karara varması zorunludur.  
• İstihkak iddiası kabul edilirse, o mal üzerindeki haciz kaldırılır.  
• İstihkak iddiası haklı bulunmazsa, talep ret edilir. Üçüncü şahıs tebliğ tarihinden 

itibaren yedi gün içinde itiraz etmediği takdirde istihkak iddiası dinlenmez . 
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• 7.5.4.2.2.2. Üçüncü Şahıs Elindeki Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları  
• Haczedilen mal borçlunun elinde olmayıp da, o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir 
şahıs elinde bulunuyorsa, haczi yapan memur tarafından durum haciz zaptına geçirilir ve haciz zaptı vergi 
dairesine verilir  

• Malın borçluya ait olduğu iddiasına katılan vergi dairesi durumu alacaklı kamu idaresine bildirir. 
•  İdare bildirme tarihinden itibaren on beş gün içinde dava açmadığı takdirde istihkak iddiası kabul edilmiş sayılır 

(AATUHK. mad. 67).  

• Bu takdirde, alacaklı kamu idaresinin durumu vergi dairesine bildirerek yapılmış olan haczin kaldırılmasını 
istemesi gerekir. 
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• 7.5.4.2.2.3. İstihkak İddialarına Karşı Dava Açılması  
• İstihkak davası açma konusunu iki bakımdan ele almak gerekir.  
• Eğer borçlunun elinde haczedilen mallarla ilgili olarak istihkak davası açılması gerekiyorsa, 

dava istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi tarafından açılır.  
• Üçüncü şahıs elinde haczedilen mallara karşı açılacak istihkak davalarında ise, dava açma yükü 

istihkak iddiasını kabul etmeyen kamu idaresine düşer (AATUHK. mad. 66, 67). Bu 
durumlarda üçüncü şahsın dava açma süresi yedi gün ve idarenin dava açma süresi ise on beş 
gündür. 
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• 7.5.4.2.3. Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak  
• Kanun’un 69. maddesi, kamu idareleri arasında hacze iştirake imkan tanımaktadır. 

Bu maddeye göre, bir kamu idaresinin diğer bir kamu idaresinin haczine iştirak 
edebilmesi için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir.  
• Bunlardan biri, hacze iştirak ettirilmek istenen vergi alacağının, daha önce haciz yapılmış olan kamu 

idaresinin haczi tarihinden önce tahakkuk ettirilmesidir.  

• İkincisi ise, daha önce haczi yapmış kamu idaresinin haczetmiş olduğu mallardan herhangi birisinin paraya 
çevrilmemiş olmasıdır.
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• 7.5.4.2.4. Haczedilemeyecek Mallar  
• Haczi mümkün olmayan mallara örnek olarak; devlet malları ile özel kanunlarda haczi 

mümkün olmadığı gösterilen malları; borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise; 
borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları; borçlunun yaşama düzenine göre evi, 
gösterilebilir.  

• Kanun’un 71. maddesinde de borçluya ait bazı gelirlerin, kısmen haciz edilebileceği 
belirtilmiştir. 
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• 7.5.4.2.5. Haczin Sonuçları  
• Haczinden sonra, haczedilen mallar paraya çevrilir. Satıştan elde edilen bedelden, takip 

masrafları ve takip edilen vergi alacağı düşüldükten sonra, geriye kalan kısım borçlunun 
ödeme zamanı gelmiş ve muaccel olmuş vergi borçlarına mahsup edilir.  

• Hacze iştirak eden başka daire yoksa ve arta para kalmışsa, bu tutar borçluya verilir. 
Hacze iştirak etmiş başka daire varsa, kalan kısımdan önce bu dairelerin alacakları ayrılır 
ve daha sonra da arta kalan miktar borçluya verilir. 
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• 7.5.4.2.5. Haczin Sonuçları  
• Haczinden sonra, haczedilen mallar paraya çevrilir. Satıştan elde edilen bedelden, takip 

masrafları ve takip edilen vergi alacağı düşüldükten sonra, geriye kalan kısım borçlunun 
ödeme zamanı gelmiş ve muaccel olmuş vergi borçlarına mahsup edilir.  

• Hacze iştirak eden başka daire yoksa ve arta para kalmışsa, bu tutar borçluya verilir. 
Hacze iştirak etmiş başka daire varsa, kalan kısımdan önce bu dairelerin alacakları ayrılır 
ve daha sonra da arta kalan miktar borçluya verilir. 
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• 7.5.4.2.6. Aciz Hali  
• Borçlu hakkında yapılan takibat sonunda, borçlunun takip edilecek malı olmadığı veya 

mallarının satış bedeli borcunu karşılamaya yetmediği takdirde, borçlu aciz halinde 
sayılır (AATUHK. mad. 75).  

• Aciz hali bazı hukuki sonuçlar doğurur. Bunlar, Kanun’un 76. maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna göre, aciz halindeki borçlu hakkında teminat ve faiz aranmadan, 
Kanun’un 48. maddesindeki esaslar içerinde iki yıla kadar borcun tecili mümkün hale 
gelir. 
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• 7.5.4.2.7. Menkul Malların Haczi ve Satışı  
• 7.5.4.2.7.1. Menkul ve Gayrimenkul Kavramı 
• AATUHK’da, menkul ve gayrimenkul kavramlarının sınırlarının belirlenmesinde, bir 

bakıma TMK’ya yaklaşmıştır. Yani, gayrimenkul mallar ile gemiler dışındaki her 
türlü değeri menkul mal kavramı içinde sokmuştur.
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• 7.5.4.2.7.2. Menkul Malların Haczi 
•  Her türlü menkul mallar cins ve türleri, nitelikleri, alametleri, sayı ve miktarları ve 

tahmin edilen değerleri haciz zaptında tespit edilmek suretiyle tespit olunur (AATUHK. 
mad. 77)  

• Haciz sırasında, borçlu veya zilyet veya bunların vekilleri, işçi, müstahdem veya 
ailelerinden birisi, kendilerini temsilen bulunur. 
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• 7.5.4.2.7.3. Menkul Malların Satışı  
• Vergi borçları dolayısıyla haczedilmiş olan menkul malların satışı, haczin yapıldığı tarihin 

üçüncü gününden itibaren üç ay içinde vergi dairesince yapılır.  
• Menkul malların hangi usuller içerisinde satılacağı, Kanun’un 84, 85, 86 ve 87. 

maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre menkul mallar, vergi dairelerince 
açık artırma ve peşin olarak satılır. 
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• Alıcı malı almaktan vazgeçer veya kendisine verilen süre içinde malın bedelinin 
tamamını ödemezse, mal ikinci kez artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. 

• Bu durumda, iki ihale arasındaki fark, diğer zararlar ve yüzde 5 faiz tutarı, birinci ihale 
üzerinde kalan kişiden tahsil edilir.  

• İkinci ihaleye de talip çıkmaması dolayısıyla ihale yapılamadığı takdirde, birinci ihale 
bedeli, diğer zararlar ve yüzde 5 faiz, bu kanun hükümlerine göre ilk ihaleyi alandan 
tahsil edilir ve mal kendisine terk olunur. 
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• Haczedilen menkul mallara ilk ihalede verilen bedel malın değerinin yüzde 75 inden 
aşağı olması halinde veya mala hiç alıcı çıkmaması durumunda, ilk artırma tarihinden 
başlayarak on beş gün içinde ve uygun görülen zamanlarda bu mallar tekrar satışa 
çıkarılır.  

• İkinci artırmada verilen bedel ne olursa olsun satış gerçekleştirilir. Bütün bu çalışmalara 
rağmen malın satışı yine gerçekleştirilemezse, belirtilen on beş günlük sürenin 
bitiminden itibaren altı ay içinde pazarlıkla satış yapılabilir.  

• Bu suretle de satış yapılamadığı takdirde haczedilen mallar borçluya geri verilir. 
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• 7.5.4.2.8. Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı  
• 7.5.4.2.8.1. Gayrimenkul Malların Haczi  
• Kanun’un 88. maddesinde, “Her türlü gayrimenkul malların, gemilerin haczi sicillerine 

işlenmek üzere haciz keyfiyetinin tapuya veya gemi sicillerinin tutulduğu daireye tebliğ 
edilmesi suretiyle yapılır.” denilmektedir.
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• 7.5.4.2.8.2. Haciz Edilen Gayrimenkul Malların Satışı  
• Hacizden sonra satışa çıkarılacak gayrimenkul mallara bilirkişinin de düşüncesini almak suretiyle satış 

komisyonu tarafından rayiç değer biçilir (AATUHK. mad. 91). 
• Gayrimenkul mallar, satış komisyonlarınca açık artırma ile satılır.  
• Vergi dairesi gayrimenkul satışını, artırma tarihinden en az on beş gün önce ilan eder. 
•  İhalenin yapılabilmesi için, artırma bedeli biçilmiş olan değerin yüzde 75’ini bulması gerekir. Eğer 

kamu alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul ile temin edilmiş ise, artırma bedelinin, 
belirtilen şekilde rüçhanı olan alacakların tutarından fazla olması ve yapılmış ve yapılacak giderleri de 
karşılaması gerekir. 
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• Yapılan açık artırmada belirtilen miktarın elde edilmesi sağlanamaz ise, en çok artıranın 
taahhüdü saklı kalmak şartıyla artırma süresi yedi gün daha uzatılır.  

• Süre bitiminde aynı saatte tekrar ihale yapılır ve yapılan ihalede gayrimenkul en çok 
artırana ihale edilir.  

• Ancak gayrimenkul üzerinde rüçhanlı alacak bulunduğu takdirde, bu ihalede de, ihale 
bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte giderleri karşılaması gerekir. Yoksa, gene ihale 
yapılamaz (AATUHK. mad. 95). 



7.5. VERGİ ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ 

• Sözü edilen artırmada da alıcı çıkmadığı veya teklif  edilen bedel ikinci ihalede belirtilen miktarları 
aşmadığı takdirde, gayrimenkul vergi idaresinde teferruğ edilinceye kadar (satın alınıncaya kadar) 
gayrimenkul üzerindeki haciz devam eder. 

• Gayrimenkulün idarece satın alınması tarihine kadar istekli çıkmasa da, vergi dairesi uygun göreceği 
zamanlarda gayrimenkullü satışa çıkarabilir.  

• Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal ve kendisine verilen süre içinde ödemeyi yapmazsa, 
ihale fesh edilir. Bu durumda gayrimenkul yedi gün içinde tekrar artırmaya çıkarılır. Bu ihalede 
gayrimenkul, en çok artırana ihale edilir. Daha önce kendisine ihale yapılan kimse, iki ihale arasındaki 
farktan, kanunda belirtilen tutardaki faizden ve diğer zararlardan sorumludur (AATUHK. mad. 97). 
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• 7.5.4.3. İflas Yolu ile Takip ve Konkordato  
• 7.5.4.3.1. İflas Yolu ile Takip  
• Vergi icra hukukunda zorunlu takip yollarından biri de, vergi borçlusunun iflasının istenmesi 

yoludur.  
• İflas yolu ile takip, haciz yolu ile bu kanuna göre takibe devam olunurken istenebileceği gibi, 
İİK’nın ilgili hükümlerindeki şartların bulunması halinde doğrudan doğruya da istenebilir.  

• Kanun, iflasın İİK. hükümlerine göre istenebileceğini hükme bağlamıştır. 
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• 7.5.4.3.2. Konkordato  
• İİK’daki mevcut düzenlemeye dayanarak konkordato hükmünden yararlanmak isteyen herhangi 

bir borçlu, konkordato talebinde bulunabilir.  
• Yani iflasa tabi olsun olmasın her borçlu konkordato talebine bulunabilir. Konkordato, niteliği 

itibariyle borçlunun alacaklıları ile uzlaşmasını ifade eder.  
• Konkordato ile ilgili süreç, İİK’daki hükümler dairesinde yürür. 





Vergi İcra 
Hukuku 
• Vergi 

Alacağının 
Güvence 



Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması 
• Teminat veya Kefil Gösterilmesi 

• Teminat İsteme 
• Kefil Gösterilmesini İsteme 

• İhtiyati Tahakkuk veya İhtiyati Haciz 
• İhtiyati Tahakkuk 
• İhtiyati Haciz 

• Diğer Güvenlik Önlemleri 
• Vergi Alacaklarında Rüçhan Hakkı 
• Vergi Sorumlularının ve Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  
• Takas 
• Bazı Tasarruflar Hakkında İptal Davası Açılması 
• Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 
• Sermayesi Paylara Bölünmemiş Şirketlerin Tasfiyesini Talep 

Etme 
• Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluklarının Genişletilmesi 
• Anonim Şirket Ortaklarının Sorumlulukları 
• Şirket Birleşme, Bölünme,  Devir ve Şekil Değişikliklerinde 

Sorumluluk 
• Mirasçıların Sorumluluğu



Vergi 
Borçlusuna 
Tanınan 
Kolaylıklar 
• Tecil 
• Yürütmenin 



Vergi 
Alacağının 
Cebren Tahsili 
• Haciz 
• Menkul 


