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Önsöz
Sevgili öğrenciler,
“Vergi; ekonomik değerlerin gerçek veya tüzel kişilerden, devlete veya vergilendirme
yetkisine sahip kamu tüzel kişilerine, kamusal ihtiyaçları karşılamak, ekonomik ve sosyal
amaçları gerçekleştirmek üzere, hukuki cebir
altında, karşılıksız ve kesin olarak, belirli kurallara göre aktarımı olarak tanımlanabilir. Vergilendirme süreçleri, demokratik haklardaki genişlemeye ve hukuk kurallarındaki gelişimlere
koşut olarak vergi yükümlüleri lehine, egemen
devlet aleyhine değişime uğramıştır. Devletlerin egemenlik güçlerine dayanarak tek yanlı
ve istedikleri gibi vergi koyma yetkileri zaman
içinde hukuk kuralları ile sınırlandırılmıştır.
Çağdaş hukuk devletinde, bir yandan devletin
egemenliği altındaki kişilerin ve öte yandan
Devletin ve buna bağlı olarak vergi idaresinin
uymak zorunda olduğu hukuk kuralları söz konusudur. Vergilendirme yetkisinin kullanımından kaynaklanan devlet ile birey arasındaki
vergilendirme ilişkisinin düzenlendiği kurallar
bütünü vergi hukukunun; bu kurallara uygun
davranışların hem devlet hem de kişiler bakımından gerçekleştirilme usulleri de vergi usul
hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Vergi
Usul Hukuku vergilendirme ilkelerini, vergi
idaresinin vergilendirme işlemlerinde takip
edeceği prosedürü belirleyen, vergi ilişkisinden doğan, idarenin görev ve sorumluluklarının yanında mükelleflerin hak ve ödevlerinin
yerine getiriliş biçimini, zamanını ve yerini belirleyen kurallardan oluşmaktadır.
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Vergilendirme mülkiyet hakkı başta olmak
üzere, birçok temel hak ve özgürlüklere temas
ettiğinden, vergilendirmeye ilişkin usul düzenlemeleri de büyük önem arz etmekte ve sıkı
kurallarla düzenlenmektedir. Büyük hukukçu
Cevdet Paşa’nın da dediği gibi “usul esasa mukaddemdir” yani “usul, esastan önce gelir”. Usul
düzenlemeleri her alanda olduğu gibi vergi hukuku alanında da esastan önce dikkate alınan
düzenlemelerdir. Vergilendirme alanında Hukuk Devleti ilkesinin somutlaşması bakımından
işlev gören Vergi Usul Hukuku konusunu ele
alan kitabın birinci ünitesinde vergi usul hukukunun anlamı, kapsamı, işlevi, önemi ile temel
ilkeler etraflıca ele alınmıştır. İkinci ve üçüncü
ünitelerde vergi borcunun doğumuyla başlayan ve borcun ortadan kalkmasıyla sona eren
vergilendirme süreci incelenmiştir. Ardından,
vergi hukukundaki süreler; bu sürelerin vergi ödevlisi ve vergi idaresi bakımından hukuki
nitelik-sonuçları ve sürelerin hesaplanma yöntemleri dördüncü ünitede açıklanmıştır. Beşinci
ünitede mükelleflerin ödevleri incelenmiştir.
Altıncı ünitede envanter işlemleri, değerleme
ve amortisman konuları ele alınmıştır. Yedinci
ünitede Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen ve
aynı zamanda vergi denetim araçları olan inceleme, yoklama, arama ve bilgi toplamaya ilişkin
hükümler ve anılan müesseselerin işleyiş usullerine yer verilmiştir. Sekizinci ve son ünitede
vergilendirme sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların vergi mükellefi ile vergi idaresi arasında
idari ve yargı yolları ile çözümlenmesi konularına değinilmiştir.

“Vergi Usul Hukuku” kitabı, uzaktan öğretim
koşullarına uygun olacak şekilde hazırlanmıştır. Her ünitenin başlangıcında yer alan “öğrenme çıktıları” bölümünde ünitede kazanılması
beklenen yeterlilikler belirtilmektedir. Ünite
içerisinde vurgu yapılmak istenen önemli konular ve tanımlamalar sayfa yan boşluklarında yer almaktadır. Ayrıca, ünite içerisinde yer
alan “sıra sizde” soruları çalışılan ünite ile ilgili
olarak öğrenciyi düşünmeye yönlendirmek
üzere hazırlanmıştır. Ünite sonunda yer alan
“kendimizi sınayalım” soruları ise öğrendiklerinizi sınamaya yönelik olarak hazırlanmış test
sorularıdır. Her üniteye ilişkin olarak günlük
yaşamda yazılı ve görsel basında karşı karşıya
kaldığımız haberler de “yaşamın içinden” bölmelerinde yer almaktadır. “Okuma Parçalarında” ise ünitede açıklanan bilgileri pekiştirecek
bazı ek bilgiler verilmektedir.
“Vergi Usul Hukuku” kitabı bir ekip çalışmasının ürünüdür. Öncelikle kitabın hazırlanmasındaki emek ve özverileri için yazarlarımıza ve
kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip
arkadaşlarımıza, desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunarız. Kitabın yararlı ve
başarınızda yardımcı olmasını dileriz.
Editörler
Prof.Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ
Doç.Dr. Canatay HACIKÖYLÜ
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Bölüm 1
Vergi Usul Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler
öğrenme çıktıları

Vergilendirme İşlemlerinin Niteliği ve
Vergi Usul Hukukunun Kapsamı

1
3

Kavramsal Açıklama
1 Usul kavramı, usulün hukuktaki yeri ve
önemini anlayabilme
2 Usul hukuku, idari usul hukuku ve vergi
usul hukuku ilişkisini ifade edebilme

Vergi Usulün İşlevi ve Önemi
5 Vergi usulün temel işlevlerini sıralayabilme
6 Vergi usulün işlevlerinin önemini hukuk
devleti ilkesi ve kamu yararı açısından
açıklayabilme

2
4

3 Vergisel idari işlemlerin niteliğini, türlerini,
unsurlarını, özelliklerini idari işlem teorileri
bakımından değerlendirebilme
4 Vergilendirme işlemlerinin niteliğinden
hareketle belirlenen vergi usul hukukunun
kapsamını ve sınırını belirleyebilme

Vergi Usulde Temel İlkeler
7 Vergilemeden beklenen amaçların
gerçekleştirilmesi için vergi usul hukukuna
egemen olan ilkeleri sıralayabilme ve
açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • Usul • İdari Usul • Vergi Usul • Vergisel İdari İşlem • Vergi Usulün İşlevi
• Vergi Usulde Temel İlkeler
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1

Vergi Usul Hukuku

GİRİŞ
Vergi hukuku, devlet ile kişiler arasındaki vergi
ilişkisinden doğan hak ve ödevler ile vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi
ve şekli hukuk kurallarının bütününü inceleyen
kamu hukuku dalıdır. Vergi hukukunun çalışma
alanı bazı kriterler esas alınarak ayrıma tabi tutulmaktadır. Bu ayrımlardan ilki, maddi vergi hukuku
ve şekli vergi hukuku ayrımıdır. Maddi vergi hukuku, mükellefin ödeyeceği vergi yükünü ortaya
çıkaran ve vergi miktarını etkileyen kuralları içerir.
Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu,
Emlak Vergisi Kanunu gibi kanunlar, vergi matrahı ve vergi miktarını belirlemeye yönelik kurallar
içerdiğinden maddi vergi hukukunun parçasını
oluşturur. Şekli vergi hukuku ise, ödenecek vergiye ulaşıncaya kadar vergilendirme süreci kapsamında izlenecek yol, yöntem ve usulleri gösteren
kısmıdır. Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve İdari Yargılama
Usulü Kanunu ve Gümrük Kanunu (Usul Açısından) şekli vergi hukukunun parçasını oluşturur.
Şekli vergi hukuku, usul hükümlerini içerir. Takip
usulü, yargılama usulü ve bunların dışında kalan
usul hükümleri şekli vergi hukukunun alanına girer. Vergi hukuku ayrımlarından ikincisi, genel vergi hukuku ve özel vergi hukuku ayrımıdır. Genel
vergi hukuku, tüm vergilere ilişkin ortak hükümlerin ele alındığı vergi hukuku kısmıdır. Genel vergi
hukukunda, vergilere ilişkin temel ilke ve kurallar,
vergi ilişkisinin niteliği, vergilendirme süreci (tarh,
tebliğ, tahakkuk ve tahsil) vergi borcunun doğumu
ve ortadan kalkması, vergi cezaları, vergi alacağının zorla tahsili ve uyuşmazlıkların çözüm yollarına ilişkin hükümler ele alınır. Genel vergi hukuku
düzenledikleri hükümlere göre; vergi usul hukuku,
vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku, vergi yargılama hukuku ve uluslararası vergi hukuku şeklinde
bölümlendirilmektedir. Özel vergi hukuku ise, her
bir verginin tek tek ele alınıp incelendiği kısmıdır.
Türk vergi sistemi olarak da isimlendirilmektedir
(Şenyüz ve diğerleri, 2019:13-17).
Bu bölümde, genel vergi hukukunun alt ayrımlarından biri olan vergi usul hukukuna ilişkin genel
bilgiler verilmiştir. Bu kapsamda öncelikle, vergi
usul hukuku ile bağlantısı bakımından usul, idari
usul ve vergi usul kavramları ile usul hukuku, idari
usul hukuku, vergi usul hukuku kısaca açıklanmıştır. Daha sonra, genel olarak vergilendirme işlemle-

rinin niteliği, vergi usul hukukunun kapsamı, işlevi
ve önemi ile vergi usulde egemen olan ilkeler izah
edilmiştir.

KAVRAMSAL AÇIKLAMA
Kavramsal açıklama başlığı altında ilk olarak
usul ve usul hukuku kavramlarına değinildikten
sonra, idari usul ve idari usul hukuku hakkında
açıklamalar yapılıp son olarak da vergi usul ve usul
hukuku kavramları ele alınmıştır.
Genel Olarak Usul ve Usul Hukuku (2. Düzey)
Arapça kökenli “asıllar, kökler, temeller” anlamına gelen usul, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe
Sözlüğünde “Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol, yöntem, tarz, metot, prosedür” şeklinde
tanımlanmıştır. Usul genel olarak, belli bir amaca
yönelik olarak yapılan iş ile ilgili faaliyetin planlı
ve sistematik bir şekilde düzenlenmesidir. Türk Dil
Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğünde hukuki bir terim olarak usul, “Bir yasama veya idare işleminin
hazırlanması, yapılması veya yürürlüğe konması
sırasında uyulması gereken hükümler ve izlenecek
yollar” şeklinde tanımlanmıştır. Başka bir anlamıyla hukukta usul, hak ve yükümlülüklerin ya da
hukuki durumların ortaya çıkışı veya icrasının, az
ya da çok şekle ilişkin bir hükme bağlanması olarak ifade edilebilir (Akyılmaz, 1998:35). Bağımsız
bir hukuk dalı olarak usul hukuku, birbiriyle ilişki
içinde bulunan birey ya da kurumların, bu ilişkilerden doğan haklarını ne şekilde talep, müdafaa
ve temin edeceğini gösteren usul ve şekillere ait kurallardan oluşur (Özkan, 2000:14). Güçler ayrılığı
ilkesine göre bir hakkın aranması yargı organında
gerçekleştiği için usul hukuku daha çok yargılama
hukuku ile özdeşleştirilmektedir ancak bundan çok
daha geniş bir kapsama sahiptir. Yasama organı belli bir usule göre çalışmakta, yürütme organı belli
bir usule göre iş ve eylemlerini gerçekleştirmektedir. Bu sebeple usul hukuku, hukukun düzenlediği her alanda, maddi hukuktan doğan hakların
korunması, saptanması ve gerçekleştirilmesine hizmet eden bir hukuk dalıdır. Maddi hukuk, usule
bağlıdır (Akyılmaz ve Diğerleri, 2016:532).
Her bir hukuk dalının düzenleme alanına göre,
uyulması gereken kurallar ve izlenecek yollar birbirinden farklı olabilmektedir. Genel usul hukuku, düzenleme alanına göre; yargılama usulü, takip usulü ile yargılama ve takip dışında kalan usul
hükümleri (usul hukuku) şeklinde üç ana dala
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ayrılarak incelenmektedir. İdari Yargılama Usulü
Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, Hukuk
Muhakemeleri Kanunu, vb. yargılama usulüne
ilişkin kuralların yer aldığı kanunlardır. İcra İflas
Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun takip usulüne ilişkin kuralları içerir.
Vergi Usul Kanunu ise, yargılama ve takip usulü
dışında kalan usul kurallarının yer aldığı kanunlara
en güzel örnektir.

dikkat
Vergi Usul Kanunu, yargılama ve takip usulü dışında
kalan usul kurallarının yer
aldığı bir kanundur.

İdari Usul ve İdari Usul Hukuku
Güçler ayrılığı ilkesine dayalı demokratik yönetim biçimlerinde, yasama organı kural koyar, yürütme uygular, yargı ise denetler. Genel olarak usul
hukuku yasamanın, idarenin (yürütme) ve yargının faaliyetlerini yerine getirirken uyması gereken
şekle ve usule ilişkin kuralları konu edinirken, idari
usul hukuku sadece yürütme organının faaliyetlerine ilişkin şekle ve usule ilişkin kuralları konu
edinir. İdari usul en genel anlamı ile idari işlemin
yapılışına ilişkin kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır (Özkan, 2000:15). Başka bir tanıma göre
idari usul, bir idari faaliyetin hangi idari makam
tarafından, hangi biçimde, hangi aşamalardan geçirilerek yapılacağını ve ne şekilde tespit edileceğini
gösteren kurallar bütünüdür (Akyılmaz ve Diğerleri, 2016:532).
İdare hukuku alanında “usul” iki farklı anlam
taşımaktadır. Birincisi, idari işlemlerin unsurlarından (yetki, şekil, sebep, konu, amaç) “şekil
unsuru”nu, ikincisi ise, idari işlemi tesis eden iradenin oluşumuna ilişkin işleri ifade etmektedir.
Bu anlam karmaşasının hukukumuza yerleşmiş bir
idari işlem teorisinin bulunmayışından kaynaklandığı belirtilmektedir (Özkan, 2000:17). Ancak şekil ile usul, ilerleyen konularda açıklanacağı üzere
birbirinden farklı kavramlardır.
İdari usul hukukunun konusunu, idari işlem
tamamlanıncaya kadar geçen aşamaların ve bu aşamaları oluşturan sürecin ele alınarak düzenlenmesi, bu süreçte idarenin ve işlemin muhataplarının
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hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur
(Akyılmaz, 2016:207). İdari usul, tek başına bir
amaç değil, doğru karara ulaşmada hukuk devleti
ilkesine hizmet eden bir araçtır. İdari usul kuralları, idare edilenlere hukuki güvence sağlar (Gözler,
2008:129). İdareyi ise, yasal sınırlar içinde ve yasaya bağlı kalarak eylem ve işlem yapmaya sevk eder
(Özkan, 2000:13-14). İdari usulün sayılan bu temel işlevleri dışında; idarede şeffaflığı, isabetli karar
alınması ve tarafsızlığı sağlaması, demokratik idare
üslubunu geliştirmesi, güvenli ve basit çalışan bir
idari yapının oluşması ile uyuşmazlıkları azaltarak
yargının iş yükünü azaltması gibi faydaları da vardır (Azrak, 1998:91).
Günümüzde devletin üstlendiği fonksiyonların
artması, idarenin yürüttüğü faaliyetlerin çeşitliliğini ve farklılığını arttırmıştır. Bu sebeple tüm idari
birimlerin, aşama ve prosedürleri aynı usul kurallarına tabi olması beklenemez. Bu sebeple, yasalarla,
ilgili idari birimlerin yürüttüğü faaliyetlerin niteliğine uygun özel idari usul düzenlemeleri yapılmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu, bugüne kadar
yasalaşmış Genel İdari Usul Yasası mevcut değildir.
Ancak, özel idari usul yasası olarak nitelendirilen çok
sayıda yasa yürürlüktedir. 4982 sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu bunlardan bazılarıdır (Akyılmaz, 1998:37). 213 sayılı Vergi Usul Kanunu da, kendine has özellikleri olan, özel
idari usul yasalarından biri olarak kabul edilmektedir (Akyılmaz, 1998:37; Azrak, 1998:91;Özay,
2004:641; Öncel ve Diğerleri, 2005:93).

dikkat
Vergi Usul Kanunu, kendine
has özellikleri olan özel idari
usul yasalarından biridir.

Vergi Usul ve Vergi Usul Hukuku
Vergilendirme, mali idarenin özel usul ve ayrıcalıklara sahip olarak yürüttüğü, idarenin diğer
faaliyetlerinden farklı özellikleri bulunan idari faaliyet türüdür (Oğurlu, 2001:1452). İdari usuller
içinde mali unsurlar önemli bir yer tutmaktadır.
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Günümüzün modern vergi devletlerinde, mali unsurlar içinde de en önemlisi vergilerdir. Vergi usul, vergi
idaresinin vergilendirme işlemlerinde takip edeceği prosedürü belirleyen, vergi ilişkisinden doğan, idarenin
görev ve sorumluluklarının yanında mükelleflerin hak ve ödevlerinin yerine getiriliş biçimini, zamanını
ve yerini belirleyen kurallardan oluşmaktadır. Vergi usul hukuku ise, vergi ilişkisinden doğan hak, yetki ve
görevlere ilişkin kuralları konu edinen vergi hukukunun bir alt dalıdır. Vergi usul iki açıdan idari usul ile
kesişmektedir. Birincisi, daha önce belirtildiği üzere vergi usul idari usulün özel bir alanını düzenlemektedir. Bu açıdan çağdaş idari usul anlayışı, beraberindeki ilke ve kurallarla birlikte, vergilendirme usulünü
de kapsamına almaktadır (Soydan, 2018). İkincisi, Vergi Usul Kanunu ile yapılan usul düzenlemeleri içinde yer alan vergilendirme süreci başta olmak üzere vergi
idaresinin tasarrufunda bulunan işlemlerin birçoğu birer
idari işlem niteliği taşımaktadır. Başka bir ifade ile devdikkat
let adına vergi alacağının doğuşundan devlet hazinesine
ödenmesine kadar geçen bütün idari usul ve uygulama Vergi idaresi, merkezde Gelir İdaresi Başkanlığı,
işlemleri vergi tekniğinin konusunun oluşturur (Erginay, illerde Vergi Dairesi Başkanlıkları, Vergi Daire1998:79). Bu yönüyle vergi usul hukukunun konu edin- si Başkanlığının olmadığı yerlerde Defterdarlık,
diği vergilendirme süreci (tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil) Vergi Dairesi Müdürlükleri ile Mal müdürlükleidari usul ilke ve kuralları ile değil, daha çok idari işlem rini ifade etmektedir.
teorileri ile ele alınmakta ve açıklanmaktadır.
Vergilendirmeye ilişkin usuller Vergi Usul Kanunu ile düzenlenmiştir. Mülkiyet hakkı başta olmak
üzere, birçok temel hak ve özgürlüklere temas eden vergilendirmenin, usul yönünden de sıkı kurallarla
düzenlenmesi vergilerin kanuniliği ilkesi gereğidir (Şenyüz ve Diğerleri, 2019:14). Bu şekilde, hem bireylerin hak ve özgürlüklerinin, hem de hazinenin vergi alacağının güvence altına alınması amaçlanır (Öncel
ve Diğerleri, 2005:94). Bu manada vergi usul kanunilik ilkesinin katı biçimde uygulandığı ceza usulüne
benzetilmektedir (Erginay, 1951:685).
Vergi Usul Kanunu ile vergilendirmeye ilişkin özel usullerin belirlenmiş olması, vergi usul hukukunun
bağımsız bir usul hukuku dalı olduğu düşüncesine dayanır. Bu sebeple VUK’daki kanun boşluğu, diğer
usul kanunlarında yer alan hükümlerle doldurulamaz. Ancak VUK’un açık atıf yapması halinde uygulanması gerektiği aşikârdır (Erginay, 1998:27-28).

Öğrenme Çıktısı
1 Usul kavramı, usulün hukuktaki yeri ve önemini anlayabilme
2 Usul hukuku, idari usul hukuku ve vergi usul hukuku ilişkisini ifade edebilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

İdari Usul Hukukunun konusunu ne oluşturur? Araştırınız?

Özel idari usul yasası kavramından ne anlıyorsunuz?
Açıklayın.

Maliye ve Hazine Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığının
görevleri nelerdir?

5

1

Vergi Usul Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler

VERGİLENDİRME İŞLEMLERİNİN
NİTELİĞİ VE VERGİ USUL
HUKUKUNUN KAPSAMI
Vergi usul hukukunun kapsamını belirlemek
ve anlayabilmek için öncelikle, idari işlem türleri,
idari işlemin unsurları ve idari işlemin özellikleri ile
bağlantı kurularak vergilendirme işlemlerinin genel
niteliği hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.
Bu amaçla aşağıda vergilendirme işlemleri özelinde
idari işlemler hakkında bilgi verilecektir.

Vergilendirme İşlemlerinin Genel
Niteliği
Vergilendirme işleminin genel niteliği idari işlemin türü, unsuru, özellikleri ve teorisi bakımından
aşağıda ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

İdari İşlem Türleri Bakımından
İdari işlemler, tek yanlı ve iki-yanlı idari işlemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Tek yanlı idari işlemler, idarenin tek yanlı irade açıklaması ile yapılan
işlemlerdir ve bunlara idari kararlar da denilmektedir. İki yanlı idari işlemler ise, idare ile ilgili kişinin
karşılıklı olarak açıkladıkları iradelerinin uyuşması sonucu ortaya çıkan işlemlerdir ki, bunlar idari
sözleşmeler şeklinde isimlendirilmektedir (Gözler,
2008:104). Vergi ilişkisi, vergi idaresi ile mükellef
arasında gerçekleşir ve kurallar kanunla belirlenmiştir. Vergi ilişkisinde, mükellefin iradesi söz konusu değildir (ancak mükellefin haklarının varlığı
söz konusudur). Vergi idaresi de, anayasal bir ilke
olan yasal idare ilkesi gereği, kanunların emrettiği
(bağlı yetki) veya takdirine bıraktığı (idarenin takdir yetkisi) işlemleri yapmak durumundadır. Bu
nedenle, vergi idaresinin vergilendirme işlemleri
tek yanlı idari işlem niteliğindedir.
Tek yanlı idari işlemler, bireysel idari işlemler ve
düzenleyici idari işlemler şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Bireysel idari işlemler, kişisel ve özel durumlara ilişkin olan idari işlemlerdir. İdare, ismi belli kişi
ve/veya kişilere yönelik idari işlem yapar. Vergi idaresinin, Mükellef (X) adına vergi tarh etmesi, Mükellef (X)’in bilinen adresine vergi ve ceza ihbarnamesi veya ödeme emri tebliğ etmesi bireysel idari
işlemlerdendir. Düzenleyici idari işlemler, genel ve
kişisel olmayan idari işlemlerdir, muhatabı belli
değildir. İçerikleri itibariyle kanunlara benzer yani
idare düzenleyici işlemlerle kurallar koyar (Gözler,
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2008:104). Yürütme organı (ve idare), vergilendirmeye ilişkin olarak Anayasa ve vergi kanunlarından aldığı
yetkiye dayanarak düzenleyici idari işlem yapabilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Cumhurbaşkanı Kararları, Yönetmelikler, Genel Tebliğ ve Sirkülerler düzenleyici işlemlerin örnekleridir.
Tek yanlı bireysel idari işlemler, kendi içinde
değişik kriterlere göre sınıflandırılmaktadır. Bireysel idari işlemler maddi açıdan; şart işlemler-subjektif (bireysel-öznel) işlemler, içerik açısından;
emredici- inşai-tespit edici işlemler, etkilerine göre;
yararlandırıcı-yükümlendirici işlemler, iradenin dış
dünyaya yansıması bakımından; sarih (açık) işlemler-zımni (örtülü) işlemler, isteğe bağlılık açısından;
isteğe bağlı (takdiri)-isteğe bağlı olmayan (bağlı) ve
icrai olup olmamalarına göre; icrai işlemler-icrai olmayan işlemler şeklinde ayrıma tabi tutulmaktadır
(Gözler, 2008:10-115; Akyılmaz, 2016:391-404).
Yeri geldikçe açıklanacağı üzere, vergilendirmeye
ilişkin idari işlemlerin her birinin hukuki niteliğinin belirlenmesinde bu sınıflandırmalardan yararlanılmaktadır. Örneğin, tarh işlemi sübjektif, yükümlendirici, icrai nitelikte bir vergisel idari işlem
olarak nitelendirilmektedir.

İdari İşlemin Unsurları Bakımından
İdari işlemin 6 kurucu unsuru vardır. Bunlar; yetki, şekil, usul, sebep, konu ve amaçtır (Gözler,
2008:126; Akyılmaz ve Diğerleri, 2016:405-445).
İdari işlemin sıralanan bu unsurları vergilendirme
işlemleri açısından da geçerlidir.

dikkat
Yetki, şekil, usul, sebep,
konu ve amaç idari işlemin
kurucu unsurlarıdır.

Yetki Unsuru: İdari işlemin özünü oluşturan
irade açıklamasının “kim ya da kimler” tarafından
yapılacağı hususu, o işlemin yetki unsurunu oluşturur. Yetki, bir idari makamın belirli bir işlemi yapabilme ehliyeti olarak tanımlanır. Vergilendirme
işleminde genel yetki vergi idaresine aittir.
Şekil ve Usul Unsuru: Şekil ve usul çoğu zaman
birbirinin yerine kullanılmakla birlikte farklı an-
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lamlara sahiptir. Birçok kaynakta, usul unsuru idari
işlemin unsurları içinde sayılmamakta, şekil unsurunun içinde usulün gömülü bir şekilde yer aldığını
belirtilmektedir (Duran, 1998:27). Ancak Gözler
(2008:126-128), idari işlemin unsurlarını sayarken
şekil ve usul unsurunu birbirinden ayırarak sıralamıştır. O’na göre şekil, idarenin iradesinin maddi
âlemde büründüğü biçimdir, kalıptır. Usul ise,
idari işlemin özünü oluşturan iradenin açıklanması
için izlenmesi gereken yolları ifade eder. İrade açıklamasının “nasıl” yapılacağı hususu şekil ve usul
unsuru ile ilgilidir. Örneğin, VUK’un 21.maddesinde tarhiyatı tamamlayıcı işlem niteliğinde olan
tebliğin “yazı ile yapılacağı” düzenlenmiştir. Bu
hüküm idari işlemde şekil unsuruna vurgu yapar.
Yine tebliğ ile ilgili olarak VUK 93.maddesinde yer
alan “…posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir” hükmü ise izlenecek yolu gösterdiği için usul
unsuruna ilişkindir.
Sebep Unsuru: İdareyi bir işlem yapmaya sevk
eden hukuki veya fiili etkenlerdir. Bu etkenler idari
işlemden önce gelir ve onun dışında yer alır. İdari
işlemin “neden” yapıldığı sebep unsuru ile ilişkilidir. Vergilendirme sürecinde idari işlemlerin sebep
unsuru “vergiyi doğuran olay”dır.
Konu Unsuru: İdari işlemin konusu idari işlemin kendisi, içeriğidir. Örneğin tarhiyatın konusu
verginin hesaplanmasıdır.
Amaç Unsuru: İdari işlem ile ulaşılmak istenen
nihai sonuçtur. Vergilendirmenin ve vergi kanunlarının temel amacı verginin tahsilini ve para olarak
hazineye intikalini sağlamaktır.
İdari işlemlerin kurucu unsurlarındaki bir sakatlık, idari işlemin iptali ya da yokluğu ile sonuçlanabilir.

İdari İşlemin Özellikleri Bakımından
Tek yanlı idari işlemlerin icrailik, re’sen icra edilebilirlik ve hukuka uygunluk karinesinden yararlanma olmak üzere başlıca üç özelliği vardır. İcrailik
(yürütülebilirlik), idarenin tek yanlı irade açıklamasının ilgilinin rızasına gerek kalmaksızın hukuki sonuç doğurmasıdır. Re’sen icra edilebilirlik,
icrailik özelliği gereği alınan kararın uygulanması,
hayata geçirilmesi ile ilgilidir. Kamu gücünü içerir.
Vergi idaresi, re’sen icra yetkisine sahiptir. Hukuka
uygunluk karinesi ise, idari işlemlerin hukuka uygun olduğu varsayımını ifade eder. Yani bir idari

işlem, mahkeme tarafından iptal edilinceye kadar
hukuka uygundur ve uygulanmasına devam edilir
(Gözler, 2008:105-106). Tek yanlı idari işlemde olması gereken bu özellikler, Vergi Usul Kanunu’nda
yapılan her düzenlemeyi idari işlem olmaktan çıkarmaktadır. Başka bir ifade ile idarenin yaptığı her
işlem teknik anlamda “idari işlem” değildir, ancak
idarenin işlemleridir. Örneğin; vergilendirme sürecinin aşamalarından tarh ve tahsil icrai nitelikte,
re’sen icra edilebilen birer idari işlem iken, “kendiliğinden” gerçekleşen tahakkuk ayrı bir idari işlem
olarak kabul edilmemektedir. Keza, ön hazırlık işlemi olarak kabul edilen vergi denetimi, mütalaa
(görüş, düşünce) bildiren işlemler, idarenin iç yazışmaları icrai nitelikte olmayan işlemlerdir. Ancak
idarenin yaptığı işlemlerdir (Erkut, 1990:11).

dikkat
İcrai olmayan işlemleri;
hazırlık işlemleri, inceleme
tutanakları, yoklama tutanakları vs. oluşur.

Hukuka uygunluk karinesi, idari işlemde icrailik ve re’sen icra edilebilirliği tamamlayan bir özelliktir. İdarenin tek yanlı irade açıklaması (icrailik)
ile yapılan ve hayata geçirilerek uygulanan (re’sen
icra) bir işlemin kural olarak hukuka uygun olduğu varsayılır. Örneğin; vergi idaresinin yaptığı vergi
incelemesi neticesinde mükellef hakkında tek taraflı tarhiyat yapıp (İkmalen, resen veya idarece tarhiyat) tebliğ etmesi bir idari işlemdir ve kural olarak
bu idari işlemin hukuka uygun olduğu varsayılır.
Hukuka uygunluk karinesinin dört sonucu vardır
(Gözler, 2008:108). Verilen örnekten yola çıkarak
bu dört sonuç sıralanacak olursa;
Birincisi; vergi idaresinin yaptığı tarh ve tebliğ
işlemi hukuki sonuçlarını kendiliğinden doğurur.
İkincisi, vergi idaresinin yaptığı tarh ve tebliğ işlemi dolayısıyla, idare ile mükellef arasında
uyuşmazlık çıkarsa, itiraz etmesi gereken taraf
idare değil, idari işlemin muhatabı mükelleftir.
Mükellef itirazını, belirli koşulları taşıması halinde VUK’da yer alan mekanizmaları (uzlaşma gibi)
kullanarak idareye yapabileceği gibi, yargı yoluna
da başvurabilir.
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Üçüncüsü, vergi davalarında ispat yükü idareye
değil, tarh ve tebliğ işleminin hukuka aykırı olduğunu iddia eden mükellefe aittir. Aksi mahkeme
kararıyla ispat edilinceye kadar, işlemin hukuka
uygun olduğu kabul edilir.
Dördüncüsü, genel kural olarak idari işleme
karşı dava açılması idari işlemin uygulanmasını
durdurmaz. Ancak bunun iki istisnası vardır. Birincisi, doğrudan tarh işlemi ile ilgilidir. 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 4.fıkrasında yer alan “Vergi mahkemelerinde,
vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri
mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının
dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini
durdurur…” hükmüne göre mükellefin idarenin
yaptığı tarh işlemine karşı vergi davası açması,
verginin tahakkukunu mahkeme kararına kadar
ertelediği için tahsilini de durdurmaktadır. İdari
işlemin uygulanmasını durduran ikinci neden, yürütmenin durdurulması kararının alınmasıdır.

İdari İşlem Teorileri Bakımından
Vergi alınması birbirini izleyen birden fazla işlemin yapılması ile gerçekleşmektedir (Özay,
2004:641). Bu sebeple vergi usul hukukunda vergilendirme süreci, idari işlemin icrailiği ile ilişkilendirilen idari işlem teorileri açısından ele alınmakta
ve değerlendirilmektedir. İdari işlem teorileri iki
başlıkta ele alınır. Bunlar, zincir işlem teorisi ve ayrılabilir işlem teorisidir.
Zincir işlemler (bağlı işlemler) teorisine göre
idari işlem, belirli ve nihai bir sonucu doğurmak
amacıyla birbirini takip eden ve tamamlayıcı bir
dizi işlemden oluşur (Erkut, 1990:122). Zincir
işlemlerin halkaları arasında ayrılmaz bir bağ bulunur. Halka işlemlerden bazıları ara işlemdir, tek
başlarına dava edilemez, icrailiği yoktur. İşlemlerden birisi asıl (nihai) işlemdir, dava edilebilir, icrailik özelliği vardır. Ara işlemlerdeki sakatlıklar
ancak, asıl işlemle birlikte davaya konu olabilir.
Örneğin, vergilendirme sürecindeki tarh, tebliğ,
tahakkuk, ve tahsilden oluşan dört aşama zincir işleme işaret etmektedir. Bu işlemlerden bazıları ara
işlem, bazıları asıl (nihai) işlem niteliği taşır. Zincir
işlem teorisine göre, vergilendirme sürecinde asıl

8

işlem tahsildir. Önceki işlemler ara işlemler durumunda olup, amaç asıl işlemi ortaya çıkarmaktır
(Şenyüz ve Diğerleri, 2019:178).
Ayrılabilir işlemler teorisi, idari işlemin, farklı
hukuki sonuçlar yaratabilen işlemlerin yer aldıkları idari süreç ve statülerden ayrılarak iptal davasına konu olup olamayacaklarına göre belirleneceğini öngörür (Erkut, 1990:130). Ayrılabilir işlem
teorisi, tek yanlı idari işlemi bulunduğu yer neresi
olursa olsun, içinde bulunduğu işlem süreci veya
hukuki ilişkiden ayrıştırarak yargı denetimine
tabi tutulmasını sağlayan bir tekniktir. Buna göre
idarenin tek yanlı işlemi, bulunduğu süreç ya da
ilişkiye göre değil, kendine ait özellikleri dikkate alınarak, iptal davasına konu olup olmayacağı
tespit edilecektir (Sezginer, 2011:245). Yani ayrılabilir işlemler teorisinde, idari işlem sürecinin
sona ermesi beklenmeden, kendi başına ve hukuki sonuç doğuran halkaların içerdiği her bir idari
işlem, bir diğerinden bağımsız olarak tek başına
bir davanın konusu olabilir. Bu teori, ara işlemlerde meydana gelen sakatlıkların, ilgililerin hukuki
durumlarında sonuç doğurmuş olmaları kaydıyla, asıl işlemi beklemeye gerek kalmaksızın dava
edilmesini olanaklı kılmıştır (Şenyüz ve Diğerleri,
2019:179).
Ayrılabilir işlem teorisi ile, zincir işlem olarak
adlandırılan ve birbirini belli bir sıra ile izleyen
işlemlerden icrailik özelliği taşıyanların süreçten
ayrılarak iptal davasına konu olması sağlanır (Sezginer, 2011:245). Vergilendirme süreci, tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil olmak üzere birbirini izleyen
zincir işlemlerden oluşmaktadır. Ayrılabilir işlem
teorisi, hukuki sonuç doğuran ve icrailik niteliği olan tarh ve tahsil işlemlerini süreçten ayırarak
iptal davasına konu olmasını sağlar. Vergilendirme
sürecinde tebliğ tamamlayıcı işlem kabul edilir ve
tek başına hukuki sonuç doğurmadığı için, asıl idari işlem olan tarhtan ayrı olarak, tek başına idari bir
davaya konu yapılamaz. Tebliğdeki eksiklikler asıl
idari işleme karşı yargı yoluna başvurulması halinde ve bu işlemi kusurlandırmak için ileri sürülebilir
(İnneci ve Coşkun Karadağ, 2015:58). Tahakkuk
ise, “kendiliğinden gerçekleştiği” için vergilendirme süreci içinde bir idari işlem veya idarenin işlemi
olup olmadığı tartışmalıdır.
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Vergi Usul Hukukunun Kapsamı
Vergi usul kuralları, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile belirlenmiştir. Dolayısıyla vergi usul hukukunun kapsamını, Kanunun düzenlediği konuları inceleyerek belirlemek gerekir.
İlk defa 1950 yılında yürürlüğe giren 5432 sayılı VUK yerini, bugün hala yürürlükte bulunan
1961 tarihli 213 sayılı VUK’a bırakmıştır. Mükerrer ve geçici maddeler hariç 417 maddeden
oluşan VUK, kitaplara, kitaplar kısımlara, kısımlar bölümlere ayrılarak kaleme alınmıştır. VUK,
beş kitaptan oluşmaktadır. Birinci Kitap “Vergilendirme”, İkinci Kitap “Mükellefin Ödevleri”,
Üçüncü Kitap “Değerleme”, Dördüncü Kitap
“Ceza Hükümleri” ve Beşinci Kitap “Vergi Davaları” başlığını taşımaktadır. VUK’un ilk üç kitabı,
doğrudan vergi usul hukukunun çalışma alanına
giren konulara ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Dördüncü ve Beşinci Kitap, temelde vergi
ceza hukuku ve vergi yargı hukukunun çalışma
alanını oluşturmakla birlikte, bu kitaplarda yer
alan idari itiraz mekanizmalarına ilişkin düzenlemeler vergi usul hukukunun çalışma alanını girmektedir. Vergi yargı hukukunun yasal dayanakları aslen, idari yargılamanın da yasal dayanakları
olan, 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri
ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri
Hakkında Kanun ile 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu’dur. O halde, VUK’da yapılan düzenlemeler bakımından, vergi usul hukukunun
kapsamının temelini Vergilendirme, Mükellefin
Ödevleri ve Değerleme kitaplarının oluşturduğu,
diğer kitaplarda yer alan düzenlemeleri ise kısmen
kapsadığı söylenebilir. Kapsadığı alan ve konular
itibariyle “vergi tekniği” olarak da isimlendirilen
(Erginay, 1998:77-141), vergi usul hukukunun
kapsamını oluşturan düzenlemeler VUK’daki
bölümlendirmeye paralel olarak ele alındığında
içeriğin genel hatları ile şu konulardan oluştuğu
görülmektedir:
Vergilendirme Kitabında; 7 kısımdan oluşmaktadır. Vergi idaresi, mükellef, vergi sorumlusu ve
sorumluluk halleri, süreler, vergiyi doğuran olay,
tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsille ifade edilen vergilendirme süreci, vergi alacağını kaldıran ödeme, za-

manaşımı ve hata düzeltme ile yoklama, inceleme,
arama ve bilgi toplamadan oluşan vergi denetim
yöntem ve usulleri düzenlenmiştir.
Mükellefin Ödevleri Kitabında; 6 kısımdan
oluşmaktadır. Bildirimler, defter tutma, vesikalar
(belgeler), ekim ve sayım beyanı, vergi karnesi, muhafaza ve ibraza ilişkin ödevler her bir kısımda ayrı
ayrı ele alınmıştır.
Değerleme: 3 kısımdan oluşmaktadır. Değerleme iktisadi kıymetin para cinsinden ifade edilmesi
için yapılan işlemdir. Bu kitapta hangi iktisadi kıymetin, hangi ölçüt esas alınarak parasal kıymetinin belirleneceği ve amortismanlar konusu ele alınmıştır.
Dördüncü ve Beşinci Kitapta; yanılma ve görüş
değişikliği, izaha davet, pişmanlık ve ıslah, uzlaşma, kanun yolundan vazgeçme, mükelleflerin izahat talebi (bilgi alma-özelge isteme) vergi usul hukuku kapsamında değerlendirilmektedir.
Dikkat edilecek olursa, VUK’un düzenleme
kapsamına aldığı konular arasında idarenin düzenleyici işlemleri yer almamaktadır. Bu bakımdan,
Anayasada ismi geçen Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik gibi
düzenleyici işlemlerin anayasa hukukunun çalışma
alanına (Teziç, 2007:64-68), Anayasada adı geçmeyen tebliğ, sirkülerler gibi düzenleyici işlemlerin
ise idare hukuku (Gözler, 2008:179) kapsamına
girdiği ve genel vergi hukukuna kaynak oluşturduğu belirtilmelidir.
O halde, vergi usul hukukunun kapsamına,
vergi idaresinin tek yanlı bireysel idari işlemleri
girmekte ve çalışma alanını oluşturmaktadır. Vergi
usul hukukunun kısaca;
• Vergi idaresinin yetki ve görevlerini,
• Mükellef, vergi sorumlusu veya genel olarak
vergi ödevlilerinin, vergi idaresi karşısındaki hukuki durumları ile hak ve ödevlerini,
• Bireysel işlemlerin tesisinden önceki hazırlık işlemlerini,
• Vergilendirme sürecini,
• Vergi idaresinin yaptığı vergisel işlemlere
karşı başvuru yollarını,
• Vergi borcunu ortadan kaldıran halleri
usul yönünden kapsamına aldığı görülmektedir.
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Öğrenme Çıktısı
3 Vergisel idari işlemlerin niteliğini, türlerini, unsurlarını, özelliklerini idari işlem teorileri
bakımından değerlendirebilme
4 Vergilendirme işlemlerinin niteliğinden hareketle belirlenen vergi usul hukukunun
kapsamını ve sınırını belirleyebilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

İdarenin bağlı yetkisi ile
idarenin takdir yetkisi kavramlarını araştırınız.

İdarenin bağlı yetkisi ve
takdir yetkisini vergilendirme işlemleri yönünden örneklendiriniz.

İdareye neden takdir yetkisi
verilmesi gerektiği konusunda düşüncelerinizi paylaşınız.

VERGİ USULÜN İŞLEVİ VE ÖNEMİ
Vergilemenin temel amacı, kamu harcamalarının finansmanı için gelir sağlamaktır. Ancak tek
amacı bu değildir. Hukuk devleti ilkesi, demokratik devlet ilkesi ve sosyal devlet ilkesi gibi anayasal
ilkeler, zaman içinde vergilemenin mali amacına
mali olmayan bir takım amaçlar da eklemiştir. Sayılan bu anayasal ilkeler maddi vergi yasaları yanında, usul yasalarını da şekillendirmiştir. Daha
önce belirtildiği gibi, usul bir amaç değil, bir araçtır. Aşağıda genel hatları ile ifade edilen amaçların
gerçekleştirilmesine aracılık eder.
Vergi usul ve Vergi Usul Kanunu’nun hiç kuşkusuz en önemli işlevi, hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesidir. Hukuk devleti ilkesi, bünyesinde
birtakım alt ilkeleri barındırmaktadır. Kanunilik
ilkesi, yasal idare ilkesi, hukuki güvenlik ilkesi,
eşitlik ilkesi bunlardan bazılarıdır. Vergilemede kanunilik ilkesi, demokrasi mücadeleleri neticesinde
halkın kazandığı zaferin neticesi iken, devlet erkinin keyfi vergi salma yetkisine son vermiştir. Vergilerin kanuniliği ilkesi, Anayasamızın 73. maddesinin 3. fıkrasında “Vergi, resim, harç ve benzeri
mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir
veya kaldırılır” şeklinde ifade edilmektedir. Bu ilke
yasal idare ilkesi ile tamamlanarak, idarenin de
keyfilikten uzak, yasalara uygun işlem yapmasını
sağlamaktadır. Böylelikle, kamu gücünü kullanan,
görev ve yetkisi yasa ile belirlenen vergi idaresi karşısında, mükelleflerin hukuki güvence altına alınması temin edilmiş olur. Aynı zamanda idari bir
düzen sağlar. Vergi idaresi, kılavuz niteliğinde olan
usul yasaları ile yeknesaklaştırılan kurallarla işlem
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tesis ederken, her mükellefe eşit mesafede kalarak
eşit hizmet sunmuş olur. Başka bir ifade ile usulde
eşitlik sağlanmış olur. Diğer yandan, usul, doğru
ve adil bir işlemin gerçekleştirilmesinin garantisi
olarak görülmektedir (Akyılmaz, 2000:73). Doğru ve adil işlem, vergi idaresi ile mükellef arasında çıkan uyuşmazlıkları ve dolayısıyla yargının iş
yükünü de azaltacaktır. Diğer yandan, demokratik
devlet ilkesinin idari boyutta ifadesi olan demokratik idare ilkesi ve bunun sonucu olan beyan esası
(Çağan, 1980:135) idare ile mükellef arasındaki
ilişkileri olumlu etkilemektedir.
Vergilemeye ilişkin usulün yasayla düzenlenmesi, idarenin yaptığı işlemlerin şeffaf ve açık olmasını sağlamaktadır. Bu durum vergi mükelleflerinin
vergi idaresine karşı güven geliştirmelerini, dolayısıyla da vergiye karşı direnci azaltarak gönüllü
uyum göstermelerine vesile olmaktadır. Neticede,
vergi kayıp ve kaçağını azaltılmasına yardımcı olur.
Vergilemenin temel amacının, kamu yararı
doğrultusunda kamu harcamalarının finansmanı
için gelir sağlamak olduğu daha önce ifade edilmişti.
Vergi usul düzenlemeleri, tahsil edilecek verginin,
gerçek matrah üzerinden, doğru miktarda ve doğru
zamanda tahsil edilmesine yardımcı olur. Vergi gelirleri, gelir, servet ve harcamayı konu edinen ve yürürlükte bulunan çok sayıda vergi kanununa dayanarak
tahsil edilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu,
Emlak Vergisi Kanunu vd. bu kanunlara örnektir.
Bu kanunlarda yer alan hükümlerle mükellefler,
ödeyecekleri verginin miktarını para cinsinden tespit eder. Verginin temel kurucu öğeleri olarak kabul
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edilen, verginin konusu, mükellefi, vergiyi doğuran
olay, matrahı ve tarifesi bu kanunlarla düzenlenir.
Maddi vergi hukukunun konusunu oluşturan bu
kanunlar ve bu kanunlara dayanarak tahsil edilen
vergiler usul yönünden Vergi Usul Kanunu’na bağlıdır. Örneğin, sermaye şirketlerinin yıl sonu kazancı
üzerinden kurumlar vergisi alınmaktadır. Sermaye
şirketinin kurumlar vergisi mükellefi olduğu, yılsonu kazancın vergilendirileceği, kazançtan yapılacak
indirimlerin neler olduğu, vergi oranı vs. Kurumlar
Vergisi Kanunu’nda yazılıdır. Sermaye şirketinin,
defter tutma, defterlerin tasdiki, defterlere kayıt nizamı, fatura, sevk irsaliyesi vb. evrakların düzenlenmesi, tek düzen muhasebe ilke ve standartlarına uygun kayıt gibi vergi ödevleri Vergi Usul Kanunu ile
düzenlenmiştir. Sayılan usule ilişkin bu ödevler sermaye şirketinin beyan edeceği kazancın ve dolayısıyla tahsil edilen verginin de doğruluğunun teyididir.
Kısaca vergi usul hukuku;
• Hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi,
• Kanunilik ilkesinin gerçekleştirilmesi,

•
•
•
•
•

Yasal idare ilkesinin sağlanması,
Hukuki güvenliğin temini,
Usulde eşitliğin sağlanması,
Doğru ve adil idari işlemlerin tesis edilmesi,
Uyuşmazlıkları azaltarak yargının iş yükünün hafifletilmesi,
• Vergi idaresinin işlem tesisinde şeffaf ve açık
olmasının sağlanması,
• Vergi idaresine karşı güven geliştirmesi dolayısıyla vergiye karşı direnci azaltarak vergiye gönüllü uyumun sağlanması,
• Verginin, gerçek matrah üzerinden, doğru miktarda ve doğru zamanda tahsil edilmesini temin
şeklinde sıralayacağımız işlevlere sahiptir.

internet
https://ivd.gib.gov.tr/ “Neler yapabilirim?”

Öğrenme Çıktısı
5 Vergi usulün temel işlevlerini sıralayabilme
6 Vergi usulün işlevlerinin önemini hukuk devleti ilkesi ve kamu yararı açısından açıklayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Usul hükümlerinin tahsil
edilen vergiyi, gerçek matrah üzerinden, doğru miktarda ve doğru zamanda
tahsilini nasıl sağladığını
araştırınız.

Vergi usulün işlevleri ile 3568
Sayılı Yasaya tabi Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir
ve Yeminli Mali Müşavirlerin görev ve sorumluluklarını
ilişkilendiriniz.

Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin ve vergi idarelerindeki otomasyon (bilgisayar
altyapısı ve internet kullanımı)
uygulamalarının vergi usulün
işlevlerine katkısı konusunda
düşüncelerinizi paylaşın.

VERGİ USULDE TEMEL İLKELER
Türk Dil Kurumunun Güncel Türkçe Sözlüğünde, “temel düşünce, temel inanç, umde, prensip” şeklinde
tanımlanan “ilke” bir şeyin orijini, özü, kaynağı anlamına gelmektedir. Bu tanımdan hareket edildiğinde öncelikle vergiciliğin anayasası olarak ifade edilen vergileme ilkelerine kısaca değinmek gerekmektedir. Çünkü
genel vergileme ilkeleri, vergiden beklenen fonksiyonun gerçekleştirilebilmesi için vergilerin seçiminde, vergi
tekniğinde ve uygulanmasında göz önünde tutulması gereken hususları ifade eder (Nadaroğlu, 2000:299).
Bu ilkeler hem maddi vergi hukuku hem de vergi usul hukuku açısından geçerlidir. Klasik vergileme ilkeleri;
adalet, belirlilik, uygunluk ve iktisadilik ilkeleridir. Zaman içinde bu ilkeler gelişip zenginleşmiş, kanuni-
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lik, genellik, eşitlik, yararlanma, mali güç, verimlilik, esneklik ilkeleri gibi ilkeler modern vergileme
ilkeleri olarak benimsenmiştir. Bu ilkelerin hayata
geçirilmesi, bu ilkelere uygun vergi kanunları yapıldığı ölçüde mümkün olacaktır. Vergilemenin temel
amacının gelir sağlamak olduğu düşünüldüğünde,
vergi kanunlarının büyük bir kısmının maddi öğeler
içerdiği ve maddi vergi hukukunun çalışma alanına
dâhil olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Maddi hukuk kuralları, usule tabidir. Bu sebeple genel vergileme ilkelerinin hayata geçirilmesi
için sadece maddi hukuk kurallarında değil, vergilemenin şekli yükümlülüğünün düzenlendiği usul
kurallarına da bu ilkelerin yansıtılması gerektiği
aşikârdır. Genel vergileme ilkelerinin büyük çoğunluğu vergilemenin mali boyutuna (maddi vergi
yükümlülüğü) yönelik iken, belirlilik, uygunluk,
eşitlik (usulde eşitlik) gibi ilkeler vergi usul hukukunda geçerli olan ilkelerdendir. Kanunilik ilkesi
ise, bizatihi Vergi Usul Kanunu ile sağlanmaktadır.
Vergi kanunlarının uygulayıcısı olarak “idare”nin
varlığı ve idari işleme dayanması nedeniyle, idari
usul ilkelerinin bir kısmının (Duran, 1998; Akyılmaz, 2016; Özkan, 1998) vergi usul ilkeleri olarak
kabul edilmesini gerektirir. İdari usulle ortak olan
veya ortak olmakla birlikte farklılıklar taşıyan bazı
ilkeler ile sadece vergi usul hukukuna ilişkin ilkeler
aşağıda kısaca açıklanmıştır.
Vergi Mahremiyeti İlkesi: Vergi usul hukukunda
en önemli ve temel ilkelerden biridir (Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 1988:4). Vergi idaresi, özellikle modern
şahsi vergilerin uygulanmasında (gelir ve servet vergileri
gibi) mükelleflerden şahsi, ailevi, ticari vb. bilgilerini
alarak işlem yapar. Bu bilgilerden bir kısmı gizli kalması lazım gelen, mahrem bilgiler olabilir. İşte vergi
mahremiyeti ilkesi, mükellefler açısından önemli bir
güvenlik müessesi olarak, bu ilke ve kuralın verdiği güven duygusuyla kendilerine ait gizli bilgileri vergi idaresine verebilmesini sağlar. Vergi mahremiyeti VUK’un
5.maddesinde izah edilmiş, vergi mahremiyetinin ihlali
ise 362.maddede yaptırıma bağlanarak güvence altına
alınmıştır. Vergi usul hukukunda kişilerin idareden bilgi talep edebilmesinin sınırını vergi mahremiyeti çizer.
Re’sen Araştırma İlkesi: Re’sen araştırma ilkesi, idarenin işlem yapmadan önce “maddi gerçeğin
araştırılması” hususunda, muhatabın herhangi
bir talebinin olup olmadığına bakmaksızın harekete geçmesini vurgular (Akyılmaz ve Diğerleri,
2016:536). Vergilemeye ilişkin işlemler, çoğunlukla, mükelleflerin yaptığı bildirim, beyan gibi
yükümlülüklere dayandırılarak tesis edilir. İdare-
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nin görevleri arasında bu beyan veya bildirimlerin
doğruluğunu araştırmak yer alır. Ancak bildirim ve
beyan yükümlülüğünün yerine getirilmemesi idarenin işlem tesisine engel değildir. İdare araştırmasını vergi denetim yöntemleri ile yapar.

dikkat
Beyan bir tarh usulüdür. Mükellef
beyannamesini vermediğinde idare
tek taraflı tarhiyat yapabilir.

İdarenin Tarafsızlığı ve Usulde Eşitlik İlkesi:
Vergi usul hukukunda idarenin tarafsızlığı ilkesi vergi
alacaklısı devlet adına hareket eden idarenin ve idarede çalışanların her bir mükellef karşısında tarafsızlığını ifade eder (Özkan, 1998:57). İdarenin mükelleflere
eşit mesafede durmasını ve aynı muamelenin yapılmasını ifade eden usulde eşitlik ilkesi ile idarenin tarafsızlığı ilkesi, işlemin geçerliliği ve idareye ve idari işleme
güven duyulmasını sağlar. Vergi usul hukukunda bu
ilke VUK md.6’da “Yasaklar” başlığı altında kural haline getirilmiştir. Mükelleflerin vergi idaresinden eşit
hizmet almaları (çalışanların objektif davranmaları),
VUK’un 363.maddesinde yaptırıma bağlanarak hukuki güvence sağlanmıştır (Donay. 2008:174).
Usulde Şekle Bağlılık İlkesi: İdari usulün aksine
vergi usulde şekle bağlılık ilkesi vardır. Vergi usulde
şekle bağlılık, idare açısından pratik ve rasyonel çalışmayı sağlayan, mükellef açısından ise gereksiz formalitelerle mükellefleri sıkmayan ve yormayan fakat
hukuki güvence veren esaslara dayalı düzenlemeleri
kasteder (Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 1988:4).
Şekle bağlılık ilkesi, vergilerin kanuniliği ilkesinden
kaynaklanır. Şekil, idari işlemin dışa yansıyan görünüşü, idarenin iradesinin maddi âlemde büründüğü
biçimdir. Şekil olarak yazılılık ilkesi geçerlidir. Yazılı
evrak belirli bilgileri içermelidir. Bazı işlemlere ilişkin şekil şartları VUK’da verilmiştir. Örneğin; 6183
Sayılı Kanunun 55.maddesinde, özel bir tebliğ şekli
olan ödeme emrinin muhteviyatında hangi bilgilerin yer alması gerektiği tek tek sayılmıştır. Bu hükme
göre, “Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödeneceği, müddetinde
ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere
hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde
bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıt-
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lı bulunur.” VUK’un açıkça şekil şartı getirmediği
birçok durumda da Hazine ve Maliye Bakanlığı’na
“şekli ve ihtiva edeceği bilgileri” ya da “usul ve esas”
belirleme konusunda yetki verildiği görülmektedir.
Usul Ekonomisi: Usulün hızlılığı ve ucuzluğu,
yani zaman ve maliyet tasarrufu usul ekonomisi
olarak isimlendirilmektedir. İdari usulde hızlılık ve
ucuzluk “şekle bağlı olmama” ilkesinin bir sonucu olarak değerlendirilir (Akyılmaz ve Diğerleri,
2016:537). Ancak yukarıda açıklandığı üzere vergi
usulde şekle bağlılık esastır. Bu nedenle vergi usulde
işlem hızı “süreler” konusu ile düzene bağlanmıştır.
VUK’da, vergisel işlem ve süreçlerin sürüncemede
kalmadan belirli süre içinde sonlandırılması amacıyla idareye yönelik düzenleyici sürelere yer verilmiştir
(Şenyüz ve Diğerleri, 2019:237). Bu sürelere, yoklama neticelerinin muhatabın bilinen adresine 7 gün
içinde posta ile gönderileceği (VUK md.132) örnek
olarak verilebilir. Ucuzluk ise, vergisel işlem maliyetinin minimize edilmesi, başka bir ifade ile vergi toplama maliyetinin düşürülmesi anlaşılır. Şekil şartları
kırtasiyeciliği ve dolayısıyla maliyetleri arttıran uygulamalardır. Ancak son dönemlerde, birçok vergisel
idari işlemin elektronik ortama taşınması (e-devlet
uygulamaları) usule bağlı maliyetleri düşürmüştür.
İdari İşlemlerin Gerekçeli Olması ve Muhatabına Bildirilmesi İlkesi: İdareyi işlem yapmaya sevk
eden bir sebep vardır. İdari işlemin unsurları içinde
yer alan sebep, idari işlemin dışında ve önceden gerçekleşen ve idareyi işlem yapmaya iten etkendir. İdari
işlemin sebebi bir bakıma idari işlemin gerekçesidir
(Akyılmaz ve Diğerleri, 2016:548). İdari işlemin gerekçesi, idare işleme temel teşkil eden, hakikatini ortaya koyan düşünceyi ifade etmektedir. Vergi usulde,
vergilendirme sürecine yönelik idari işlemin sebep unsuru da gerekçesi de vergiyi doğuran olaydır. VUK’da

düzenlenen bildirim ve beyan ödevleri, sebep ve gerekçenin idareden önce mükellefçe bilindiği gerçeğine
dayanır. Başka bir ifade ile vergiyi doğuran olay gerçekleştikten sonra idareyi harekete geçiren mükellefin
bildirimi/beyanıdır. Ancak idare, mükellefin bildirim
veya beyanı bulunsun ya da bulunmasın re’sen araştırma ilkesi gereği, sebebin varlığını araştırmak, ortaya çıkan bulguları raporlamak ve gerekçelendirmek
durumundadır. Tüm bu işlemleri vergi denetimi ile
yapar. Yoklama tutanakları, vergi inceleme raporu,
vergi tekniği raporu idari işlemin sebebini oluşturan
gerekçelerinin yer aldığı belgelerdir. İdare tarafından
yapılan bu işlemlerin muhatabına bildirilmesi gerekir.
Muhatap; mükellef, ceza sorumlusu, vergi sorumlusu
vs. olabilir. Bildirim vergi usulde tebliğ hükümleri ile
gerçekleştirilir. Tebliğ evrakına gerekçelerinin (vergi
inceleme raporu gibi) eklenmesi gerekmektedir.

dikkat
Matrah unsurlarını mükellefçe beyan ettirmek suretiyle bunların tarhiyata fiilen
iştirakini sağlayan usul” beyan usulüdür.

Başvuru Yollarının Gösterilmesi İlkesi: İdarenin, idari işlemin yöneldiği kişiye bilgilendirme,
uygulama ve hukuki yollara müracaat edebilme
konusunda yol gösterici olması gereğini ifade eder
(Akyılmaz ve Diğerleri, 2016:553). Bu ilke, vergi
usul hukukunda, tebliğ evrakının esasa ilişkin şekil
şartı içinde hayat bulmaktadır. VUK’un 108.maddesinde, tebliğ evrakında vergi mahkemesinde dava
açma süresinin gösterilmemiş olması esasa etkili bir
şekil hatası olarak kabul edilmiş, işlemi hükümsüz
kılacağı belirtilmiştir.

Öğrenme Çıktısı
7 Vergilemeden beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için vergi usul hukukuna egemen
olan ilkeleri sıralayabilme ve açıklayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Vergi usulde şekle bağlılık
ilkesi idare ve mükelleflere
ne tür avantajlar sağlamaktadır? Araştırın.

Usul ekonomisi kavramının
ne anlama geldiğini açıklayın.

Re’sen Araştırma İlkesi ne anlama gelmektedir? Anlatınız.

13

1
öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

Vergi Usul Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler

1

Usul kavramı, usulün
hukuktaki yeri ve önemini
anlayabilme

2

Usul hukuku, idari usul
hukuku ve vergi usul hukuku
ilişkisini ifade edebilme
Kavramsal Açıklama

Usul genel olarak, belli bir amaca yönelik olarak yapılan iş ile ilgili faaliyetin planlı ve sistematik bir şekilde
düzenlenmesidir.
Hukukta usul, hak ve yükümlülüklerin ya da hukuki durumların ortaya çıkışı veya icrasının, az ya da çok
şekle ilişkin bir hükme bağlanması olarak ifade edilebilir.
İdari usul, bir idari faaliyetin hangi idari makam tarafından, hangi biçimde, hangi aşamalardan geçirilerek
yapılacağını ve ne şekilde tespit edileceğini gösteren kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır. İdari usuller
içinde mali unsurlar önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzün modern vergi devletlerinde, mali unsurlar
içinde de en önemlisi vergilerdir. Vergi usul, vergi idaresinin vergilendirme işlemlerinde takip edeceği prosedürü belirleyen, vergi ilişkisinden doğan, idarenin görev ve sorumluluklarının yanında mükelleflerin hak
ve ödevlerinin yerine getiriliş biçimini, zamanını ve yerini belirleyen kurallardan oluşmaktadır.

3

Vergisel idari işlemlerin niteliğini, türlerini,
unsurlarını, özelliklerini idari işlem teorileri
bakımından değerlendirebilme

4

Vergilendirme işlemlerinin niteliğinden
hareketle belirlenen vergi usul hukukunun
kapsamını ve sınırını belirleyebilme
Vergilendirme İşlemlerinin
Niteliği ve Vergi Usul
Hukukunun Kapsamı

İdari işlemler, tek yanlı ve iki-yanlı idari işlemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Vergi idaresinin vergilendirme
işlemleri tek yanlı idari işlem niteliğindedir.
İdari işlemin unsurları yetki, şekil, usul, sebep, konu ve amaç şeklinde sıralanabilir. İdari işlemin sıralanan
bu unsurları vergilendirme işlemleri açısından da geçerlidir.
Tek yanlı idari işlemlerin icrailik, re’sen icra edilebilirlik ve hukuka uygunluk karinesinden yararlanma olmak üzere başlıca üç özelliği vardır. Tek yanlı idari işlemde olması gereken bu özellikler nedeniyle idarenin
yaptığı her işlem teknik anlamda “idari işlem” değildir, ancak idarenin işlemleridir.
Vergi alınması birbirini izleyen birden fazla işlemin yapılması ile gerçekleşmektedir. Vergilendirme süreci,
tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil olmak üzere birbirini izleyen zincir işlemlerden oluşmaktadır.
Vergi usul hukukunun kapsamını vergi idaresinin yetki ve görevleri, mükellef, vergi sorumlusu veya genel
olarak vergi ödevlileri, vergi idaresi karşısındaki hukuki durumları ile hak ve ödevleri, bireysel işlemlerin
tesisinden önceki hazırlık işlemleri, vergilendirme süreci, vergi idarenin yaptığı vergisel işlemlere karşı başvuru yolları, vergi borcunu ortadan kaldıran halleri kapsamına aldığı görülmektedir.
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1

Vergi Usul Hukuku

Vergi usulün temel işlevlerini sıralayabilme

6

Vergi usulün işlevlerinin önemini hukuk
devleti ilkesi ve kamu yararı açısından
açıklayabilme

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

5

Vergi Usulün İşlevi ve Önemi

Vergi usul hukukunun hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi, kanunilik ilkesinin gerçekleştirilmesi, yasal idare ilkesinin sağlanması, hukuki güvenliğin temini, usulde eşitliğin sağlanması, doğru ve adil idari
işlemlerin tesis edilmesi, uyuşmazlıkları azaltarak yargının iş yükünün hafifletilmesi, vergi idaresinin işlem
tesisinde şeffaf ve açık olmasının sağlanması, vergi idaresine karşı güven geliştirmesi dolayısıyla vergiye karşı
direnci azaltarak vergiye gönüllü uyumun sağlanması, verginin, gerçek matrah üzerinden, doğru miktarda
ve doğru zamanda tahsil edilmesini temin şeklinde sıralayacağımız işlevlere sahiptir.

7

Vergilemeden beklenen amaçların
gerçekleştirilmesi için vergi usul hukukuna egemen
olan ilkeleri sıralayabilme ve açıklayabilme
Vergi Usulde Temel İlkeler

Vergi usule hakim olan temel ilkeler; Vergi Mahremiyeti İlkesi, Re’sen araştırma ilkesi, İdarenin tarafsızlığı
ve usulde eşitlik ilkesi, Usulde Şekle Bağlılık İlkesi, Usul Ekonomisi, İdari işlemlerin gerekçeli olması ve
muhatabına bildirilmesi ilkesi ve Başvuru yollarının gösterilmesi ilkesidir.
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neler öğrendik?

1 Aşağıdakilerden hangisi genel vergi hukukunun alt dallarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Vergi usul hukuku
Vergi ceza hukuku
Vergi icra hukuku
Vergi yargılama hukuku
Medeni yargılama hukuku

2

Aşağıdaki kanunlardan hangisi şekli vergi hukukunun kaynakları arasında yer almaz?
A. Vergi Usul Kanunu
B. Gelir Vergisi Kanunu
C. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun
D. İdari Yargılama Usulü Kanunu
E. Gümrük Kanunu (Usul Açısından)

3

Hak ve yükümlülüklerin ya da hukuki durumların ortaya çıkışı veya icrasının, az ya da çok şekle ilişkin bir hükme bağlanmasına ……… denilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A.
B.
C.
D.
E.

Şekil
Maddi
Usul
Vergi
Adalet

6 “İdari işlemin özünü oluşturan irade açıklamasının “kim ya da kimler” veya hangi idari makam tarafından yapılacağı” hususunu ifade eden
idari işlem unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sebep		
C. Konu		
E. Amaç

7 Vergi Usul Hukuku’na dayanak oluşturan
temel yasa aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

A. Vergilendirme süreci
B. Vergi idaresi ve vergi denetimi
C. Vergi idarenin yaptığı vergisel işlemlere karşı
başvuru yolları
D. Vergi borcunu ortadan kaldıran haller
E. Vergi suçu/kabahati ve cezaları

9

5 Aşağıdakilerden hangisi icrai nitelikte vergisel
idari işlemlerden biridir?
A.
B.
C.
D.
E.
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Vergi incelemesi
Yoklama
Mütalaa bildiren işlemler
Vergi tarhı
İdarenin iç yazışmaları

I. Hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi
II. Kanunilik ilkesinin gerçekleştirilmesi
III. Usulde eşitliğin sağlanması

Aşağıdakilerden hangisi bireysel idari işlemlere bir örnektir?
Cumhurbaşkanı Kararları
Tarh
Yönetmelik
Genel Tebliğ
Sirkülerler

Vergi Usul Kanunu
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
İdari Yargılama Usulü Kanunu
Gelir Vergisi Kanunu
İcra ve İflas Kanunu

8 Aşağıdakilerden hangisi vergi usul hukukunun çalışma ve düzenleme alanında yer almaz?

4

A.
B.
C.
D.
E.

B. Yetki
D. Şekil

IV. Verginin, gerçek matrah üzerinden, doğru miktarda ve doğru zamanda tahsil edilmesini sağlama
Yukarıdaki ifadelerden hangileri vergi usulün işlevlerindendir?
A.
B.
C.
D.
E.

I ve II
II ve III
I, II ve III
I, II, III ve IV
Yalnız III

10 Aşağıdakilerden hangisi vergi usul hukukuna
egemen olan ilkelerden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Vergi mahremiyeti ilkesi
Re’sen araştırma ilkesi
Şekle bağlı olmama ilkesi
İdarenin tarafsızlığı ilkesi
İdari işlemin gerekçeli olması ilkesi

1
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Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. B

Yanıtınız yanlış ise “Vergilendirme İşlemlerinin Niteliği ve Vergi Usul Hukukunun Kapsamı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B

Yanıtınız yanlış ise “Kavramsal Açıklama”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Vergilendirme İşlemlerinin Niteliği ve Vergi Usul Hukukunun Kapsamı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C

Yanıtınız yanlış ise “Kavramsal Açıklama”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Vergilendirme İşlemlerinin Niteliği ve Vergi Usul Hukukunun Kapsamı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “Vergilendirme İşlemlerinin Niteliği ve Vergi Usul Hukukunun Kapsamı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Usulün İşlevi ve
Önemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Vergilendirme İşlemlerinin Niteliği ve Vergi Usul Hukukunun Kapsamı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. C

Yanıtınız yanlış ise “ Vergi Usulde Temel İlkeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

1
Araştır 1

İdari usul hukukunun konusunu, idari işlem tamamlanıncaya kadar geçen
aşamaların ve bu aşamaları oluşturan sürecin ele alınarak düzenlenmesi, bu süreçte idarenin ve işlemin muhataplarının hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur. İdari usul, tek başına bir amaç değil, doğru karara ulaşmada
hukuk devleti ilkesine hizmet eden bir araçtır.

Araştır 2

İdarenin bağlı yetkisi; kanunların, idareye, belirli şart ve durumların gerçekleşmesi halinde belli bir işlemi yapma ve uygulama ödevini yüklemesidir.
İdareye bir tercih imkânı sağlanmamıştır. Bağlı yetki durumunda kanun dili
emredici niteliktedir.
İdarenin takdir yetkisi, idarenin belli durum ve koşulların ortaya çıkması
halinde belirli bir işlemi yapıp yapmama hususunda ve kanunda öngörülen
farklı çözümler arasında bir tercih yapmak konusunda serbest bırakılmasıdır.
Kanunda idarenin takdirine bırakılan durumlarda “verebilir”, “edilebilir”, “indirebilir” gibi seçim imkânı tanıyan dilin kullanıldığı görülür.

Araştır 3

Araştır 4
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VUK’da çok sayıda şekli yükümlülüğe yer verildiği görülmektedir. Bu yükümlülüklerin bir kısmı verginin doğruluğunu teyide yöneliktir. Türk vergi
sisteminde, matrahın gerçek usulde tespit edilmesine dayalı vergilendirme
egemendir. Matrahın gerçek usulde tespiti, defter ve belge düzenine dayanmaktadır. Bu nedenle defter tutma, defter tasdiki, kayıt nizamı, belge düzeni, muhasebe ilke ve standartlarına uyma VUK’da mükelleflerin ödevleri
arasında sayılmıştır. Bu ödevler yıllık kazancı, dolayısıyla vergiye esas alınan
mali kazancı tespitte kullanılır. Ödevleri doğru bir şekilde gereği gibi yerine
getiren mükelleflerin matrahı ve vergisi doğrulanmış olur. Ayrıca yine vergi
kanunlarında her bir vergi için tarh ve tahsil/ödeme zamanlarını kanunla belirlenmiştir. Böylece vergi kanunda belirtilen zamanda tahsil edilir. Tüm bu
ödevlerin yaptırıma bağlanması gerçek matrah üzerinden, doğru miktarda ve
doğru zamanda tahsil edilmesini sağlar.
Vergi usulde şekle bağlılık, idare açısından pratik ve rasyonel çalışmayı sağlayan, mükellef açısından ise gereksiz formalitelerle mükellefleri sıkmayan ve
yormayan fakat hukuki güvence veren esaslara dayalı düzenlemeleri kasteder.
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Bölüm 2
Vergi Doğuran Olay ve Vergi Tarhı
öğrenme çıktıları

Vergiyi Doğuran Olay

1
3

1 Vergiyi doğuran olayı tanımlayabilme ve
önemini vurgulayabilme
2 Kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerin
vergilendirilmesi gereğini ve nedenini
açıklayabilme

Vergi Tarhı

2

3 Vergi tarhı, verginin matrahı ve vergi
oranını tanımlayabilme
4 Matrahın tespit usulleri ve oran-tarife
ilişkisini açıklayabilme

Tarh Usulleri
5 Tarh usullerini sayabilme ve tanımlayabilme
6 Hangi durumlarda hangi usule göre
verginin tarh edileceğini belirleyebilme

Anahtar Sözcükler: • Vergiyi Doğuran Olay • Vergi Tarhı • Beyana Dayanan Tarh • İkmalen Vergi Tarhı
• Re’sen Vergi Tarhı • İdarece Vergi Tarhı
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GİRİŞ
Vergilemenin temel amacı verginin tahsilini
sağlamaktır. Ancak verginin tahsili ondan önce bir
dizi aşamanın gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu aşamalar bir bütün olarak vergilendirme süreci olarak
adlandırılır. Vergilendirme süreci vergiyi doğuran
olayla başlayan, tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil ile
sona eren bir süreçtir. VUK’un 19 ila 24.maddeleri arasında vergilendirme sürecini oluşturan bu
aşamalar tanımlanmıştır. Vergiyi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın gerçekleşmesi veya hukuki durumun tamamlanması ile doğar.
Vergi alacağının doğumundan sonra, idare tarh
işlemini yapar. Verginin tarhı, verginin miktar olarak hesaplanmasıdır. İdare tarafından yapılan tarh
işlemi mükellefe tebliğ edilir, yani mükellef haberdar edilir. Tarh ve tebliğ olunan vergi tahakkuk
eder, yani ödenecek hale gelir. Ödenecek hale gelen
vergi vadesi geldiğinde tahsil edilir. Vergilendirme
süreci genel olarak tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil sıralamasında birbiri arkasına gelen işlemlerden
oluşmaktadır. Tahakkuku tahsile bağlı vergiler ile
her yıl kendiliğinden tahakkuk eden vergilerde olduğu gibi bu aşamaların birkaçı veya tamamının
içe içe geçmiş bir şekilde gerçekleşmesi nedeniyle
vergilendirme süreci özellik arz ettiği görülmektedir. Tahakkuku tahsile bağlı vergilerde, verginin
ödenmesi/tahsil edilmesi işlemi verginin tahakkuk
aşamasını da içermektedir (VUK md.24). Bu tür
vergilerde birbirinden ayrı tarh, tebliğ ve tahakkuk
aşamaları bulunmamaktadır. Ancak herhangi bir
nedenle tahsil işlemi gerçekleştirilememişse, tarh
edilen verginin ayrıca tebliğ edilerek tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. Tahakkuku tahsile bağlı
vergilere, damga vergisi ve eğlence vergisi örnek
olarak verilmektedir. Her yıl kendiliğinden tahakkuk eden vergilere ise örnek olarak emlak vergisi
ve motorlu taşıtlar vergisi verilebilir. Motorlu taşıtlar vergisinin matrahı ve vergi tutarı kişiden kişiye
değişmemekte, motorlu taşıtın fiziki ölçütlerine
göre maktu tutarda alınmaktadır. Bu nedenle, tarife cetvellerinde belirlenen vergi her yılın başında
otomatik olarak tahakkuk ettirilerek ödenecek hale
gelmektedir. Diğer yandan, aşağıda izah edileceği
üzere tarh usullerine göre aşamaların aynı anda ya
da farklı zamanlarda gözlemlenebilir bir süreç içinde gerçekleşmesi de mümkündür.
Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) tanımlanan aşamaların sebep unsuru vergiyi doğuran olay, sonucu

ise tahsildir. Vergilendirme sürecinin bir bütün olarak amacı ise, kamu yararıdır.

VERGİYİ DOĞURAN OLAY
Bir verginin alınabilmesi bazı ön koşulları gerektirir. Bu koşullar; kabul edilmiş, yürürlükte
bulunan bir kanunun varlığı, bu kanunun her yıl
bütçe kanununda yer alması yani bütçe kanunu ile
verginin tahsiline izin verilmesi ve mükellef şahsında vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesidir. Vergiyi
doğuran olay vergilendirme işleminin sebep unsurunu oluşturur. Vergilendirme işleminde kanun
hükmü hukuki sebep iken (soyut norm), vergiyi
doğuran olay maddi sebeptir (somut olay). Somut
olay, vergi kanununda tanımlandığı şekliyle gerçekleşmişse yani somut olay ile soyut norm örtüşüyorsa, hukuki sebep ortaya çıkmış demektir (Öncel
ve Diğerleri, 2008:87). Başka bir ifade ile vergiyi
doğuran olay, vergi kanunda belirtilen gerçek veya
tüzel kişinin (mükellefin), yine aynı vergi kanununda belirtilen vergi konusu ile teması halinde
meydana gelir (Kırbaş, 2018:89). Vergiyi doğuran
olaydan sonraki idari işlemlerin (tarh- tebliğ- tahakkuk-tahsil) vergi alacağının ortaya çıkmasında
herhangi bir rolü yoktur. Ancak doğmuş bulunan
alacağın somutlaşmasını ve yürürlük gücü kazanmasını sağlamaktadır (Oktar, 2018:121).
Vergiyi doğuran olay, vergi hukuku ile özel
hukuk ilişkisinin en yoğun olduğu konudur. Vergi kanunları, özel hukuk kurum veya ilişkilerini,
bunların faaliyetlerini ya da faaliyetlerinin neticesini vergi konusu olarak belirlemektedir. Mülkiyet,
miras, devir, bağış, üretim, tüketim, teslim, hizmet
ifası, ticari, zirai vb. faaliyetler neticesinde gelir elde
edilmesi, iş sözleşmesine dayalı ücret elde edilmesi gibi sayısı arttırılabilecek birçok ekonomik veya
hukuki durum vergi konusunu oluşturmaktadır.
Bu açıdan değerlendirildiğinde vergiyi doğuran
olayın esasen özel hukuk işlemi üzerine oturduğu
söylenebilir (Şenyüz ve diğerleri, 2019:110). Bu
anlamda bireyler hayatlarını idame ettirirken vergi konusu ile ilişki içine girebilir ve mükellefiyet
kazanabilirler. Bu durumda vergiyi doğuran olay
gerçekleşmiş olur ve vergi alacağı hukuken devlet
tasarrufuna geçer. Vergi kanunlarında yer alan ve
vergi konusunu kısıtlayan istisnalar ile vergi mükellefiyetini kısıtlayan muafiyetler vergiyi doğuran
olayı da daraltır.
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dikkat
Vergi Konusu (İstisna) X Vergi Mükellefi (Muafiyet) = Vergiyi Doğuran Olay

Vergiyi doğuran olaya VUK’un 19.maddesinin
birinci fıkrasında yer verilmiştir. Buna göre “Vergi
alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile
doğar.” Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, vergi
alacağının mükellef bakımından vergi borcunu teşkil edeceği belirtilmiştir. Dikkat edilirse, VUK’da
vergiyi doğuran olay genel olarak bir olayın gerçekleşmesi veya hukuki durumun tamamlanmasına
bağlanmış ancak bunların neler olduğu ilgili vergi
kanununa atfedilmiştir. Bahsi geçen “vergi kanunları”; Gelir Vergisi Kanunu (GVK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Katma Değer Vergisi Kanunu
(KDVK), Emlak Vergisi Kanunu (EVK), Veraset
ve İntikal Vergisi Kanunu (VİVK), Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (MTVK) gibi özel vergi kanunlarıdır. Her bir vergi kanunu vergiyi doğuran olayı
ayrı ayrı belirlemiştir. Örneğin, Gelir Vergisi Kanununa göre vergiyi doğuran olay gerçek kişinin gelir
elde etmesidir. Elde etme, para cinsinden hesabına
geçme (nakit esası) şeklinde olabilir ya da hesaben
tasarrufuna geçebilir (tahakkuk esası). KDVK’da
bir malın teslimi, hizmetin ifası ya da ithali vergiyi doğuran olay olarak belirlenmiştir. Bu örnekler
her bir kanun açısından çeşitlendirilebilir. Ayrıca
bir olay veya hukuki durum birden fazla verginin
doğumuna yol açabilir. Örneğin, bir malın teslimi veya ithali hem KDV hem de ÖTV açısından
vergiyi doğuran olaydır. Vergiyi doğuran olay, bazı
vergilerde bir anda ortaya çıkar, bazı vergilerde ise
olaylar topluluğu olup, belirli bir tarih aralığında
tamamlanır (Feyzioğlu, 1952:69) . Örneğin, malın
teslimi anlık bir olaydır, teslimle birlikte vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olur. Oysa GVK’da gelirin
yıllık olması ilkesinden hareketle, vergiyi doğuran
olayın başlangıcı ile tamamlanması takvim yılına
yayılır, bu süreçte gelir getirici her bir işlem vergiyi
doğuran olayın bir parçasıdır.
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dikkat
Tahakkuk esasına göre gelirin elde edilmesine
örnek olarak çek veya senetle mal satıldığında
çek nakde çevrilemese de hesaben aktife geçtiğinden gelir hesabına yansıması verilebilir.

Vergiyi Doğuran Olayın Önemi
Konusu, matrahı ve oranı belli olan bir verginin,
bir mükellef şahsında, miktarı belli bir borç şekline dönüştürecek mekanizmayı hayata geçiren faktör vergiyi doğuran olaydır (Feyzioğlu, 1952:52).
Vergiyi doğuran olay yoksa diğer idari işlemlerin
sonuç doğurması söz konusu olamaz, vergi tahsil
edilemez.
Vergiyi doğuran olay, vergi kanunlarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanmasında önemli bir unsurdur. Vergi kanunlarının yer bakımından
uygulanması vergilendirme yetkisi ile alakalıdır ve
mükelleflerin hangi devlete vergi ödeyeceğini belirler. Vergi kanunlarının yer bakımından uygulanmasında iki temel ilke mevcuttur. Bunlar, kanunların mülkiliği ve kanunların şahsiliği ilkesidir.
Kanunların mülkiliği ilkesi yerine hemen hemen
aynı anlama gelen kaynak ilkesi kavramı kullanılabilmektedir. Kaynak ilkesine göre, bir devletin
siyasi sınırları içinde gerçekleşen vergiyi doğuran
olaylar bakımından o devletin vergilendirme yetkisi geçerli sayılır (Şenyüz ve diğerleri, 2019:51).
Yani o devlete vergi ödenir. Her vergi türü itibariyle ilgili özel kanununda hangi koşulda, hangi
ilkenin geçerli olduğu ayrıca belirtilmektedir. O
halde, kaynak ilkesinin geçerli olduğu vergiler açısından vergiyi doğuran olayın nerede (hangi devlet
sınırları içinde) gerçekleştiğinin bilinmesi verginin
nereye (hangi devlete) ödeneceğinin belirlenmesi
açısından önemlidir.
Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarihin
tespiti üç açıdan önemlidir. Birincisi, vergi kanunlarının zaman bakımından uygulanmasında belirleyici, önemli bir unsurdur. Vergi, vergiyi doğuran
olayın meydana geldiği tarihte yürürlükte olan
kanun hükümlerine göre tarh ve tahakkuk ettirilir
(Bilici, 2012:59). Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarihten sonra mevzuatta değişiklik yapılmış
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olsa dahi, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği
tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümleri uygulanır. O halde, vergi kanununun ya da kanun
hükmünün uygulanması bakımından vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarih önemlidir. İkincisi,
vergiyi doğuran olay hangi vergilendirme dönemi
içinde meydana gelmişse, o vergilendirme dönemi
için tarh ve tahsil olunur. Örneğin, KDV’de genel
olarak takvim yılının her bir ayı bir vergilendirme
dönemi olarak belirlenmiştir. KDV’de mal teslimi,
hizmet ifası ya da ithalatı vergiyi doğuran olaydır.
Bu işlemlerin Ocak ayı içinde yapılması halinde,
Ocak ayında, Şubat ayında yapılması halinde Şubat
ayında ve takvim yılının diğer ayları için de geçerli
olan bu düzende vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş
olacaktır. Vergi, kural olarak, vergiyi doğuran olayın
meydana geldiği ayı takip eden ayda tarh ve tahsil
olunmaktadır. O halde, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği vergilendirme dönemi ödeme/tahsil süresini belirlemektedir. Üçüncüsü, vergiyi doğuran
olayın meydana geldiği tarih tarh zamanaşımının
başlangıcı açısından önemlidir. Zamanaşımı, süre
geçmesi suretiyle vergi borcunun ortadan kalkmasıdır. VUK’un 113.maddesinde “Vergi alacağının
doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından
başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ
edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.” denilmek
suretiyle tarh zamanaşımının başlangıcı vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarihe bağlanmıştır. Vergi
borcunun ortadan kalkması gibi önemli bir sonuç
doğuran zamanaşımı süresinin tespiti için vergiyi
doğuran olayın gerçekleştiği tarihin bilinmesi hem
idare hem de mükellef açısından önemlidir.
Vergiyi doğuran olay, vergi kanunlarının anlam
bakımından uygulanması açısından önemli bir faktördür. Vergilendirme sürecinde idari işlemlerin
soyut sebebi kanun hükmü iken, somut sebebi vergiyi doğuran olaydır. Vergi kanunu ve kanun hükümleri geneldir, süreklidir ve soyuttur. Genel olması, belirli kişiye özgü kanun yapılmadığı, sürekli
olması belirli zamana özgü olmadığı, soyut olması
belirli olaya özgü olmadığı anlamına gelir. Kanun
yapıcı vergi kanunlarını hazırlanırken soyut kurallar oluşturur ve model kavramlar kullanır (tipleştirme). Bu nedenle günlük hayatta gerçekleşen
olayların vergiyi doğurup doğurmadığı, yani somut
olayın soyut hukuk kuralıyla örtüşüp örtüşmediği
araştırılmalıdır. Bu araştırma işlemine ekonomik
irdeleme, irdeleme neticesinde somut maddi olayın soyut hukuk kuralına uygun olmasına tipiklik

denilir (Öncel ve Diğerleri, 2008:31). Bu tespite
dayalı olarak somut maddi olayın kanuni anlamda
bir vergiyi doğuran olay olduğu sonucuna varılabilir. O halde her maddi olay vergiyi doğuran olay
değildir, kanunda yer alan hükme uygun olması
halinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olur. Somut maddi olay ile soyut hukuk kuralları üzerinde
yapılan irdeleme ve tespitler, aynı zamanda vergilendirme sürecinin sebebini araştırmaya yöneliktir.
Eğer tipiklik yoksa vergiyi doğuran olay gerçekleşmemiş, vergilendirme sürecinin sebebi oluşmamış
demektir.
Kısaca vergiyi doğuran olay;
• Kaynak ilkesine göre vergilendirme yetkisinin tespiti,
• Vergi kanunlarının zaman bakımından uygulanması, vergilendirme döneminin tespiti ve tarh zamanaşımının süresinin belirlenmesi açısından önem arz ederken,
• Vergilendirme sürecinde idari işlemlerin yapılma gerekçesi yani sebebidir.

Diğer Kanunlarla Yasaklanmış
Faaliyetler ve Vergiyi Doğuran Olay
Gelir elde olgusunun yasalar ve ahlaki değerlerle her koşulda örtüştüğünü söylemek imkânsızdır
(Günay, 2019:1729). Toplumdan topluma değişmekle birlikte birçok ülkede, gelir sağlayan bazı
faaliyetlerin kanunlarla yasaklandığı bilinmektedir.
Türkiye’de de kanunlarla yasaklanmış, ancak gelir
ortaya çıkaran birçok faaliyet vardır. Kumarhane
işletmeciliği, uyuşturucu ticareti, organ ticareti, insan kaçakçılığı, tefecilik, izinsiz yapılan fuhuş, kara
paranın aklanması, dolandırıcılık faaliyetleri, akaryakıt, sigara ve alkol kaçakçılığı vb. kanunlarımızca
yasaklanmış faaliyetlerdir (Gökbunar, 2010:146148). Kanun dışı sayılan bu faaliyetlerin icrası ilgili kanunlarla müeyyideye bağlanmıştır. Örneğin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK)
91.maddesine göre organ veya doku ticareti suçtur.
Bu yasağa uymayanlara, suçun işleniş şekline göre
2 ila 15 yıl arasında hapis cezası öngörülmüştür.
TCK organ veya doku ticaretini genel ahlaka aykırı
faaliyetler içinde nitelendirmiş ve suç kabul etmiştir. Ancak faaliyetin diğer kanunlarca yasaklanmış
olması vergilendirmeyi etkilememektedir. Bu durum VUK’un 9.maddesinin 2.fıkrasında yer alan
“Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş
bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu
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kaldırmaz.” hükmü ile düzenlenmiştir. Yasak faaliyetin vergi kapsamında olması için, faaliyetin vergi
kanununda belirlenen vergi konusuna girmesi ve
mükellefin şahsında gerçekleşmesi gerekmektedir.
Örneğin, Türkiye’de kumarhane işletmek, kumar
oynatmak yasaklanmış faaliyetlerdendir. Ancak ticari faaliyet olarak kabul edildiğinden, gelir vergisi
ya da kurumlar vergisinin konusunu oluşturacaktır. Bu faaliyetlerden gelir elde edilmesi halinde
vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacak ve vergilendirilecektir. Hiç şüphesiz, kumar oynatarak gelir
elde edenler suç olarak tanımlanmış bu faaliyetleri

kendiliklerinden idareye bildirmedikleri için vergilendirmenin denetimler neticesinde olacağı açıktır.
Yasak faaliyetlerin vergi kapsamına alınması,
adalet düşüncesine dayanmaktadır. Yasak faaliyetler neticesinde gelir elde edenlerin vergilendirme
dışında tutulması, genellik ilkesine ve eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacaktır (Kırbaş, 2018:93). Hatta
tüm bu düşüncelerle yasak faaliyetler arasında olan,
açık arttırma ve eksiltmelerine iştirak edilmemesi
karşılığında elde edilen gelirler açıkça arızi kazançlar arasında sayılmıştır (GVK md.82/2).

Öğrenme Çıktısı
1 Vergiyi doğuran olayı tanımlayabilme ve önemini vurgulayabilme
2 Kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerin vergilendirilmesi gereğini ve nedenini açıklayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Sahte diploma ile doktorluk
yapan ve özel muayenesinde
hasta bakan bir kişinin elde
ettiği gelirin vergilendirilip vergilendirilmeyeceğini
araştırınız.

Vergiyi doğuran olay ile
vergi borcunu ortadan kaldıran tarh zamanaşımını
ilişkilendiriniz.

Yasak faaliyetler neticesinde
elde edilen ve vergilendirme kapsamında olan faaliyetlere örnekler düşünerek
ailenizle ve arkadaşlarınızla
paylaşınız.

VERGİNİN TARHI
Vergiyi doğuran olayla ortaya çıkan vergi alacağı, bundan sonraki işlemlerle somutlaşmakta ve tahsil edilebilir hale gelmektedir. Vergi alacağının doğumundan sonraki ilk aşama verginin tarhıdır. Arapça
kökenli olan “tarh” kelimesi Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğüne göre “vergi koyma” anlamına
gelmektedir. Ancak vergi hukukuna özgü bir terim olarak vergi tarhı “verginin hesaplanması” anlamında
kullanılmaktadır. Verginin hesaplanması, özel vergi kanunlarında belirtilen vergi matrahına vergi tarifesinin (oranının) uygulanması suretiyle yapılmaktadır. VUK’un 20.maddesinde verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı
miktar itibariyle tespit eden idari muamele olarak tanımlanmıştır. Vergi tarhı maddede belirtildiği üzere
idari bir işlemdir. İdari işlem olarak tarh, tek yanlı, bireysel idari işlem niteliğindedir. Bireysel idari işlem
olarak tarh; icrai, yükümlendirici, emredici ve subjektif (öznel) niteliklidir. İdari işlemde bulunması gereken unsurlarda sakatlık tarh işlemini sakatlar. İdari işlemin unsurları; yetki, sebep, konu, amaç ve şekil unsurudur. Yetki unsuru, idari işlemin kim ya da kimler tarafından yapılacağını belirtir. Tarh işleminde yetkili
“idari makam”dır, daha açık ifade ile mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesidir. VUK’un 4. maddesinde
vergi dairesi, mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden daire şeklinde tanımlanmıştır. Tarh işleminin sebebi, vergiyi doğuran olaydır. Tarh işleminin konu unsuru, vergilendirme işlemi ile
oluşturulmak istenen hukuki sonucu ifade eder. Vergilendirme işlemi ile ulaşılmak istenen hukuki sonuç
mükelleflerin para cinsinden varlıklarından bir kısmının devlete geçmesi, mükelleflerin o şeyler üzerinde
mülkiyetlerinin son bulmasıdır. Vergilendirmede amaç kamu yararıdır. Vergilendirmede her bir idari işle-
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min amacı ayrı değildir, her birinin tek bir amacı
vardır o da kamu yararıdır. Dolayısıyla, tarh işlemi
kamu yararı amacıyla yapılır. Şekil unsuru, iradenin açıklandığı aracı ifade eder ki, verginin tarhı
yetkili makamın imzasını taşıyan yazılı bir metin
olan vergi ihbarnamesi (cezası ceza ihbarnamesi) ile
yapılır (Kızılot ve Diğerleri, 2008:133-135).
Tanımından anlaşılacağı üzere, vergi tarhı için
matrah ve oranın bilinmesi gerekir. Vergilerin kanuniliği ilkesi gereğince, vergilendirmenin temel
öğelerinden olan, vergi tarhına esas alınacak matrah ve oranın kanunla belirlenmesi gereklidir. Bu
gereklilikle gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak
vergisi gibi her verginin matrahı ve oranı kendi özel
kanununda hükme bağlanmıştır. Aşağıdaki başlıklarda vergi tarhı için esas olan matrah ve oran (nispet, tarife) hakkında kısaca bilgi verilecektir.

Vergi Matrahı ve Matrahın
Belirlenmesi
Verginin konusu, üzerinden vergi alınan iktisadi unsur iken, verginin matrahı vergi konusunun
değeri ya da miktarıdır. Vergi matrahı, verginin
üzerinden hesaplandığı ekonomik değer veya miktar olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre matrah değer olabileceği gibi miktar da olabilmektedir.
Advalorem matrah, değer esasına dayalı matrahtır.
Vergi konusunun para cinsinden değeri verginin
matrahını oluşturur. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi vergiler advalorem matraha sahiptir.
Örneğin, katma değer vergisinin matrahı mal ya da
hizmetin fiyatıdır, parasal değeridir. Bir öğrenci 20
TL’ye bir kitabı satın alıyorsa, KDV matrahı 20
TL’dir. Spesifik matrah ise, vergi konusuna ait fiziki ölçüler dikkate alınarak belirlenen matrah türüdür. Motor silindir hacmi, kilogram, litre, yaş,
ağırlık, oturma kapasitesi, alkol derecesi gibi ölçütler matrah olabilmektedir. Motorlu taşıtlar vergisi
ile özel tüketim vergisine tabi malların bir kısmı
için spesifik matrah belirlenmiştir. Örneğin, binek
otomobillerine ait motorlu taşıtlar vergisinde matrah aracın yaşı ve motor silindir hacmidir. Diğer
yandan, hem değerin hem de fiziki ölçütün matrahı oluşturduğu vergiler de söz konudur. Örneğin,
2018 sonrası tescil edilen araçlarda matrah hem
advalorem hem de spesifik esasa göre belirlenmiştir. Binek otomobilin vergisiz fiyatı, yaşı ve motor
silindir hacmi verginin matrahını oluşturmaktadır.

Sigara üzerinden alınan özel tüketim vergisinde de
benzer şekilde hem sigaranın fiyatı hem de birimi
verginin matrahını oluşturmaktadır.
Verginin üzerinden hesaplanacağı değer veya
miktarın belirlenebilmesi açısından çeşitli usullerden yararlanılmaktadır. Bunlar; beyan usulü, karine veya dış belirtiler usulü, götürü usul ile idarece
takdir usulüdür (Akdoğan, 2009:142). Tarha esas
olan matrahın belirlenmesi usulleri aynı zamanda,
ilerleyen başlıklarda izah edilecek olan tarh usullerini de şekillendirmektedir.
Beyan usulü; vergiye tabi unsurların en iyi mükellef tarafından bilinebileceği varsayımı altında,
bunların değer ve miktarlarının mükelleflerce vergi idaresine bildirilmesi esasına dayanan usuldür.
Tüm modern vergi sistemine sahip devletlerde
olduğu gibi Türk vergi sisteminde de matrahın
belirlenmesinde hâkim olan usul beyan usulüdür.
Mükellefler vergi kanunlarında yer alan hükümler
çerçevesinde, vergiye tabi unsurlarını, vergiye esas
olacak değer veya miktarlarını bağlı bulundukları
vergi dairesine bildirirler. Bu usul, mükellefe güven
esasına dayalı bir usul olup, güçlü bir vergi idaresini gerekli kılar. Çünkü vergi bilinci gelişmiş, eğitim düzeyi yüksek, dürüst mükellefin var olduğu
ön kabulüne dayalı bu usul, mükelleflerin takibini
gerektirir. Mükelleflerin takibi de VUK’da sayılan
denetim yöntemleri ile gerçekleştirilir (Akdoğan,
2009:142-143).
Karine veya dış göstergeler usulünde karine ve
dış belirtilerin doğrudan doğruya asıl vergi matrahını temsil ettiği varsayılarak, bunlar üzerinden
vergi hesaplanır. Bu usulde mükelleflerin gelir ve
servetlerine karine teşkil eden bazı dış göstergelerden hareket edilerek vergi borcu belirlenmeye çalışılır. Modern vergilendirmede geçerliliğini yitiren
bu usul daha çok emlak vergisinde uygulanmıştır.
Eskiden Fransa’da uygulanan bina vergisi, binanın kapı ve pencere sayısına göre belirlenmekteydi
(Edizdoğan ve Diğerleri, 2018:153-154). Pencere
ve kapı sayısı gelir ve servetin göstergesi olarak kabul edilip, pencere ve kapı sayısı ile doğru orantılı
vergi alınmaktaydı.
Götürü usul, vergilendirmeye esas olacak matrahın, her bir vergi konusu ve mükellef için ayrı
ayrı belirlenmesi yerine belirli mükellef grupları ve
vergi konusu için bir bütün olarak belirlenmesidir
(Akdoğan, 2009:145). Örneğin, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununa göre vergi karnesi almak zorun-
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da olan diğer ücret geliri elde eden vergi mükellefleri için topluca tek bir vergi matrahı belirlenmiştir.
Buna göre diğer ücretlilerin vergi matrahı, asgari
ücretin yıllık brüt tutarının %25’i olarak kabul
edilmiştir. Günümüzde vergi sistemimizde bu usule yer verilmesinin sebebi, uygulamadaki basitliği
dolayısıyla mükellefe ve idareye bazı avantajlar sunuyor olmasıdır.
İdarece takdir usulü; matrah belirleme konusunda geniş takdir yetkisi verilen vergi idaresinin, her
bir mükellef için vergi matrahını tek tek belirlemesi usulüdür (Edizdoğan ve Diğerleri, 2018:154).
Bu usulün en önemli yanlarından birisi, beyan
usulünü tamamlamasıdır (Akdoğan, 2009:148).
Yükümlülüklerin kanunlarda belirtildiği şekilde
yerine getirilmemesi halinde idare, matrahı kendisi tespit etme yoluna gidecektir. Matrahın idarece tespit edildiği durumlarda yapılması gereken
işlemlere “tarha hazırlık işlemleri” denilmektedir.
Hazırlık işlemleri esas itibariyle vergi denetim yöntemlerinden birisi olan vergi incelemesi ile yapılmaktadır. Ancak idare, matrah takdirine dayanak
oluşturacak verilerin toplanmasında, diğer vergi
denetim yöntemleri olan yoklama, arama ve bilgi
toplamadan da yararlanmaktadır (Şenyüz ve Diğerleri, 2019:187).

fik tarife, spesifik matrah üzerinden belirli miktarda vergi alınmasını öngören tarifelerdir. Motorlu
taşıtlar vergisi tarifesi spesifik tarifelere örnek olarak verilebilir. Bu tarifeye göre, 2019 model, iki
yaşındaki bir minibüsün, 2021 yılı motorlu taşıtlar
vergisi 1.256 TL’dir. Dikkat edilecek olursa, verginin matrahı minibüsün değerinden bağımsız fiziki bir ölçüdür yani aracın yaşıdır, vergi ise miktar
olarak belirlenmiştir (1.256 TL). Advalorem tarife, advalorem matrah üzerinden belirli bir oranda
vergi alınmasını öngören tarifelerdir. Vergi oranı,
vergi miktarının matrahın bir yüzdesi ya da bindesi olarak ifade edilmesidir (Edizdoğan ve diğerleri, 2018:164). Vergi matrahı ile oran arasındaki
ilişkiye göre vergi tarifesi; sabit oranlı, artan oranlı
ve azalan oranlı tarife şeklinde ayrıma tabi tutulmaktadır. Vergi matrahı değişmekle birlikte vergi
oranı değişmiyorsa sabit oranlı tarife, vergi matrahı arttıkça vergi oranı artıyorsa artan oranlı tarife,
vergi matrahı arttıkça vergi oranı azalıyorsa azalan
oranlı tarifeden söz edilir. Türk vergi sisteminde gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisi artan oranlı,
kurumlar vergisi ise sabit oranlı tarife yapısına sahip vergilere örnek olarak verilebilir.
Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde tespit edilen matrah ve orana göre vergi şu formülle hesaplanmaktadır.

Vergi Tarifesi ve Oranı
Vergi tutarının hesaplanmasında vergi matrahına uygulanan ölçütlere vergi tarifesi denilmektedir.
Vergi tarifesi, spesifik tarife ya da advalorem tarife
olmak üzere ikiye ayrılır (Erginay, 2003:64). Spesi-

dikkat
Hesaplanan Vergi = Vergi Matrahı × Vergi Oranı

Öğrenme Çıktısı
3 Vergi tarhı, verginin matrahı ve vergi oranını tanımlayabilme
4 Matrahın tespit usulleri ve oran-tarife ilişkisini açıklayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Advalorem ve spesifik matrah arasındaki temel farklılıklar nelerdir? Araştırınız.

2018 sonrası tescil edilen
motorlu taşıtlarda matrah nasıl belirlenmektedir?
Açıklayınız.

Artan oranlı tarifeye sahip
vergilerin olumlu yönleri
nelerdir? Açıklayın.
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TARH USULLERİ
Vergiler, mükellefle işbirliği yapmak suretiyle ya
da doğrudan doğruya vergi idaresi tarafından tarh
edilir (Maliye ve Gümrük Bakanlığı VUK Gerekçesi, 1988: 5). VUK’un “Tarh ve Tahakkuk Usulü”
başlığını taşıyan Birinci Kitap’ının İkinci Kısmında
altı adet tarh usulü sıralanmıştır. Bunlar; beyannameye dayanan tarh, ikmalen vergi tarhı, re’sen vergi
tarhı, idarece tarh, tahrire dayanan tarh ve götürü
matrahlar üzerinden tarhtır. Bu usullere düzeltme
yoluyla tarh da eklenmektedir.
Türk vergi sistemine hâkim olan genel tarh usulü, mükellefle işbirliği esasına dayanan beyan yoluyla tarhtır. İkmalen ve re’sen vergi tarhı, beyana
dayalı tarhı güçlendiren ve ortaya çıkabilecek darboğazların çözümüne katkı sağlayan tarh usulleridir
(Akdoğan, 2019:71). Beyan esasına göre mükelleflerce yapılan matrah bildiriminin vergi dairesince
doğruluğunun denetlenmesi gereklidir. Matrahın
doğruluğunun denetimi muhasebe denetimini de
içeren vergi incelemesi ile yapılır. Vergi incelemesi
neticesinde elde edilen bulgulara göre vergi idaresi
ikmalen veya re’sen tarhiyat yapacaktır. Bu nedenle, literatürde, ikmalen ve re’sen tarhiyata “incelemeye dayalı tarhiyat” da denilmektedir.
İdarece tarh usulü, 19.02.1963 Tarihli 205 sayılı
Kanun’un 2.maddesi ile VUK’a Mükerrer 30.madde olarak sonradan eklenmiştir. İdarece tarh usulü,
götürü matrahlar üzerinden vergi tarhının tamamlayıcısı olarak VUK’da yerini almıştır (VUK Genel
Tebliği Seri No:62). Götürü matrahlar üzerinden
vergi tarhı günümüzde önemini kaybetmiş olmakla
birlikte, gelir vergisi, emlak vergisinde başta olmak
üzere uygulaması devam etmektedir.
Tahrire dayalı tarh ise, geçmişte bina ve arazi
vergilerinde uygulanmış olup, takdir komisyonları bina ve arazinin tek tek değerini tahmin ederek
vergiyi tarh etmekteydi (Bulutoğlu, 1976:20). Bu
usul, günümüzde yasada mevcut olan ancak uygulaması bulunmayan bir tarh usulüdür.
Sayılan bu tarh usulleri aşağıda; mükellefin beyan, bildirim ve başvurusuna bağlı tarh usulleri ve
idarece yapılan tek taraflı tarh usulleri şeklinde sınıflandırılarak izah edilecektir.

Mükellefin Beyan, Bildirim ve
Başvurusuna Dayalı Tarh
Türk vergi sisteminde mükellefin beyan, bildirim ve başvurusuna dayalı tarhiyat esastır.

Beyana Dayanan Tarh
“Beyannameye Dayanan Tarh” VUK’un 25-28.
maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili maddelerde
tarh ile tahakkuk birlikte ele alınmıştır. Çünkü
beyan usulünde tarh işlemi ile tebliğ ve tahakkuk aşaması birlikte gerçekleşmektedir. VUK’un
25.maddesine göre, beyan üzerinden alınan vergiler “tahakkuk fişi” ile tarh ve tahakkuk ettirilmektedir. Bu esnada, tahakkuk fişinin düzenlenerek
mükellefe teslimi ise tebliğ yerine geçmektedir.
Beyan esasında vergi matrahı mükellef tarafından vergi idaresine bildirilir. Genel ilke olarak
mükelleflerin kendi beyan ettikleri matrahlara
karşı itiraz hakları bulunmamaktadır. Ancak vergi hatalarının bulunması ve ihtirazi kayıtla beyan
bu ilkenin istisnalarını oluşturmaktadır (Öncel ve
Diğerleri, 2008:96). Yani beyanda hata varsa veya
beyanname ihtirazi kayıtla vermişse mükellef kendi beyanına itiraz edebilecektir. Mükelleflerin beyanlarında vergi hatalarının bulunması durumunda, düzeltme yoluyla tarh yapılabilecektir. İhtirazi
kayıtla beyan ise, beyan ödevini süresinde yerine
getiren mükelleflerin matrah tespitinde tereddüte
düştükleri durumlarda itiraz hakkını saklı tutan bir
uygulamadır.
Beyan esasında, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi düzenlenir
ve bunun bir nüshası mükellefe veya beyannameyi
mükellef namına vergi dairesine teslim edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer (VUK
md.25/f.2). Gerekli hallerde beyana dayanan vergi
tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir (VUK md.25/f.3). Bu şekilde vergilendirme
sürecinin ayrı birer aşaması olarak düşünülen tarh,
tebliğ, tahakkuk aşamaları aynı anda tamamlanmış
olur (Öncel ve Diğerleri, 2008:97).
Tahakkuk fişi bir takım bilgileri içermelidir.
Tahakkuk fişinde; fişin sıra numarası, düzenlenme
tarihi, verginin türü, vergi beyannamesinin tarihi, beyannamenin ilgili bulunduğu vergilendirme
dönemi, mükellefin soyadı ve adı (tüzel kişilerde
unvanı), mükellefin açık adresi, verginin matrahı,
verginin hesabı, verginin miktarı, vergi mahkemesinde dava açılması ve düzeltme ile ilgili hükümlere
ait kısa bilginin yer alması gerekir (VUK md.26).
Vergi beyannamesini ilgili vergi dairesine teslim
eden kimsenin kendisine verilen tahakkuk fişini
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almaması, beyannamede yazılı matrah üzerinden
tarhı gereken verginin tahakkukuna engel olmaz.
Bu takdirde tahakkuk fişinin mükellefe verilecek
nüshası tebliğ hükümleri çerçevesinde mükellefe
gönderilir (VUK md.27).
VUK’da beyannamelerin, mükellef veya adına
hareket eden tarafından vergi idaresine elden teslim
edilebileceği, posta yoluyla ve elektronik ortamda
gönderilebileceği düzenlemelerine yer verilmiştir.
Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde de
tahakkuk fişi kesilir. Bu takdirde, tahakkuk fişinin
mükellefe verilecek nüshası, kapalı bir zarf içinde,
mükellefin beyannamede gösterdiği adrese gönderilir ve fişin dairede kalan nüshasına posta zimmet
defterinin tarih ve numarası işaret olunur (VUK
md.28/f.1). Beyannamenin elektronik ortamda
gönderilmesi halinde tahakkuk fişi elektronik ortamda düzenlenir ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir.
Bu ileti, tahakkuk fişinin mükellefe tebliği yerine
geçer (VUK md.28/f.2). Beyannameler elektronik
ortamda, aracılık yetkisi almış mali müşavirler aracılığıyla, internet vergi dairesi üzerinden gönderilebilmektedir. E-devlet uygulamaları vergi ile ilgili birçok işlemin elektronik ortamda yapılmasını
mümkün kılmıştır ve günümüzde beyannameler
internet vergi dairesi aracılığıyla elektronik ortamda gönderilmektedir.
Türk vergi sisteminde gelir vergisi, kurumlar
vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi,
veraset ve intikal vergisi gibi başlıca vergiler beyan
esasına göre tarh olunmaktadır. Her bir vergi için
tarh yeri, tarhiyatın muhatabı, vergilendirme dönemi ve tarh zamanı gibi konular özel vergi kanunlarında ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin, GVK’nın
92.maddesine göre, bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi
dairesine verilir. Gelir vergisinde tarh yeri, mükellefin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesidir
(GVK md. 106). Tarhiyatın muhatabı, bu vergiye
mükellef olan gerçek kişilerdir (GVK md.107).
Vergilendirme dönemi, geçmiş takvim yılıdır
(GVK md.108). Gelir Vergisi, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse
vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden
yedi gün içinde tarh edilecektir (GVK md.109/1).
VUK’un mükerrer 28.maddesinde, Hazine ve
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanna-
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melerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü,
kanunî süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili kılınmıştır.
Beyanname verme, vergi hesabını barındıran
maddi içerikte bir ödev olmasının yanında ayrıca
şekli bir ödevdir. Beyannamelerin şekil, içerik ve
ekleri, kanunla veya verilen yetkiye istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir. Mükelleflerin beyanlarını işaret edilen beyanname ile
ve süresinde vermeleri kanuni zorunluluktur.

Mükellefin Bildirimi veya Başvurusu
Üzerine Yapılan Tarh
Aslında bu şekilde yapılan tarh, vergilendirme
süreci özellik arz eden, matrahı kanuni bir takım
ölçülere göre veya götürü olarak belirlenmiş vergiler için yapılan tarhiyattır. Bazı veri türleri veya
mükellef grupları için beyan yoluyla tarh usulü
uygun değildir. Ancak verginin tarhı için mükelleflerin kanunda belirtilen süre içinde bildirimde
bulunması veya vergi idaresine başvurması gerekmektedir. Emlak vergisine ilişkin bildirim ile diğer
ücret geliri elde edenlerin vergi idaresine başvurması üzerine yapılan tarhiyat buna örnek olarak
verilebilir.
Emlak vergisi, konusu Türkiye sınırları içinde
bulunan bina, arazi ve arsalar olan ve belediyelerce
tahsil edilen bir vergidir. Emlak vergisinde matrah,
bina, arsa veya arazinin fiziki ölçülerine göre belirlenen vergi değeridir. Emlak vergisi beyana dayalı
bir vergi değildir. Dört yılda bir genel bildirim yapılır. Diğer yıllarda vergi değeri, bir önceki yıl vergi
değerinin yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttırılması suretiyle bulunur. Ancak vergi
değerini etkileyen unsurlarda bir değişiklik olması
halinde, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 1 ay içinde bildirimin yapılması gerekmektedir. Yani emlak vergisinde mükellefler matrahı
bildirmezler, bina veya arazileri bildirirler (Şenyüz
ve Diğerleri, 2019:194). Bu bildirime dayanarak
belediye (vergi idaresi) vergi değerini (matrahı) belirler. Vergi değeri, belediyenin takdir komisyonları
tarafından kanunda belirlenen ölçütlere dayanarak
belirlenen arsa değeri ve üzerine bina maliyeti eklenerek tespit edilir (EVK, md.29). Belirlenen vergi
değerine vergi oranının uygulanması suretiyle ödenecek vergi tarh olunur.
GVK’nın 64.maddesinde sayılan diğer ücretlerde vergilendirme kaynakta kesinti (stopaj) suretiyle
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değil, karne esasına göre yapılmaktadır. Ücretlerde
vergilendirme genel olarak kaynakta kesinti suretiyle yapılmaktadır. Ancak kaynakta kesinti usulünün
uygulanamadığı bazı ücretler vardır. Diğer ücretler
olarak isimlendirilen ücret gelirini elde edenlerin,
kanunda belirlenen süre içinde vergi idaresine başvurarak karne almaları ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemeleri gerekir. GVK’ya göre diğer ücretlilerin vergi dairesine başvuracağı süre, hizmetin ifa
olunduğu takvim yılının ikinci ayı (Şubat), takvim
yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir aydır. Vergi diğer ücretlinin
vergi idaresine başvuru üzerine tarh edilir. Diğer
ücretliler tarh zamanlarında, vergi karnelerini bağlı
oldukları vergi dairelerine ibraz ederek vergilerini
tarh ettirmeye mecburdurlar (GVK md.109). Diğer ücretlilerin safi ücretleri (vergi matrahı), takvim
yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan
16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’idir GVK md.64).

İdarece Yapılan Tek Taraflı Tarh
Usulleri
İdarece yapılan tek taraflı tarh usulleri, bir önceki başlıkta ele alınan mükellefin beyan, bildirim
ve başvurusuna dayanan tarh usullerini tamamlayan fer’i (ikincil, yardımcı) usullerdir (Maliye ve
Gümrük Bakanlığı VUK Gerekçesi, 1988: 5).

İkmalen Vergi Tarhı
Kelime anlamı ile ikmal “tamamlamak, bütünlemek” anlamına gelmektedir. Bu anlamdan hareketle ikmalen vergi tarhı, tamamlayıcı vergi tarhı
demektir. VUK’un 29. maddesinde “ikmalen vergi
tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana
çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah
veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh
edilmesidir” şeklinde tanımlanmıştır.
Yapılan bu tanımdan hareketle ikmalen vergi
tarhı yapılabilmesi için;
• Daha önce yapılmış bir tarhiyatın olması,
• Matrah veya matrah farkının vergi idaresince tespit edilmesi,
• Matrah veya matrah farkının mükellefin
defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespit edilmesi

gereklidir. Örneğin, mükellef beyan dönemi içinde beyannamesini vermiş ancak defter kayıtlarının
ve belgelerinin incelemesinden vergi matrahını
100.000 TL eksik gösterdiği tespit edilmişse, eksik
matraha ilişkin ek vergi ikmalen tarh edilecektir.

Re’sen Vergi Tarhı
Kelime anlamı ile re’sen “kendi başına, kendiliğinden, kimseye danışmaksızın, bağımsız olarak”
anlamına gelmektedir. VUK’un 30.maddesinde
“Re’sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya
kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan
hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca
düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen
matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh
olunmasıdır” şeklinde tanımlanmıştır. İnceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah veya
matrah farkı re’sen takdir olunmuş sayılacaktır.
Yapılan bu tanımdan hareketle re’sen vergi tarhiyatın temel özellikleri;
• Daha önce yapılmış bir tarhiyat vardır veya
yoktur,
• Matrahın tamamen veya kısmen mükellefin defter, kayıt ve belgelerine veya kanuni
ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmamaktadır,
• Vergi, takdir komisyonları tarafından re’sen
takdir edilen veya vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah farkı
üzerinden tarh edilir.
Aşağıdaki hallerden herhangi birinin bulunması durumunda, vergi matrahının tamamen veya
kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı kabul edilir (VUK md.30/f.2).
1. Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği
halde verilmemişse;
2. Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler
içinde verilmekle beraber beyannamede
vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemiş bulunursa;
3. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan
defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış
veya tasdik ettirilmemiş olursa veya vergi
incelenmesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmezse;
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4. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar,
vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkân vermeyecek derecede noksan,
usulsüz ve karışık olması dolayısıyla ihticaca
salih bulunmazsa;
5. Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunursa;
6. 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek
mensuplarına imzalattırma mecburiyeti getirilen beyanname ve ekleri imzalattırılmazsa veya tasdik kapsamına alınan konularda
yeminli mali müşavir tasdik raporu zamanında ibraz edilmezse;
matrah veya matrah kısmı re’sen takdir edilir.
Her vergi için beyannamenin verilme zamanı
ilgili kanunda açıkça belirtilmektedir. Vergi beyannamesini kanuni süresi geçtikten sonra vermiş
olanlara bu beyannamede gösterdikleri matrah üzerinden re’sen gerekli tarhiyat yapılır ve bu beyannameler re’sen takdir için takdir komisyonuna sevk
edilmez. Ancak, vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden
sonra kendiliğinden verilen beyannameler için bu
hüküm uygulanmaz.
Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemişse mükellefe, takdir
komisyonu tarafından 15 günden az olmamak üzere bir süre verilerek vergi matrahına ilişkin bilgileri
vermeye ve kanuni defterlerini ibraz etmeye davet
olunur. Bu davet üzerine mükellef istenilen bilgileri verir ve kanuni defterlerini ibraz ederse, defter ve
vesikalar ihticaca salih bulunmak şartıyla, mükellefe takdir olunacak matrah defter ve vesikaları kayıtlarına göre tespit olunacak miktardan fazla olamaz.
Re’sen vergi tarhını gerektirir bir sebep yanında
ikmalen vergi tarhını da lüzumlu kılan bir durum
mevcut ise re’sen takdir sonucu beklenmeksizin gerekli ikmal tarhiyatı yapılır. Re’sen takdir sırasında
ikmal tarhiyatına mesnet olan matrah farkı nazara
alınmışsa vergi tarhı sırasında evvelce tarh edilmiş
olan vergi indirilir.
Re’sen takdir olunan matrah, mükellef tarafından bildirilen matrahtan fazla değilse, re’sen vergi
tarh edilmez, fazla ise sadece aradaki fark üzerinden
vergi tarh olunur (VUK md.33).
Re’sen tarhiyatta matrah ya vergi inceleme raporuna dayanarak ya da takdir komisyonların tarafın-
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dan takdir edilen matrah üzerinden vergi tarh edilir.
Yukarıda sayılan birçok durumda vergi incelemesi
esnasında, matrah veya matrah farkının somut delillere dayandırılarak tespiti mümkün olamayabilir.
Bu durumda vergi idaresi mükellef hakkında matrah
takdiri için, bu işle görevli bulunan takdir komisyonuna başvurur. Takdir komisyonu mükellefin matrahını, en geç bir yıl içinde, bazı yöntemler kullanarak gerçek ve gerçeğe en yakın şekilde tespit etmeye
çalışır (Arıkan, 2001:17). Örneğin, diğer ödevlerini
eksiksiz yerine getiren bir mükellefin beyannamesini
vermemiş olması halinde matrahın vergi inceleme
elemanlarınca tespit edilmesi mümkündür ve tarhiyat vergi inceleme raporunda belirlenen matraha
göre yapılır. Matrah veya matrah farkının, inceleme
elemanlarınca, mükellefin defter, kayıt ve belgelerine dayanarak tespiti mümkün olan bu durumda ikmalen tarhiyat değil de re’sen tarhiyata gidilmesinin
sebebi daha önce yapılmış bir tarhiyatın olmamasıdır. Kaldı ki, inceleme raporunda belirlenen matrah
veya matrah farkı re’sen takdir olunmuş sayılmaktadır (VUK md.30). Mükellef tutulması zorunlu defterini hiç tutmamış, tutmuş fakat karışık, noksan,
usulsüz ve gerçeği yansıtmadığına dair deliller mevcut ise, vergi incelemesinde matrah tespit edilemez.
Bu durumda matrah takdirinin takdir komisyonları
tarafından yapılması gerekir.

İdarece Tarh
Verginin idarece tarhı, ikmalen ve re’sen tarhı
gerektiren haller dışında kalan durumlarda mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunları ile belli
edilen zamanlarda müracaat etmemeleri veya aynı
kanunlarla kendilerine yüklenen ödevleri yerine
getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilemeyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden
idarece tarh edilmesidir (VUK Mükerrer md.30).
İdarece tarh usulünde vergi düzenlenen yoklama
fişine dayanarak tarh edilir.
İdarece tarhiyat yapılabilmesi için;
• Tarhiyat gerektiren sebeplerin ikmalen ve
re’sen tarhiyat gerektiren sebepler dışında
kalması,
• Mükelleflerin başvuru ve bildirim ödevlerini kanunda belirtilen zamanda yerine getirmemeleri,
• Matrahın kanunda belirtilen ölçülere göre
tespit edilmesi
gerekmektedir.
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Bu durumda idarece tarhiyat; matrahın kanunda belirtilen ölçütlere göre veya götürü olarak belirlendiği durumlarda, idare tarafından mükellefin
bildirim veya idareye başvuru ödevini süresinde
yapmadığı tespit edilerek, zamanında yapılmayan
tarh işleminin idare tarafından tek taraflı ve cezalı
olarak tarh edilmesidir. İdarece tarhiyata gidilebilecek hallere; diğer ücretlilerin vergi karneleri ile
vergi idaresine süresinde başvurmamaları ve emlak
vergisinde bildirim ödevinin zamanında yerine getirilmemesi örnek olarak verilebilir. Örneğin, diğer
ücretli, vergi karnesi ile Şubat ayında bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurmamış ve bu durum
yapılan yoklamayla tespit edilmişse, vergi idaresi
kanunda belirtilen matrah üzerinden (asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’i) vergiyi idarece tarh
ederek ihbarname ile mükellefe tebliğ edecektir.
İdarece tek taraflı tespite dayanarak yapılan ikmalen, re’sen ve idarece tarhiyata karşı mükellefin

itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle, beyan yoluyla tarh usulünün aksine tebliğ ve tahakkuk aşamaları farklı zamanlarda gerçekleşecektir. İdarenin
yaptığı ikmalen, re’sen veya idarece tarhiyat vergi
ihbarnamesi (ve ödevdeki eksiklik veya zamanında
yerine getirilmemesi dolayısıyla ceza ihbarnamesi)
ile mükellefe tebliğ edilecek (haber verilecek) ve
mükellefin yapılan tarhiyata itirazı varsa kanunda
öngörülen mekanizmalar kullanılarak itiraz edilebilecektir. Bu itiraz yollarından birisi de vergi mahkemesine dava açmaktır. Mükellefin vergi mahkemesine dava açması halinde verginin tahakkuku
mahkeme kararına kadar ertelenecektir (2577 sayılı Kanun, md.27/4). Görüldüğü gibi, matrahın
idare tarafından tek taraflı olarak belirlendiği tarh
usullerinde vergilendirme sürecindeki aşamalar,
tarh işleminden bağımsız ayrı birer aşama şeklinde
gerçekleşmektedir.

Yaşamla İlişkilendir
https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresinde yer
alan “İnternet Vergi Dairesine Giriş” için kayıt
olunuz. Kaydınız varsa kullanıcı adınızı ve şif-

renizi giriniz. İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla
vergisel her türlü işlemin internet üzerinden yapıldığını göreceksiniz.

Öğrenme Çıktısı
5 Tarh usullerini sayabilme ve tanımlayabilme
6 Hangi durumlarda hangi usule göre verginin tarh edileceğini belirleyebilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Elektronik ortamda gönderilen beyannameler hangileridir? Araştırınız.

Vergiyi doğuran olayın diğer kanunlarla yasaklanmış
faaliyetlerden olması ile beyana dayanan vergi tarhını
ilişkilendiriniz.

Vergi denetimi ile beyan yoluyla tarh arasındaki ilişkiyi
anlatınız.
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1

Vergiyi doğuran olayı
tanımlayabilme ve önemini
vurgulayabilme

2

Kanunlarla yasaklanmış
faaliyetlerin vergilendirilmesi
gereğini ve nedenini açıklayabilme
Vergiyi Doğuran Olay

Vergilendirmede temel amaç verginin tahsilini sağlamaktır. Ancak vergi bir dizi aşamalardan geçilerek tahsil
edilir. Vergilendirme süreci olarak isimlendirilen bu aşamalar vergiyi doğuran olayla başlar, tarh-tebliğtahakkuk ve tahsil ile sona erer. Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya
hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Kanunlarında belirtilen mükellef ile vergi konusunun bir araya gelmesi halinde vergiyi doğuran olay gerçekleşir. Vergiyi doğuran olay vergilendirme işlemlerinin sebep unsurudur. Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği zamanın tespiti; uygulanacak kanun hükümlerinin belirlenmesi,
vergilendirme dönemi ve tarh zamanaşımının başlangıcı açısından önemlidir. Vergiyi doğuran olayın diğer
kanunlarca yasaklanmış olması vergilendirmeyi etkilemez.

3

Vergi tarhı, verginin matrahı ve
vergi oranını tanımlayabilme

4

Matrahın tespit usulleri ve orantarife ilişkisini açıklayabilme

Vergi Tarhı

Verginin tarhı, kısaca verginin hesaplanmasıdır. Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen
matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden
idari muameledir. Verginin hesaplanması için matrah ve oranın bilinmesi gerekir. Uygulamada tahsil edilen
her vergi için matrah ve oran kendi özel kanununda belirlenmiştir. Matrah, advalorem ve spesifik matrah
olarak ikiye ayrılır. Oran ise, bazı vergilerde sabit iken, bazı vergilerde matrah arttıkça artan oran uygulanmaktadır. Matraha vergi oranının uygulanması suretiyle vergi hesaplanır. Tarh idari bir muameledir.
Dolayısıyla idari işlemde olması gereken unsurlar tarh işleminde geçerlidir. Bu unsurlardaki sakatlıklar tarh
işlemini de sakatlar.
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Tarh usullerini sayabilme ve
tanımlayabilme

6

Hangi durumlarda hangi usule
göre verginin tarh edileceğini
belirleyebilme

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

5

Tarh Usulleri

VUK’da birden fazla tarh usulüne yer verilmiştir. Bu usuller: beyana dayanan tarh, mükellefin bildirim ve
başvurusu ile kanunda belirtilen matrahlar üzerinden yapılan tarh, ikmalen, re’sen ve idarece tarh ile tahrire dayalı tarhtır. Tahrire dayalı tarh VUK’da yer almakla birlikte uygulaması yoktur. Türk vergi sistemine
egemen olan tarh usulü beyan yoluyla tarh usulüdür. İkmalen, re’sen ve idare tarh usulleri ise tamamlayıcı,
fer’i nitelikte tarh usulleridir. Beyana dayalı tarhta kural olarak, mükellefin kendi beyanına karşı itiraz hakkı
yoktur. Vergi hatalarının varlığı ve ihtirazi kayıtla beyan bu kuralın istisnalarını oluşturur. Beyana dayalı
tarhta itiraz hakkının olmaması nedeniyle vergilendirme sürecinin tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamaları aynı
anda gerçekleşir ve biter. İdarenin vergi denetime dayanarak yaptığı tek taraflı tarhiyata karşı itiraz hakkı
vardır. Bu nedenle ikmalen, re’sen ve idarece tarhiyatta, tebliğ ve tahakkuk aşamaları tarh işleminden bağımsız ayrı birer aşama şeklinde gerçekleşmektedir.
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neler öğrendik?

2

Vergi Doğuran Olay ve Vergi Tarhı

1 Vergilendirme sürecinin sıralaması aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

5 Aşağıdakilerden hangisi matrahın tespit usullerinden biri değildir?

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

Tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsil
Tarh-tahakkuk-tebliğ-tahsil
Tahsil-tarh-tebliğ-tahakkuk
Tarh-tahsil-tebliğ-tahakkuk
Tarh-tahakkuk-tahsil-tebliğ

2

Vergilendirme sürecinin sebep unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tarh
C. Tahakkuk
E. Vergiyi doğuran olay

B. Tebliğ
D. Tahsil

3 Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz. (VUK md.9)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hüküm gereği
vergilendirilen faaliyetlerden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Uyuşturucu ticareti
İnsan kaçakçılığı
Tefecilik
Şans oyunları bayi işletmeciliği
Sahte diplomayla avukatlık yapılması

4 Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında
gösterilen …….. ve …….üzerinden vergi dairesi
tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle
tespit eden idari muameledir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A. vergi-tarife
C. konu-oran
E. tarife-oran

B. matrah-oran
D. konu-matrah

6 Türk vergi sisteminde egemen olan tarh usulü aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Beyana dayanan tarh
Götürü matrahlar üzerinden tarh
İkmalen tarh
Re’sen tarh
İdarece tarh

7 “Her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh
edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni
ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin
tarh edilmesidir.”
Yukarıda tanımı verilen tarh usulü aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Beyana dayanan tarh
Götürü matrahlar üzerinden tarh
İkmalen tarh
Re’sen tarh
İdarece tarh

8 Defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanarak matrahın tespitine imkân bulunmayan durumlarda takdir komisyonlarınca matrah
takdirinin yapıldığı tarh usulü aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
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Beyan usulü
Karar usulü
Karine veya dış göstergeler usulünde
Götürü usul
İdarece takdir usulü

Beyana dayanan tarh
Götürü matrahlar üzerinden tarh
İkmalen tarh
Re’sen tarh
İdarece tarh
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10 Mükellefler haklarında yapılan ikmalen,
re’sen ve idarece tarhiyata karşı …………...

A. Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği halde
verilmemişse
B. Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemiş bulunursa
C. Vergi beyannamesi zamanında verilmekle beraber, mükellefin defterlerinin incelenmesi neticesinde eksik matrah beyan ettiği tespit edilmişse
D. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine
imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve
karışık olması dolayısıyla ihticaca salih bulunmazsa
E. Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen
beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunursa

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi getirilirse cümle doğru olmaz?
A.
B.
C.
D.
E.

neler öğrendik?

9 Aşağıdakilerden hangisi re’sen tarh sebeplerinden biri değildir?

İtiraz edebilirler.
Hiç bir şey yapamazlar.
Dava açabilirler.
Vergi idaresine başvurabilirler.
Kendilerini savunabilirler.
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neler öğrendik yanıt anahtarı
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Vergi Doğuran Olay ve Vergi Tarhı

1. A

Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Tarh Usulleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. E

Yanıtınız yanlış ise “Vergiyi Doğuran Olay”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Tarh Usulleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. D

Yanıtınız yanlış ise “Vergiyi Doğuran Olay”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Tarh Usulleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Tarhı” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Tarh Usulleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Tarhı” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. B

Yanıtınız yanlış ise “Tarh Usulleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

2

Araştır 1
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5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) 204.maddesinde resmi belgede
sahtecilik suç olarak tanımlanmış ve iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Diploma bir resmi belgedir. Doktorluk faaliyetinin yapılabilmesi için diploma şarttır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65.maddesine göre,
kendi nam ve hesabına özel muayenehanesinde doktorluk faaliyeti yürüten
kişi serbest meslek erbabı sayılmaktadır. Dolayısıyla TCK’da suç olarak tanımlanmış bir faaliyete dayalı olarak yürütülen ve gelir getiren faaliyetin serbest
meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Araştır 2

Advalorem matrah, değer esasına dayalı matrahtır. Vergi konusunun para
cinsinden değeri verginin matrahını oluşturur. Gelir vergisi, kurumlar vergisi,
katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi vergiler advalorem matraha sahiptir. Örneğin, katma değer vergisinin matrahı mal ya da hizmetin fiyatıdır, parasal değeridir. Spesifik matrah ise, vergi konusuna ait fiziki
ölçüler dikkate alınarak belirlenen matrah türüdür. Motor silindir hacmi, kilogram, litre, yaş, ağırlık, oturma kapasitesi, alkol derecesi gibi ölçütler matrah
olabilmektedir. Motorlu taşıtlar vergisi ile özel tüketim vergisine tabi malların
bir kısmı için spesifik matrah belirlenmiştir. Örneğin, binek otomobillerine
ait motorlu taşıtlar vergisinde matrah aracın yaşı ve motor silindir hacmidir.

Araştır 3

Her türlü beyannamenin İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik ortamda gönderilmesi mümkündür. Bazı gelirler için düzenlenen Hazır Beyan Sisteminin kullanımı mükelleflere büyük kolaylık sağlamaktadır.
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Bölüm 3

öğrenme çıktıları

Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsil
Verginin Tahakkuku

1

Verginin Tebliği
1 Verginin tebliği kavramını tanımlayabilme
2 Verginin tebliği yöntemlerini özetleyebilme

Verginin Tahsili

3

2

3 Verginin tahakkukunu ve niteliğini
açıklayabilme
4 Verginin tahakkuku ile kesinleşme
arasındaki farkı ifade edebilme

5 Verginin tahsili kavramını ve niteliğini
açıklayabilme
6 Vergi borcunu ortadan kaldıran halleri
özetleyebilme

Anahtar Sözcükler: • Vergilendirme Süreci • Verginin Tebliği • Verginin Tahakkuku • Verginin Tahsili
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GİRİŞ
Vergilendirme süreci tarh, tebliğ, tahakkuk ve
tahsil aşamalarından oluşmaktadır. Vergiyi doğuran olay gerçekleştikten sonra, vergi alacağının
Hazineye intikalinin sağlanması için vergilendirme
süreci olarak ifade edilen ve birbirine bağlı zincir
işlemler niteliğini taşıyan aşamaları izlenmektedir.
Bir önceki ünitede açıklandığı üzere verginin tarhı ile vergi borcu somut olarak belirlenmektedir.
Ancak mükellefin borçtan haberdar olması, borcun
kesinleşmesi ve nihayetinde ortadan kalkması için
tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarının da tamamlanması gerekmektedir.
Tebliğ aşaması tarh edilen verginin yazı ile mükellefe bildirilmesinden ibarettir. Böylece mükellefler, haklarında vergilendirme ile ilgili yapılan ve
hüküm ifade eden tüm hususlardan haberdar edilirler.
Verginin tahakkuku, vergi alacağının vergi idaresi bakımından bir işlem veya olguya bağlı olarak
tahsil edilebilir duruma geldiği aşama olarak tanımlanır. Tahakkuk ile ödenmesi gereken bir safhaya gelen vergi, idarece tahsil edilebilecek niteliğe
bürünür.
Verginin tahsili, tarh ve tahakkuk eden verginin
kanuna uygun olarak ödenmesidir. Mükellefler tarafından verginin ne zaman ve kaç taksitte ödeneceği genel olarak kendi kanunlarında belirtilmiştir.
Ödeme mükellefin rızasıyla gerçekleşmemişse, vergi dairesi ödeme emri düzenleyerek harekete geçer
ve böylece vergi alacağını cebren tahsiline başvurur.

VERGİNİN TEBLİĞİ
Vergilendirme sürecinin tarh işleminden sonra
gelen ikinci aşamasını tebliğ oluşturmaktadır. Tebliğ tarihinin belirlenmesi mükellefin idari ve yargısal çözüm yollarına başvuru yapabileceği sürenin
belirlenmesi açısından çok önemlidir. Bu nedenle
tebliğin niteliğini, muhatabını ve yollarını açıklamakta yarar vardır.

Tebliğin Niteliği ve Önemi
Tebliğ aşaması tarh edilen verginin yazı ile mükellefe bildirilmesinden ibarettir. Tarh işleminin
hüküm ve sonuç doğurabilmesi için bu işlemin
varlığından mükellefin haberdar olması gerekir. İşlemler tebliğ edilerek mükelleflerin bilgisine sunul-

masıyla işlemin idari çözüm arayışının veya yargısal
denetime tabi tutulmasının yolu açılmış olur. Mükellefe bildirilmemiş bir tarh işleminin mükellef
açısından hukuki bir sonuç doğurmayacağı açıktır
(Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 200).
Genel anlamda tebliğ, hukuki bir işlemden, ilgili kimsenin haber almasını sağlamak için, yetkili
makamın kanuni şekilde ve yazı ile yapacağı bilgilendirme işlemi olarak tanımlanabilir. VUK’da ise
tebliğ, “vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade
eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir”
(VUK, md. 21). Bu anlamda 213 sayılı VUK ve
ilgili genel tebliğler gereğince tebliğ işlemi, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden yazılı
bir resmi belgenin kanunlarda belirtilmiş şekil, süre
ve yöntemlere göre muhatabına iletilmesi olarak tanımlanabilir (Karakoç, 2017: 211-212).

Tebliğ, vergilendirme ile ilgili hüküm ifade eden hususların vergi dairesi tarafından
mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile
bildirilmesini ifade etmektedir.

Dolayısıyla tebliğ işleminin özellikleri şu şekilde
belirtilebilir:
• Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususlar tebliğin konusunu oluşturur.
• Tebliğin hüküm ifade edebilmesi için yetkili makamlar tarafından yapılması gereklidir.
• Tebliğ, ilke olarak, mükellefe veya ceza sorumlusuna yapılmalıdır.
• Tebliğ, yazı ile yapılmalıdır.
Tebliğ uygulamaya ilişkin usul ve şekil işlemidir. Tebliğ işlemi asıl işlem olan tarhiyat veya ceza
kesilmesinin ilgiliye duyurulmasına aracılık eden
işlemdir. Tebliğ tahakkuk aşamasının başlamasına
sebebiyet verir. Bu nedenle tebliğ verginin tarhı ile
tahakkuku arasında köprü görevini görür.
Tebliğ aşaması vergilendirme işleminin tamamlayıcı unsuru olması nedeniyle, bu aşama tamamlanmadan tahakkuk ve tahsil aşamalarına geçilmesi
mümkün değildir. Tebligatın bir başka önemi, idari
ve yargısal sürelerin tebliğ ile işlemeye başlamasıdır.
Nitekim tebliğ işleminden sonra mükellefin tarhi-
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yat sonrası uzlaşma, hataların düzeltilmesi veya cezalarda indirim gibi idari çözüm yollarına başvurulabilmektedir. Diğer taraftan dava açma süresinin
başlayabilmesi için de tarh işleminin, tesis eden
idare tarafından ilgilisine tebliğ edilmesi gerekir
(Şenyüz, 1997: 9).
Tebligatın idari veya kanuni süreleri başlatması
açısından önemi, genellikle hakların doğumu veya
kaybedilmesinde kendini göstermektedir. Tebligat
yapılmadan ya da geçersiz veya usulsüz yapılan tebligata dayanan vergilendirme işlemi mahkemece
iptal edilir.

kelleflerine tebliğ edilmek için kullanılan belgeye
“vergi/ceza ihbarnamesi” adı verilir. İhbarnamelerin düzenlenip mükellefe tebliğ edilmesi tarh işleminin şekil unsurunu oluşturur (Şenyüz, Yüce,
Gerçek, 2020: 202-203).

dikkat
İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler
tebliğ edilmeden tahakkuk ve tahsil aşamalarına
geçilmesi mümkün değildir.

Tebliğ Yapılacak Kişiler
dikkat
Tebliğ, tarh edilen verginin yazı ile mükellefe
bildirilmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle
tebliğ uygulamaya ilişkin usul ve şekil işlemidir.

Tarhiyat Çeşitleri Karşısında Tebliğin
Yeri
Verginin tarhiyatı mükellef tarafından beyan
edilen matrah üzerinden yapılabildiği gibi vergi
idaresi tarafından tespit edilen matrahlar üzerinden de yapılabilmektedir. Bu farklı tarhiyat çeşitleri karşısında verginin tebliği işlemi de farklılık
taşımaktadır.
Mükellefin beyan ettiği matrahlar üzerinden
vergi tarhiyatı yapılması halinde “tahakkuk fişi”
düzenlenmektedir. Tahakkuk fişinde yer alan tüm
hususlar mükellefin bilgisi dahilinde olduğundan,
beyan edilen vergilerde bu belgenin mükellefe ayrıca tebliğ edilmesine gerek yoktur (Özbalcı, 2012:
300-305). Vergi tarh edildiği anda tebliğ edilmiş,
tebliğ edildiği anda da tahakkuk etmiş sayılmaktadır. Tarh edilen vergilere itiraz kapalı olduğundan
tarh ile tahakkuk da birleşmiş olur ve aradaki tebliğ
aşaması düşer (VUK md. 25). Kısaca beyan esaslı
vergilerde tarh, tebliğ ve tahakkuk aynı anda gerçekleşmiş olmaktadır.
İdare tarafından tespit edilen matrahlar üzerinden yapılan tarhiyatlardan (ikmalen, re’sen veya
idarece) mükelleflerin kendiliğinden haberdar olmaları beklenemez. Mükelleflerin haberdar olmadıkları tarhiyatların hukuki sonuç doğurması için
bunların mutlaka tebliğ edilmesine ihtiyaç vardır.
İdarece tespit edilen matrahlar üzerine gerçekleştirilen ikmalen, re’sen veya idarece tarhiyatın mü-
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Tebliğ yapılacak kişiler kural olarak gerçek kişiler,
tüzel kişiler ve kişiliği bulunmayan teşekkülleri idare
edenlerden oluşmaktadır. Bu kişilere yapılacak tebligat işlemlerinde öncelikli amaç muhatap konumundaki ilgili kimseye yapılmasıdır. Muhatabın olmadığı
istisnai durumlarda muhatap adına tebliği kabul etmeye yetkili kişilere de tebligat yapılabilmektedir.
Gerçek kişilere tebliğ, mükellefle, vergi sorumlusuna ya da bunların kanuni temsilcilerine, vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılmaktadır
(VUK md. 94). Eğer tebliğin konusu olan işe ayrı
bir vasi veya kayyım bakmakta ise, tebliğ bunlara
yapılmakla geçerli olmaktadır (VUK md. 95). Tebligat sırasında muhatabının orada bulunması halinde kendisine, bulunmaması halinde ikametgâh
adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde çalışanlardan birine yapılmaktadır (Özbalcı, 2012: 286).
Tüzel kişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan,
müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde
bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılmaktadır. Eğer tüzel kişilerin birden fazla müdür
veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan bir tanesine
yapılması yeterlidir (VUK md. 94).
Kara, deniz, hava ve jandarma eratına yapılacak
tebliğler kıta komutanı veya müessese amiri gibi en
yakın üst vasıtasıyla yapılmaktadır. Burada tebligat
mükellefin bizzat kendisine yapılmadığı ve araya
üçüncü bir kişinin girmesi nedeniyle dolaylı tebliğden söz edilmektedir (Kiraz ve Yaman, 2006: 52).
Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili makamı aracılığıyla yapılmaktadır.
Bunun için anlaşma varsa veya o memleketin kanunları uygun ise o yerdeki Türk siyasi memuru
veya konsolosu tebliğin yapılmasını yetkili ma-
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kamdan istemektedir. Kendisine tebliğ yapılacak
kişi Türk vatandaşı ise tebliğ Türk siyasi memuru
veya konsolosu aracılığıyla da yapılabilir.
Kamu idare ve müesseselerine yapılacak tebliğ, bu idare ve müesseselerin en büyük amirlerine
veya bunların yardımcılarına veya en büyük amirin
yetkili kılacağı memurlara yapılmaktadır (Şenyüz,
Yüce, Gerçek, 2020: 202-203).

dikkat
Muhatabın yokluğunda ikametgahta oturanlara
veya işyerinde çalışanlara tebligat yapılabilmesi
için tebligat yapılacak kişinin görünüşe göre 18
yaşından aşağı olmaması ve bariz bir suretle ehliyetsiz olmaması gerekir.

Tebliğ Yöntemleri
Tebliğ yöntemleri denildiğinde tebligatın muhatabına ulaşmasında kullanılan yollar anlaşılır.
Vergi Usul Kanununda beş tebliğ yöntemine yer
verilmiştir. Bunlar; posta yoluyla tebliğ, memur
vasıtasıyla tebliğ, dairede ya da komisyonda tebliğ,
elektronik tebliğ ve ilan yoluyla tebliğdir.

Posta ile Tebliğ
Posta yoluyla tebliğ PTT genel müdürlüğünce
yapılır. Tebliğ edilecek evrak kapalı bir zarf içine
konulur ve zarfın üzerine iş yeri veya ikamet adresi
yazılarak “tebliğ alındısı” ile birlikte iadeli taahhütlü olarak posta idaresine verilir.
Posta yoluyla tebligatta en önemli hususlardan
biri adresin doğru olmasıdır. Tebligat muhatabın
bilinen yerleşim yeri veya işyeri adresine yapılır.
Bilinen adresler şunlardır (Coşkun Karadağ ve İnneci, 2017: 96):
Mükellef tarafından işe başlamada veya adres
değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,
Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak
şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla
tespit edilen işyeri adresleri,
Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan
adres kayıt sisteminde (MERNİS= Merkezi Nüfus
İşletim Sistemi) bulunan yerleşim yeri adresi.
Mükellefin bilinen işyeri adreslerinden tarih
itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak
bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı

dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır.
Tebligat işyerinde yapılıyorsa tebliğ evrakının verileceği kişinin muhatabın kendisi, muhatabı işyerinde bulunmuyorsa işyerinde çalışan memur veya
hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen müstahdemlerden olması gerekir.
İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu
adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya işin
bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek
kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin,
tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri
adresinde yapılır. İşyeri adresi olmayanlara tebliğ,
doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim
yeri adresinde yapılır (VUK md. 101).
Muhatabın tebliğ evraklarını almaktan imtina
etmesi halinde, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği notunu içeren bir pusula kapıya
yapıştırılır. Muhatabın MERNİS kayıt sisteminde
bulunan yerleşim yeri adresinde iki defa bulunamaması halinde, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği notunu içeren bir pusula kapıya
yapıştırılır. Pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihten
itibaren 15 gün içerisinde tebliğ evrakının muhatabı tarafından alınması halinde alındığı günde, bu
süre içerisinde alınmaması halinde ise 15’nci günde
tebliğ edilmiş sayılır (Oktar, 2018: 135-136).

internet
https://www.alomaliye.com/2017/10/02/
tebligat-isleminde-mernis-sistemi-ve-kapiyayapistirma-usulu/ adresinden “Vergide Yeni
Düzenleme: Tebligat İşleminde MERNİS
Sistemi ve Kapıya Yapıştırma Usulü” başlıklı
makaleyi okuyunuz

Memur Aracılığıyla Tebliğ
Tebliğ işleminin posta yoluyla yapmak yerine
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kendi memurları
aracılığıyla da yapabilmesi konusunda yetki verilmiştir (VUK md. 107). Memur aracılığıyla tebliğ
yapabilmek için herhangi bir kayıt, şart veya özel
sebep öngörülmemiştir. Takdir hakkı tebliği çıkartacak makama bırakılmıştır. O halde vergi idaresi
tebligatları ister posta ile ister memur aracılığıyla
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yaptırabilir. Posta yoluna başvurmadan doğrudan
memur eliyle tebliğ yapılması mümkündür. Memur
vasıtasıyla tebliğ işlemi aynen posta ile tebliğ yolundaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Posta yoluyla tebliğ ile memur aracılığıyla tebliğ arasındaki fark
posta memurunun yerini vergi idaresinin bu konuda
yetkili elemanının almasıdır (Karakoç, 2017: 217).

Dairede veya Komisyonda Tebliğ
Posta yoluyla veya memur aracılığıyla muhatabına ulaştırılan tebliğ evrakı için alternatif bir diğer yol
dairede veya komisyonda tebliğ yapılmasıdır. Tebliğin muhatabı herhangi bir nedenle vergi dairesine
veya komisyona gelmişse ve tebliğ evrakını almayı
kabul ederse dairede veya komisyonda tebligat yapılabilir. İlanen yapılan tebliğ işlemlerinde ilan tarihinden itibaren bir ay içinde muhatabın bizzat
veya vekil vasıtasıyla vergi dairesine müracaat ederse
dairede tebliğ yapılabilir. Uzlaşma komisyonu ile
vergi borçlusu ya da ceza sorumlusunun karşılıklı
görüşme ve pazarlık yöntemine dayanarak ikmalen,
re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle ilgili yapılan
görüşme sonrasında uzlaşmanın sağlanması halinde,
imzalanan uzlaşma tutanağının bir nüshası orada
muhataba derhal tebliğ edilir. Yapılan tebliğ için
muhatabın rızası alınmaz (Özbalcı, 2012: 300.

dikkat
Posta yoluyla tebliğ, memur aracılığıyla tebliğ
ve dairede veya komisyonda tebliğde muhatabın
tebliğ alındısını imzalayarak evrakları aldığı tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilir.

Elektronik Ortamda Tebliğ
Elektronik ortamda tebliğ, Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, diğer
tebliğ usullerine bağlı kalınmaksızın, E-Tebligat
Sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir (VUK GT 456: 3).
E-Tebligat Sistemi aracılığıyla kendilerine zorunlu olarak elektronik ortamda tebligat yapılacak olanlar şu şekilde belirtilmiştir (Yurtsever, 2016: 462):
i) Kurumlar Vergisi Mükellefleri: Sermaye şirketleri kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, yabancı devletlere, yabancı ticari, sınai ve zirai işletmeler, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
ile iş ortaklıkları.
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ii) Gelir Vergisi Mükellefleri: Ticari, zirai ve
mesleki kazanç yönünden gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri.
Zorunluluk kapsamına girmemekle birlikte
isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat
yapılmasını talep eden mükellefler de e-tebligat
hizmetinden faydalanabilirler.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliğ
edilmesi gereken belgeler, vergi idaresince elektronik imza ile imzalanır ve vergi dairesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ yapılacak
muhatabın e-tebligat adresine iletilir. Mükelleflere
e-tebligat yapıldığında, SMS veya e-posta ile ayrıca
bilgilendirme yapılır.
Elektronik Tebligat Sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilir. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve
tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşırlar. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu,
parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler ise sisteme
her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile e-tebligat
adreslerine erişebilirler (Şenyüz, Yüce, Gerçek,
2020: 207).
Elektronik Tebligat Sistemi aracılığıyla gönderilen elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın
elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılmaktadır. Muhatabın elektronik tebligat sistemine
beşinci günden önce girerek tebliğ edilen evraka
bakmaları, tebliğin beşinci günde yapılmış sayılmasını değiştirmez. Genellikle vergi idaresi tarafından bir evrakın düzenlenip elektronik tebligat
sistemine yüklendiği gün muhatabın adresine de
ulaştığından, tebliğ edilecek evrakın düzenlendiği
tarihi takip eden beşinci günün sonunda tebligat yapıldığına dikkat etmek gerekmektedir.
E-Tebligat sisteminin kullanılmasının faydaları
şu şekilde sayılabilir (Yurtsever, 2016: 462-463):
• Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlar.
• Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilmesini önler.
• Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, elektronik tebligat sistemi ile saniyeler
içinde gerçekleştirilir.
• Elektronik tebligat sisteminde, tebligatın
ne zaman yapıldığını, gönderen kurumun
ve alıcının kim olduğunu, gönderilen tebli-
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gatın ve eklerinin ne olduğunu, görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakmaz.
Fiziki ortamda yapılan tebligatlar ücretli iken
E-Tebligat ile yapılan tebligatlarda herhangi bir
masraf bulunmadığından bütçeye katkı sağlar.
E-Tebligat Sistemiyle yapılan tebligatlar, kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için gelir idaresi ve
mükellefler için yararlıdır.

dikkat
Elektronik ortamda tebliğde evrakın düzenlenip
e-tebligat sistemine yüklendiği gün muhatabın
adresine de ulaştığından, takip eden beşinci günün sonunda tebligat yapılmış sayılır.

Yaşamla İlişkilendir
- Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 11.12.2017 tarih ve 27575268-105[107/A-2017-453]495128 sayılı özelgesi:
456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler” başlıklı 4 üncü bölümünde, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine
elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek kurumlar vergisi mükellefleri; ticari, zirai ve mesleki kazanç
yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde
vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) olarak belirlendiğinden adi ortaklığın ortakları adına gelir ve/veya
kurumlar vergisi mükellefiyetlerinden dolayı e-tebligat aktivasyonu yapılması gerekmektedir.
Öte yandan, 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler arasında adi ortaklıklar sayılmadığından e-tebligat sistemine dahil
olma zorunlulukları bulunmamakla birlikte ortaklık adına elektronik tebligat yapılmasını talep etmeleri
halinde sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabilecekleri tabiidir.
Kaynak: https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

İlan Yoluyla Tebliğ
İlan yoluyla tebliğ, diğer tebliğ yöntemleri kullanılarak tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde son çare olarak başvurulan bir tebliğ yöntemidir. Bu nedenle ilan yoluyla tebliğe olağanüstü tebligat
yöntemi de denebilir. Nitekim elektronik ortamda tebligat ile MERNİS adresine tebligatın hayata geçmesiyle ilan yoluyla tebliğin uygulama alanı önemli ölçüde daralmıştır (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 207).
Vergi Usul Kanununda ilan yoluyla yapılacak haller, aşağıdaki gibi belirtilmiştir (VUK md. 103):
• Muhatabın bilinen adresi yoksa,
• Muhatabın bilinen adresinde tebliğ yapılamaması halinde, adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi
bulunmazsa,
• Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa,
• Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa.
İlan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerin varlığı sabit olmadan ilanen tebligata gidilemez, gidilirse hiçbir hukuki sonuç doğurmaz ve geçersiz sayılır (Karakoç, 2017: 218).
Yapılan ilanın geçerli geçerli olması için kanunda öngörülen usule tam anlamıyla uyulması gerekir.
İlanın konusu vergi aslı ve/veya vergi cezası olabilir. Belirtilen ilan konularının kanunda belirlenen parasal
haddi geçip geçmemesine bağlı olarak farklı ilan şekilleri benimsenmiştir. İlanın konusu sadece vergi aslı
veya sadece vergi cezası ise parasal sınırın aşılıp aşılmadığının belirlenmesi basit olup, vergi veya cezanın
miktarına bakılarak belirlenir. Ancak, ilanın vergi aslı ve buna bağlı vergi cezasına ilişkin olması durumunda kanunda belirlenen parasal had sadece vergi aslı dikkate alınarak belirlenir.
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İlana konu tutarın hangi yıla ait olduğu önemli olmaksızın, ilanın yapıldığı yıldaki tutar esas alınarak
ilanen tebligat aşağıdaki şekillerde yapılır (VUK md. 104):
i) İlan konusu tutar 3.600 TL’den az ise ilan yazısı tebliği yapacak vergi dairesinin ilan panosuna asılır
ve bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir.
ii) İlanın konusu tutar 3.600 TL ile 360.000 TL arasında ise, ilan yazısı vergi dairesinin ilan panosuna
asılır ve bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir. Bunlara ilave olarak
vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya birden fazla gazetede yayınlanır.
iii) İlanın konusu tutar 360.000 TL’yi aşması halinde ilan yazısı vergi dairesi panosuna asılır ve bir örneği mükellefin bilinen son adresinin bağlı bulunduğu muhtarlığa gönderilir. Ayrıca, hem vergi dairesinin
bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya birden fazla gazetede, hem de Türkiye genelinde
çıkan günlük gazetelerden birinde yayınlanır.
İlan konusu tutar ne olursa olsun, ilanın yapıldığı tarihin tespit edilmesi açısından “ilan yazısının vergi
dairesi panosuna asıldığı tarih” esas alınır. İlan yazısının vergi dairesi panosuna “askı tarihi” bir tutanakla
tespit edilir ve bu tarihi izleyen on beşinci gün “ilan tarihi” kabul edilir.
İlanda, tebliğin ilgili bulunduğu vergiler gösterilmek suretiyle, muhatabının adı ve unvanına yer verilerek, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine başvurmaları veya adres bildirmeleri halinde kendilerine resmi tebligat yapılacağı hususları ihtar edilir (VUK md. 105). Tebliğin muhatabı ihtara rağmen
ne vergi dairesine başvurmuş ne de adresini bildirmişse ilan tarihinden başlayarak bir ayın sonunda tebliğ
yapılmış sayılır (VUK md. 106).

dikkat
İlan yoluyla tebligatta tebliğ tarihi şu şekilde tespit edilir: Tebliğ Tarihi = Asılma Tarihi + 15 gün (ilan tarihi)
+ 1 ay (tebliğ tarihi).

Hatalı Tebliğler
Yapılan tebliğin hüküm ve sonuç doğurabilmesi için yazılı şekilde ve usulüne uygun olarak yapılması
gerekir. Yapılan tebliğ usulüne uygun, ancak tebliğ edilen belgede esasa etkili olmayan olmayan şekil hatalarının bulunması halinde tebligat geçerli olur. Ancak tebliğ edilen belgede mükellefin adının, verginin
türü veya miktarının, vergi mahkemesinde dava açma süresinin hiç yazılmamış olması ya da bu belgelerin
görevli bir makam tarafından düzenlenmemesi belgeyi geçersiz kılmaktadır (VUK, md. 108).
Tebliğ edilen evrak kanunda aranan şartları taşımakla birlikte, tebligat işlemi usulüne uygun olarak
yapılmamışsa tebliğ geçersiz sayılır. Tebliğ işleminin geçersiz olması, bundan sonraki işlemler olan ödeme
emri düzenlenmesi ve haciz uygulanmasının dava konusu yapılması halinde iptal edilmesi sonucunu doğurur. Ayrıca tebliğin geçersiz olması halinde dava açma süresi başlatmadığı için, dava açma süresi geçtikten
sonra hatalı tebliğe karşı dava açılması durumunda dava süre aşımı nedeniyle reddedilmesi talebinde bulunulamaz (Oktar, 2018: 139-140).
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Öğrenme Çıktısı
1 Verginin tebliği kavramını tanımlayabilme
2 Verginin tebliği yöntemlerini özetleyebilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Ülkemizde gelir idaresi günümüz koşullarında hangi
tebliğ yöntemini temel tebligat yolu olarak kullanmayı
benimsenmiştir?

https://dergipark.org.tr/
tr/download/article-file/228132 adresinden “Vergi Hukukunda Tebligatta
Yeni Bir Uygulama: Elektronik Tebligat” başlıklı makaleyi okuyunuz.

Elektronik ortamda tebliğ
ve ilan yoluyla tebliğ yöntemlerini anlatınız.

VERGİNİN TAHAKKUKU
Tahakkukun Tanımı ve Niteliği
Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir
(VUK md. 22). İdarenin herhangi bir mahkeme
kararına ihtiyaç duymadan tek taraflı iradesiyle
ortaya çıkarttığı bir tarh işlemi hukuka uygunluk
karinesinden yararlanmakla birlikte hala tereddütlü bir borçtur. Tahakkuk bu tereddüdü ortadan
kaldırarak verginin tahsil edilebilir bir aşamaya
geldiğini gösterir. Dolayısıyla tahakkuk, vergi borcunun ödenmesi gereken bir safhaya geldiğini veya
alacaklı vergi idaresi tarafından talep edilebilir hale
geldiğini ifade eden hukuki bir durumdur (Şenyüz,
Yüce, Gerçek, 2020: 211).
Tahakkuk ile “ödeme aşamasına gelen” vergi,
idarece tahsil edilebilecek niteliğe bürünür. Yani tarh
edilen verginin ödenmesi için önce bunun tahakkuk etmesi gerekir. Bu açıklamalardan anlaşılacağı
üzere tahakkuk aşamasında idarece mükellefe karşı
yapılan ayrı bir işlem yoktur. Bu özelliği tahakkuk
aşamasını, kendisinden önce yapılan tarh ve tebliğ
işlemlerinden ayırdığı gibi, daha sonra gerçekleştirilen tahsilden de ayırır (Karakoç, 2017: 221).

Tahakkuk, vergi alacağının mükellef veya
vergi sorumlusu tarafından ödenmek zorunda olduğu bir aşamaya gelmesini ifade
etmektedir.

Tahakkukun sonuçlarını ise şu şekilde belirlemek mümkündür (Taşkan, 2005: 160-161):
i) Tahakkuk eden vergi tahsil edilebilir hale gelmesine rağmen, çeşitli durumlarda tahsil sürecinin
durdurulması olanağı vardır. Tarh işlemine karşı süresi içinde vergi davası açılması dava konusu edilen
vergi ve cezaların tahsil işlemlerini durdurur (İYUK
md. 26/3). Ayrıca vergi mahkemesi kararı üzerine
tahakkuk eden vergi ve cezalara ilişkin istinafa başvurulması durumunda yürütmeyi durdurma isteminde bulunulması ve bu istemlerin kabul edilmesi
halinde de tahsil işlemleri durur (İYUK md. 52/1).
Buna ilave olarak Danıştay tarafından bozma kararı
verilmesi durumunda da kararın yürütülmesi kendiliğinden durmaktadır (İYUK md. 52/4).
ii) Tahakkuk bir idari işlem olmadığından, idari
davaya konu edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle yargı denetiminin vergilendirme sürecinin
bir önceki aşamasını oluşturan ve bir idari işlem
olan tarh işleminin hukuka uygunluğu ile sınırlı
olduğunu belirtmek gerekir.
iii) Bazı durumlarda verginin tahakkuku ile vergi borcunun kesinleşmesi aynı anda gerçekleşirken,
bazen bunlar farklı zaman dilimlerinde meydana
gelebilmektedir.

Tarhiyat Çeşitleri Karşısında
Tahakkukun Yeri
Bir verginin ne zaman tahakkuk ettiği hususu,
çeşitli ihtimallere göre farklılık gösterebilmektedir.
Beyana dayanan tarh ile ikmalen, re’sen veya idare yapılan tarh işleminde tahakkuk farklı süreçlere tabidir.
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Beyana Dayanan Tarhiyatlarda
Tahakkuk
Mükellefler veya vergi sorumlusu tarafından
beyan edilen matrah üzerinden idarece tarh edilen
vergi, tahakkuk fişinin düzenlenmesi ile tahakkuk eder. Bu nedenle beyana dayanan vergilerde
vergilendirme sürecinin tüm aşamalarını açık ve
eylemsel şekilde görmek mümkün değildir. Vergi
idaresine verilen beyannameden mükellef haberdar
olduğundan, beyan edilen matrah üzerinden tarh
edilen ve tahakkuk eden vergilere karşı dava açamazlar (VUK, md. 378). Bu nedenle mükellefçe
bilinen ve beyanı üzerine tarh edilen verginin eylemsel şekilde tebliğine gerek görülmez. Sonuç olarak beyana dayanan tarhta, tarh işlemi içinde tebliğ
ve tahakkuk aşamaları eriyerek birleşmiş bir durumda görülür (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 212).
Beyan edilen matrahlar üzerinden yapılan tarhiyata iki nedenle dava açılabilir. Bunlardan biri
matrahın ihtirazi kayıtla beyan edilmesi (İYUK
md. 27/3), diğeri tarh işleminde hata halinin bulunmasıdır (VUK md. 116 ve mük. md. 378).

Mükellef, beyan ettiği matrah konusunda tereddüt ettiği hususlara karşı dava açma hakkını
saklı tutmak amacıyla ihtirazi kayıtla beyanname
verilebilir. İhtirazi kayıttan söz edebilmek için mükellefin matrahın belli tutarlarını beyannamede
göstermiş olması ve bu tutarların bir kısmının vergilendirilmemesi gerektiğine ilişkin beyannameye
not düşmesi veya dilekçe vermesi gerekir. İhtirazi
kayıtla beyanname veren mükellef, bir taraftan cezaya muhatap olmamak için beyanda bulunmakta,
diğer taraftan kendi beyanına karşı dava açma hakkını saklı tutmaktadır (Göker ve Yılmazoğlu, 2017:
84). İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine
açılan davalar tahsil işlemini durdurmaz ve bunun
için ayrıca yürütmenin durdurulması istenebilir
(İYUK md. 27/4).

dikkat
Beyana dayanan tarhiyatta, tarh işlemi ile tahakkuk aşaması aynı anda gerçekleşir ve tahakkuk
eden vergilere karşı dava açamazlar.

Yaşamla İlişkilendir
- Danıştay VDDK, 17/4/2019, E:2019/254, K:2019/323 sayılı kararı:
İdarenin müeyyideli yazısı doğrultusunda ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannamesi üzerine
tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, gecikme faizi ve cezalara karşı dava açılabileceği hk.
Kaynak: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararlar Bülteni Sayı: 1, https://www.danistay.gov.tr/
eklenti/kararBulteni/16_12_2019_022907.pdf

İkmalen, Re’sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlarda Tahakkuk
İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamaları birbirinden kesin
çizgilerle ayrılmaktadır. Vergi dairesi tarafından yapılan tarhiyat işlemi vergi ihbarnamesi ile ilgililere tebliğ
edilmektedir (VUK, md. 34). Verginin tahakkuk zamanı, ihbarnamenin tebliği üzerine süresinde dava
açılıp açılmaması, tarhiyat sonrası uzlaşmanın sağlanması ve kanun yolundan vazgeçilmesi durumuna göre
değişmektedir (Karakoç, 2017: 224).
İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilere ilişkin ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün
içinde dava açılmazsa vergi tahakkuk eder ve aynı zamanda kesinleşir.
İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarh işlemine ait ihbarname ilgililere tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde dava açılması halinde işlemin yürütülmesi herhangi bir karara gerek duyulmaksızın
kendiliğinden durur. Diğer bir deyişle açılan davanın sona ermesi ve mahkeme kararının idareye tebliğ
tarihine kadar tahakkuk aşaması ertelenmiş olur. Dolayısıyla yargılama süresi boyunca tahsil aşamasına
geçilemez ve verginin ödenmesi istenemez.
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Vergi mahkemesi tarafından açılan davanın
kabul edilerek mükellefin lehine sonuçlanması halinde, mahkeme tarhiyat işleminin iptaline karar
vermiş olduğundan tahakkuk gerçekleşmez ve tarh
işlemi ortadan kaldırılır.
Dava mahkemece kısmen kabul ve kısmen ret
şeklinde karara bağlanabilir. Bu durumda mahkemece reddedilen kısım (mükellefin haklı olmadığı
kısım) tahakkuk etmiş olur ve bu kısım için ikinci
bir ihbarname düzenlenerek mükellefe gönderilir.
Mükellefe tebliğ edilen bu kısım tahakkuk etmiş
olur ve ödenmesi gerekir.
Vergi mahkemesinin dava ile ilgili mükellefin
aleyhine ret kararı vermesi durumunda vergi dairesinin işleminin hukuka uygun olduğu kabul edilir
ve vergi tahakkuk eder. Böylece tarh ve tebliğ edilen vergi ödenecek aşamaya gelir. Ancak, mükellef için hala tüm hukuki yollar tükenmiş değildir.
Mükellef süresi içinde vergi mahkemesi kararına
karşı istinaf ve temyiz yollarına başvurabilir. Süresi
içinde kanun yollarına gidilmezse ya da gidilmekle
birlikte üst mahkeme mükellefin aleyhine karar verirse vergi kesinleşmiş olur (Şenyüz, Yüce, Gerçek,
2020: 214).
İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta
dava açma süresinde tarhiyat sonrası uzlaşmaya
başvurulması üzerine uzlaşma sağlanması halinde,
uzlaşma tutanağının imzalandığı tarih itibariyle
vergi ve cezalar tahakkuk eder ve kesinleşir.
Dava konusu yapılmış olan vergi ve vergi cezalarının tümü için kanun yollarının hangi aşamasında olursa olsun (dava, istinaf veya temyiz) bu
kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin
ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla, söz konusu
dilekçenin verildiği tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk eder ve kesinleşir
(Gerçek, 2020: 98-99).

dikkat
İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta,
tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamaları birbirinden
kesin çizgilerle ayrılmaktadır. Tahakkuk ise uzlaşma, dava açma veya kanun yolundan vazgeçme başvurularına göre farklı zamanlarda gerçekleşmektedir.

Tahakkuk ile Kesinleşme Arasındaki
Farklar
Verginin tahakkuku ve verginin kesinleşmesi birbirinden farklı kavramlar olup, doğal olarak
farklı hukuki durumları ifade etmektedirler. Bir
verginin tahakkuk etmiş olması, onun kesinleştiği
anlamına gelmez. “Tahakkuk” vergi hukukunun
bir kavramı olduğu halde, “kesinleşme” gidilebilecek yargı yolunun kalmamasını ifade ettiği için
yargılama hukukunun bir kavramıdır.
Tahakkuk, verginin ödenmesi gereken aşamaya
gelmesidir. Dava açılması halinde ilk derece mahkemesinin mükellefin aleyhine verdiği karar üzerine ortaya çıkan bir durumdur (Oktar, 2018: 140).
Kesinleşme, mükellefin yargı yoluna gitmemesi
veya gitmekle beraber tüm yolları tüketmesidir. Artık mükellefin gidebileceği bir yargı yolunun kalmamasıdır. Alacağın kesinleşmesi alacağın hukuk
düzeninde ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmaması halidir. Gidilebilecek hukuk yollarını bulunmadığı anlamına gelir.
Tahakkukta işleme itiraz edilebilir durum korunmakla birlikte verginin ödenmesi gereken aşamaya gelinmesini ifade ederken, kesinleşme hiçbir
şekilde itiraz edilemeyecek aşamaya gelinmesi demektir. Kesinleşme tahakkuktan sonraki hukuki
bir aşamayı ifade eder. Dolayısıyla tahakkuk sadece
kesinleşmeye giden bir sürecin parçasıdır. Verginin
ödenmesi için tahakkuk etmesi yeterlidir. Buna
karşılık verginin cebren tahsiline başvurulabilmesi için kesinleşmesi şarttır (Şenyüz, Yüce, Gerçek,
2020: 215).
Verginin kesinleşmesine yol açan durumlar şu
şekilde sayılabilir (Taşkan, 2005: 161-164; Karakoç, 2017: 226-229):
i- Vergilerin dava açma süresi içinde dava konusu edilmemesi: Vergiye karşı tebliğden itibaren
Vergi Mahkemesine 30 günlük dava açma süresi
içinde dava açılmaması halinde dava açma süresinin sonunda kesinleşir.
ii- Vergide uzlaşma sağlanması: Uzlaşma yoluna başvurulup uzlaşma sağlanması halinde uzlaşma
tutanağının düzenlendiği tarihte vergi kesinleşir.
iii- Vergi Mahkemesinin red kararı üzerine istinaf kanun yoluna gidilmemesi: 30 günlük istinaf
yoluyla bölge idare mahkemesine başvuru yapıl-
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mazsa, istinaf yoluna başvuru süresinin sonunda vergi
kesinleşir.
iv- Vergi Mahkemesinin red kararı üzerine üst kanun
yollarının tüketilmesi: 30 günlük süreler içinde istinaf ve
temyiz kanun yollarına başvuru yapılırsa, bu yollarda nihai kararın verilmesi ile vergi kesinleşir.

dikkat
Tahakkuk, verginin ödenmesi gereken aşamaya
gelmesini ifade ederken, kesinleşme yargı yolunun tüketilmesi anlamına gelmektedir.

Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergiler
Tahakkuku tahsile bağlı vergilerde tahsil işlemi, tahakkuk aşamasını da içermektedir (VUK md.24).
Bu tür vergilerde birbirinden ayrı tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamaları bulunmamaktadır. Tek bir aşama
içerisinde hem işlemler (tarh, tebliğ ve tahakkuk fişi düzenlenmesi) hem de maddî anlamdaki tahakkuk
aşaması bir arada bulunmaktadır. Bu tip vergilerde vergi tahsil edildiğinde tahakkuk etmiş de olduğundan.
tahakkuku tahsile bağlı vergiler denir (Taşdelen, 2007: 299).
Günümüzde bu gruba giren vergilerin uygulama alanı çok dar kalmaktadır. Örneğin belediyelerce
tahsil edilen eğlence vergisi biletin alınmasıyla hem tahsil edilmekte, hem de tahakkuk etmektedir. Değerli
Kağıtlar Kanununa göre “değerli kağıt” sayılan kağıt ve belgelerin kullanılmak üzere satın alınması anında
bedellerinin ödenmesinde de durum aynıdır. Bir değerli kağıt sayılan vekaletnamenin noterde düzenlendiği an bedeli hem tahsil edilmekte, hem de tahakkuk etmektedir (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 216).
Öğrenme Çıktısı
3 Verginin tahakkukunu ve niteliğini açıklayabilme
4 Verginin tahakkuku ile kesinleşme arasındaki farkı ifade edebilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Ülkemizde çeşitli vergi türlerinin vergi gelirleri içindeki payını araştırınız ve
dolaylı – dolaysız vergilerin
dağılımını değerlendiriniz.

https://www.dunya.com/
kose-yazisi/vergilemedetahakkukun-yeri-veonemi/24213 adresinden
“Vergilemede tahakkukun
yeri ve önemi” başlıklı yazıyı okuyunuz.

Tahakkuk ve kesinleşme
kavramlarını tanımlayarak,
bunlar arasındaki farkları
anlatınız.

VERGİNİN TAHSİLİ
Tahsilin Tanımı ve Kapsamı
Vergilendirme sürecinde vergiyi doğuran olayla başlayan vergilendirme işlemi tahsil aşamasıyla son bulmaktadır. Verginin tahsili, tarh ve tahakkuk eden verginin kanuna uygun olarak ödenmesidir (VUK md.
23). Bu tanımdan hareketle, ödenmesi gereken safhaya gelen verginin borçlu veya onun namına hareket
eden üçüncü kişiler tarafından hazineye mal edilmesine tahsilat işlemi denir (Aksoy, 2010: 57).
Verginin tahsil edilebilmesi için tahakkuk etmiş olması gerekir. Vergi borcunun tahakkuk etmesi tahsil
işleminin hukuki sebebini oluşturur. Verginin tahsili için verginin tahakkuku yeterli olup, kesinleşmesi şart
değildir. Bir başka deyişle bir vergi kesinleşmemiş olsa bile tahakkuk etmişse tahsili yoluna gidilebilecektir.
Tahsil aşamasının mükellef açısından görünümü “ödeme”dir. Yani tahsil denildiğinde, verginin rızaen
ödenmesi anlaşılır. Mükellefler tarafından verginin ne zaman ve kaç taksitte ödeneceği genel olarak kendi
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kanunlarında belirtilmiştir. Örneğin, Gelir Vergisi
(GVK md. 117) beyannamenin verildiği yılın Mart
ve Temmuz aylarında, Kurumlar Vergisi (KVK md.
40) Nisan ayında, Katma Değer Vergisi (KDVK
md. 46) beyannamenin verildiği ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir. Mükellef borcunu rızasıyla
ödediğinde vergi tahsil edilmiş ve vergi borcu ortadan kalkmış olur. Tahsil aşaması ödeme şeklinde
ortaya çıkan maddi bir eylemdir. Ödemeye ilişkin
belge (makbuz) düzenlenir. Ödeme ile vergi borcu ortadan kalkar ve mükellefle devlet arasındaki
borç alacak ilişkisi sona erer (Şenyüz, Yüce, Gerçek,
2020: 216-217).
Vergi borcunun mükellef tarafından rızaen
ödenmesi beklenirken, bazen vadesi geçmesine
rağmen bunlarının ödenmediği de görülmektedir.
Ödeme mükellefin rızasıyla gerçekleşmemişse bu
durumda vergi dairesi ödeme emri düzenleyerek
harekete geçmekte ve vergi alacağının cebren tahsili yolunu başlatmaktadır. Vergi dairesi artık icra
dairesi sıfatıyla harekete geçmekte ve ödeme emri
düzenleyip tebliğ ederek borcun 15 gün içinde
ödenmesi, aksi takdirde cebren tahsil yöntemlerine
başvurulacağı bildirilmektedir. Vergi borcu belirtilen 15 günlük süre içinde ödenmezse; teminatlı
alacakların tahsil, haciz veya iflas yollarına başvurularak tahsil edilmektedir.
Vergilerin rızaen ödenmesi tahsil aşamasının bir
yönünü oluştururken, cebren tahsil yöntemlerinin
uygulanması da tahsil aşamasının diğer bir parçasını oluşturmaktadır. Devlet tahsilat aşamasına büyük önem verdiğinden sadece bu aşamayı düzenlemek üzere ayrı bir kanun olan 6183 sayılı Amme
Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nu çıkartmıştır (Gerçek, 2020: 20).

amacı ise vergi alacağının Hazineye intikalinin sağlanmasıdır.
Tahsil işlemi idare hukuku açısından incelendiğinde, bunun öncelikle bireysel (subjektif ) nitelikte bir idari işlem olduğu görülmektedir. Tahsil
ile miktarı tarh işleminde belirlenmiş olan vergi
borcu, her mükellef yönünden ayrı ayrı sona ermektedir. Tahsil işlemi, ilgililere vergi borçlarının
ödenmesinde belli davranışlarda bulunma yükümlülüğü getirdiği için yükümlendirici idari işlemler
grubuna girmektedir (Öncel, Kumrulu ve Çağan,
2018: 108). Diğer taraftan vergi tahsilatının, devlet lehine doğmuş olan bir borcu ortadan kaldırıcı
niteliği vardır. Dolayısıyla tahsilat işlemi, mükellefleri borçlu statüsünden kurtardığı için bir şart işlem oluşturmaktadır. Aynı zamanda kamu hukuku
ilişkisi sona erdiğinden ve yeni bir hukuki durum
yaratıldığından vergi tahsilatı yapıcı bir işlem niteliğini de taşımaktadır (Kaneti, 1989: 142). Tahsil
işlemi de idari işlemin temel unsurları olan; amaç,
yetki, sebep, konu, şekil ve usul unsurları yönünden hukuka uygun olmak zorundadır. Doğal olarak davaya konu olması halinde, tahsil işlemi bu
açılardan yargı denetimine tabi tutulmaktadır (Karakoç, 2000: 47-63).

Vergi Borcunun Ödenmesi
Vergi borcunun ödenmesi, vergi alacağını ortadan kaldıran en doğal yoldur. Bu sonuç, maddi
vergi yükümlülüğünün nihai amacıdır. Ödeme ile
vergi borçlusu borcundan kurtulurken, vergi alacaklısı da alacağına kavuşmuş olur. Vergi borcunun
ödenebilmesi için; ödeme yerinin, ödeme şeklinin
ve ödeme zamanının bilinmesi gerekmektedir.

Ödeme Yeri
dikkat
Tahsil aşaması bir taraftan verginin rızaen ödenmesini, diğer taraftan verginin cebren tahsilini
de kapsamaktadır.

Tahsil İşleminin Hukuki Niteliği
Tahsil işleminin hukuki niteliği incelendiğinde,
tarh, tebliğ ve tahakkuktan sonra gelen ve vergilendirme sürecinin nihai aşamasını oluşturan bir
idari işlem olduğu anlaşılmaktadır. Tahsil işleminin
konusu verginin mükellef tarafından kendiliğinden
ödenmesi veya cebren tahsilidir. Tahsil işleminin

Vergi kural olarak mükellefin vergi bakımından bağlı olduğu vergi dairesine ödenir (VUK md.
110/1). Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi ise,
mükellefin kayıtlı olduğu ve beyanname verdiği,
başka bir ifade ile verginin tarh ve tebliğ işlemini
yapan vergi dairesidir. Verginin mükellefe tarh ve
tebliğ edildiği daireye teklif yeri, vergi borcunun
ödenmesi için mükelleften talep edildiği daireye
de ödeme yeri denilmektedir. Prensip olarak verginin teklif ve ödeme yerleri birbirinin aynısıdır. Her
vergi kanununda mükellefin bağlı olduğu vergi
dairesi belirtilmektedir. Örneğin Gelir Vergisinde,
kural olarak, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi
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ikametgâhın bulunduğu yer vergi dairesidir (Kırbaş, 2018: 135).
Günümüzde, vergileri ödeme yeri konusunda
mükelleflere bazı kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu
kolaylıklardan bir tanesi, mükellefe bağlı olduğu
vergi dairesinin bulunduğu belediye sınırlarının
dışındaki vergi dairelerine yatırabilme imkânıdır.
Bu şekilde yapılan ödemenin hangi vergi dairesi
hesabına yatırıldığının belirtilmesi gerekmektedir
(VUK, md. 110/2).
Diğer taraftan, vergi borçlarının internet vergi
dairesi aracılığıyla ödenmesine de imkân sağlanmıştır. Borçlu, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet
sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan İnteraktif Vergi Dairesi Hızlı Ödeme bölümü üzerinden Motorlu
Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası, Tecilli Borç,
Belge Numarası, Harç ve Değerli Kağıt Bedeli ve
Referans Numarası ile ödeme gibi çeşitli şekillerde
borçlarını ödeyebilmektedirler.
Günümüzde, vergi dairelerinin iş yükünün
azaltılması ve mükelleflere vergi ödemede kolaylık
sağlanması amacıyla, vergi borcunun kamu bankaları aracılığıyla ödenmesine de imkân sağlanmıştır.
Günümüzde toplam vergi tahsilatının % 75’e yakını bu bankalar aracılığıyla yapılmaktadır (Gerçek,
2020: 70-71).

dikkat
Vergi borcunun ödenmesi 2020 yılından önce
tüm bankalar aracılığıyla yapılırken, 2020 yılından itibaren sadece kamu bankaları aracılığıyla
yapılabilmektedir.

internet
https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/
yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar adresinden “Anlaşmalı Bankalar” başlıklı yazıyı okuyunuz.

Ödeme Şekli
Kural olarak verginin ödenmesi, vergi dairelerinin yetkili ve sorumlu memurları tarafından verilecek makbuz karşılığında yapılmaktadır (AATUHK,
md. 40). Yetkili ve sorumlu memurlar veznedarlar,
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tahsildarlar ve icra memurlarıdır. Yapılan ödeme
karşılığında borçluya makbuz verilmekte olup, bu
makbuzun ödemenin ispat edilmesi için borcun zamanaşımı süresi boyunca saklanması gerekir.
Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kanuni süresinde beyan edilen; Kurumlar Vergisi, Geçici
Vergi, Katma Değer Vergisi, Kurum Stopaj Vergisi
ve Gelir Stopaj Vergisi’nin, vergi dairelerinin veznelerine nakden veya çekle ödenmesi yerine tahsilata yetkili kılınan bankalara ödenmesi mecburiyeti
getirilmiştir. Dolayısıyla, kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni süresinde ödemeleri gereken söz
konusu vergileri nakden veya çekle tahsilatı vergi
dairesi veznelerince yapılmaz.
Vergi borcunun ödenmesinde kullanılan araçlar
açısından esneklik ve kolaylık sağlamak amacıyla özel ödeme şekillerine de yer verilmiştir. Buna
göre, özel ödeme şekilleri şunlardır (Gerçek, 2020:
78-82);
• Çizgili çek kullanmak suretiyle ödeme,
• Mükellef hesabından aynı bankadaki ilgili
vergi dairesi veya Merkez Bankası hesabına
münakale (otomatik virman) suretiyle ödeme,
• Vergi dairelerinin veya Merkez Bankası’nın
hesabı bulunan bankalara bu daireler hesabına ödeme suretiyle ödeme,
• Postaneler aracı kılınmak suretiyle ödeme,
• Banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar
kullanılmak suretiyle ödeme.

Ödeme Zamanı
Vergi kanunlarında ödeme zamanı, genellikle
bir gün olarak değil, bir dönem olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla, normal koşullarda ödeme, vergi
dairesinin herhangi bir talebine ihtiyaç olmadan,
mükellef veya onun adına hareket eden bir kişi
tarafından vergi kanunlarında belirtilen süreler
içinde yapılır. Vergi kanunlarında ödeme zamanı;
normal ve özel ödeme zamanı olarak ikiye ayrılır.
Normal Ödeme Zamanı
Her verginin ödeme zamanı ilgili vergi kanunlarında belirtilmektedir. İlgili vergi kanunlarında
verginin ödenmesi için belirlenmiş olan ödeme sürelerine normal ödeme zamanı denir. Bir verginin
ödeme süresinin son günü vadesi sayılır. Sürelerin
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mücbir sebep, zor durum ve Veraset İntikal Vergisinde ek süre verilmesi nedeniyle uzaması halinde vade uzayan sürenin bittiği gündür (VUK md.
111).
Özel Ödeme Zamanı
Vergi Usul Kanununda belirli hallerde özel ödeme zamanları düzenlenmiştir (VUK md. 112 ve
368). Bu haller şunlardır:
i. İkmalen, re’sen ve idarece tarh olunan vergiler
vadelerinden önce tahakkuk etmişlerse vadesinde,
vadeleri geçmişse tahakkuk tarihinden itibaren bir
ay içinde ödenir.
ii. Mükellefiyetin ülkeyi terk ve ölüm gibi nedenlerle ortadan kalkması halinde beyan üzerine
tarh edilen vergiler beyanname verme süresi içinde
ödenir.
iii. Tarh edilen vergilere karşı dava açılması
halinde verginin tahsili başkaca bir işleme gerek
kalmaksızın, kendiliğinden durmaktadır. Dava
sonucunda mükellef kısmen veya tamamen haksız
çıkarsa (idarenin işlemi hukuka uygun bulunursa)
bu kısım itibariyle tahakkuk gerçekleşmiş demektir. Bunlardan taksit süreleri geçenler varsa vergi
mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiler tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
iv. Vergi cezalarına karşı dava açılmamışsa, dava
açma süresinin bittiği tarihten veya dava açılmışsa
vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden
itibaren bir ay içinde ödenir.
v. Uzlaşma sağlanması durumunda ödeme süresi geçmemiş olanlar kanuni ödeme sürelerinde,
geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
vi. Kanun yolundan vazgeçme kapsamında ilgili
vergi dairesine dilekçenin verildiği tarih itibarıyla
tahakkuk eden tutarlar, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

dikkat
Normal ödeme zamanları Gelir Vergisi Kanunu,
Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi
Kanunu gibi maddi vergi kanunlarında düzenlenir iken, özel ödeme zamanları Vergi Usul Kanununda düzenlenmektedir.

internet
https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/756710 adresinden “Vergi Hukukunda
Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına
Uyulmamasının Hukuki Sonuçları” başlıklı
makaleyi okuyunuz.

Vergi Borcunu Ortadan Kaldıran
Haller
Verginin ödenmesi dışında, başka müessese ve
uygulamalar da vergi borcunun tamamını veya bir
kısmını ortadan kaldırabilmektedir. Vergi borcunu ortadan kaldıran haller şu şekilde sıralanabilir:
mahsup, terkin, vazgeçme, zamanaşımı, hata düzeltme, uzlaşma, af, dava açma.

Mahsup ve Takas
Mahsup, mükellefin ortaya çıkan borcunun bir
kısmının önceden ödemesi durumunda ödenen
kısmın borcun bütününden düşülmesi olup, bir
çeşit denkleştirmedir. Verginin önceden ödenen
kısmının toplam vergiden indirilmesi doğal olarak
mükerrer vergilemeyi önlemeye yöneliktir. İşte önceden verginin ödenmiş bir kısmının toplam vergiden indirilmesine mahsup adı verilir. Mahsup bir
borçtan önceden aynı borç için yapılmış ödemelerin indirilmesi demek olup, borcun gerçek tutarının tespitini sağlar (Karakoç, 2000: 47-63).
Mahsup, yeni bir hukuki durum yaratmayıp,
sadece verginin gerçek miktarını tespit etmeye yönelik bir işlem olduğundan mükellefin yanı sıra
vergi sorumlusu tarafından da yapılabilmektedir.
Bir verginin diğerinden mahsup edilebilmesi için,
bunun kanunlarda açıkça yer alması gerekmektedir. Örneğin GVK’nın 121. ve 123. maddeleri
ile KVK’nın 33. ve 34. maddelerinde vergi kesintilerinin ve yabancı ülkelerde ödenen benzeri vergilerin mahsup edilebileceği hükme bağlanmıştır.
Bu maddelerde; kazanç ve iratlardan tevkif edilen
vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir ve Kurumlar Vergisinden mahsup edilebileceği
öngörüldüğünden, bunların diğer beyannamelere
göre tahakkuk eden veya edecek vergilerden indirilmesi mümkün değildir (Şenyüz, Yüce, Gerçek,
2020: 221).
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Mahsup işlemi verginin tarh aşamasında gerçekleştirilir. Örneğin, gelir vergisinin yıllık beyannamesinde gösterilen gelire giren kazanç ve iratlar
üzerinden kesilen (tevkif edilmiş) vergiler veya geçici vergi toplamının hesaplanan gelir vergisinden
indirilmesi böyledir. Kanunda aksi belirtilmediği
sürece mahsup aynı vergi itibariyle yapılır. Vergi
sorumlusu tevkifatı yatırmamış olsa bile mükellef
mahsuba hak kazanır, fakat iadeye hak kazanmaz.
Örneğin kiracının yapmış olduğu stopaj ödenmese bile hesaplanan yıllık vergiden indirebilir, ancak
nakden iade söz konusuysa tevkifatların sorumlu
tarafından ödenmiş olması aranır. Aksi halde nakden iade talep edilemez (Çengel, 2018: 2).
Takas ise vergi dairesine borçlu bulunan mükellefin aynı zamanda vergi dairesinden alacaklı
olması durumunda başvurulabilecek bir yoldur.
Mükellefin vergi dairesine borcu ile vergi dairesinin
mükellefe borcu birbirinden bağımsızdır. Takasta
bulunabilmek için her iki tarafın birbirlerine olan
borçlarının vadesi gelmiş geçmiş olması aranır. Bu
borçların tutarları birbirine eşitse her ikisi de sona
erer. Ancak eşit değilse küçük borç ortadan kalkar.
Büyük borcun küçük borcu aşan kısmı kadar borç
hukuki varlığını sürdürür. Takas işlemi vergi alacağının tahsil aşaması ile ilgilidir. Takas yeni bir hukuki durum yaratmakta ve kamu borcunu ortadan
kaldırmaktadır. Takas işlemi için tahsil dairesine
dilekçe ile talepte bulunulması gerekir ve dilekçenin verildiği tarih itibariyle yapılır (Gerçek, 2020:
160-161).

dikkat
Mahsup işlemi tarh aşaması ile ilgili iken, takas
işlemi tahsil aşaması ile ilgilidir. Mahsup işlemi
kendiliğinden yapılır ve talepte bulunulması
gerekmez. Buna karşılık takas işlemi için tahsil
dairesine dilekçe ile talepte bulunulması gerekir.

Terkin
Sözcük olarak “bir şeyin kayıtlardan silinmesi”
anlamına gelen terkin, vergi hukukunda, tarh ve
tahakkuk etmiş olan bir verginin silinmesi, tahsil
edilen bir verginin ise mükellefe iade edilmesi yoluyla ortadan kaldırılması şeklinde tanımlanır (Kaneti, 1989: 151). Terkin işleminin sonunda vergi
ve/veya cezanın ne kadar miktar silinmesine karar
verilirse o kadar vergi borcu bütün hukuki sonuç-
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ları ile ortadan kalkar. Mükellefin başvuru şartına
bağlı olarak idare tarafından yapılan terkin, mükellef açısından vergi borcundan kurtulma, idare
açısından ise vergi alacağından vazgeçme niteliğini
taşımaktadır. Verginin terkin edilebilmesi için, şekli olarak mükellefin başvurusu gerekirse de, terkin
işlemi vergi dairesi tarafından yapılan tek taraflı bir
işlemdir (Karakoç, 2000: 468).
Terkin işlemi, idarenin hukuktan kaynaklanan
bir gücü ve yetkiyi kullanması ile oluşan, işlemin
yöneldiği kişi bakımdan yeni bir hukuki sonuç doğuran, dolayısıyla kişinin hukuki statüsünde değişiklik meydana getiren subjektif nitelikli bir icrai
işlem olarak karşımıza çıkmaktadır (Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2018: 154).
Vergi hukukunda terkin uygulamasına genelde
mükellefin doğal afetler nedeniyle mal varlığının
zarar görmesi durumunda rastlanır. Buna göre kanunda öngörülen şartların meydana gelmesi halinde vergi kısmen veya tamamen terkin edilir (VUK,
md. 115). Terkinin bu halinde doğal afetten önce
doğmuş vergiler terkin edilir. Doğal afetten sonra
ortaya çıkan vergilerin terkin nedeniyle silinmesi
söz konusu değildir. Terkin işlemi “terkin fişi” ile
yapılır.
Ticari işletmeler bakımından terkin uygulanabilmesi için;
i. Mükelleflerin yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzır hayvan, haşarat istilası ve bunlara benzer doğal afetlere maruz
kalması ve
ii. Doğal afetler sonucunda ticari mal varlığı
toplam varlıklarının en az üçte birine ulaşacak şekilde belirli bir oranda zarara uğraması halinde
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca zarara uygun
biçimde afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile
ilgili bulunulan vergi ve cezalar kısmen ya da tamamen terkin olunur (Gerçek, 2020: 152).
Terkin nedeniyle gelir ve kurumlar vergileri ile
arazi vergileri silinebilir. Mükelleflerin gelir kaynağı ile ilgili bulunmayan vergiler (ÖTV, KDV, sorumlu sıfatıyla ödenen tevkifatlar) terkin kapsamı
dışında tutulmuştur.
Gelir vergilerinde terkinden yararlanma durumu mükellefin doğal afet nedeniyle varlıklarının
en az üçte birinin kaybetmiş olmasına bağlanmıştır. Mükellefin terkinden yararlanabileceği anlaşıldıktan sonra ikinci aşamada vergi ve cezanın ne
kadarının terkin edileceği meselesi çözümlenmek-
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tedir. Vergi ve cezanın terkin edilecek miktarının
belirlenmesinde doğal afetlerin gelir kaynaklarına
ait mal varlığına verdiği zararla orantılı olmasına
bağlanmıştır.
Arazi vergilerinde terkinden yararlanma durumunun tespiti doğal afete uğrayarak kaybedilen
varlıklara değil, kaybedilen mahsullere bağlanmıştır. Buna göre doğal afetler nedeniyle varlıkların ve
mahsullerin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin tahakkuk ettirilmiş ve afetlerin zarar verdiği
gelir kaynakları ile zararın meydana geldiği hasat
veya devşirme yılına ait tahakkuk ettirilen arazi vergisi borcu ve cezaları terkin edilir. Terkin edilecek
miktar ise mahsuldeki kayıp oranı dikkate alınarak
belirlenir (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 225-226).

internet
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/
ET001071.pdf adresinden “Vergi Hukukunda Terkin” başlıklı tezi okuyunuz.

Vazgeçme
Vazgeçmenin mantığı vergi ve ceza ile elde
edilecek menfaate göre bu menfaate ulaşmak için
yapılan masrafların daha fazla olabilecek durumda
olmasına bağlanmıştır. Vazgeçme vergi ve cezayı
kapsayacak şekilde, şartlar çerçevesinde tahakkuktan vazgeçme ve tahsilden vazgeçme olarak uygulanır.
Tahakkuktan Vazgeçme
İdarenin tahakkuktan vazgeçmesi, vergi almaktan feragati anlamına gelir. İkmalen, re’sen veya
idarece tarh edilecek bir vergi ile bunlara ilişkin
cezaların toplamı, belirli bir tutarın altında kalıyorsa (2021 yılı için 43 TL) ve bu alacağın tarh,
tahakkuk ve tahsil giderleri asıl vergi ve cezadan
daha fazla ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen usullere göre, vergi idaresi tahakkuktan
vazgeçmektedir (VUK, mük. md. 115).
Böylece vergi daireleri, küçük tutarda vergi,
resim, harç ve bunlara ait cezaların tarh, tebliğ,
tahakkuk ve tahsilinden vazgeçerek daha büyük
tutardaki vergi konuları ile meşgul olmaya zaman
ayırabilmektedir (Tuncer, 2002: 19).

Tahsilden Vazgeçme
Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya
tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla
bulunduğu anlaşılması halinde, belirli bir tutarın
altında kalan (2021 yılı için VUK kapsamındaki
vergi alacaklarında 10 TL, diğer kamu alacaklarında ise 20 TL) kamu alacakları, kamu idarelerinin
de terkin yetkisine sahip olanlar tarafından tahsil
zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin edilir
(AATUHK md. 106).

Zamanaşımı
Zamanaşımı, belirli bir sürenin geçmesiyle idarenin vergiyi tarh ederek tebliğ etme yetkisini veya
tahakkuk etmişse vergiyi tahsil etme yetkisini ortadan kaldıran bir müessesedir. Vergi hukukunda temel zamanaşımı çeşitleri olarak “tarh zamanaşımı”
(VUK m. 114) ve “tahsil zamanaşımı” (AATUHK
m. 102) kavramları karşımıza çıkmaktadır.
Tarh Zamanaşımı
Vergi alacağının doğduğu (vergiyi doğuran
olayın meydana geldiği) takvim yılını takip eden
takvim yılının başından başlayarak beş yıl içinde
mükellefe tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar (VUK md. 114). Kanun, tarh edilecek verginin belirli zaman içinde tebliğ edilmesini de gerekli kılar. Örneğin, 2016 takvim yılı gelir
vergisine ilişkin tarhiyatın 2017, 2018, 2019, 2020
ve nihayet en geç 2021 yılının son gününe kadar
tarh ve tebliğ edilmesi gerekir. Öngörülen süre
içinde vergi tarhiyatına ilişkin ihbarname düzenlenip tebliğ edilmezse tarhiyat işlemi zamanaşımına
uğramış olur. Bazı vergiler için tarh zamanaşımının başlangıç ve süreleri farklı belirlenmiştir (Nas,
2011: 315-320). Tarh zamanaşımı vergi dairesi açısından hak düşürücü süre niteliğinde olduğundan,
bu süreden sonra vergi dairesi artık vergiyle ilgili
tarhiyat yapamaz. Zamanaşımına uğramış bir verginin tarh edilmesi mükellef açısından sonuç doğurmaz (Karakoç, 2017: 270).
Tahsil Zamanaşımı
Tahakkuk eden veya kesinleşen vergi alacağının
vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim
yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar (AATUHK md. 102). Örneğin, vadesi 31.07.2018 olan bir borç için 2019,
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2020, 2021, 2022 ve nihayet en geç 2023 yılının
son gününe kadar ödeme emri düzenlenerek tebliğ
edilmezse vergi alacağı zamanaşımına uğrar.
Vergilerin ödeme süreleri tek tek vergi kanunlarında belirlenmiş ve özel durumlar için ayrı süreler
saptanmıştır. Tahsil zamanaşımı, vadenin rastladığı yılı takip eden takvim yılının başından itibaren
başlamaktadır. Bunun nedeni, gelir idaresini tek
tek bütün vergi borçlularının tabi oldukları zamanaşımını ayrı ayrı belirleme külfetinden kurtararak
daha kolay çalışmasını sağlamaktır (Gerçek, 2020:
148).
Tahsil zamanaşımına uğramış olan vergi alacağının varlığı devam eder, ancak alacaklı tahsil dairesi
borçluyu ödemeye zorlayamaz. Mükellefin istemesi halinde, kendiliğinden yapılan borç ödemeleri
kabul edilir (AATUHK md. 102/2). Bu nedenle,
zamanaşımına uğramış olan vergi borcu eksik borç
(doğal borç) haline dönüşür (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 228).

dikkat
Tarh zamanaşımının dayandığı temel unsur vergiyi doğuran olay iken, tahsil zamanaşımının
dayandığı temel unsur vadedir.

Hata Düzeltme
Vergilendirme sürecinde mükelleften veya idareden kaynaklanan hatalar meydana gelmiş ise,
bunun giderilmesi için düzeltme kurumuna yer verilmiştir (VUK, md. 120). Düzeltme, vergi kanunlarının uygulanması sırasında yapılan hataların,
yargı mercilerine başvurulmaksızın vergi dairesi
tarafından ortadan kaldırılmasına yönelik bir idari
işlemdir (Oktar, 2018: 162).
Vergi hatası, vergiye ilişkin hesaplama hataları ve
vergilendirme hataları nedeniyle mükelleften haksız
yere fazla veya eksik vergi ve/veya ceza istenmesi
veya alınmasıdır (VUK md. 116). Hesap hataları
kendi içinde matrah hatası, vergi miktarında hata
ve verginin mükerrer olması şeklinde olabilir. Vergilendirme hataları ise kendi içinde mükellefin
şahsında hata, mükellefiyette hata, konuda hata ve
vergilendirme veya muafiyet döneminde hata şeklinde olabilir.
Vergi hatalarının düzeltilmesinde karar verme
yetkisi vergi dairesi müdürüne aittir. Bu hatalar dü-
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zeltme fişine dayanılarak düzeltilir (GİB, 2019: 3).
Vergi hatasının düzeltilmesi vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde yapılır. Vergi hatası varsa hata
hangi taraf ve sebepten kaynaklanmış olursa olsun,
mevcut hata idari süreç içinde çözülerek giderilir.
Mükellefin aleyhine yapılmış olan hatanın düzeltilmesi halinde vergi veya ceza düzeltilen miktar
kadar ortadan kalkar (Karakoç, 2017: 373).

internet
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/yayinlar/VergiHatalari2019.pdf adresinden “Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri
Broşürü” başlıklı yazıyı okuyunuz.

Uzlaşma
Uzlaşma vergi uyuşmazlıklarının idari yolla
çözümünü sağlayan en etkin yollardan birisidir.
Uzlaşma müessesesinin iki biçimi vardır: “tarhiyat
öncesi uzlaşma” (VUK, Ek md. 11) ve “tarhiyat
sonrası uzlaşma” (VUK, Ek md. 1-9). Uzlaşmada
mükellef ile uzlaşma komisyonu pazarlık esasına
göre karşılıklı görüşerek uyuşmazlığı çözmeye çalışırlar. Böylece devlet için önemli bir gelir kaynağı
olan vergi ve cezaların bir an önce hazineye intikali
sağlanırken, mükellefler de gecikme faizi ve yargılama giderlerinden tasarruf sağlamış olur (Öz ve
Bozdoğan, 2019: 333-334).
Vergi borcu veya cezasında uzlaşmaya varıldığı
takdirde tarafların anlaştığı miktarda vergi ve ceza
kesinleşmektedir. Çünkü mükellef uzlaşılan vergi
ve cezalar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie
şikâyette bulunamaz (VUK ek m. 6/II). Böylece,
ihtilaf konusu yapılan miktar ile uzlaşılan tutar arasındaki fark kadar vergi ve ceza ortadan kalkarken,
uzlaşılan tutar kesinleşmiş borç olarak varlığını sürdürür (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 230).

dikkat
Uzlaşmanın kapsamına ikmalen, re’sen ve idarece
tarh edilen vergiler ile bunlara ilişkin kesilen vergi ziyaı cezası (VUK md. 359’da sayılan fiillerle
yaratılanlar hariç) girer. Genel usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezaları da uzlaşma kapsamına girmez.
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Af
Vergi affı, bir kanunla konulan vergi veya cezanın daha sonra çıkarılan özel bir kanunla kısmen veya
tamamen kaldırılmasıdır. Bu durumda devlet şartlarını kendi koyduğu biçimde tarh ettiği vergi ve kestiği
cezalardan tek taraflı olarak feragat etmektedir. Ülkemizde vergi affı kavramı yerine “tahsilatın hızlandırılması”, “vergi barışı”, “varlık barışı”, “matrah artırımı”, “borçların yapılandırılması” gibi isimler kullanılır
(Oktar, 2018: 182).
Vergi aflarının şu özellikleri taşıdığı ifade edilebilmektedir (Yılmaz, 2017: 267):
• Vergi aﬀı kanunla düzenlenir.
• Vergi aﬀına ilişkin kanunlar için nitelikli çoğunluk aranmaz
• Vergi aﬀı sonunda devlet alacağından vazgeçmektedir.
• Vergi aﬀı geçmişe yürür ve etkilerini geçmiş olaylar üzerinde meydana getirir.
• Vergi aflarında gönüllülük esas alınmaktadır.
• Vergi afları geçici kanunlardır.
Vergi aflarının sık uygulanması, yeni af beklentisi yaratmakta ve vergi ödemeyi caydırıcı bir sonuç doğurmaktadır. Ayrıca vergisini ödeyen ile ödemeyen arasında adaletsizliğe yol açtığından sık aralıklarla vergi
affı uygulamalarından uzak durulmalıdır (Karakoç, 2017: 377).

Yaşamla İlişkilendir
- Danıştay 9. Daire, 18.4.2019, E: 2015/39, K: 2019/1768 sayılı kararı:
Olayda, davacının kanuni temsilcisi olduğu Kooperatif tarafından verilen 13.04.2011 ve 29.03.2011
tarihli dilekçeler ile yukarıda yer verilen yasa hükümleri uyarınca vergi borcunun yapılandırılması sonucu yapılandırılan kamu borcunun ödenmemesi halinde yeni bir hukuki durum ortaya çıkması nedeniyle 6111 Sayılı Kanuna göre belirlenip ödenmeyen tutarlar üzerinden amme alacağının takip ve
tahsil edilmesi için öncelikle şirket adına ödeme emri düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca 6111 Sayılı
yasadan yararlanılan dönemlerde yasal temsilci olmayan davacının takip edilmesi söz konusu değildir.
Kaynak: Kazancı Hukuk Otomasyon, https://www.kazanci.com.tr/

Dava Açma
İdarenin her türlü işlem ve eylemine karşı dava yoluna gidilebildiğinden (AY, md. 125) hukuka aykırı
olarak tarh edilen vergi ve kesilen cezalar yargı organlarınca kaldırılabilir. Mükellefler ve kendilerine vergi
cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler (VUK,
md. 377/1). Açılan dava sonucunda vergi ve cezaların iptal edilmesi halinde, vergi borcu ortadan kalkmaktadır.
Mükellef kendisine karşı yapılan vergi ve/veya cezalandırma işlemine karşı işlemin kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde vergi mahkemesine dava açabilir. Vergi mahkemesinin mükellef lehine karar
vermesi halinde tarhiyat terkin olunur. Vergi dairesi mahkeme kararı ile bağlıdır ve bunu uygulamak zorundadır. Vergi mahkemesi mükellef aleyhine karar verirse vergi ve/veya ceza tahakkuk eder. Vergi mahkemesi kararına karşı mükellef istinaf yoluyla bölge idare mahkemesine ve bu karara karşı da temyiz yoluyla
Danıştay’a başvurabilir (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 230).
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Öğrenme Çıktısı
5 Verginin tahsili kavramını ve niteliğini açıklayabilme
6 Vergi borcunu ortadan kaldıran halleri özetleyebilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Ülkemizde vergi gelirlerinin tahsilat/tahakkuk oranı
nedir ve bunun uygulanan
vergi afları ile ilişkisi var
mıdır?

https://ms.hmb.gov.tr/
uploads/2020/03/016%C3%9Clke%C3%96rneklerinden-Ka
r%C5%9F%C4%B1la
%C5%9Ft%C4%B1r
malarla-T%C3%BCrkUzla%C5%9FmaM%C3%BCessesine%C3%96neriler.pdf
adresinden “Ülke Örneklerinden Karşılaştırmalarla
Türk Uzlaşma Müessesesine Öneriler” başlıklı
makaleyi okuyunuz.

Vergi borcunu ortadan kaldıran müesseseleri kısaca
anlatınız.
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Verginin tebliği kavramını
tanımlayabilme

2

Verginin tebliği
yöntemlerini
özetleyebilme

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

1

Verginin Tebliği

Tebliğ, vergilendirme ile ilgili hüküm ifade eden hususların vergi dairesi tarafından mükellefe veya ceza
sorumlusuna yazı ile bildirilmesini ifade etmektedir.
Tebliğ yöntemleri denildiğinde tebligatın muhatabına ulaşmasında kullanılan yollar anlaşılır. Posta yoluyla
tebliğde evrak kapalı bir zarf içine konulur ve posta memuru aracılığıyla mükellefe iletilir. Memur aracılığıyla tebliğde bu işlemi vergi dairesinin memuru yapar. Muhatap herhangi bir nedenle vergi dairesine veya
komisyona gelmişse, dairede veya komisyonda tebligat yapılabilir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile
birlikte artık elektronik ortamda tebliğ yöntemi kullanılmaktadır. Bütün bu yollarla tebligat yapılamazsa
olağanüstü bir tebligat yolu olarak ilanen tebliğ kullanılmaktadır.

3

Verginin tahakkukunu ve
niteliğini açıklayabilme

4

Verginin tahakkuku ile
kesinleşme arasındaki farkı
ifade edebilme
Verginin Tahakkuku

Tahakkuk, vergi alacağının mükellef veya vergi sorumlusu tarafından ödenmek zorunda olduğu bir aşamaya
gelmesini ifade etmektedir. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere tahakkuk aşamasında idarece mükellefe
karşı yapılan ayrı bir işlem yoktur. Bu özelliği tahakkuk aşamasını, kendisinden önce yapılan tarh ve tebliğ
işlemlerinden ayırdığı gibi, daha sonra gerçekleştirilen tahsilden de ayırır.
Kesinleşme, mükellefin yargı yoluna gitmemesi veya gitmekle beraber tüm yolları tüketmesidir. Tahakkukta
işleme itiraz edilebilir durum korunmakla birlikte verginin ödenmesi gereken aşamaya gelinmesini ifade
ederken, kesinleşme hiçbir şekilde itiraz edilemeyecek aşamaya gelinmesi demektir. Kesinleşme tahakkuktan sonraki hukuki bir aşamayı ifade eder.
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5

Verginin tahsili kavramını
ve niteliğini açıklayabilme

6

Vergi borcunu ortadan
kaldıran halleri
özetleyebilme
Verginin Tahsili

Verginin tahsili, tarh ve tahakkuk eden verginin kanuna uygun olarak ödenmesidir. Ayrıca verginin cebren
tahsil yöntemleri uygulanarak hazineye intikali de tahsilin bir parçasıdır. Tahsil işlemi vergi borcunu ortadan kaldıran bireysel nitelikte bir idari işlemdir. Dolayısıyla tahsilat işlemi, mükellefleri borçlu statüsünden
kurtardığı için bir şart işlem niteliğini taşımaktadır. Tahsil işlemi idari işlemin temel unsurları olan; amaç,
yetki, sebep, konu, şekil ve usul unsurları yönünden hukuka uygun olmak zorundadır.
Vergi borcunun ödenmesi, vergi alacağını ortadan kaldıran en doğal yoldur. Ödeme dışında vergi borcunu ortadan kaldıran haller şu şekilde sıralanabilir: mahsup, terkin, vazgeçme, zamanaşımı, hata düzeltme,
uzlaşma, af, dava açma. Mükellef vergilendirme işlemi sırasında bu müesseselerden kendi durumuna ve
çıkarına en uygun olana başvurarak veya yararlanarak vergi borcundan kısmen veya tamamen kurtulabilir.
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1 Aşağıdaki belgelerden hangisinin tebliğ edilmesine gerek yoktur?
B. Ceza ihbarnamesi
D. Yoklama tutanağı

2 Mükellef (K) hakkında re’sen tarhiyat yapan
vergi dairesi 18.11.2020’de e-Tebligat Sistemi üzerinden Vergi/Ceza İhbarnamesi göndermiştir. Bu
yazının tebliğ tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
A. 18.11.2020
C. 31.12.2020
E. 03.12.2020

3

B. 18.12.2020
D. 23.11.2020

I. Posta yoluyla tebliğ
II. Memur aracılığıyla tebliğ
III. Dairede veya komisyonda tebliğ
IV. Elektronik ortamda tebliğ

A. Tahsil, verginin kanuna uygun olarak ödenmesidir.
B. Verginin cebren tahsili de tahsil işleminin bir
parçasıdır.
C. Vergiler bankalar veya internet aracılığıyla da
ödenebilir.
D. Vergi dairesi tüm vergi borcunun tahsilinden
vazgeçebilir.
E. Vergilerin ödenmesi yerine mahsup veya takas
yapılabilir.

7 Vergi kanunlarında verginin ödenmesi için
öngörülmüş sürenin son gününe ne ad verilir?
A. Ödeme tarihi
C. Tarh zamanı
E. Tebliğ tarihi

8

V. İlan yoluyla tebliğ

B. I, II ve III
D. I, III ve IV

4 Vergilendirme ile ilgili aşağıdaki aşamalardan
hangisi kendiliğinden meydana gelen bir olgudur?
A. Tarh
C. Tahakkuk
E. Mahsup ve takas

B. Tebliğ
D. Tahsil

5

Vergi ile ilgili tüm yargı yollarının tüketilmiş
olmasına ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Verginin kesinleşmesi
Verginin tahakkuku
Verginin tahsili
Verginin tarhı		
Verginin ödenmesi

I. Teminat isteme
II. Terkin

Yukarıdaki tebliğ yöntemlerinden hangilerinde
tebliğ işlemi teslim tarihinde yapılmış sayılır?
A. II, III ve V
C. I, II ve IV
E. I, II, IV ve V

B. Vade tarihi
D. Tahakkuk tarihi

III. Zamanaşımı
IV. Ölüm
Yukarıdakilerden hangileri vergi borcunu ortadan
kaldıran uygulamalardandır?
A. Yalnız I
C. I, II ve IV
E. II ve III

B. Yalnız II		
D. I, II ve III

9 Vergilendirme sürecindeki aşamalar sırasıyla
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsil
Tarh-tahakkuk-tebliğ-tahsil
Tebliğ-tahakkuk-tahsil-tarh
Tahakkuk-tebliğ-tarh-tahsil
Tebliğ-tarh-tahakkuk-tahsil

10 Vergilendirme sürecindeki aşamalardan idari
işlem niteliği taşıyanlar aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A. tarh ve tahakkuk B. tarh ve tebliğ
C. tarh ve tahsil
D. tebliğ ve tahakkuk
E. tebliğ ve tahsil
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neler öğrendik?

A. Vergi ihbarnamesi
C. Uzlaşma tutanağı
E. Tahakkuk fişi

6 Tahsil işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

neler öğrendik yanıt anahtarı

3
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1. E

Yanıtınız yanlış ise “Tarhiyat Çeşitleri Karşısında Tebliğin Yeri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Tahsilin Tanımı ve Kapsamı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. D

Yanıtınız yanlış ise “Elektronik Ortamda
Tebliğ” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Ödeme Zamanı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B

Yanıtınız yanlış ise “Tebliğ Yöntemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Borcunu Ortadan
Kaldıran Haller” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Tahakkukun Tanımı ve
Niteliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Tahsil İşleminin Hukuki
Niteliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Tahakkuk ile Kesinleşme
Arasındaki Farklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. C

Yanıtınız yanlış ise “Tahsil” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

3
Araştır 1

Araştır 2

Araştır 3
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Ülkemizde gelir idaresi günümüz koşullarında elektronik ortamda tebliğ yöntemini temel tebligat yolu olarak benimsenmiştir. Bunun temel sebebi olarak
e-tebliğ yönteminin hızlı, güvenilir ve ücretsiz olması gösterilebilir. E-tebliğ
yönteminin kullanımından sonra tebliğ işleminin usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle uyuşmazlıkların sayısında büyük bir düşüş yaşanmıştır. Ayrıca
e-tebliğ yönteminde kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için çevre de
korunmaktadır.
Ülkemizde son yıllarda vergi gelirlerinin merkezi yönetim gelirleri içindeki
payı giderek düşmektedir. GİB verilerine göre 2019 yılında bu oran % 67’lere
kadar düşmüştür. Gelir vergisinin vergi gelirleri içindeki payı % 25 civarında
iken, kurumlar vergisinin payı % 11 civarındadır. Servet vergilerinin tüm vergi gelirleri içerisindeki payı ise % 3,5 olarak gerçekleşmiştir. Dahilde alınan
KDV’nin vergi gelirleri içindeki payı % 22 civarında iken, ÖTV’nin payı %
16 civarında ve İthalde alınan KDV’nin payı da % 12 civarındadır. Sonuç
olarak ülkemizde vergi gelirlerinin % 67’si dolaylı vergilerden ve % 33’ü ve
dolaysız vergilerden sağlanmaktadır.
Ülkemizde son yıllarda tahsilat/tahakkuk oranı da giderek düşmektedir.
GİB verilerine göre 2000 yılında bu oran % 90 civarında iken, 2010 yılında
%85’lere ve 2019 yılında % 80’e kadar düşmüştür. Bu oranın giderek düşmesinin önemli bir sebebi de sık sık çıkartılan vergi affı uygulamalarıdır. Bu
durum hem vergi gelirlerinde azalmaya yol açmakta, hem de mükelleflerde
yeni bir af beklentisi yarattığından tahakkuk eden vergilerin ödenmemesi sonucunu doğurmaktadır.

3

Vergi Usul Hukuku

Kaynakça
Aksoy, Ş. (2010). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,
6. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul.
Coşkun Karadağ, N. ve İnneci, A. (2017). “Vergi Usul
Kanunu’nda Yer Alan Tebliğe İlişkin Hükümlerde
7061 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler:
Bilinen Adres ve Kapıya Yapıştırma Usulü”,
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 26(3), 92-108.
Çengel, D. (2018). “Gelir ve Kurumlar Vergisinde
Mahsup ve İadeler”, https://www.alomaliye.
com/2018/05/07/mahsup-ve-iadeler/,
(26.08.2020).
Gerçek, A. (2020). Kamu Alacaklarının Tahsil Hukuku,
6. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
GİB (2019). “Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri
Broşürü”, https://www.gib.gov.tr/ sites/default/
files/fileadmin/yayinlar/VergiHatalari2019.pdf,
(27.08.2020).
Göker, C. ve Yılmazoğlu, Y. E. (2017). “Süresinden
Sonra İhtirazî Kayıtla Verilen Düzeltme
Beyannamesi Nedeniyle Tahakkuk Eden
Verginin İdari Davaya Konu Edilebilirliği,
Mahkemeye Erişim Hakkı ve Mülkiyet Hakkının
Korunmasında Devletin Pozitif Yükümlülükleri
Bağlamında Bir Değerlendirme”, Ankara Barosu
Dergisi, 2017/3, 84-100.
Kaneti, S. (1989). Vergi Hukuku, 2. Baskı, Filiz
Kitabevi, İstanbul.
Karakoç, Y. (2000). Kamu Alacaklarının Tahsili
Aşamasında Ortaya Çıkan ve Vergi Yargısında
Çözümlenen Uyuşmazlıklar, Yetkin Yayınları,
Ankara.
Karakoç, Y. (2017). Genel Vergi Hukuku, Yetkin
Yayınları, Ankara.
Kırbaş, S. (2018). Vergi Hukuku, 20. baskı, Siyasal
Kitabevi, Ankara.

Kiraz, T. Ö. ve Yaman, M. (2006). “Asker Kişilere
Tebligat”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 65, 3360.
Nas, A. (2011). “Vergi Hukukunda Tarh Zamanaşımı”,
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 60
(2), 309-330.
Oktar, S. A. (2018). Vergi Hukuku, 13. Baskı,
Türkmen Kitabevi, İstanbul.
Öncel, M., Kumrulu, A., Çağan, N. (2018). Vergi
Hukuku, 28. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara.
Öz, E. ve Bozdoğan, K. (2019). “Ülke Örneklerinden
Karşılaştırmalarla Türk Uzlaşma Müessesesine
Öneriler”, Maliye Dergisi, 177, 330-353.
Özbalcı, Y. (2012). Vergi Usul Kanunu Yorum ve
Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara.
Şenyüz, D. (1997). Vergi Usul Kanununda Tebligat, 2.
Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara.
Şenyüz, D., Yüce, M., Gerçek, A. (2020). Vergi
Hukuku, 11. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım,
Bursa.
Taşdelen, A. (2007). “Vergi Alacağının Tahakkuku:
Bir Aşama ve Bir İşlem”, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, 56 (1), 279-312.
Taşkan, Y. Z. (2005). “Vergi Borcunun Tahakkuku ve
Kesinleşmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, 200, 157166.
Tuncer, S. (2002). “Türk Vergi Sisteminde Terkin
Hükümleri”, Yaklaşım, 116, 19-25.
Yılmaz, S. (2017). “Anayasal Vergilendirme İlkeleri
Çerçevesinde Vergi Affı”, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, 66 (1), 263-301.
Yurtsever, H. (2016). “Vergi Hukukunda Tebligatta
Yeni Bir Uygulama: Elektronik Tebligat”, Yönetim
ve Ekonomi, 23/2, 451-466.

61

Bölüm 4

öğrenme çıktıları

Vergi Hukukunda Süreler

Sürelerin Sınıflandırılması

1

1 Vergi hukukunda süreleri tanımlayabilme
ve bu süreler kapsamındaki vergisel
ödevleri özetleyebilme
2 Vergi hukukunda sürelerin çeşitleri ve
sınıflandırılmasını yapabilme
3 Vergi hukukundaki süreler arasındaki
farklılıkları ortaya koyabilme becerisine
sahip olabilme

Sürelerin Hesaplanması ve Uzaması

2

4 Vergi hukukunda sürelerin
hesaplanmasında geçerli olan kuralları
ortaya koyabilme
5 Vergi hukukunda sürelerin hangi
nedenlerle uzadığını ortaya koyabilme ve
hukuksal etkilerini açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • Süreler • Kanuni Süreler • İdari Süreler • Mücbir Sebepler • Zor Durum • Ölüm
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GİRİŞ
Vergi hukukunda süre, vergilendirme ile ilgili
ödevlerin yerine getirilmesinde kanuni, idari ya
da yargısal olarak belirlenen ve uyulması gereken
zaman boyutudur. Mükelleflerin vergisel ödevlerinin belli süreler içinde yerine getirmesi gerekli ve
önemlidir. Çünkü Türk Vergi Sistemimizde maddi
ve şekli ödevlerin yerine getirilebilmesi için mükellefler açısından süreler belirlenmiştir. Sürelere
uyulmamasının önemli hukuki sonuçları bulunmaktadır. Vergisel ödevlerin süresinden sonra yapılması hiç yapılmamış hükmündedir ve cezai müeyyidelere tabi olabilmektedir.
Mükellef ve vergi idaresi açısından sürenin
geçmesi durumunda haklar kullanılmayabilir ve
birtakım ödev ve yükümlülükler ortaya çıkabilir.
Vergi alacağının hızlı ve etkin bir şekilde toplanmasında ve mükellef haklarının korunmasında sürenin önemi büyüktür.

SÜRELERİN SINIFLANDIRILMASI
Vergi hukukunda değişik hukuki özellikteki süreler ortak özelliklerine uygun olarak sınıflandırılırlar.

Organik Sınıflandırma
Organik sınıflandırma, süreyi koyan devlet organlarına göre yapılır. Bu yönüyle süreler yasama
organı, yürütme organı veya yargı organı tarafından belirlenebilmektedir.

Kanuni Süreler
Kanuni süreler Vergi Usul Hukuku başta olmak
üzere vergi kanunlarının tümünde söz konusu işleme ait olmak üzere belirlenmiş olan sürelerdir
(Tosuner ve Arıkan, 2019:136). Beyanname verme
süresi, işe başlama – işi bırakma süreleri ve ödeme
süreleri kanunlarda belirtilmiştir. Süre sadece belli
bir vergiyi ilgilendiriyorsa, o süre, ilgili vergi kanununda belirlenir. Örneğin gelir vergisi beyanname verme ve ödeme zamanı Gelir Vergisi Kanunu,
kurumlar vergisinde beyanname verme ve ödeme
zamanı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda, diğer vergilerin beyanname verme ve ödeme zamanları ise
kendi kanunlarında yer almaktadır. Buna göre gelir vergisinde yıllık beyanname, ait olduğu takvim
yılını takip eden yılın Mart ayında, gelirin sadece
basit usuldeki ticari kazançlardan oluşması duru-

munda, izleyen yılın şubat ayında verilir (GVK.
m.92). Mart ayı içinde verilmesi gereken beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk eden
gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında ödenmektedir. Basit usulde vergilendirilen ticari kazançlarda
ise gelir vergisi Şubat ve Haziran aylarında iki eşit
taksitle ödenmektedir (GVK. m.117).
Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ay içinde
mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilir
(KVK. m.14) ve beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir (KVK. m.21). Böylelikle Nisan
ayı sonuna kadar ödenmesi gereken vergi kanun
gereği tek seferde taksitsiz olarak ödenmektedir.
Banka ve sigorta muamele vergisinde takvim
yılının birer aylık vergilendirme dönemindeki vergiye tabi işlemlerine ilişkin beyannameyi ertesi ayın
15. günü akşamına kadar verilmesi ve aynı süre
zarfında verginin ödenmesi gerekmektedir (Gider
Vergisi Kanunu, m.47). Yıllık olarak tarh ettirilen emlak vergisinde verginin birinci taksiti Mart,
Nisan ve Mayıs aylarında, diğer taksiti ise Kasım
ayında olmak üzere iki eşit taksitle ödenmektedir
(EVK. m.30). Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak
ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitle
ödenmektedir (MTVK. m.9).
Süre, işe başlama, işi bırakma ya da dava açma
gibi birden çok vergiyi ilgilendiriyorsa, bu hususlar
ile ilgili hükümler ise Vergi Usul Kanunu’nda yer
alır. Örneğin mükellefler işe başlama bildirimlerini, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde,
değişiklik ve işi bırakma bildirimlerini ise, bildirilecek olayın meydana geldiği tarihten başlayarak bir
ay içinde yaparlar.
Kanuni sürelerin sınırları kanunda doğrudan
doğruya belirlenmiş süreler olduğu için takdire dayanamazlar. Bu sürelerin özelliği çoğu zaman kamu
düzenine dayalı olmalarıdır (Şenyüz, 2020:232).
Bu sürelerin bir özelliği de kural olarak kesin olmalarıdır (Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2001:110). Bu
süreleri idare ve yargı organları değiştiremez, uzatamaz ya da kısaltamaz. Bu nedenle kanuni süreler
kendiliğinden işlemeye başlar ve süre koşullarına
uyulup uyulmadığı idare ve yargı organlarınca re’sen
gözetilir ve yargı organları tarafından re’sen denetlenir (Şenyüz, Yüce ve Gerçek, 2020:232). İdare ve
yargı organları kanuni süreleri uzatamayıp, kısaltamamasına karşılık, kanunda belirtilen nedenlerle
belirtilen nedenlerle bu süreler uzayabilmektedir.
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İdari Süreler
Bazı durumlarda vergi kanunlarında süreler
gösterilmemiş ya da açıkça yazılmamış olabilirler.
Vergi kanunlarında açıkça yazılı olmayan hallerde,
15 günden aşağı olmamak üzere ve ilgiliye tebliğ
edilmek kaydıyla belirlenen (VUK. m. 14) sürelere
idari süre denir. Bu sürenin özelliği idare tarafından
belirlenmesi, kanunda açıkça süresi belirtilmemiş
hallerde verilmesi, mükellefe tebliğ edilmesi ve 15
günden aşağı olmamasıdır.
Her şeyin kanunlarla düzenlemesinin zorlukları
nedeniyle kanun koyucu kanunlarda düzenlemeyen işlemler için idareye süre belirlenmesi konusunda takdir yetkisi vermiştir. İdare takdir yetkisinde gücünü kanundan alır ve yetki sınırı kanunla
belirlenmiştir. Ancak idarenin tamamen keyfi bir
yetki kullanması söz konusu değildir. Kanun idarece belirlenecek asgari 15 günlük bir süre öngörmüş
ve 15 günün üzerinde süre verme, takdir hakkını
idareye bırakmıştır. İdarenin uygulamada en çok
Vergi Usul Kanunu’nun 148. (bilgi verme), 149.
(devamlı bilgi verme) ve 256. (defter ve belgeleri ve
diğer kayıtları ibraz mecburiyeti) ile ilgili maddelerinde idari süre uygulaması söz konusudur. Örneğin mükellef verdiği beyannamede vergi matrahına
ilişkin bilgileri göstermemişse kendisine idarece 15
günden az olmamak kaydıyla süre verilir ve vergi
matrahı ile bilgileri vermeye davet edilir (VUK.
m.30). İncelemenin sağlıklı yapılabilmesi için işyerinde ibraz yapılmayarak haklı bir mazeret gösteren
mükelleflere kanuni defter ve belgelerini daireye getirmeleri için uygun bir süre verilir (VUK. m.139).
İdarenin vereceği sürenin 15 günden az olmaması kaydıyla verilen sürenin mükellefin durumuna uygun münasip bir süre olması gerekmektedir.
Bu sürenin yine 15 günden az olmaması konusunda bir alt sınır belirlenmiş olması vergi mükellefi
ve sorumlusunun çok bunaltılmaması açısından
önemlidir. İdare bu süreyi verirken mükellefin iş
hayatının durumunu dikkate almak durumundadır. İdari süre sona ermeden mükellefin durumuna
uygun olarak uzatabilirler ya da idari süresi biten
mükelleflere geçerli mazeretleri olması halinde süre
verebilirler. Diğer bir deyişle, idare süreyi uzatabilmek ve yeniden süre verebilmek yetkisine sahiptir.
Örneğin vergi incelemelerinde, bu incelemeye başlandığı tarihten itibaren tam incelemelerde en fazla
1 yıl, sınırlı incelemelerde ise en fazla 6 ay içinde
bitirilmesi esastır, ancak söz konusu bu süreler için-
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de incelemenin bitirilmemesi durumunda vergi incelemesi yapanların ek süre talep haklarının olduğu
ve bu sürenin 6 ayı geçmemek üzere bağlı bulunan
birim tarafından verilebileceği belirtilmiştir (VUK.
m.140). Vergi incelemelerinde bu sürelere uygun
hareket edilmesi gerekmektedir. Bu durum incelemeye tabi mükellefler arasında eşitlik sağlanması
bakımından önemlidir. Burada tam incelemedeki
1 yıl, sınırlı incelemedeki 6 aylık süre kanuni süre
olup, kesin nitelik taşımaktadır. İnceleme elemanlarınca değiştirilemez, uyulması zorunludur. Ancak 1 yıl ve 6 aylık kanuni sürelerde incelemenin
bitmemesi üzerine idarece tam ve sınırlı inceleme
açısından 6 aylık ek süre verilebilir. Bu ek süre ise
idari süredir. İdare gerekli gördüğünde bu süreyi
verir, gerekli görülmez ise bu ek süreye ilişkin idari
yetkinin kullanılması söz konusu olmaz.

Yargısal Süreler
Yargısal sürelerde vergi uyuşmazlıklarının yargı
organlarınca çözümü aşamasında gerekli hallerde,
yargı organlarının, belli işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere, ilgililere tebliğ edilmek kaydıyla belirlenen süreler kastedilmektedir. Kısacası yargısal süreler
vergi yargısı organlarının verdikleri sürelerdir.
Yargı hukukunda bazı süreler kanunda belirtilir
veya hakim tarafından tespit edilir. Kanunda belirtilen istisnalar hariç, hakim kanundaki süreleri
arttıramaz ya da azaltamaz (HMK. m.90). bilirkişi
incelemesi için verilen süre yargısal sürelere örnek
olarak gösterilebilir. Yargı organları bilgi ve belge
istenmesi için uygun bir süre vererek, haklı gerekçelerle süreyi uzatabilmektedir. Yargısal sürelerin
ilgililere tebliğ edilme zorunluluğu vardır, eğer bu
sürelerde tebliğ edilmezse haberdar olunmayan bir
süre ile ilgili hukuki sonuçlar doğmaz. Yargısal süreler bu yönüyle idari sürelere benzerler. Aynı zamanda yargısal sürelerde idari süreler gibi kanunda
bir süre hükmü bulunmaz.

Hukuki Sınıflandırma
Vergi hukukunda süreler hukuki özelliklerine
göre de sınıflandırılabilirler. Bu sınıflandırmada
sürelerin doğuracağı hukuki sonuçlar ölçüttür. Bu
süreler hak düşürücü süreler, müsamaha süreleri,
zamanaşımı süreleri ve düzenleyici süreler şeklinde
sınıflandırılabilmektedir.
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Hak Düşürücü Süreler
Belirli bir hakkın kullanımının imkansız hale
geldiği sürelerdir. Bu süreler vergi mükelleflerinin,
sorumluluklarının ve idarenin çeşitli talepleri için
konulmuştur ve bu sürelere uyulmadığında haktan
yararlanılamaz. Hak düşürücü süreler kanunda belirlenen zamanda işlemeye başlar ve yine kanunda
belirlenen zamanda sona erer. Bu süreler kamu düzenini ilgilendirdiğinden yargı organlarının re’sen
denetimine tabidirler.

dikkat
Hak düşürücü sürelere uyulmadığında hak ortadan kalkar yani.

Hak düşürücü süreler yükümlünün idare ve
yargı organlarına başvurmaları bakımından geçerlidir. Örneğin yargısal birimlere başvurulması için
uygulanan dava açma süresine uyulmadığı zaman
artık dava açılması mümkün olmayacak ve dava
açma hakkı ortadan kalkacaktır.

Müsamaha Süreleri
Bu süreler vergi kanunlarında belirlenen süreler
içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen, ancak
sonradan pişmanlık duyan iyi niyetli mükelleflere
yönelik olarak kabul edilmiş sürelerdir. Müsamaha
sürelerinden yararlanabilmek için kanunda öngörülen süreler içinde vergisel ödev niteliği taşıyan
işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu sürelere örnek olarak pişmanlık (VUK. m.371) ile cezalarda
indirim (VUK. m.376) yoluna başvurma sürelerini
gösterebiliriz.

Zamanaşımı Süreleri
Zamanaşımı süreleri; geçmesiyle vergi idaresinin veya yükümlüsünün çeşitli haklardan yoksun
kalmasını sağlayan hak düşürücü benzeyen sürelerdir. Zamanaşımı sürelerinin geçirilmesi vergi alacağının esasını etkilemektedir. Zamanaşımı süresinin
geçmesiyle hak tamamen ortadan kalkmamakta,
ancak hakkın cebren kullanımı veya dava konusu
yapılabilmesi imkanından yararlanılamamaktadır.
Vergi Usul Kanunu’ndaki sürelere ilişkin genel hükümler zamanaşımı sürelerine kural olarak uygulanmamaktadırlar. Vergi hukukunda tahakkuk za-

manaşımı (VUK. m.113, 114), tahsil zamanaşımı
(AATUHK. m.102, 103) ve düzeltme zamanaşımı
(VUK. m.126) olmak üzere üç türlü zamanaşımı
süresi bulunmaktadır.
Tahakkuk Zamanaşımı
Tahakkuk zamanaşımında, vergi alacağının
doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından
başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ
edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar (VUK.
m.114). Tahakkuk zamanaşımında başlangıç vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yılı takip eden yılı
başı olarak belirlenir. Örneğin 15 Şubat 2020’de
doğan bir vergi alacağının tahakkuk zamanaşımı
süresi başlangıcı 1 Ocak 2021’dir. Vergi alacağı 05
Aralık 2020’de doğsaydı yine değişen bir durum olmayacak ve zamanaşımı başlangıcı 01 Ocak 2021
olacaktır. Her iki durumda da 31 Aralık 2025 yılına kadar tarh ve tahakkuk ettirilmeyen vergiler
tahakkuk zamanaşımına uğrar.
Vergi ziyaı suçu olduğunda, cezaya bağlı vergi
alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın ilk
gününden başlamak üzere 5 yıl, genel usulsüzlükte
ise usulsüzlüğün yapıldığı yılı izleyen yılın ilk gününden başlamak üzere iki yıl geçtikten sonra artık
vergi cezası kesilememektedir (VUK. m.374).
Tahsil Zamanaşımı
Tahsil zamanaşımında, kamu alacağı, vadenin
rastlandığı takvim yılını takip eden yılın başından
itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına
uğramaktadır (AATUHK. m.102). Söz konusu zamana kadar tahsil edilmeyen vergilerin artık tahsil
imkanı kalmamaktadır. Ancak mükellefler kendi
arzuları ile ödeme yapabilmektedir.
Örneğin mükellef 2020 yılına ait gelir vergisi
beyannamesini Mart 2021 tarihinde vergi dairesine vermiş ve bu döneme ilişkin ödeyeceği vergi
tarh ve tahakkuk ettirilmiştir. Mükellef bu verginin birinci taksitini Mart, ikinci taksitini Temmuz
ayı sonuna kadar ödemesi gerekirken ilgili vergi
dairesi tarafından 10.09.2027 tarihinde ödemediği tespit edilmiş ve mükelleften ödemediği bu
vergiler talep edilmiştir.
Tahsil zamanaşımında ödeme vadesini takip
eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içerisinde
tahsil edilemeyen vergiler zamanaşımına uğradığından bu mükellefin vadesi 2021 yılında olan vergi-
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lerinin en son tahsil edileceği tarih 31.12.2026 tarihidir. Oysa vergi dairesi 2027 yılı içerisinde alacağını
talep ettiği için ödenecek vergi tahsil zamanaşımına uğramıştır. Bu vergi artık mükelleften tahsil edilemez ve
mükellef hakkında tahkikata girişilemez. Ancak mükellef kendi arzusu ile ödeme yapabilir.
Tahsil zamanaşımı kesen nedenler vardır (AATUHK. m.103). Bu nedenler şunlardır; Ödeme, ödeme emrinin tebliği, haciz uygulaması, cebren tahsil ve takip sonucu yapılan tahsilat, mal bildirimi, mal
edinme, mal artırımlarının bildirilmesi, yargı kuruluşlarınca bozma ya da icranın ertelenmesi kararlarının
verilmesi, kamu alacağının teminata bağlanması, iki kamu kurumu arasında mevcut bir borç için alacaklı
kamu kurumu tarafından borçlu kamu kurumuna borcun ödenmesi için yazı ile başvurulması, kamu
alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere başvuruda bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması
gibi durumlarda zamanaşımı kesilir. Kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından
itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye başlar.
Düzeltme Zamanaşımı
Düzeltme zamanaşımında, VUK 114. maddedeki zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilememektedir. Düzeltme zamanaşımı süresi; zamanaşımı süresinin son yılı içinde
tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı, ilan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edileceği, ihbarname ve ödeme
emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı Kanun’a göre haczin yapıldığı tarihten başlayarak 1
yıldan aşağı olamaz (VUK. m.126).

Vergi Ödevi ile İlgili Süreler
Mükellef ve sorumluların ödevleri ile ilgili süreler Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlarda düzenlenmiştir. Bu süreler de kanunla, idarece ve yargı organlarınca belirtilen sürelerde ödevlerin yapılması
gerekmektedir. Örneğin işe başlama ve işi bırakma (VUK. m.168). Buna göre işi bırakanların bu eylemi
vergi dairesine 1 ay içinde bildirme zorunlulukları vardır. Diğer taraftan beyanname verilmesi, defter ve
belgelerin saklanması ödevsel sürelere örnek olarak gösterilebilir. Bir takvim yılına ilişkin beyanname ertesi
takvim yılının Mart ayı içerisinde vergi dairesine verilir (GVK. m.92). Eğer beyanname bu süre içinde
verilmezse re’sen tarh nedenidir (VUK. m.30).

Düzenleyici Süreler
Yukarıdaki sürelere girmeyen bu gruptaki süreler idare ve yargı organlarının görevleri ile ilgili bazı
işlemlerini belirli bir süre içinde yapabilmeleri amacıyla getirilmiştir. Bu sürelerin önemli bir özelliği müeyyidesinin olmamasıdır. Bu sürelere uyulmadığında ne olacağı kanunda gösterilmemiştir. Bu sürelere
uyulmaması esasa ilişkin bir şekil noksanlığı sayılmamaktadır. Amacı kamu görevlilerinin görevlerini daha
dikkat ve özenle yapabilmelerini temindir. İdare ve yargı organları bu sürelere uymadıklarında kendi kusurlarından kaynaklandığı zaman, idarenin sorumluluğu söz konusu olacak ve görevliler hakkında disiplin
soruşturması açılabilecektir. Örneğin veraset ve intikal vergisinde idare beyan edilen değerler üzerinden
vergi beyannamelerinin verildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde vergi tarh eder (VİVK. m.10).
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Öğrenme Çıktısı
1 Vergi hukukunda süreleri tanımlayabilme ve bu süreler kapsamındaki vergisel ödevleri
özetleyebilme
2 Vergi hukukunda sürelerin çeşitleri ve sınıflandırılmasını yapabilme
3 Vergi hukukundaki süreler arasındaki farklılıkları ortaya koyabilme becerisine sahip
olabilme

Araştır 1

Vergi hukukunda sürelerin
sınıflandırılması nasıl yapılmaktadır?

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Kanuni, idari ve yargısal sürelerin özellikleri nelerdir?

Vergi hukukunda neden
süre ayrımı yapıldığını ve
idareye 15 günden aşağı olmamak kaydıyla süre belirleme konusunda takdir yetkisi
verildiğini değerlendiriniz.

SÜRELERİN HESAPLANMASI VE
UZAMASI
Vergi hukukunda süre kavramı ve sürelerin hesaplanması oldukça önemlidir.

•

Sürelerin Hesaplanması
Sürelerin başlaması ve bitmesi vergisel açıdan
önemli hukuki sonuçlar doğurduğundan, başlangıcı ve sonunun kanunlarla belirlenmesi önemlidir.
Sürelerin ne zaman başlayıp, ne zaman biteceği ve
hesaplanmasındaki ilkeler Vergi Usul Kanunu’nda
düzenlenmiştir. Buna göre;
• Gün olarak belirlenen sürelerin hesabında
sürenin başladığı gün hesaba katılmaz ve
süre son gününün mesai saatinin sonunda
sona erer. Örneğin pişmanlık talebinde tebliğ edilen verginin ödenmesi için belirlenen
15 günlük sürenin, haber verme tarihinden
itibaren başlamaktadır (VUK. m.371). Bu
kanuni hüküm gereği süre tebliğ tarihinden
itibaren başlar, ancak başladığı gün dikkate alınmaz. Süre, ertesi günden itibaren
hesaplanır ve 15. günün mesai bitim saatinde sona erer. Örneğin vergi mahkemesinde dava açmak için ihbarnamenin tebliğ
tarihinden itibaren 30 günlük süre bulunmaktadır. 12 Mayıs 2020 tarihinde tebligat yapılması halinde başladığı gün olan

•

•

12 Mayıs’ı dikkate almayız ve 13 Mayıstan
itibaren 30 günlük süre 11 Haziran mesai
saatinin sonunda sona erer. Yani bu tarihe
kadar dava açılması gerekir.
Süre hafta ya da ay olarak belirtilmişse, başladığı güne son hafta ya da ayda tekabül
eden günün mesai saatinin sonunda sona
erer. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa o ayın son günü
tatil saatinde biter. Örneğin veraset ve intikal vergisinde ölüm halinde, murisin ve
varislerin ikisinin de Türkiye’de bulunması
durumunda beyanname ölüm tarihinden
itibaren 4 ay içinde verilir. Diyelim ki kişi
30 Eylül 2020 tarihinde ölmüşse 31 Ocak
2021 tarihi mesai saati sonuna kadar veraset
ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesi
gerekir. Ancak eğer kişi 31 Ekim 2020 tarihinde vefat ettiyse, o zaman 28 Şubat 2021
tarihi mesai saati sonuna kadar beyannamenin verilmesi gerekir.
Süre yıl olarak belirtilmişse, sürenin hafta
veya ay olarak belirtilmesi halinde olduğu
gibi, başladığı yıla son yılda tekabül eden
günün mesai saatinin sonunda sona erer.
Resmi tatil günleri süreye dahildir. Sürenin
son günü resmi tatile rastlarsa tatili izleyen
ilk çalışma gününün mesai saatinin sonunda
sona erer. Örneğin gelir vergisi beyanname-
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sini süresinde vermeyen mükellef diyelim ki
10.10.2020 tarihinde beyannamesini pişmanlık hükümlerinden yararlanarak vergi
dairesine vermiş olsun. Bu durumda vergi
ödeme süresi beyannamenin daireye verildiği günün ertesi günü olan 11.10.2020
tarihinde başlar ve 15. günün sonunda yani
25.10.2020 tarihi akşamına kadar sürer.
Eğer 25.10.2020 tarihinin Pazar gününe
denk gelmesi nedeniyle süre, tatil gününü
takip eden ilk iş günü olan 26.10.2020’e kadar uzar. Mükellef Pazartesi günü mesai bitimine kadar beyannamesini verebilecektir.

Sürelerin Uzaması
Bazı hallerin varlığında süreler işlemezler. Mücbir sebep, zor durum, ölüm, mali tatil, adli tatil
gibi durumların varlığı halinde vergi kanunlarında
sürelerin uzayacağı belirtilmiştir.

Mücbir Sebepler
Mücbir sebepler sürelerin işlemesini durduran
en önemli sebeplerdir. Mücbir sebepler kanuni ve
idari sürelerin işlemesini durdurur.
Mahiyeti ve Hukuki Çerçevesi
Deprem, sel, kasırga gibi doğal afetler ya da savaş,
grev, isyan gibi insana bağlı (beşeri) olaylar nedeniyle mükellefler isteseler bile vergisel ödevlerini yerine
getiremeyebilirler. Böyle durumlarda bu olağanüstü
durum sona erinceye kadar kanun gereği mükelleflerin ödevleri ertelenir. Vergi Usul Hukuku’nda mücbir sebebin tanımı yapılmamış, 13. maddede örnek
verilerek bu haller sayılmıştır. Kanunda sayılan mücbir sebep halleri şunlardır (VUK. m.13);
• Vergi ödevlerinden, herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır
kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
• Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel
olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması
gibi doğal afetler;
• Kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetler;
• Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış
bulunması;
ve yukarıdaki gibi hallerdir.
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Kanunla mücbir sebep halleri bentler halinde
örnekler verilerek sayılmış, ancak 13. maddenin en
sonunda “gibi haller” denilerek benzer durumlar
mücbir sebep olarak kabul edilmiştir.
Herhangi bir olayın mücbir sebep olabilmesinde, ilgili kişinin olayda herhangi bir kusurunun
olmaması, olayın kişinin iradesi dışında aniden ortaya çıkması, ilgilinin olayı önleyememesi ve olayın
ilgilinin vergisel ödevlerini yerine getirmesine engel
olması gerekli ve önemlidir.

dikkat
Mücbir sebeplerin kanunda tanımı yoktur.
Zorlayıcı nedenler olarak adlandırılırlar. Vergi
Usul Kanunu’nda örneklemeler yapılarak sayılmıştır.

dikkat
Vergi Usul Kanunu’nun 13. maddesinde sayılan
mücbir sebep hallerinin özellikleri;
• Kusursuzluk
• Sezilmezlik
• Karşı konulmazlık

Mücbir Sebep Halleri
Vergi Usul Kanunu’nda sayılan mücbir sebep
hallerini sırasıyla inceleyelim.
Ağır Kaza, Ağır Hastalık ve Tutukluluk Hali
Ağır kaza ve ağır hastalık ile kişinin düşünemeyecek, konuşamayacak seviyede ve günlük işlerini
yapamayacak bir durumda olmalarını anlamak
gerekir (Bay, 2018:348). Ancak ağır hastalık halinin ispatlanması ve bu nedenle resmi doktor veya
sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.
Kaza halinde, kazanın vergi ödemelerinin yerine
getirilmesine engel olacak şekilde ağır olması ve bunun ispatlanarak belgelendirilmesi gerekmektedir.
Bunun için yine doktor raporu ile durumu belgelenebilir. Ağır kaza sonucu vergisel ödevlerini yerine
getiremeyecek olan bir kişiye, hastalık halinin uzun
süreli süreklilik arz etmesi nedeniyle umumi vekil
veya kanuni temsilci tayin edildiği zaman kaza geçiren kişi için mücbir sebep hali bitmiş sayılır.
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Kanundaki diğer bir mücbir sebep hali tutukluluktur. Ancak kanun koyucu “mahkumiyet” halini
değil, “tutukluluk” halini mücbir sebep olarak kabul etmektedir. Mahkumiyet uzun süreli ve kalıcı
bir tutukluluk hali olmasına karşın, tutukluluk ise
geçici olduğundan mücbir sebep hali olarak kabul
edilmektedir. Tutukluluk halinde tutukluluğun başından sonuna kadar mücbir sebep hali vardır. Bu
nedenle bu halin başlangıcı ve bitişi önemlidir. Tutuklanma olayı hakim kararı ile başlamakta; kefaletle salma, tahliye etme, sanığa verilen hapis kararının
kesinleşmesi ve tutuklanma tarihinden itibaren belirli sürelerin geçmesi ile son bulmaktadır (CMK.
m.100-105). Medeni haklarını kullanma ehliyetine
sahip olan tutuklu bir kişi vekil aracılığıyla hak ve
ödevlerini yerine getirebilir. Bu nedenle tutukluluk
halinin mücbir sebep sayılabilmesi ancak vekil tayininin kısıtlandığı durumlar için geçerli olacaktır.
Diğer taraftan gözaltına alınma durumu, hakim
kararına dayanmaması nedeniyle tutuklanma hali
değildir (Tosuner ve Arıkan, 2019:144).
Yangın, Yer Sarsıntısı ve Su Basması Gibi
Afetler
Afetler doğal kaynaklı olabilirler ya da insan
kaynaklı oluşabilirler. Nükleer, biyolojik, kimyasal
kazalar, taşımacılık kazaları, endüstriyel kazalar ve
bilişim saldırıları gibi olaylar insan kaynaklı afetlerdir. Doğal kaynaklı afetler ise; deprem, su taşkınları, toprak kaymaları, kaya düşmesi, çığ, fırtına,
hortumlar, volkanik olaylar ve yangınlar gibi ani
gelişen ve şiddetli soğuklar, kuraklık ve kıtlık gibi
yavaş gelişen olayları kapsamaktadır.
Afetler genel nitelik taşıdıklarından ve belirli bir
bölgenin tamamının ya da bölgede oturanların büyük bir kısmını etkilediklerinde malum olurlar. Bu
durumlarda mükelleflerin oluşan afeti mücbir sebep hali olarak ispat etmelerine ve belgelendirmelerine gerek yoktur (VUK. m.15). Çünkü büyük
bir yangın, deprem ya da sel baskını gibi bir afetin
genel olması, birçok kişiyi etkilemesi ve idare tarafından bilinmesi nedeniyle ispatı ve belgelendirilmesi istenmez. Ancak mükellefin söz konusu afetin
vergisel ödevlerini süresi içinde yerine getirmesini
engellediğini ispatlamak zorundadır. Zira bir bölgedeki genel nitelikli bir afetin, bu bölgedeki mükellefleri etkileme dereceleri farklıdır. Bu nedenle
afet bölgesinde bulunan mükelleflerin kimi zarar
görmeyebilir, kimi zarar görebilir, kimi az zarar gö-

rebilir kimi ise çok zarar görebilir. Bu nedenle afetin tüm mükellefleri ne ölçüde etkilediğinin tespiti
önemlidir. Böyle olunca mükelleflerin malum olan
bir mücbir sebep halinde bu sebepten etkilendiklerinin ispatı gerekli ve önemlidir. Örneğin bir sel felaketinde bölge halkının büyük bir kısmının zarar
gördüğünü düşünelim, ama üst katta bürosu bulunan bir mükellef olaydan etkilenmeyeceğinden söz
konusu kişi için mücbir sebep hali oluşmamıştır.
Genel nitelikte olmayan afetlerde ise mükellef
zarara uğradığında mücbir sebep malum değildir.
Böyle durumlarda afetin varlığı, devam süresi ve
mükellefin bundan zarar gördüğünün ispatlanması
gerekmektedir. Mücbir sebebin varlığı ve mükellefin bu sebepten zarar gördüğü belediye imar müdürlüğü ve itfaiye gibi ilgili mercilerden alınacak
belgelerle ispatlanabilir.
Kişinin İradesi Dışında Meydana Gelen
Gaybubetler
Mükelleflerin irade dışı nedenlerle ve vergisel
ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde işlerinden
ayrılmaları mücbir sebep hali kabul edilmektedir.
Örneğin mükellefin askere alınması, karantinaya
alınması, genel grev, lokavt ve yurt içine girememe
gibi durumlarla karşılaşması nedeniyle beyanname
verme ödevini yapamaması mücbir sebep halidir.
Aynı şekilde mükellefin aşırı kar yağışı nedeniyle
yolların kapanması ve beyannamesini verememesini mücbir sebep hali olarak kabul etmek gerekmektedir. Askere alınma hali önceden bilinen bir
durum olduğundan temsilci veya vekil atanması
gerekse bile, askere giden kişinin uzlaşma komisyonuna katılmaması mücbir sebep kapsamında
kabul edilmektedir.
Kişinin yurtdışına çıkması durumu ise mücbir
sebep hali değildir. Çünkü yurt dışına çıkan kişi
kendi hür irade ve isteği ile bu eylemi gerçekleştirmiştir ve bu durumlarda vekil ya da kanuni temsilci atanması imkânı bulunmaktadır.
Sahibinin İradesi Dışında Defter ve
Belgelerin Elden Çıkması
Vergi Usul Kanunu’na göre defter ve belge tutması kanunda belirlenmiş olan kişiler, söz konusu
bu defter ve belgelerini düzenlenme tarihini takip
eden takvim yılı başından başlamak üzere 5 yıl
süreyle saklamak ve talep halinde yetkililere ibraz
etmek mecburiyetindedirler. Saklama süresi Türk
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Ticaret Kanunu’na göre defter ve belgelerin düzenlenme ve tutulma tarihinden itibaren 10 yıldır.
Mükellefler, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması
zorunlu defter ve belgeleri muhafaza süresi içinde
yetkili olan makam ve memurların isteği üzerine
incelemek amacıyla ibraz etmek mecburiyetindedirler. Vergi incelemelerinde defter ve belgelerin
“mazeretsiz” olarak inceleme elemanlarına ibraz
edilememesi durumunda, ibraz etmeyen mükellefler vergi suç ve kabahati işlerler ve cezai yaptırımlara maruz kalırlar. Çünkü varlıkları noter tasdik kayıtları ve diğer şekilde tespit edilmesi durumunda
ibraz etmeme “gizleme” fiili sayılır. Ancak defter ve
belgeleri ibraz etmeme her zaman gizleme fiili değildir. İbraz etmemenin gizleme fiili olabilmesi için
“mazeretsiz” yapılması gerekir. Böylelikle defter ve
belgeleri “ mazeretli” ve “mazeretsiz” ibraz etmemenin sonuçları farklıdır.
Mükelleflerin ya da vergi sorumlusunun kanuni defter ve belgelerinin bulunduğu işyerinin saldırı ve gasp gibi nedenlerle tahrip edilmesi sonucu söz konusu defter ve belgeler kullanılamaz bir
hale gelerek zarar gördüklerinde ya da yangın, yer
sarsıntısı, su baskını gibi doğal afetler nedeniyle ve
saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa mücbir sebep
hali söz konusu olur. Sahibinin iradesi dışında defter ve belgelerin ibraz edilmemesi “mazeretli” ibraz
etmeme durumudur ve bu durum ceza kesilmesini
engelleyen bir mücbir sebep halidir. Ancak kötü
niyetli girişimcileri engelleyebilmek için kanun
koyucu mücbir sebep halinin ispatlanması ve belgelendirilmesi gerektiğini öngörür. Örneğin Tacir
A saklamakla yükümlü olduğu defterlerini deprem
sonucu oluşan yangında kanuni süresi içinde zıyaa
uğraması durumunda, bunu ispat edip belgelendirmesi gerekir. Bunun için zıyaın gerçekleştiği
tarihten itibaren 15 gün içinde ticari işletmenin
bulunduğu yerin yetkili mahkemesinden bir belge
verilmesini isteyebilir. Bu belgeye “zayi belgesi” denir. Mahkeme gerekli gördüğü hallerde delil isteyebilir. Zayi belgesini almayan tacir mücbir sebep halinden yararlanamaz ve ibrazdan kaçınmış sayılarak
vergi cezasına tabi olur. Örneğin seyahati sırasında
dinlenme molası veren mükellef bu esnada defter
ve belgelerinin arabasının bagajından çalındığını
iddia ediyorsa, bu durum çokta mantığa uygun bir
kaybolma yolu olmadığından mücbir sebep haline
girmesi mümkün değildir. Çünkü kanuni defter ve
belgelerin arabanın bagajına konmasının haklı bir
gerekçesi olması gerekir.
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Mücbir sebeple ilgili bir diğer durum ise, resmi makamların mükellefin defter ve belgelerine el
koyması durumudur. Mükellefin defter ve belgelerini incelemek amacıyla idare tarafından muhafaza altına alınmış olabilir. Bu durum süresi gelen
beyannamelerin verilmesi ödevini kaldırmaz. Böyle
bir durumda mükellefler beyannamelerini tazmin
için bu defter ve belgelerini istedikleri zaman alarak inceleyebilirler. Bu durumda defter ve belgelerin inceleme elemanında olması mücbir sebep sayılmaz. Ancak defter ve belgelerin muhafaza altına
alındığı tarihten vergi beyannamelerinin verileceği
tarihe kadar olan süre bir aydan az ise beyanname
verme süresi kendiliğinden bir ay uzar ve ek süre
bu müddetin sonunda başlar (VUK. m.144). Vergi
Usul Kanunu’nun 144. maddesinde ifade edildiği
gibi, defter ve belgelerin inceleme elemanında olması genel olarak mücbir sebep hali olarak kabul
edilmemektedir. Ancak yargı mükellefe idarenin
alıkoyduğu defter ve belgeleri inceleme için yasak koymuşsa, o zaman durum yasak kapsamında
mücbir sebep sayılmaktadır.
“Gibi Nedenler”
Mücbir sebepler Vergi Usul Kanunu’nun 13.
maddesinde örneklemeler yapılarak sayılmıştır.
Ancak bu nedenler kanunla sayılanlarla sınırlı olmayıp, kanun lafzına “ gibi” ifadesi eklenerek genişletici bir yoruma açık hale getirilmiştir. Çünkü
mücbir sebep kapsamına giren bütün olayları kanunda saymak mümkün değildir. Örneğin maddede yangın, yer sarsıntısı, su baskını gibi afetler
sayılmış ve gibi haller denilerek kapsamı genişletilmiştir. Bu durumda çığ, heyelan, kasırga bu
kapsama girmektedir. Gibi haller kapsamındaki
hallerin mücbir sebep kapsamına girip girmeyeceği her olay için ayrı ayrı, mücbir sebebin taşıması
gereken özelliklere göre değerlendirilir. Bu konuda
idare ve yargı birimlerine takdir hakkı verilmiştir.
Böylelikle “gibi haller” ifadesiyle mücbir sebebin
belirlenmesine zamanın şartlarına uygun bir esneklik kazandırılmıştır.

Mücbir Sebebin Geçerli Olduğu
Kişiler ve Geçerlilik Alanı
Mücbir sebepler mükellefler, sorumlular ve kanuni temsilciler için geçerlidir. Mükelleflerin ve
sorumluların kendileri ile ilgili mücbir sebepler
kendine ait durumlar ile ilgili süreleri durdurur.
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Vergisel ödevlerin mükellefin kanuni temsilcisi
tarafından yerine getirilmesi gereken durumlarda
kanuni temsilcinin kendi ile ilgili mücbir sebep
halleri, mükellefle ilgili süreleri etkiler. Mükellef
ve vergi sorumlularının yakın akrabalarına yönelik
mücbir sebepler, her ne kadar mükellef ve sorumlunun vergisel ödev ve işlemlerinin süresi içinde yerine getirilmesini engellese bile, bu durum mücbir
sebep sayılmaz.
Kanuni temsilcilerin birden fazla olması durumunda ise herhangi birisi için geçerli olan bir mücbir sebep hali, diğer kanuni temsilcilerin ödevleri
yerine getirmesi durumunda tüzel kişilik için ileri
sürülememektedir. Ancak müşterek imza yetkisi
verilen durumlarda (uzlaşma gibi) temsilcilerden
birisi için mücbir sebep halinin geçerli olması halinde tüzel kişilik içinde mücbir sebebin bulunduğu
kabul edilir. Örneğin X Limited Şirketi, adına tarh
edilen vergi ve cezalar için uzlaşma talebinde bulunulmuş olsun. Ancak uzlaşmaya müşterek imza ile
yetki verilen müdürlerden birisi uzlaşma günü kaza
geçirmiş ve yaralandığını varsayalım. Bu durumda
kurumu temsil eden diğer temsilcilerin tek başına
yetkili olmaması nedeniyle yapılması gereken kurum için yeni bir uzlaşma günü belirlenmesi olacaktır (Özyer, 2008:78-79). Kanuni temsilcilerin
kendileri ile ilgili mücbir sebep hali sürekli ortaya
çıkıyorsa ya da hal süreklilik arz ediyorsa, o zaman
değiştirilmesi gerekmektedir.
Mükellefler işlemlerini umumi vekil aracılığıyla
yürütmesi durumunda, umumi vekil ile ilgili mücbir sebep hali her zaman mükellef açısından mücbir sebep sayılmaz. Çünkü bu işlemler mükellef tarafından yerine getirilir. Ancak bazen umumi vekil
ile ilgili mücbir sebep hali mükellefle ilgili süreyi
durdurabilmektedir. Örneğin mükellefin yargıda
kendini temsil etmek için vekalet verdiği avukatının ağır bir kaza geçirmesi nedeniyle mükellef adına dava açamaması durumunda, vekilin ağır kaza
durumu mükellef için mücbir sebep kabul edilerek
dava açma süresi uzayacaktır.
Muhasebecilerle ilgili mücbir sebep halinde ise
vergisel ödevler zamanında yapılmadığı zaman, bu
durum mükellef açısından mücbir sebep hali sayılmaz ve süreleri durdurmaz. Çünkü muhasebeciler
mükellefin vergisel ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından vergi idaresine karşı sorumlu yani
muhatap değildir. Bu yüzden muhasebecinin şahsı ile ilgili mücbir sebep hali ilke olarak mükellef
için geçerli değildir. Ancak serbest muhasebeci ve

mali müşavirlerle ilgili mücbir sebep hali mükellef açısından geçerlidir. Beyannamenin bu kişilerce
imzalanması uygunluk denetimini ifade ettiğinden
doğal olarak mükellef açısından süreler uzayacaktır.
6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü
Hakkında Kanun kapsamında mücbir sebep halleriyle ilgili doğrudan doğruya bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak aksine bir hüküm olmadığı
zaman kanundaki sürelerin hesaplanmasında ve
tebligatların yapılmasında Vergi Usul Kanunu’ndaki hükümlerin uygulanacağı (AATUHK. m.8)
belirtilmiştir. Böylelikle Vergi Usul Kanunu’ndaki
sürelerle ilgili hükümlerden 14,15,16,17 ve 18.
maddeler Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun içinde geçerli olacak ve mücbir sebepler süreleri durduracaktır.
Mücbir sebepler ve bu sebeplerin süreleri durdurma etkisi Vergi Usul Kanunu’nda yer aldığından öncelikli olarak uygulama alanı bu kanun
kapsamında olup, bu kanunla sınırlıdır. Aynı zamanda 2577 sayılı Yargılama Usul Kanunu’nda
açık bir düzenlemenin olmaması nedeniyle mücbir sebeplerin dava açma süresini durdurmayacağı
görüşü ağırlıktadır. Ancak ne var ki, mücbir sebep
hallerinde sürelerin işlememesinin genel bir hukuk
kuralı olması, adil yargılama ve başvuru hakkı kapsamında mücbir sebeplerin dava açma süresini durdurması gerekmektedir.
Gümrük Kanunu’nda itiraz ve dava süreleri
konusunda mücbir sebeplere ilişkin bir hüküm
mevcut değildir. Yargı kararlarına göre, Gümrük
Yönetmeliği’nin 31. maddesindeki mücbir sebepler Gümrük Kanunu’ndaki idari süreler için geçerli
olup, dava açma süresi açısından ise geçerli değildir.

Mücbir Sebebin Sonuçları
Mücbir sebep halinde kanunen veya idarece
belirlenmiş olan süreleri durdurur. Duran süreler
mücbir sebep halinin ortadan kalkmasından sonra
yeniden işlemeye başlar. Mücbir sebep süreleri durdurduğu zaman, mücbir sebep hali ortadan kalktıktan sonra yapılan vergisel işlemler zamanında
yapılmış sayılır.
Mücbir sebebin ortaya çıkardığı önemli sonuçlardan biri vergi cezası ile ilgilidir. Mücbir sebeplerden birinin meydana geldiği malum ise veya
ispatlanması halinde vergi cezası kesilmez (VUK.
m. 373). Böylelikle mücbir sebep vergi cezası kesilmesini önleyen bir sonuç doğurmaktadır.
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dikkat
Mücbir sebepler ödeme süresini etkilediği zaman gecikme zammı uygulaması durur. Tahakkuk eden bir vergi borcu ödenmediğinde vergi
idaresi cebri tahsilata girişir ve gecikme zammı
uygular. Ancak mücbir sebebin varlığı idarenin bu eylemlerinden cebri tahsilatı engeller,
idarenin uygulamaları ve Danıştay’ın görüşleri
çerçevesinde gecikme zammı alınmaz. Gecikme
zammı bir ceza değil, asıl kamu alacağına bağlı
fer’i bir alacaktır.

Mücbir sebep halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez ve tarh zamanaşımı
işlemeyen süreler kadar uzar (VUK. m. 15), tahsil
zamanaşımı ise işlemeye devam eder. Tarh zamanaşımının uzayabilmesi için, mücbir sebep halinin
ödev süresi içinde meydana gelmesi veya ödevin
yapılma süresinden önce meydana gelmiş olsa bile,
ödevin yapılma süresinde devam etmesi ve süreyi
durdurması gerekir. Aksi halde vergilendirme ile
ilgili ödevlerin yerine getirilmesi için geçerli olan
süreden önce meydana gelen veya bu sürenin bitişinden sonra ortaya çıkan mücbir sebepler tarh
zamanaşımını uzatmaz.
Vergi tarhiyatının mücbir sebeple gecikmesi
durumunda, buna bağlı olarak tahsil süresi de gecikebilecektir. Mücbir sebeplerle vergi tarhı gecikince, vadesi geçmiş taksitler beyan süresinin uzadığı
sürede, vadesi gelmemiş taksitler ise, taksit sürelerinde ödenir. Kısacası mücbir sebepler tek başına
vergi borcunun ödenmesini durdurmaz. Ancak beyanname verme süreleri mücbir sebep süresi içine
rastlayan ödeme süresi uzar. Örneğin 15 Haziran
2020 tarihinde trafik kazası geçirerek ağır yararlanan mükellef bu durumunu ispat etmiş ve 2 Temmuz tarihinde hastaneden taburcu olmuştur. Genel
olarak katma değer vergisinde aylık vergilendirme
geçerli olup, mükellefler beyannamelerini vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle (KDVK. m.
41) ve beyanname verecekleri ayın 26. günü akşamına kadar vergiyi ödemeye mecburdurlar (KDVK.
m. 46). Geçici uygulama gereği beyan süresi takip
eden ayın 26. günü akşamına kadar uzatılmış ve
böylelikle beyan ve ödemenin 26. günü akşamına
kadar yapılması söz konusu olmuştur (VUK. 115
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sayılı Sirküler). Kanuni uygulamayı dikkate alarak
örneğimizi değerlendirdiğimizde şöyle bir durum
söz konusu olacaktır.
Mükellef Mayıs 2020 döneminin katma değer
vergisi beyannamesini 24 Haziran 2020 tarihine
kadar vermesi gerekirken, geçirdiği kaza nedeniyle
süre durmuş ve işlemeye 10 günlük sürenin mücbir
sebep halinin sona erdiği süreye ilave edilmesiyle
beyanname verme süresi uzatılacaktır. Böylece bu
10 günlük süreyi mücbir sebep halinin sona erdiği
gün olarak hastaneden çıktığı tarih olan 2 Temmuza eklediğimizde mükellef 12 Temmuz 2020 tarihine kadar beyannamesini verebilecektir. Mükellefin
beyanname verme süresi uzadığı için ödeme süresi de uzayacak ve beyanname verme süresinin son
günü olan 12 Temmuz 2020 tarihine kadar vergi
borcunu ödeyebilecektir. Böylelikle borcun yeni
vade tarihi 12 Temmuz 2020’dir.

dikkat
Hastaneye yatış ve hastaneden çıkış günleri sürelerin hesabına dahil olmaktadır.

Beyanname verme süresi, kaza geçirdiği tarih ile
kanuni sürenin sonuna kadar geçen gün kadar günün, mücbir sebep halinin sona erdiği güne eklenmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Mükellef beyanname verme süresinden sonra mücbir sebep hali ile
karşılaşırsa ödeme süresi uzamayacaktır. Gene aynı
örnekte beyanname verme süresinin son günü olan
24 Haziran 2020 tarihinden sonra (diğer bir deyişle
verginin tahakkuk etmesi gereken tarihten sonra)
fakat vade tarihinden önce veya vade tarihinde (yani
26 Haziran 2020 veya 25 Haziran 2020 günü)
mücbir sebep hali ortaya çıkarsa, verginin tahakkuk
süresi uzamayacağı için buna bağlı olarak ödeme diğer bir deyişle vade süresi de uzamayacaktır.
Mücbir sebep hali beyanname verme süresinden önce son bulmuşsa, mücbir sebep nedeniyle
süre durmaz ve tarh zamanaşımı uzamaz. Gene
aynı örnekte mükellef trafik kazasını 27 Mayısta
geçirmiş ve 30 Mayıs tarihinde hastaneden taburcu
olmuşsa beyanname verme süresi 24 Haziran 2020
tarihine kadar (Haziran ayının 1. gününden 24.
gününe kadar) olduğu için ve süre bitmediğinden,
mücbir sebep hali beyan süresi dolmadan meydana
geldiğinden süre uzamaz.
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Mücbir sebep vergiyi doğuran olayı etkilemez.
Vergi borcunun mükellef açısından doğmasından
sonra mükellefin yerine getirmesi gereken vergisel
ödev ve işlemlerin süresini uzatır.

Zor durum sebebiyle mükellefin ilave süreyi kanuni süre sınırı içinde istemesi gerekmektedir. kanuni sürenin bitişinden sonra ya da sürenin başlamasından önce zor duruma düşen mükellefin ilave
süre talebi incelenmeksizin reddedilir.

Zor Durum

Mücbir sebepler ile zor durum arasındaki farklılıklar şunlardır (Oktar, 2009:88):

Süreleri uzatan bir diğer durum ise zor durum
olup vergisel ödevlerini zamanında yerine getirmelerine engel olacak derecede ve kanunda sayılması
mümkün olmayan durumlar için kanuni sürenin
bir katını, kanuni sürenin bir aydan az olması
halinde bir ayı geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca uygun bir süre verilebilmektedir
(VUK. m. 17). Ancak bu azami süredir, Bakanlık
daha az süre de verebilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı zor durum nedeniyle ek süre verme yetkisini,
kısmen ya da tamamen mahalli birimlere devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler, sektörler ile iş
kolları ya da mükellef grupları itibariyle yazılı başvuru şartı aranmaksızın da kullanabilir.
Zor durum talebi kanuni süre içinde Hazine ve
Maliye Bakanlığı’na yapılır. Zor durum sebebiyle
sadece kanuni süreler uzar. İdari sürelerin uzaması
mümkün değildir.
Mücbir sebebin varlığı halinde bu durumu belgelendiremeyen mükellefe, zor durum sebebiyle ek
süre verilebilir. Mükelleflere zor durum sebebiyle
süre verilebilmesi için aşağıdaki üç şartın bir arada
gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlar;
Süre isteyenin kanuni sürenin bitmesinden
önce yazılı olarak istekte bulunması gerekmektedir.
Mükellef istekte bulunduğu dilekçesinde vergisel ödevlerini zamanında yerine getirmesine engel
olan mazeretini açıkça anlatmalıdır.
Ek süre talebinde gösterilen mazeret, süreyi verecek makam tarafından kabul edilmektedir.
Süre verilmesi halinde verginin tahsili tehlikeye
düşmemelidir.

Mücbir sebepler Vergi Usul Kanunu’nun 13.
maddesinde örneklemeler yapılarak sayılmış ve
“gibi haller” mücbir sebeptir denilerek benzer durumların mücbir sebep olacağı genişletici bir yorumla ifade edilmiştir. Oysaki zor durum ile ilgili
olarak herhangi bir örneklemeye gidilmemiştir.
Zor durumun mücbir sebepler dışında kalan haller olduğunu düşündüğümüzde örneğin kişinin
yakınlarının sağlık mazeretleri, ekonomik sıkıntılar, kendisinin mücbir sebep derecesine varmayan
sağlık sorunlarını, veraset ve intikal vergisinde
mükellefe miras kalan malların çok sayıda ve dağınık olması doğal afetlerin sona ermesinden sonra
(mücbir sebep halinin kalkmasından) afetin neden
olduğu beyanname hazırlama konusunda çekilen
zorluklar. Benzer şekilde hangi hallerin zor durum
olduğunun takdiri idarece yapılmaktadır.
Mücbir sebebin devamı müddetince süreler ve
tarh zamanaşımı süreleri durur, işlemez. Ancak tahsil zamanaşımı işlemeye devam eder. Zor durumda
süre, zor durum devamı müddetince değil, en çok
kanuni sürenin bir katına kadar, kanuni süre bir
aydan kısa ise bir aya kadar uzayabilir. Kanuni sürenin belirtilen sınırlar içinde ne kadar uzayacağı
idarenin takdir yetkisine bağlıdır.
Mücbir sebepler genel olarak vergisel ödevlerin
yerine getirilmesine engel olacak derecede etkilidir.
Zor durum halleri vergi ödevlerinin sadece süresi
içinde yerine getirilmesini engeller ya da güçleştirir.
Mücbir sebeplerin varlığı halinde ceza kesilmez
(VUK. m. 373). Zor durumda bu konuda kanuni
bir hüküm yoktur.
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Tablo 4.1 Mücbir Sebep – Zor Durum Karşılaştırması
Mücbir Sebepler

Zor Durum

VUK md. 13’de örneklemelerle sayılmıştır.

Zor durumla ilgili kanunda örnek yoktur.

Tarh zamanaşımı süreleri durdurur.

Süreleri uzatır

Vergi ödevlerinin yerine getirilmesini engeller

Ödevlerin süresi içinde yerine getirilmesini engeller
veya güçleştirir

Ceza kesilmez. Ancak gecikme zammını engelleyen Böyle bir sonucu bulunacağına dair kanuni hüküm
bir neden değildir.
yoktur
Yazı ile istemde bulunmaya gerek yoktur. Süre
kendiliğinden uzar.

Yazı ile istemde bulunulur.

Kanuni veya idari süreleri durdurur. Duran süre
sebebi ortadan kalkmasıyla yeniden işlemeye
başlar.

Kanuni süreleri uzatır, idari süreleri uzatmaz

Vergiyi doğuran olayı etkilemez

Vergiyi doğuran olayı etkilemez

Süre sınırlaması yoktur.

Süre sınırlaması vardır.

Ölüm
Ölüm süreleri uzatan nedenlerden olup, kanunda mücbir sebepler dışında düzenlenmiştir. Ölüm halinde vergiye ilişkin ödevleri yerine getirme sorumluluğu, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılara
geçer. Mirasçılardan her biri de ölümün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar (VUK.
m. 12). Ölüm halinde mirasçıların vergisel ödevlerini hemen yerine getirilmeleri için belli bir süre verilir.
Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine
getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine 3 ay eklenir (VUK m. 16). Üç ay olarak belirlenen
süre özel kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ve bildirim ile beyanname verme süreleri için geçerlidir. Kendi vergi kanunlarında özel hüküm bulunan hallerde, üç aylık sürenin uzaması söz konusu olamaz.
Örnek: Gerçek usule tabi tacir A ticari faaliyetini sürdürürken ani bir trafik kazası sonucu 3 Şubat 2020
tarihinde vefat etmiştir. Mükellefin beyan durumunun ne olacağını inceleyelim.
Gelir vergisinde ölüm halinde, beyannamenin ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verileceğine ilişkin
özel bir hüküm bulunmaktadır (GVK. m. 92). Bu nedenle tacir A’nın 01.01.2020 – 03.02.2020 arası dönem için en geç 03.06.2020 tarihine kadar (hafta sonuna denk geldiği zaman takip eden ilk iş günü mesai
bitimine kadar) ilgili vergi dairesine, mirası reddetmemiş kanuni ve/veya mansup mirasçıları tarafından
beyannamenin verilmesi gerekecektir. Ancak belirtilen 4 aylık bu süreye, ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun
16. maddesinde belirtilen 3 aylık sürenin ilave edilmesi söz konusu değildir. Verilen bu beyanname cari yıla
ilişkin beyanname olup, kısıt döneme aittir.
Diğer taraftan tacir A 2019 yılının normal gelir vergisi beyannamesini vermeden vefat etmiştir (Bilindiği
gibi gerçek usule tabi olan bir gelir vergisi mükellefinin beyannamesinin kanun gereği izleyen yılın Mart
ayının 25’ine kadar verilebilmektedir). Bu durum 2019 yılına ilişkin kazancın beyannamesinin (01.01.2019
– 31.12.2019 tarihleri arası dönemin) 2020 takvim yılının Mart ayının 25’ine kadar verilmesi gerekirken,
beyanname verme süresine 3 ay daha eklenecektir. Dolayısıyla 25.03.2020 olan beyanname verme süresi
Vergi Usul Kanunu uyarınca 25.06.2020 yılına kadar uzayacaktır. Burada verilmesi gereken beyanname ise
geçmiş yıl beyannamesidir. Ancak uygulamada vergi idaresi “geçmiş dönem beyannamesinin ölümün gerçekleştiği yılın (yani cari yılın) kıst dönem beyannamesinde sonraya bırakılamayacağı görüşündedir.
03.06.2020 cari yıl beyannamesi, 25.06.2020 geçmiş yıl beyannamesi olunca 2019 yılının beyannamesi de 03.06.2020 tarihine kadar verilmek zorundadır. Beyanname verme süresi uzayınca ödemenin de aynı
sürede yapılması gerekmektedir. Böylelikle ödeme süresi de beyanname verme süresi kadar uzamaktadır.
Bay tacir A’nın katma değer vergisi ve muhtasar beyanname verme sürelerine 3 aylık ilave yapılır. Şubat 2020 tarihinde vefat eden bay A için normal şartlarda ölüm olmasaydı Mart ayında verilmesi gereken
katma değer vergisi ve muhtasar beyanname verme süresi, 3 ay daha eklenince katma değer vergisi beyannamesi 24 Haziran 2020 ve muhtasar beyanname ise 23 Haziran 2020 tarihine kadar uzayacaktır.
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Mali Tatil
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna göre her yıl Temmuz ayının 1’inden 20’sine
kadar (yirminci gün dahil olmak üzere) mali tatil uygulanır (MTİEHK. m. 1). Haziran ayının son günü
tatil olursa, mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günde başlar.
Son gün mali tatile rastlayan
•
•
•
•
•

Beyanname verme süreleri,
İkmalen, re’sen, idarece tarhiyatta vergi, ceza ve gecikme faizlerinin ödenme süreleri,
Uzlaşmaya başvuru süresi,
Cezalarda indirime başvuru süresi,
Devamlı bilgi verme süresi

Tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzar
VUK’a göre yapılması gereken
•
•
•

Muhasebe kayıt süreleri
Bildirim süreleri
Vergiyle ilgili işlemlere karşı dava açma süreleri

Mali tatil süresince işlemez. Yani durur, belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.
Son gün mali tatilin sona ermesinden sonraki 5 gün içine rastlayan kanuni ve idari süreler mali tatili izleyen
5. gün sonu ne kadar (25 Temmuz dahil) uzar
Mali tatilde yapılamayacak işlemler
•
•
•

Mükellef nezdinde vergi incelemesine başlanmaz.
Mükelleflerden defter ve belge istenemez, bilgi talep edilemez.
Tatil süresinde yapılan tebligatlarda süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

Adli Tatil
Adli tatil her yıl 20 Temmuz ile 31 Ağustos (31 Ağustos dahil) arasında uygulanmaktadır (İYUK. m.
61). Adli tatil normal mahkemeler için geçerli bir uygulama olup, nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar bu
esnada görevlerini yapmaya devam ederler. Adli tatil dava açma süreleri üzerinde etkilidir. Dava açma
sürelerinin son günü adli tatile denk geldiği zaman, dava açma süresi adli tatilin sona erdiği günü izleyen
tarihten itibaren 7 gün uzar (İYUK. m. 8).

Diğer Nedenler
Vergi Usul Kanunu’nda sayılanlar dışında bazı haller de sürelerin uzamasına neden olmaktadır. Bu
hallerden bazıları şunlardır;
Defter ve belgelerin muhafaza altına alınması durumunda muhafaza altına alındığı tarih ile beyannamenin verileceği tarih arasında bir aydan az bir süre var ise, beyanname verme süresi bir ay daha uzayacaktır (VUK. m. 144).
Mükellef tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusu yapmış ancak uzlaşma sağlanamamış ve dava açma süresi
de 15 günden az kalmışsa, dava açma süresi uzlaşma tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün uzar
(VUK. Ek. m. 7).
Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 den fazla mükellefi bulunan vergi dairelerine para yatırma işlemlerinde
ödeme süresini vadenin bitim tarihinden başlayarak 15 gün uzatmaya yetkilidir (VUK. m. 111).
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Yaşamla İlişkilendir
Dünya’da ilk kez Aralık 2019 tarihinde Koronovirüs (COVID – 19) adında bir virus görülmüş ve
zamanla yaygınlaşarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak kabul edilerek mücadele yolları
aranmaya başlanmıştır. Dünya üzerindeki ülkeler bu pandemiden önemli ölçüde etkilenmiştir. Hastalık
ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik, dinsel açılardan önemli sorunlar ortaya çıkarmıştır. Hastalık
nedeniyle ekonomik alanda ortaya çıkan durgunluk finansal ve reel piyasaları olumsuz etkilemiş işsizlik,
deflasyon gibi birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Sorunlar ise tedbirleri gerekli kılmış salgından
etkilenen sektörler, işverenler ve çalışanlara kolaylıklar sağlama gereği doğmuştur.
Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Covid-19 salgınından ve bu kapsamdaki tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalanması için
düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda mükelleflerin beyanname verme ve vergisel ödevlerini yerine
getirme süreleri ile vergi ödeme süreleri ertelenmiştir. Covid-19 ülkelerin bir çok vergisel tedbir almasına neden olmuş, birçok ülkede vergi beyan ve ödeme süreleri ertelenmiş, faiz ve cezalar kaldırılmış, ek
ödeme süreleri verilmiş, borçlu mükelleflerin icra takip işlemleri durdurulmuş ve denetim faaliyetlerinin
askıya alınarak gereken durumlarda uzaktan elektronik yolla yapılmış ve mükelleflerin bazı borçları
silinmiş, vergisel hizmetler genişletilmiş ve benzeri uygulamalarla birçok avantaj sağlanmıştır. Örneğin
Çin beyanname verme sürelerini uzatmış, denetimi hafifletmiştir. Fransa’da ödeme süreleri ve tüm vergi
denetimleri ertelenmiştir. Macaristan mücbir sebep hali kabul ederek, taksitli vergi borcu ödeme kolaylığı ve ödeme zamanını erteleme kolaylığı sağlamıştır. Hollanda vergilerini geç ödeyen mükelleflere ceza
uygulamasını kaldırmış ve faiz oranını düşürmüştür. Almanya ve Avustralya ödeme ve beyan sürelerini
ertelemiş, gecikme zam ve faizini iptal ederek icra takiplerini durdurmuştur. Azerbaycan, küçük ölçekli
işletmelerin beyan sürelerini uzatmış, Şili katma değer vergisi ödemelerini ertelemiştir. Belçika ise gelir,
kurumlar vergilerinde beyanname verme sürelerini uzatmıştır. Yunanistan ise KOBİ’ler ve şahıs şirketleri dahil tüm şirketlerin vergi borçları için süre uzatımına gitmiştir. İngiltere katma değer vergisi ödemelerini ertelemiş, gelir vergisi ödemeleri için ise ceza ve faizlerden vazgeçmiştir. ABD vergi ertelemeleri
yanında haciz işlemlerini askıya almıştır.
Ülkelerin uyguladıkları bu tedbirler farklı olsa da hepsinin ortak özelliği pandemi dönemi zor durum yaşana mükelleflere kolaylık sağlamak ve yaşanan zorlukları hafifletebilmektir.
Kaynak: 518 sıra No’lu VUK Genel Tebliği, https://www.gib.gov.tr/vergi-usul-kanunu-genel-tebligisira-no-518, (20.06.2020).
COVID-19 Salgını Kapsamında Dünyada ve Türkiye’de Alınan Vergi Önlemleri, https://www.
pwc.com.tr/covid-19-kapsaminda-dunyada-ve-turkiyede-alinan-vergi-onlemleri, (25.06.2020).
      Tax Administration Responses to COVID-19: Measures Taken to Support Taxpayers, OECD,
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-administration-responses-to-covid-19measures-taken-to-support-taxpayers-adc84188/, (20.06.2020).
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Öğrenme Çıktısı
4 Vergi hukukunda sürelerin hesaplanmasında geçerli olan kuralları ortaya koyabilme
5 Vergi hukukunda sürelerin hangi nedenlerle uzadığını ortaya koyabilme ve hukuksal
etkilerini açıklayabilme

Araştır 2

Mücbir sebepler, zor durum
nasıl ortaya çıkar?

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Mücbir sebepler zor durum
ve ölüm süreleri nasıl etkiler?

Vergi hukukunda sürelerin uzamasının gereğini ve
mükellef açısından önemini
düşünün?
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öğrenme çıktıları ve bölüm özeti
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1

Vergi hukukunda süreleri tanımlayabilme
ve bu süreler kapsamındaki vergisel ödevleri
özetleyebilme

2

Vergi hukukunda sürelerin çeşitleri ve
sınıflandırılmasını yapabilme

3

Vergi hukukundaki süreler arasındaki
farklılıkları ortaya koyabilme becerisine sahip
olabilme

Sürelerin Sınıflandırılması

1 Vergi hukukumuzda süreler Vergi Usul Kanunu ile düzenlenmiştir. Bununla birlikte 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 8. Maddesi ile Vergi Usul Kanunu’na atıf yapılmıştır. Ayrıca İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. Maddesinde dava açma süreleri belirtilmiştir. Süre, belirli bir
şekilde sınırlandırılmış zaman boyutudur. Vergi hukukunda vergi alacaklısının yetkileri, vergi mükellefi ve
sorumluluklarının hak ve ödevleri çeşitli süreler kapsamında sınırlandırıcı hükümlerle düzenlenmiştir. Bu
çerçevede maddi ve şekli vergisel ödevler belirli bir süre sınırına bağlı olarak yerine getirilmek durumundadır. Bu süre sınırı mazeretsiz olarak aşıldığında ise bazı yaptırımların uygulanması söz konusudur.

2 Vergi hukukunda süreler değişik sınıflandırmalara tabi olabilmektedir. Sürelerin ortak birtakım özellikle-

rini, süreyi koyan birimi ve hukuki sınırları dikkate aldığımızda organik sınıflandırma, hukuki niteliklerine
göre süreler ayrımı yapılabilir. Organik sınıflandırmada kanuni, idari ve yargısal; hukuki niteliklerine göre
sınıflandırmada da hak düşürücü süreler, müsamaha süreleri, zamanaşımı süreleri, vergi ödevi ile ilgili süreler ve düzenleyici süreler ayrımı yapılmaktadır.

3 Organik sürelerden olan kanuni, idari ve yargısal süreler farklı özellikler arz ederler. Kanuni süreler kesin-

dirler, sınırları kanunda çizilmiştir ve bu sınırlara uyulması gerekir. Bu nedenle kısaltılamaz ve uzatılamaz
ve bu süreleri kullanma konusunda takdir hakkı kullanılamaz. Oysaki idari sürelerde idare 15 günden aşağı
olmamak kaydıyla süre belirlerken içinde bulunulan duruma göre takdir hakkını kullanabilmektedir. Takdir hakkı sonsuz olmayıp, sınırları kanunla çizilmiştir. Yargısal süreler ise idari süreler gibi tebliği zorunlu
sürelerdir. Yargısal sürelerin ne kadar olacağı kanunda belirtilmektedir. Olayın durumuna göre kısa ya da
uzun olabilmektedir. Yargısal süreler ilkesel olarak bir kez uzatılabilir.
Hukuki niteliklerine göre sürelerde ayırım ortaya çıkacak hukuki sonuçlara göre yapılmaktadır. Hak düşürücü sürelere uyulmazsa hak sona erer ve hak kaybedilir. Bu sürelerde işlemin yapılması zamana bağlıdır.
Oysaki vergi ödevi ile ilgili sürelerde zaman geçse de hak kaybedilmez. Müsamaha süreleri ise uyulmadığında hakkın düşmesi sonucunu doğurur. Zamanaşımı süreleri ise etkileri açısından hak düşürücü sürelere
daha yakındır. Zamanaşımı süreleri vergi alacağının esası ile ilgili olması nedeniyle diğer sürelerden farklı
olarak hükme bağlanmıştır. Düzenleyici süreler ise diğer sürelere göre idari ve yargı organlarının göstereceği
ihmale engel olma amacı taşımakta, uyulmadığında kanunda yaptırımı bulunmamaktadır.
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Vergi hukukunda sürelerin hesaplanmasında
geçerli olan kuralları ortaya koyabilme

5

Vergi hukukunda sürelerin hangi nedenlerle
uzadığını ortaya koyabilme ve hukuksal
etkilerini açıklayabilme

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

4

Sürelerin Hesaplanması ve
Uzaması

4 Vergi Usul Kanunu’nun 18. maddesinde sürelerin nasıl hesaplanacağı belirtilmiştir. Buna göre süreler

yıl, ay, hafta ve gün olarak hesaplanabilmektedir. Bu hesaplamalarda dikkat edilmesi gereken kurallar bulunmaktadır. Süre gün olarak belirlenmişse başladığı gün dikkate alınmaz ve son gününün tatil saatinde
biter. Süre hafta ya da ay olarak belirlenmişse başladığı güne son hafta veya ayda denk gelen günün tatil
saatinde biter. Ancak sürenin bittiği ayda, başladığı güne denk gelen bir gün yok ise süre o ayın son günü
tatil saatinde biter. Sürelerin hesabında dikkat edilmesi gereken bir husus da resmi tatil günlerinin süreye
dâhil olduğudur. Vergi Usul Kanunu’nun 18. maddesindeki sürelerin nasıl uygulanacağına ilişkin kurallar,
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun için de uygulanmaktadır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 8. maddesinde kanunda aksi bir hüküm olmadığı sürece Vergi
Usul Kanunu hükümlerinin kamu alacağına ilişkin sürelerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında
geçerliliği kabul edilerek Vergi Usul Kanunu’nun 18. maddesine atıf yapılmaktadır.

5 Vergi hukukunda süreleri uzatan birçok sebep bulunmaktadır. Bu nedenlerin varlığında süreler işlemez.

Bu nedenlerin en önemlisi mücbir sebeplerdir. Mücbir sebepler kanuni ve idari süreleri durdurur. Süreleri
uzatan bir diğer halde zor durumdur. Kanuni süreleri vergi idaresi zor durum sebebi ile uzatabilmektedir.
Ölüm halinde ise, mirasçılara geçen vergisel ödevlerin yerine getirilmesinde bir kısım sürelere üç aylık ilave yapılır. Mücbir sebep, zor durum ve ölüm dışında süreleri uzatan bazı özel durumlar da bulunmaktadır.
Süreleri uzatan bu nedenlerin en önemli etkisi mükellef açısından bu haller vergi suçluluğunu ortadan
kaldırır ve böylece cezai yaptırımları engeller. Ancak süre işlemeye başlayınca vergisel ödevlerin yerine
getirilmesi gerekir.
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1

neler öğrendik?

İşe başlama ve işi bırakma süreleri aşağıdaki
sürelerden hangisinin içinde yer alır?
A. İdari süreler
B. Kanuni süreler
C. Yargısal süreler
D. Zamanaşımı süreler
E. Müsamaha süreleri

2

Tahakkuk zamanaşımının başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Vadenin rastladığı takvim yılının başı
B. Vergiyi doğuran olayın meydana geldiği yılı izleyen takvim yılının başı
C. Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarih
d. Verginin vade tarihi
e. Verginin tahakkuk ettiği tarih

3

Ticari işletmesine dahil hesaplarından
15.11.2019 tarihi itibariyle faiz geliri elde etmiş bir
tacirin geliri hangi tarihte tahsil zamanaşımına uğrar?
A. 31.12.2023
B. 01.01.2024
C. 01.01.2025
D. 31.12.2024
E. 31.12.2025

4 Kanuni sürelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A. Bu süreleri idare değiştiremez, uzatamaz ve kısaltamaz.
B. Kesinlik taşımadıklarından mükellefin durumuna uygun ayarlanabilir.
C. Kamu yararı söz konusu olduğundan yargı organlarınca uzatılabilir.
d. Süreyi belirleme idarenin takdir yetkisindedir.
e. Mükellefe tebliğ edilmesi zorunluluğu vardır.
5

Mücbir sebeplerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?
A. Kusursuzluk
B. Sezilmezlik
C. Karşı konulmazlık D. Gerçeklik
E. Öngörülebilirlik

6 Aşağıdakilerden hangisi vergi mükellefi bakımından mücbir sebep sayılmaz?
A. Mükellefin askere alınması
B. Mükellefin tutuklanması
C. Mükellefin işyerinin yanması nedeniyle defter
ve belgelerin zayi olması
D. Mükellefin muhasebecisinin ağır hastalığı
E. Mükellefin arabasıyla çıktığı iş seyahatin sırasında büyük bir trafik kazası geçirerek komaya
girmesi
80

7

Vergi hukukunda süreleri uzatan hallerden zor
durum sonucu aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A. Tarh zamanaşımı süreleri durur.
B. Vergiyi doğuran olay etkilenir.
C. Ödevlerin süresi içinde yerine getirilmesini engellediği ya da güçleştirdiği için kanuni süreleri
uzatır.
D. Zor duruma düşen mükelleflerle ilgili süreler
kendiliğinden uzar.
E. Yazılı istemde bulunmaya gerek olmadan süre
kendiliğinden uzar.

8

Sürelerin hesaplanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Resmi tatil günleri süreye dahil değildir.
B. Süre gün olarak belirlenmişse başladığı gün hesaba katılmaz.
C. Sonu belli bir gün olarak belirlenen sürelerde,
süre o günün tatil saatinde biter.
D. Sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş günü tatil saatinde biter.
E. Süre hafta olarak belirlenmişse başladığı güne
son hafta isabet eden günün tatil saatinde biter.

9 Mükellefin ölümü halinde mirası reddetmeyen mirasçıların ölenin vergisel ödevlerini yerine
getirmesi için ne kadar süre verilir.
A. 1 ay
B. 8 ay
C. 6 ay
D. 3 ay
E. 4 ay
10 Beyanname verme süresinin son günü mali
tatile rastlarsa söz konusu süre (beyanname verme
süresi) mali tatilin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren kaç gün uzar?
A. 5
B. 7
C. 15
D. 20
E. 30
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Yanıtınız yanlış ise “Kanuni Süreler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Mücbir Sebep Halleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B

Yanıtınız yanlış ise “Tahakkuk Zamanaşımı”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Zor Durum” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

3. E

Yanıtınız yanlış ise “Tahsil Zamanaşımı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Sürelerin Hesaplanması”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Kanuni Süreler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Ölüm” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Mücbir Sebeplerin Mahiyeti ve Hukuki Çerçevesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. B

Yanıtınız yanlış ise “Mali Tatil” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

4
Araştır 1

Vergi hukukunda süreler organik ve hukuki sınıflandırma ayrımına tabi tutulmaktadır. Organik sınıflandırmanın esasını süreyi koyan yasama, yürütme ve
yargı organları oluşturmaktadır. Organik bakımdan kanuni, idari ve yargısal
sürelerden sözedilir. Vergi hukukunda süreler özelliklerine göre de sınıflandırılabilmektedir. Hukuki niteliklerine göre hak düşürücü süreler, vergi ödevleri
ile ilgili süreler, müsamaha süreleri ve düzenleyici süreler, zamanaşımı sürelerinden sözedilebilir.

Araştır 2

Mücbir sebepler Vergi Usul Kanunu’nun 13. maddesinde belirtilen durumlardan deprem, sel, yer sarsıntısı, kasırga gibi doğal afetler sonucu ortaya çıkabileceği gibi savaş, isyan, grev gibi insan kaynaklı beşeri olaylar sonucu da
oluşabilmektedir. 13. maddede belirtilen “gibi haller” ifadesi ile mücbir sebep
halleri ile ilgili örnekler çoğaltılabilir. Mücbir sebep halinin ortaya çıkmasında
kişilerin iradesi dışında meydana gelen kaçınılmaz ve karşı konulamaz olaylar
olması önemlidir. Mücbir sebep hali ile sürelerin geçirilmesi arasında bir nedensellik ilişkisinin olması da önemlidir. Mücbir sebep halinin malum olması
ya da kanıtlanması gerekmektedir. Mücbir sebeplerde her olayın özelliklerine
göre kendi şartları içinde değerlendirilmelidir.
Zor durum ise Vergi Usul Kanunu’nun 17. maddesine uygulanan bir süre
uzatım halidir. Kişinin vergisel işlemlerini süresi içinde yerine getiremeyecek
derecede sıkıntılı duruma düşmesi halinde uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı zor duruma düşen mükelleflere kamu alacağının tahsilinin tehlikeye
düşmemesi durumunda kanuni sürenin bir katını geçmemek şartıyla süre
verir. Zor durumun şartları kanunda belirtilmemiştir. Zor durum mücbir sebeplerden farklı olarak süreyi talep üzerine uzatır. Zor durum şekli ödevlerin
yerine getirilmesine yönelik kanuni süreleri uzatır. Zor durum idari ve yargısal
süreleri uzatmaz.
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Bölüm 5
Mükellefin Ödevleri

öğrenme çıktıları

Belge Düzenine İlişkin Ödevler

1

Bildirim Ödevleri
1 Bildirim ödevinin kapsamını açıklayabilme
2 İşe başlamayı bildirme ödevinin önemini
kavrayabilme

Defter Tutma Ödevi

3
5

5 Defter tutmanın amacını ve kapsamını
özetleyebilme
6 Defter tutmada kayıt düzenine ilişkin
usulleri açıklayabilme

Saklama ve İbraz Ödevi
8 Saklama ve ibraz ödevini açıklayabilme

2
4
6

3 Belge düzenine ilişkin ödevlerin kapsamını
açıklayabilme
4 Ülkemizde e-belgelerin kullanımını ve
faydalarını ifade edebilme

Beyanname Verme Ödevi
7 Vergi türlerine göre beyannamelerin
verilme zamanını açıklayabilme

Diğer Ödevler
9 Mükellefin diğer ödevlerini özetleyebilme

Anahtar Sözcükler: • Bildirme Ödevleri • Belge Düzeni • Defter Tutma • Kayıt Düzeni
• Beyanname Verme • Saklama ve İbraz • Bilgi Verme
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GİRİŞ

İşe Başlamayı Bildirme

Devlet ile mükellef arasındaki vergileme ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için mükellefin her türlü ekonomik faaliyetin kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla Vergi Usul Kanununda
mükellefe bir takım ödevler yüklenmiştir. Mükellef
ya da sorumlunun vergiye ilişkin en önemli ödevi, vergi borcunu kanunlarda öngörülen zamanda,
tutarda ve biçimde ödemesidir. Vergi hukukunda
buna maddi ödev denmektedir. Bu ödevin yanında yerine getirilmesi gereken usul ve biçime ilişkin
diğer: ödevler de vardır ki, bunlara da şekli ödevler
adı verilmektedir.
Vergi Usul Kanunu’nun ikinci kitabında mükellefin şekli ödevleri; bildirimde bulunma, belge
düzenine uyma, defter tutma, beyanname verme,
defter ve belgeleri saklama ve ibraz ödevi olarak sayılabilir.
Vergilendirme sürecinin ilk aşaması olan tarh
işleminin doğru bir şekilde yapılabilmesi, öncelikle
mükellefin tescil edilmesine, gerçek ekonomik ilişkiyi yansıtan sağlıklı bir belge düzeninin oluşturulmasına, bu belgelerin doğru bir şekilde muhasebe
kayıtlarına alınmasına ve bunlara göre beyanname
verilmesine bağlıdır. Ekonomik faaliyetlerin gerçekliğini ortaya koyan tüm bu belge ve kayıtların
zamanaşımı süresince saklanması ve gerektiğinde
de ibraz edilmesi gerekmektedir.

Vergi hukukunda mükellefiyetin tespiti işe
başlama ile yapıldığından, işe başlamayı bildirme
ödevine özel önem verilmiştir. Vergiye tabi mükelleflerden işe başlayan; ticaret ve sanat erbabı, serbest
meslek erbabı, kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif
ve adi şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları işe başlandığını bildirmek zorundadırlar (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 126).
VUK’da bazı hallerin gerçekleşmesi işe başlama belirtileri olarak kabul edilmiştir. Tüccarlar
açısından bu belirtiler; bir işyeri açmak, işyeri açılmamış olsa bile mesleki bir kuruluşa kayıt olmak
veya bilfiil işle uğraşmak olarak sayılmıştır. Serbest
meslek erbapları için işe başlamanın belirtileri ise;
özel bir işyeri açmak, çalışan yere tabela veya levha
asmak, ilanlar yapmak veya mesleki bir kuruluşa
kayıt olmak şeklinde belirtilmiştir. Ancak yukarıda
ortaya konulan hususların gerçekleşmiş olması, her
koşulda işe başlandığı anlamına gelmeyebilir. Bu
durumda, mükellefin işe başlamadığını ispatlaması
gerekir (Karakoç, 2017: 287-288).
Gerçek kişilerin işe başlama bildirimleri; gerçek
kişiler veya onlar adına yetkili kılınmış avukat ya
da meslek mensuplarınca işe başlama tarihinden
itibaren on gün içinde yerine getirilir.
Şirketlerin işe başlama bildirimleri; şirket tescili
için başvurulan Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından alınan başvuru belgelerinin bir suretinin on
gün içinde vergi dairesine intikal ettirilerek yerine
getirilir (VUK, md. 153). Şirketlerin tescil tarihi
işe başlamanın belirtisi sayılması nedeniyle aynı zamanda işe başlamayı gösterir (VUK, md. 154/2).
Şirketler dışında kalan tescile tabi kuruluşların
işe başlama bildirimleri; kanuni temsilcileri tarafından işe başlama tarihinden itibaren on gün
içinde yerine getirilir Örneğin, bir vakıf veya dernek iktisadi işletme kurmuşsa bu kapsama girer
(Oktar, 2018: 227).

BİLDİRME ÖDEVLERİ
Mükellefler ekonomik faaliyetlerine ilişkin; işe
başlama, iş ve işletme değişiklikleri ve işi bırakma
gibi durumları vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Mükellefin bildirim ödevini yerine getirmesiyle, vergi dairesi mükellefin vergiyi doğuran
olaylarla ilişkisinden haberdar olur (Öner, 2019:
77). Bütün bu bildirimler kural olarak yazılı olarak yapılmaktadır. Ancak defter tutmaya mecbur
olmayan mükelleflerden okuma ve yazması olmayanlar sözlü olarak da bildirimde bulunulabilirler.
Bu durumda sözlü bildirmeler tutanakla tespit olunur (VUK md. 169). Bildirim mükellefin bizzat
kendisince yapılabileceği gibi avukatı veya serbest
muhasebeci mali müşaviri tarafından da yapılabilir.
Yazılı bildirmelerin posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi mümkündür. Bu takdirde bildirmenin
postaya verildiği tarih vergi dairesine verilme tarihi
yerine geçer (VUK md. 170).

dikkat
İşe başlama bildiriminin işe başlama veya tescil
tarihinden itibaren on gün içinde vergi dairesine
yapılması gerekir.
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Değişiklikleri Bildirme
Mükellefler işe başladıktan sonra faaliyetini sürdürürken; adres, iş, işletme, mükellefiyet biçimi
ile bina ve arazi değişikliklerini de vergi dairesine
bildirmek zorundadırlar. Bunun dışında belgeleri
bildirme, talep üzerine bilgi verme, devamlı bilgi
verme, vergi kimlik numaralı işlemleri bildirme
konularında da mükelleflere veya ilgili kuruluşlara
bildirimde bulunma ödevleri verilmiştir (Şenyüz,
Yüce, Gerçek, 2020: 127).
Çeşitli bildirimlere ilişkin ödevler ve bunların
bildirim süreleri başlıklar halinde şöyle sıralanabilir
(VUK, md. 157-159):
• İşyeri adres değişikliğinin bildirilmesi – 1 ay
içinde,
• İş veya mükellefiyet değişikliğinin bildirilmesi – 1 ay içinde,
• İşyeri sayısındaki değişikliğinin bildirilmesi
– 1 ay içinde,
• Anlaşmalı matbaalarca basılan belgelerin
bildirilmesi – 15 gün içinde,
• Noterlerce onaylanan belgelerin bildirilmesi – ertesi ayın sonuna kadar,
• İncelemeye yetkili kişilere bilgi verilmesi –
en az 15 gün,
• Ölüm olayları ve intikallerin bildirilmesi –
ertesi ayın 15. günü,
• Ödeme kaydedici cihaz satışlarının bildirilmesi – 15 gün içinde,
• Belirli tutarı geçen alışların (Ba), satışların
(Ba) bildirilmesi – ertesi ayın sonuna kadar.

dikkat
İşyeri sayısı veya adresi ile iş veya mükellefiyet
değişikliklerinin bildirimi, bu işlemlerin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde vergi dairesine
yapılması gerekir.

İşi Bırakmayı Bildirme
İşe başlamayı ve işyeri değişikliklerini bildirmek
zorunda olanlar, işi bıraktıklarını da vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Vergiye tabi olmayı
gerektiren işlemlerin tamamen durması işin bıra-
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kılmasını ifade eder. Herhangi bir nedenle işlerin
geçici olarak durması veya askıya alınması işin bırakılması anlamına gelmez (VUK, md. 161).
Bir mükellefin işi bırakmış sayılabilmesi için,
işi ile ilgili tedarik işlemlerini durdurmasının yanı
sıra, işletmede bulunan emtia stokları ile diğer döner ve sabit değerlerinin de elden çıkarılması veya
bu varlıkların işletme sahiplerince işletmeden çekilmiş olması gerekir.
Ölüm işi bırakma hükmündedir. Ölüm mükellefin mirası reddetmemiş mirasçıları tarafından
vergi dairesine bildirilir. Mirasçılardan herhangi
birinin ölümü bildirmesi diğer mirasçıları bu ödevden kurtarır (GİB, 2020a: 5).
Tasfiye ve iflas hallerinde, mükellefiyet vergi ile
ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar
devam eder. Bu hallerde tasfiye memurları veya iflas dairesi; tasfiye veya iflas kararları ile tasfiyenin
veya iflasın kapandığını vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeye mecburdurlar.
Mükellefiyet kaydı aşağıda belirtilen hallerde
idarece re’sen terkin edilir (GİB, 2020a: 7):
• İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir
mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi
veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması
ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi.
• Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti
olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca
düzenlenen rapor ile tespit edilmesi.
• Mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı,
vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip
getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak
mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca
yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları
neticesinde sahte belge düzenleme riskinin
yüksek olduğu tespit edilen mükellefler
nezdinde yapılacak yoklama ve ilgisine göre
vergi dairesi başkanı veya defterdarın onayının bulunması.
• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici
7 nci maddesi kapsamında anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin ticaret sicil
kaydının silinmesi.
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İşi bırakanlar, işi bıraktıkları tarihten itibaren bir ay içinde durumu bağlı oldukları vergi dairesine bizzat
giderek, posta göndererek veya İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile sistem üzerinden, yazılı olarak bildirmek
zorundadırlar (VUK, md. 160).
Mükellefler işi bıraktıklarında, kullanılmamış belgeler ile en son kullanılan ciltleri, işi bırakma bildiriminde bulunacakları süre içinde bağlı bulundukları vergi dairesine ibraz ederek kullanılmamış belgeleri
iptal ettirmeleri gerekir. Ayrıca ödeme kaydedici cihazlar için yapılacak hurdaya ayırma işlemlerini yaptırmaları ve bunlara ait levhaların vergi dairesine iade edilmesi gerekir (GİB, 2020a: 8).

internet
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/ise_baslama_Birakma_Degisiklik_Bildirimi_Brosuru.pdf
adresinden “İşe Başlama/Bırakma ve Değişiklik Bildirimi” başlıklı yazıyı okuyunuz.

dikkat
Mükellefler işi bıraktıklarında, bir aylık bildirim
süresi içinde kullanılmamış belgeler ile en son
kullanılan ciltleri vergi dairesine ibraz ederek iptal ettirmeleri gerekir.

Öğrenme Çıktısı
1 Bildirim ödevinin kapsamını açıklayabilme
2 İşe başlamayı bildirme ödevinin önemini kavrayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Gayri faal mükelleflerin
mükellefiyet
kayıtlarının
re’sen terkin işlemleri nasıl
yapılmaktadır?

http://www.asmo.org.
tr/tablolar/genel/Turmob_Sirkuler_2019_160.
pdf adresinden “Adres
Değişikliği Halinde Vergi
Dairesi Uygulamalarında
Değişiklik Yapıldı” başlıklı
makaleyi okuyunuz.

İşe başlama bildiriminin
mükellef grupları itibariyle
nasıl yapıldığını anlatınız.

BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN ÖDEVLER
Belge düzeni, vergilendirme ile ilgili işlemlerin, kanunda yer alan veya idari düzenlemelerde belirlenen
şekle ve içeriğe sahip belgelere bağlanmasıdır. Belge düzenine uyulması hem devlet ve hem de yükümlüler
açısından bazı işlevlere sahiptir (Bayraklı, 2018: 147).
Buna göre belge düzeninin bir işlevi mükellef yönünden, vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek niteliğinin kavranmasında ve bu işlemlere konu defter kayıtlarının tevsikinde ispat ve delil
aracı olarak kullanılmasıdır. Belge düzeninin bir diğer işlevi vergi idaresi yönünden, vergi denetiminin bir
aracı ve esasını teşkil etmesidir. Belgelerin karşılıklı olması, mükellefleri vergi kaçağından alıkoymaktadır.
Mükellef kendisi incelenmese bile karşıt inceleme ile denetlenebilir. Bu nedenle belge düzeni aynı zamanda
vergi kaçağını önleme işlevine de sahiptir (Karakoç, 2017: 323).
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Genellikle beyana dayanan vergilerde vergi
matrahı muhasebe kayıtlarına dayandırılarak hesaplanır. Muhasebede ise bütün kayıtlar belgeye
dayanmaktadır. İspat etme özelliği de bulunan bu
belgelerin bir kısmı mükellefler arasındaki ilişkilere yönelik, diğer bir kısmı ise mükellef ile devlet
arasındaki ilişkilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Vergi mükellefleri, aşağıda açıklanan belgeleri
düzenlemek ve kullanmak zorundadırlar. Bu belgelerin anlaşmalı matbaalarda bastırılarak kullanılması gerekir. Anlaşmalı matbaalarda bastırılmamış
belgeler ise ancak notere tasdik ettirildikten sonra
kullanılabilir (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 128).
Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi gereken belgeler; fatura ve fatura yerine geçen belgeler,
gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek
makbuzu, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi, ücret bordrosu, muhabere evrakı ve diğer belgeler olarak sayılabilir.

Fatura
Fatura, satılan mal veya yapılan iş karşılığında
müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı
satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye
verilen ticari belge olarak tanımlanır (VUK md.
232). Bu haliyle fatura hem borç miktarını gösteren hem de borcun sebebini gösteren borçlandırıcı
bir belge niteliğini taşır.
Faturanın VUK yönünden iki önemli özelliği
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, faturanın olayı temsil etmesidir. Ticari faaliyete konu olan mal
veya hizmetin cinsini, miktarını, fiyatını, satış akdinin gerçekleştiği tarihi temsil eder. İkinci özelliği
ise, mal satış hasılatının kanuni defterlere kaydedilmesinde esas olması ve alıcı tarafından bakılacak
olursa, mükellefin satın aldığı malın veya hizmetin
maliyet bedeliyle kanuni defterlere intikaline esas
oluşturmasıdır (Özdemirci, 2006: 61).
Vergi Usul Kanununda faturada bulunması
gereken asgari bilgiler şu şekilde düzenlenmiştir
(VUK md. 230):
• Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası,
• Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve
hesap numarası,
• Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa
vergi dairesi ve hesap numarası,
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•
•

Malın veya işin nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı,
Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.
Fatura kesme zorunluluğu bakımından satışın
nihai tüketiciler dışındakiler ve nihai tüketiciler
bakımından farklı düzenleme yapılmıştır (Şenyüz,
Yüce, Gerçek, 2020: 129).
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit
usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
• Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,
• Serbest meslek erbabına,
• Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,
• Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,
• Vergiden muaf esnafa,
sattıkları mal veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura almak zorundadırlar.
Bunların dışında kalan nihai tüketicilerin ise
fatura verebilecek durumdaki kişilerden satın aldıkları mal veya hizmet bedelinin KDV dahil 2021
yılında 1.500 TL’yi (VUK. GT No: 522) geçmesi
veya bedeli bu tutarın altında kalmakla beraber istemeleri halinde malı satanın veya işi yapanın fatura vermesi zorunludur (Oktar, 2018: 275).
Fatura malın teslim edildiği veya hizmetin sunulduğu tarihten itibaren en geç yedi gün içinde
düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar mali hükümler bakımından geçerli olsalar da şekil bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır. Dikkat
edilirse en son süre olan yedi günlük sürenin belirlenmesinde ne satım sözleşmesinin yapıldığı zaman
ne de ödemenin yapıldığı zaman önemlidir. Faturanın düzenlenmesinin son gününün tespitinde
malların teslim veya hizmetin ifasının tamamlandığı tarih önemlidir. Fatura düzenlemede dikkate
alınacak parasal sınır teslim ve ifanın yapıldığı ana
göre belirlenmesi gerekir (Karakoç, 2017: 326).
Fatura içeriği malların teslim edildiği veya bedelinin ödendiğinin iddia edilmesi halinde iddia
eden taraf iddiasını ispatla mükelleftir. Mal teslim edilmeden faturanın düzenlenmesine engel
yoktur. Çünkü fatura tesellüm belgesi değil borçlandırıcı bir belgedir. Fatura kesilmeden ödeme
yapılmasına da engel yoktur. Bu durumda tahsilatlar sipariş avansı sayılır (Şenyüz, Yüce, Gerçek,
2020: 130).
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dikkat
Fatura malın teslim edildiği veya hizmetin sunulduğu tarihten itibaren en geç yedi gün içinde
düzenlenir. Buna karşılık adına fatura düzenlenen kişi fatura eline geçtiğinden itibaren en
geç 8 gün içinde fatura içeriğine itiraz edebilir
(TTK, md. 21/2).

İrsaliyeli Fatura
Mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla, fatura
ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, “irsaliyeli fatura” adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esası getirilmiştir. İrsaliyeli fatura hem faturanın hem de sevk irsaliyesinin
özelliklerini taşıyan ve iki belgenin özelliklerini tek
belgede toplayan bir belgedir. İrsaliyeli fatura uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin,
fatura niteliğinde olan irsaliyeli faturayı sattıkları
malların teslimi anında, hem faturada, hem de irsaliyede yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlemeleri gerekmektedir (Bayraktar, 2001: 70-71).

E-fatura
Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, saklanması ve ibraz edilmesi suretiyle maliyetlerin düşürülmesi ve
verimliliğin artırılması için ülkemizde 2010 yılında
itibaren e-fatura uygulaması başlamıştır (VUK GT
No: 397). e-Fatura, veri format ve standardı GİB
tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer
alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin GİB’deki e-fatura
platformu üzerinden gerçekleştirildiği elektronik
bir belgedir. E-Fatura, VUK hükümleri açısından
kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olup,
belge düzeni açısından yeni bir belge türü değildir.
E-Fatura uygulamasında, sistemde kayıtlı kullanıcılar birbirlerine e-Fatura gönderebilir ve alabilirler. Kullanıcılar sistemden gönderdikleri veya
aldıkları e-Faturaları, bilgisayarlarına indirerek
elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz
edebilirler. Dolayısıyla e-Fatura uygulaması siste-

mi, satıcının sistem üzerinde oluşturduğu faturanın
GİB’den geçerek alıcıya elektronik yolla iletildiği,
alıcıların ise sistem üzerinden faturayı işledikten
sonra kabul ettiği ya da faturanın sistemde iade
veya ret edildiği bir platformdur (GİB, 2020b).
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Seri No: 509
ile aşağıda sayılan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına dahil olmaları zorunlu tutulmuştur (VUK
GT No: 509/IV.1.4):
• 2018 ve müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayri safi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
• ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alan mükellefler,
• ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki
malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler,
• Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin
gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere
internet ortamını kullanan gerçek ya da
tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet
ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araçların satılmasına veya
kiralanması ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde
bulunan internet siteleri veya aracıları,
• Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve
meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler,
Yukarıda sayılanlar haricindeki mükellefler için
e-Fatura uygulamasından yararlanma ihtiyaridir.
e-Fatura düzenleme zorunluluğu olan mükelleflerin e-Fatura yerine kağıt ortamda fatura düzenlenmesini vergi idaresi, VUK hükümleri açısından
faturanın hiç düzenlenmemiş olduğunu kabul ederek, özel usulsüzlük cezasına konu etmektedir (Özdemir, 2020: 212).

internet
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/
e-FaturaPortaliKullanimKilavuzu-v1.5.pdf,
adresinden “E-Fatura Portalı Kulllanım Kılavuzu” başlıklı yazıyı okuyunuz.
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E-Arşiv Fatura
E-Arşiv Fatura, e-Fatura uygulamasına kayıtlı
olan mükelleflerin bu uygulamaya kayıtlı olmayan
kullanıcılara (vergi mükellefleri veya vergi mükellefi olmayanlar), belirlenen standartlara uygun
olarak elektronik ortamda oluşturdukları e-Arşiv
Faturasının bir nüshasını, alıcısının talebine göre
kâğıt ortamında veya elektronik ortamda iletme ve
kendilerine kalan nüshayı ise elektronik ortamda
muhafaza ve ibraz etme imkanı sağlayan bir uygulamadır (Altaş, 2015).
Satıcı ve alıcının her ikisinin de e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde, bunlar arasında düzenlenen faturaların tamamının
e-Fatura olması gerekmektedir.
e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının
30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler
açısından 5.000-TL’yi) aşması halinde, söz konusu
faturaların “e-Arşiv Fatura” portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur (VUK GT No 433). Aynı
günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca
birlikte değerlendirilmekte olup, faturaların vergi
dâhil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak
düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır (Özdemir, 2020: 217).

dikkat
Satıcı ve alıcının her ikisinin de e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar arasında e-Fatura
düzenlenmek zorunda iken, bu uygulamanın
dışındaki mükelleflere veya nihai tüketicilere ise
e-Arşiv Fatura düzenlenmektedir.

yaptıkları işlerin bedellerini aşağıdaki belgelerden
herhangi biri ile tevsik etmek zorundadırlar (VUK
md. 233):
• Perakende satış fişleri,
• Makineli kasaların kayıt ruloları,
• Giriş biletleri,
• Yolcu taşıma biletleri.
Fatura yerine geçen belgeler bu belgelerde işletme veya mükelleflerin adı, düzenleme tarihi ve
alınan paranın miktarı gösterilir. Bir işlem için perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt rulosu
ve bilet verilebilmesi için öngörülen şartlar şöylece
belirtilebilir:
• Alınan malın satılmak için alınmaması (satışın faturaya bağlanması gereken nitelikte
olmaması),
• Satış bedelinin fatura için belirlenen parasal
sınırı geçmemesi.
Bu belgelerin üzerinde; işletme veya mükellefin
adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı
gösterilir. Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası dahilinde teselsül
ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak
düzenlenir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanılıp da müşteriye fiş verilmemesi
halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye
verilmesi zorunludur (Oktar, 2018: 276).
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar; teknolojik
gelişmeler çerçevesinde teknik ve fonksiyonel özellikleri GİB tarafından yeniden belirlenen, internet
yoluyla GİB’e güvenli şekilde veri aktarabilen ve
iletişim kurabilen bilgisayar tabanlı cihazlardır. Bu
yeni cihazlar yazar kasa olarak bilinen klasik ödeme kaydedici cihazlar ile alışverişlerde kredi kartları için kullanılan POS cihazlarının özelliklerini bir
arada bulundurmakta ve dolayısıyla hem bankacılık, hem de fiş kesme işlemlerinin bir arada yapılmasına imkan sağlamaktadır (Tuncer, 2013: 4).

Fatura Yerine Geçen Belgeler
Fatura yerine geçen belgeler veya perakende
satış vesikaları, belli tutarın altındaki satışlar için
düzenlenebilecek belgelerdir. Bunlarla belgelenebilecek giderler, genel gider niteliğinde olan harcamalardır. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit
usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin nihai tüketicilere yaptıkları
ve fatura vermek zorunda olmadıkları satışları ve
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internet
https://ynokc.gib.gov.tr/Home/SSS adresinden “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Sık Sorulan Sorular” başlıklı
yazıyı okuyunuz.
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Gider Pusulası

Müstahsil Makbuzu

Gider pusulası VUK bakımından fatura düzenlenmesi gerekli ve mümkün olmayan hallerde
gerek alan açısından gelirin tevsiki gerekse veren
açısından giderin tevsiki amacıyla verilmesi zorunlu bir belgedir (Ünal, 1997: 3).
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit
usulde tespit edilenlerle defter tutmak zorunda
olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan
satın aldıkları mal için düzenleyip işi yapana veya
malı satana imza ettirdikleri gider pusulaları vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir (VUK md. 234). Gider pusulası düzenlenmesinde faturada olduğu gibi parasal bir sınır
öngörülmemiştir.
Gider pusulası; işin mahiyeti, emtianın cins ve
nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın
adlarıyla soyadlarını (tüzel kişilerde unvanlarını) ve
adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak
tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana
tevdi olunur (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 131).
Günümüzde gider pusulasının elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabının talebi doğrultusunda kendisine elektronik ortamda veya kâğıt
olarak iletilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve
ibrazı ile GİB’e yine elektronik ortamda iletilmesine veya raporlanabilmesine imkân sağlanmıştır.
Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üzerinden
e-Gider Pusulasında bulunan bilgileri de ihtiva
eden e-Gider Pusulası Bilgi Fişinin iki nüsha halinde üretilmesi ve taraflarca imzalanması halinde; bu
bilgi fişi nüshaları da e-Gider Pusulasının kâğıt nüshaları yerine geçmektedir (Özdemir, 2020: 228).

Müstahsil makbuzu, gider pusulası uygulamasında olduğu gibi, fatura düzenlenme mecburiyetinin olmadığı durumlarda, fatura yerine düzenlenmesi zorunlu olan bir belgedir. Müstahsil
makbuzu, defter tutmak mecburiyetinde olmayan
çiftçilerden satın alınan zirai ürünler için düzenlenir. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit
usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler “gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden” satın aldıkları malların bedelini
ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye
ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar (VUK md. 235).
Bazı hallerde tüccarlar; çiftçilere avans para verip, bunun karşılığı olan ürünleri mahsul yetiştikçe ayrı ayrı partiler halinde veya bir defada alırlar.
Avans verilmek suretiyle yapılan satın almalarda;
müstahsil makbuzu avans para verildiği sırada değil malın teslim alındığı sırada düzenlenir (Uysal ve
Eroğlu, 2009: 410).
Günümüzde e-Fatura uygulamasını kullanan
mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda
müstahsil makbuzu düzenlemek durumunda olanlar, e-Müstahsil Makbuzu uygulamasını kullanmak
zorundadır. E-Müstahsil Makbuzu, yeni bir belge
türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Müstahsil Makbuzu” belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir
(Akarca ve Şafak, 2020).

dikkat
e-Gider Pusulası uygulaması şimdilik ihtiyaridir.
Ancak GİB, mükellefleri veya mükellef gruplarını yazılı bildirim yapmak ve geçiş için en az 3 ay
süre vermek suretiyle e-Gider Pusulası uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

internet
https://www.dunya.com/kose-yazisi/e-mustahsilmakbuzu/474679 adresinden “e-Müstahsil Makbuzu” başlıklı yazıyı okuyunuz.

Serbest Meslek Makbuzu
Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının mesleki faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği
tahsilatları için düzenlemek zorunda olduğu bir
belgedir. Serbest meslek makbuzu, serbest meslek
erbabının özellikle mesleki faaliyet kapsamında
gerçekleştirilen para ve ayınlar şeklindeki tahsilatlar
için düzenlenen bir belgedir. Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı
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için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de
bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir
(VUK, md. 236).
Serbest meslek makbuzlarına;
• Makbuzu verenin soyadı, adı veya unvanı,
adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
• Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi,
• Alınan paranın miktarı,
• Paranın alındığı tarih
yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır (VUK, md. 237).
Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler
(diş hekimleri ile veteriner hekimler dâhil) tarafından kullanılacak kredi kartı okuyucularıyla düzenlenecek POS fişleri serbest meslek makbuzu olarak
kabul edilmektedir (VUK GT No: 382).
Günümüzde e-Serbest Meslek Makbuzunun
(e-SMM) elektronik ortamda oluşturulması, muhatabının talebi doğrultusunda kâğıt veya elektronik ortamda iletilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve GİB’e elektronik
ortamda iletilebilmesi veya raporlanabilmesine
imkan sağlanmıştır (VUK GT No: 509). e-SMM
uygulamasına dahil olan mükelleflerin e-SMM
belgelerini düzenlemeleri açısından elektronik
imza veya mali mühür kullanmaları gerekmektedir.
Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-SMM belgesinin, muhatabının
talebi üzerine ıslak imzalı kağıt çıktısı verilerek ya
da elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi zorunludur (Erdağ, 2020).

dikkat
Serbest meslek faaliyetine yeni başlayacak olanların işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın
sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dâhil olmaları ve e-Serbest Meslek
Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

Sevk İrsaliyesi
Sevk irsaliyesi, ister işletmenin merkez veya
şubeleri veya merkezle depo ve benzeri yerleri arasında olsun, isterse başka işletmeler arasında olsun,
ticari malların bir yerden diğer bir yere sevki sıra-
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sında düzenlenen ve malların nakli sırasında araçta
bulunması gereken bir belgedir. Dolayısıyla sevk
irsaliyesinin asıl amacı satıcıyı fatura kesmeye zorlamaktır (Kızılot, 1995: 1098).
Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının,
teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya
taşıttırılması halinde alıcının sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması şarttır.
Sevk irsaliyesinde bulunması gereken asgari bilgiler şöyledir (VUK md. 230):
• Sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihi, seri ve
sıra numarası,
• Sevk irsaliyesini düzenleyen satıcı veya malı
sevk edenin; adı, soyadı ile varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
• Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa
vergi dairesi ve hesap numarası.
E-İrsaliye uygulaması, mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi
amacıyla; hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, uygulamaya
kayıtlı olan mükellefler arasında elektronik belge
olarak düzenlenmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz
edilmesini kapsar (VUK GT No: 509).
Kağıt irsaliyede bulunması gereken bilgiler dışında, e-irsaliye düzenlenirken fiili sevk tarihinin
yanı sıra saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı bilgilerinin de bulunması zorunludur. Ayrıca e-İrsaliye
belgesinin malın fiili sevk zamanından önce düzenlenmesi ve GİB Sistemine iletilmesi gerekmektedir.
Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin
bir örnek kâğıt çıktısının bulundurulması ya da
elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması
zorunludur. E-İrsaliyelerin kağıt çıktısının, satıcı
tarafından alıcıya fiilen teslim edilen malların tespitinde bir teslim/tesellüm belgesi veya bir tutanak
amacıyla kullanılmasının önünde herhangi bir engel yoktur (Aygül, 2020).

internet
https://www.alomaliye.com/2020/06/15/
e-irsaliye-uygulamasinin-kapsamigenisliyor/ adresinden “e-İrsaliye Uygulamasının Kapsamı Genişliyor” başlıklı
yazıyı okuyunuz.
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Taşıma İrsaliyesi
Taşıma irsaliyesi, sadece taşımacılık faaliyetinde
bulunan; eşya, yük taşıyan veya araç çeken çekici
nakliye işi ile uğraşanlar tarafından düzenlenen bir
belgedir. Buna göre, ücret karşılığında eşya nakleden
gerçek ve tüzel kişiler, naklettikleri eşya için taşıma
irsaliyesi düzenlemek zorundadır. Taşımanın kara,
deniz, demiryolu ile yapılması, ücret karşılığında
taşınan eşyanın ticari mal veya ev eşyası niteliğinde
olması sonucu değiştirmez (VUK md. 240/A).
Taşıma irsaliyesinde bulunması gereken asgari
bilgiler; düzenleyen gerçek işi ise adı, soyadı, TC
Kimlik veya vergi sicil numarası, adresi; tüzel kişi ise
ticaret unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası
ve adresi ile ve aracın plaka numarasından oluşmaktadır. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana,
bir nüshası eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya
kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan
nezdinde saklanır. Mallarını kendi aracıyla taşıyanlar
taşıma irsaliyesi düzenlemek zorunda değildir (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 133). Taşıma irsaliyesi sevk
irsaliyesinden ayrı bir belge olup, taşıma işletmesi tarafından yapılan taşımalar ilgili ilgili kullanılır.

dikkat
Sevk irsaliyesi, ticari malların bir yerden diğer
bir yere sevki sırasında düzenlenirken, taşıma
irsaliyesi her türlü malın nakliyeci tarafından
taşınması sırasında düzenlenir.

Yolcu Listesi
Şehirlerarasında yapılan yolcu taşımalarında
VUK md. 233 gereğince yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur olan mükellefler (T.C. Devlet Demiryolları hariç) taşıtların her seferi için müteselsil seri
ve sıra numaralı ve oturma yerlerini planlı şekilde
gösteren iki nüsha yolcu listesi düzenlerler ve bu
listenin bir nüshasını sefer sonuna kadar taşıtta
ve diğer nüshasını işyerinde bulundururlar (VUK
md. 240/B).
Yolcu taşıma biletlerinin acenteler tarafından
kesilmesi halinde yolcu listeleri 3 nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası bu kimseler tarafından saklanır. Yolcu listesi taşıma işlemlerinin fiziksel görünümlerini tespit etmek için düzenlenir (Karakoç,
2017: 330).

Yolcu listelerinde, aşağıda yer alan bilgilerin bulunması gerekir:
• Yolcu listesini düzenleyen işletmenin adı
veya unvanı ile adresi,
• Taşıtı işleten mükellefin adı, soyadı varsa
unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
• Taşıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati,
• Bilet numaraları işaretlenmek suretiyle yolcu sayısı ve toplam hasılat tutarı.
Şehirlerarası yolcu taşıma amacına yönelik olmayan, başladığı noktada veya herhangi bir yerde
bitebilen, bir programa bağlı olarak yapılan turizm
faaliyetinde bulunan firmaların, düzenledikleri turlara ait araçların seyri sırasında; buna ilişkin belge
ve bilgilerin bulunması ve istenildiğinde yetkililere
ibraz edilmesi şartıyla ayrıca yolcu listesi ve yolcu
taşıma bileti aranmaz (Özdemir, 2020: 148-149).

Günlük Müşteri Listesi
Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri,
odalar, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak
müteselsil seri ve sıra numaralı günlük müşteri listeleri düzenler ve işletmede bulundururlar (VUK
md. 240/C). Bu listelerin günlük olarak düzenlenmesi zorunludur. Bu belge üzerinde müşterinin
oda ücretinin de yazılması gerekir.
Günlük müşteri listesinde; mükellefin adı, soyadı, varsa unvanı ve adresi, oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti
ile düzenleme tarihi gibi bilgiler bulunur.
Konaklama tesislerinde konaklayan ve bu tesislerin hizmetlerinden yararlananlar günlük müşteri
listelerinde gösterilir. Konaklayan kişilerin bu tesislerden ayrılmaları halinde, günlük müşteri listelerindeki toplam gün sayısına göre hizmetin bedeli
hesaplanır ve buna uygun olarak fatura düzenlenir.
Dolayısıyla konaklama tesislerindeki faturaların
dayanağını günlük müşteri listeleri oluşturur (Arıca, 2006: 104).

Ücret Bordrosu
Ücret Bordrosu işverenlerin her ay çalıştırdıkları hizmet erbabına ödedikleri ücretler için düzenlemek zorunda oldukları bir belgedir. İşverenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları

93

5

Mükellefin Ödevleri

dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir. Vergiden muaf olan ücretliler ile diğer ücret üzerinden
vergiye tabi hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri için bordro düzenlenmeyeceği hüküm altına
alınmıştır (VUK, md. 238).
Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafından gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe
kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından
imzalanır (Özdemir, 2020: 135).

Muhabere Evrakı
Tüccarların her tür ticari muameleleri dolayısıyla yazdıkları ve aldıkları mektuplar, telgraf, teleks vb.
muhabere yazışma ve haberleşme evraklarını oluşturur. Mükelleflerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler
nedeniyle ortaya çıkan alacak ve borçları için bono veya poliçe düzenlemeleri de bu kapsamda değerlendirilir. Gönderilen ve gelen muhabere evrakının dosyada saklanması zorunludur (VUK md. 241).

Diğer Belgeler
Vergi mevzuatımız gereğince belirli işleri yapan mükelleflerin düzenlemek zorunda oldukları ancak yukarıda sayılan belgeler kadar yaygın kullanılmayan bazı belgeler de bulunmaktadır. Söz konusu belgelerin bazıları:
Adisyon, Reçete, Ambar Tesellüm Fişi, Döviz Alım/Satım Belgesi, Dekont, Sigorta Poliçesi, İşlem Sonuç Formu, Ödünç Sözleşmesi, Uygunluk Belgesi vb. (Özdemir,
2020: 151-157).

dikkat
Genellikle masada servis yapılan ve gerçek usulde vergiye tabi olan işletmeler tarafından düzenlenen “Adisyon”, Vergi Usul Kanunu ile değil,
VUK Genel Tebliğ ile kullanılması zorunlu hale
getirilmiş bir belgedir.

Yaşamla İlişkilendir
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığının 29.07.2013 tarih ve 93767041-125[6-2012/7]-139 sayılı
özelgesi:
Vergi Usul Kanunu’nun 234’üncü maddesinde yer alan hükme göre; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,
kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve
çiftçilerin vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi
yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura
hükmündedir.
Bu itibarla, araç kiralama faaliyetinizde kullanılmak üzere mükellef olmayan kişilerden kiralanan
araçlar için ödenen kira bedellerinin gider pusulası düzenlenmek suretiyle belgelendirilmesi gerekmektedir.
Kaynak: https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat
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Öğrenme Çıktısı
3 Belge düzenine ilişkin ödevlerin kapsamını açıklayabilme
4 Ülkemizde e-belgelerin kullanımını ve faydalarını ifade edebilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

E-Fatura ile E-Arşiv Fatura
arasındaki farklar nelerdir?

https://www.nevzaterdag.
com/e-serbest-meslekmakbuzu-ne-zamanzorunlu-oluyor/ adresinden “e-Serbest Meslek
Makbuzu Ne Zaman
Zorunlu Oluyor?” başlıklı
yazıyı okuyunuz.

Sevk irsaliyesinin kullanımını anlatınız ve sevk irsaliyesinin düzenlenmesi ile
fatura düzenlenmesi arasındaki ilişki kurulmasını tartışınız.

DEFTER TUTMA ÖDEVİ
Türk vergi sisteminde yer alan bazı vergilerin
hesaplanması defter ve kayıt sistemine dayandırılmışken, bazıları ise defter ve kayıt tutmayı gerektirmez. Defter ve kayıt sistemi özellikle ilgili verginin
matrahının doğru bir şekilde belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Defter Tutmanın Amacı
Vergi hukukunda kayıt ve belge düzenini sağlamak amacıyla mükellefe defter tutma ödevi verilmiştir. VUK’da mükelleflere defter tutma ödevi
verilmesinin amacı şu şekilde belirtilmiştir (VUK
md. 171):
• Vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek,
• Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini
tespit etmek,
• Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek,
• Vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek,
• Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla, üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek.
Yukarıda sayılan bu amaçlardan ilk dördü, mükellefe yönelik olup defter tutan mükellefin vergilendirme ile durumlarını defterle belirleyebilmeye

ve deftere dayalı olarak inceleyip denetlemeye yöneliktir. Son amaç ise, mükellef ile işlem ve ilişkide
bulunan kişiler hakkında karşıt inceleme yapma
imkanı sağlamaya yöneliktir (Karakoç, 2017: 304).
Vergi kanunlarına göre tutulan defterler her
şeyden önce vergi açısından delil niteliği taşırlar.
Tutulan defter ve belgeler ve bunlarda yer alan bilgiler, aksi ispat edilinceye kadar defter ve kayıtlar
ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere ve
iktisadi ticari icaplara uygun olduğu kabul edilir.
Bu duruma defter ve belgelerin “doğruluk karinesi”
adı verilir.
Defterlerin delil olarak gösterilebilmesi için
gerçekleri yansıtacak şekilde usulüne uygun olarak tutulmuş olmaları şarttır. Defterlerin tacirlerin
birbirleri arasındaki ilişkilerde lehe veya aleyhe delil olma niteliklerine yönelik şartlar Türk Ticaret
Kanunu’nda düzenlenmiştir (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 135).

dikkat
Olası bir davada defterlerin mükellefin lehine
delil olabilmesi için eksiksiz olarak tutulmalarının yanı sıra, açılış ve kapanış onaylarının da
usulüne uygun şekilde ve zamanında yaptırılması gerekir.
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Defter Tutmak Zorunda Olan
Mükellefler
Vergi Usul Kanunu’na göre defter tutmak zorunda olan mükellefler şu şekilde sayılmıştır (VUK
md. 172):
• Ticaret ve sanat erbabı,
• Ticaret şirketleri,
• İktisadi kamu müesseseleri,
• Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,
• Serbest meslek erbabı,
• Gerçek usulde vergiye tabi çiftçiler.
Buna karşılık Vergi Usul Kanunu’na göre defter tutmak zorunda olmayan gerçek ve tüzel kişiler
şunlardır (VUK md. 173):
• Gelir vergisinden muaf olan esnaf,
• Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler,
• Gelir Vergisi Kanunu’na göre kazançları basit usulde tespit edilenler,
• Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi
kamu müesseseler,
• Kurumlar vergisinden muaf dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler.
Defter tutma ödevinin başlaması açısından işe
başlama tarihi önem arz etmektedir. Defter tutmak
zorunda olan mükellefler yeni işe başlamaları halinde işe başlama tarihinden önce defterlerini tasdik ettirmek zorundadırlar (VUK md. 221).
Defterler hesap dönemi esasına göre tutulmaktadır. Kayıtlar her hesap dönemi başında açılmakta ve her hesap dönemi sonunda kapatılmaktadır.
Hesap dönemi kural olarak takvim yılıdır (Oktar,
2018: 250).

Mükelleflerin Tuttukları Defterler
Ticari kazanç sahipleri ve kurumlar defter tutma bakımından birinci sınıf tüccar ve ikinci sınıf
tüccar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır (VUK
md. 176). Bu ayırımda genellikle mükelleflerin hukuki yapısı esas alınmaktadır. Ayrıca tüccarların iş
hacmi dikkate alınarak veya ihtiyari olarak birinci
sınıf tüccar olma imkanı tanınmaktadır.
Birinci sınıf tüccarların bilanço esasına göre tutmaları gereken defterler; Yevmiye Defteri, Defterikebir (Büyük Defter) ve Envanter Defteri olarak
sayılabilir.
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Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve maddeler halinde tertipli
olarak yazıldığı defterdir (VUK md. 183).
Defterikebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan
işlemleri buradan alarak usulüne göre hesaplara
dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan
defterdir (VUK md. 184).
Envanter defteri, işe başlama ve müteakiben her
hesap döneminin sonunda çıkarılan envanter ve
bilançonun kaydedildiği defterdir. Bilançonun envanter defterine kaydedildiği güne “Bilanço Günü”
adı verilmektedir (VUK md. 185).
İkinci sınıf tüccarlar İşletme Hesabı Defteri tutmaktadırlar. İşletme hesabı defterinin sol tarafına
giderler, sağ kısmına ise hasılat kaydedilmektedir.
Gider kısmına, satın alınan mallar veya yaptırılan
hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler kaydedilmektedir. Hasılat kısmına ise, satılan mal bedeli
veya yapılan hizmet karşılığında tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılatlar işlenmektedir (VUK md. 194).
Serbest meslek erbapları, Serbest Meslek Kazancı Defteri tutmak zorundadırlar. Bu defterin sol tarafına giderlerin türü ile yapıldığı tarih, sağ tarafına
ise hasılatın alındığı tarih, tutarı ve kimden tahsil
edildiği kaydedilmektedir. Hekimler meslekleri gereği tutukları protokol defterinde serbest meslek
kazanç defterindeki bilgilere yer vermeleri koşuluyla serbest meslek kazanç defteri tutmayabilirler
(VUK md. 210).
Belirli faaliyetlerle uğraşan mükellefler yukarıda
belirtilen defterlerin yanı sıra bazı özel defterleri de
tutmak zorundadırlar. Bu özel defterler ve bunları
tutmak zorunda olan mükellef grupları aşağıdaki şekilde sayılabilir (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 136):
• İmalat Defteri – birinci sınıf tüccarlardan
devamlı olarak imalat işi ile uğraşanlar
(VUK md. 197),
• Bitim İşleri Defteri – birinci ve ikinci sınıf
tüccarlardan müşterilerine ait malları ücret
karşılığı işleyenler (VUK md. 200),
• Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Defteri – BSMV’nin konusuna giren işlemleri
yapan banka, banker ve sigorta şirketleri
(VUK md. 204),
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Damga Vergisi Kayıt Defteri – damga vergisine ilişkin kayıtları muhasebe defterinde
tutmayanlar (VUK md. 205),
Yabancı Nakliyat Kurumları Hasılat Defteri
– yabancı nakliyat kurumları veya bunları
temsil eden şube ve acenteler (VUK md.
207,
Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına
Ait Kayıtlar – birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbapları elde ettikleri
menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarını
ayrı bir sayfaya veya deftere kaydederler
(VUK md. 208),
Ambar defteri – depo, ardiye veya nakliye
ambarı işletenler (VUK md. 209.

dikkat
Tüm ilgili tüccar ve serbest meslek erbapları tarafından tutulması zorunlu olan; yevmiye defteri, defterikebir, envanter defteri, işletme hesabı
defteri ve serbest meslek kazancı defteri genel
defterler olarak da adlandırılmaktadır.

Defter Tutmada Kayıt Düzeni
Defterlerin kayıt düzenine ilişkin usullere
VUK’un 215-219. maddeleri ile Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliğinde yer verilmiştir. Kayıt
düzenine ait usuller kısaca şu şekilde belirtilebilir:
• Defter ve kayıtlar Türkçe tutulmalıdır ve
Türk harfleri kullanılmalıdır. Ancak, Türkçe kayıt bulunmak kaydıyla başka dilde kayıt da yapılabilir.
• Defter kayıtlarında uluslararası rakamlar
kullanılır.
• Kayıt ve belgelerde değer ölçüsü olarak
Türk para birimi kullanılmalıdır. Ödenmiş
sermayesi en az 100 milyon ABD Doları ve
bunun en az % 40 yabancılara ait olan işletmelere, kayıtlarını Türk para birimi dışında
başka bir para birimiyle tutmalarına Cumhurbaşkanı tarafından izin verilebilir (VUK
md. 215). Belgeler Türk Parası karşılığı gösterilmek şartıyla yabancı para birimine göre
düzenlenebilir.

•
•
•

•

•

Defterlere yazı mürekkeple veya makine ile
yazılır (VUK md. 216).
Defterler hesap dönemi itibariyle (12 aylık)
tutulur.
Yanlış kayıtlar muhasebe ilkelerine göre
düzeltilir. Yevmiye defterinde yer alan maddelerde yanlış yapılmış ise, bu yanlışlar
muhasebe ilkelerine göre tersine kayıtla düzeltilir. Diğer defterlerde yanlışlık yapılmış
ise, düzeltme yanlış rakam ve yazı okunacak
şekilde üzeri çizilmek, üst veya yan tarafına
doğrusu yazılmak suretiyle yapılır (VUK
md. 217).
Defterlerdeki kayıtlar arasında satır çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.
Ciltli defterlerde defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda
bunların sırası bozulamaz, bu yapraklar yırtılamaz ve yok edilemez (VUK md. 218).
İşlemler defterlere zamanında kaydedilir.
İşlemlerin işin hacmine ve icabına uygun
olarak muhasebe kayıtlarının en geç 10 gün
içinde yapılması gerekir. Kayıtların devamlı
olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını
taşıyan işlemler defterlere işlenmiş sayılır.
Buna rağmen, bu kayıtların esas defterlere
45 günden daha geç intikal ettirilmesine
izin verilmez (VUK md. 219).

dikkat
Günümüzde belge düzeninde ve defter tutmada
elektronik uygulamaların yaygınlaşması ile birlikte muhasebe kayıtlarının tamamı bilgisayar
aracılığıyla ve genellikle günü gününe yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması gereken
defterlerin tümü, kural olarak tasdik edilmesi gereken defterlerdir. Tasdiki zorunlu olan defterler şu
şekilde belirlenmiştir (VUK md. 220):
• Yevmiye ve envanter defterleri,
• İşletme defteri,
• Çiftçi işletme defteri,
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• Nakliyat vergisi defteri,
• Yabancı nakliyat kurumları hasılat defteri,
• Serbest meslek kazanç defteri,
Yukarıda sayılan defterlerin yerine tutulması
uygun görülen defterlerin de tasdik edilmesi zorunludur. Bu kuralın tek istisnası Büyük Defterdir
(Defterikebir). Çünkü Büyük Defterdeki kayıtlar yevmiye defterindeki kayıtların hesaplara göre
dağıtılarak yansıtılmasından ibarettir (Karakoç,
2017: 319). VUK’a göre Büyük Defter tutulması
zorunlu olmakla birlikte, tasdiki zorunlu değildir.
Ancak TTK’ya göre büyük defterin de tasdiki zorunludur.
Defterlerin tasdik makamı işyerinin, işyeri olmayanlar için ikametgâhının bulunduğu yerdeki
noter veya noterlik görevini ifa edenler, menkul
kıymet ve kambiyo borsasındaki acenteler için borsa komiserliğidir. Anonim ve limited şirketler ile
kooperatiflerin kuruluş aşamasında defterler, şirket
merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğü
tarafından tasdik edilir (VUK md. 223).
Tasdik edilen defterin ilk sayfasına tasdik şerhi
yapıştırılır. Bu tasdik şerhinde; defter sahibinin adı,
soyadı, varsa unvanı, vergi dairesi, işi, defterin türü,
sayfa sayısı, hesap dönemi, tasdik tarihi ve numarası ile tasdik makamının mührü ve imzası yer alır.
Defterlerin tasdik işlemi sayfaların birbirini takip
eden sayılarla numaralandırılması ve her bir sayfanın tasdik makamının resmi mührü ile mühürlenmesi suretiyle yapılır. bu bilgilerin defterlerin ilk ve
son sayfalarına yapıştırılarak gerçekleştirilir (Oktar,
208: 271).
Vergi Usul Kanunu’nda defterlerin tasdik zamanı, farklı hususlar göz önünde bulundurularak
düzenlenmiştir.
Öteden beri işe devam etmekte olanlar yeni dönemde yeni defter kullanacaklarsa defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda tasdik ettirirler.
Buna uygulamada “yenileme tasdiki” adı verilir.
Normal hesap dönemine uygun faaliyette bulunan
mükellefler hesap döneminin son ayı olan Aralık
ayı içinde; özel hesap dönemini takip eden mükellefler ise, önceki özel hesap döneminin son ayı
içinde defter tasdiklerini yaptırmak zorundadırlar.
Öteden beri işe devam etmekle olanlar yeni
dönemde eski (önceki) dönem defterlerinin dolmaması nedeniyle bunları yeni dönemde de kullanacaklarsa defterin kullanılacağı hesap döneminin
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ilk ayında bunların tasdik ettirilmesi gerekir. Buna
uygulamada “devam tasdiki” adı verilir. Bu duruma göre normal hesap dönemine uygun faaliyette
bulunan mükellefler hesap döneminin ilk ayı olan
Ocak ayı içinde, özel hesap dönemini takip eden
mükellefler ise, özel hesap döneminin ilk ayı içinde
defter tasdiklerini yaptırmak zorundadırlar (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 136-137).
Yeni işe başlayanlar işe başlama tarihinden
önce, sınıf değiştirenler sınıf değiştirme tarihinden
önce, yeni bir mükellefiyete girenler mükellefiyete
giriş tarihinden önce, muaflıktan mükellefiyete geçenler muaflığın kalktığı tarihten itibaren 10 gün
içinde defterlerini tasdik ettirmek zorundadırlar.
Yıl içinde defteri dolanlar yeni defterleri tutmaya
başlamadan önce bunları tasdik ettirmek zorundadırlar (VUK md. 221).

dikkat
Vergi Usul Kanununa göre Defterikebirin tutulması zorunlu, ancak tasdiki zorunlu değildir.
Buna karşılık Türk Ticaret Kanunu’na göre ise
Defterikebirin hem tutulması zorunlu, hem de
tasdiki zorunludur.

Elektronik Defter Tutulması
Elektronik Defter (E-Defter), şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya
Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu
olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür (VUK mük. md.
242). Ülkemizde bilgi teknolojilerinden yararlanarak
mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla e-defter
tutma zorunluluğu getirilmiştir (Özer, 2015: 65).
E-Fatura kapsamındaki tüm mükellefler, 2018
veya sonraki yıllar brüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi
aşan mükellefler ile bağımsız denetime tabi olan
şirketler e-defter uygulamasına geçmek ve edefter.
gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen
defterleri e-Defter olarak tutmak zorundalar (ED
GT No: 3). Elektronik defter tutma zorunluluğu
getirilen mükellefler kâğıt ortamında defter tutamazlar. Bu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.
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Şimdilik format ve standartları Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından yayınlanan yevmiye defteri
ve defterikebir e-Defter olarak tutulabilmektedir.
Ancak, ilerleyen dönemde Vergi Usul Kanununa ve
Türk Ticaret Kanununa göre tutulması gereken diğer defterlerin de e-Defter kapsamına alınması söz
konusudur. E-defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son
ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine
geçer (GİB, 2020c).

dikkat
E-Defter şeklinde tutulan yevmiye defteri ve
defterikebirin tasdiki ödevi yoktur. Her yıl
ilk ayın beratının alınması açılış tasdiki, son
ayının beratının alınması ise kapanış tasdiki
yerine geçer.

Defter-Beyan Sistemi
Defter-Beyan Sistemi serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler
ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının
elektronik ortamda tutulması, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan sistemdir. Serbest meslek
erbapları, işletme hesabı esasına göre defter tutan
mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin
bu sistemi kullanmaları zorunludur.

Defter-Beyan Sistemi ile vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması, kayıtlardan hareketle defter ve beyannamelerin elektronik olarak oluşturulması ve muhafaza edilmesi,
bu sayede yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması, kayıt dışı
ekonominin önlenmesi ve vergiye gönüllü uyumun
artırılması amaçlanmaktadır (GİB, 2020d).
Sisteme www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak; gelir, gider, çalışan, stok, sabit
kıymet gibi kayıtlar elektronik ortamda yapabilir,
bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda defterler oluşturabilir ve beyannameler hazırlanarak
onaylanabilir.
Defter-Beyan Sistemi üzerinden, işletme defteri,
çiftçi işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri,
amortisman defteri, envanter defteri, damga vergisi
defteri, ambar defteri ile bitim işleri defteri elektronik ortamda tutulabilecektir. Ayrıca VUK kapsamında düzenlenme zorunluluğu bulunan fatura ve
fatura yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi ve benzer diğer vesikalar, özel mevzuatlarında yer
alan düzenlemelere uygun olarak, Defter-Beyan Sistemi üzerinden veya bu Sistem vasıtasıyla elektronik
ortamda düzenlenebilecektir (VUK GT No: 486).

internet
https://asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/
defterbeyan.pdf adresinden “Defter Beyan
Sistemi” başlıklı yazıyı okuyunuz.

Öğrenme Çıktısı
5 Defter tutmanın amacını ve kapsamını özetleyebilme
6 Defter tutmada kayıt düzenine ilişkin usulleri açıklayabilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

E-Defter tutulmasının kapsamı hangi süreçlerle belirlenmiştir?

https://dergipark.org.tr/
tr/download/article-file/218410, adresinden
“Türkiye’de Muhasebe
Uygulamalarından E-Defter
ve E-Fatura Uygulaması”
başlıklı makaleyi okuyunuz.

Defter tutma ödevinin
elektronik ortama geçmesinin Türk vergi sistemi
açısından sonuçlarını anlatınız.
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BEYANNAME VERME ÖDEVİ
Türk vergi sisteminde bazı vergiler beyana tabi
iken, bazıları beyana tabi değildir. Beyana tabi vergilerde matrah, mükellefin beyanı üzerine tespit
edildiğinden, beyanname verme ödevi sistemin temel unsurunu oluşturmaktadır. Günümüzde, gerçek matrahı en iyi mükellefin kendisinin bileceği
noktasından hareket eden beyan sistemi, çağdaş bir
beyan yöntemi olarak kabul edilmiştir. Beyanname
verme ödevi, beyana dayanan vergilerin mükellefleri için geçerli bir ödevdir (Şenyüz, Yüce, Gerçek,
2020: 139).
Beyana dayanan tarhta, vergi dairesi kendisine
verilen beyanname üzerinde yer alan bilgilere göre
tarh işlemini yapmaktadır. Dolayısıyla mükellef
veya vergi sorumlusu tarafından verilen beyannamelerde yer alan veriler hazır olarak vergi dairesine
geldiği için, vergi dairesi kolay bir şekilde tarh işlemini yapabilmektedir (Karakoç, 2017: 296).
Mükellef veya vergi sorumlusu tarafından verilen beyannameler genellikle ilgili verginin adı ile
anılır. Örneğin, katma değer vergisi için vergilen
beyannameye Katma Değer Vergisi Beyannamesi
denir. Bir yılda elde edilen gelirlerin beyanı için
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi kullanılır.
Türk vergi sisteminde yer alan beyana dayanan
vergiler şunlardır: Gelir Vergisi, Gelir Geçici Vergi,
Kurumlar Vergisi, Kurumlar Geçici Vergi, Katma
Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Şans Oyunları Vergisi,
Gümrük Vergisi, Damga Vergisi, Veraset ve İntikal
Vergisi, Konaklama Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi.
Günümüzde bu vergilere ilişkin beyannamelerin tamamı elektronik ortamda verilmektedir. Genel olarak beyannamelerin şekli ve içeriği Hazine
ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup,
verilendirmeyi ilgilendiren tüm bilgileri içermektedir. Beyanname ekinde verilmesi gereken liste,
cetvel vb. varsa bunların beyannameye ilavesi şarttır. E-Beyannameler, beyannamenin kanuni olarak
teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’a
kadar gönderebilmektedir (GİB, 2020e).
Yukarıda belirtilen beyannamelerin bazıları serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali
müşavirlerce imzalanması zorunludur. Kurumlar
vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir
vergisi mükelleflerinden, aktif toplamı ve net satışlar toplamı;
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•

•

Bakanlıkça belirlenen hadleri aşmayanlar,
Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerini, Muhtasar Beyannameleri ve
Katma Değer Vergisi Beyannamelerini serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali
müşavirlere imzalatmak zorundadırlar.
Belirlenen hadleri aşan mükellefler ise, beyannamelerini yeminli mali müşavirlere
tasdik ettirmektedirler (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 140).

Beyannamelerin Verilme Yeri ve
Zamanı
Beyannameler ilke olarak mükellefin veya vergi
sorumlusunun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilir (VUK md. 4). Beyannamelerin verilme zamanı ise ilgili vergi kanunlarında ayrı ayrı düzenlenir.
Bu nedenle, başlıca vergi kanunlarında beyanname
verme sürelerine kısaca değinmekte yarar vardır.
Gelir vergisinde, yıllık beyannamenin ait olduğu takvim yılını takip eden yıl içinde verilmesi
esastır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 92. maddesine
göre beyannamelerin verilme süresi şu şekildedir
(VUK Sirküleri No: 115);
• Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi veren mükellefler, Mart ayının son günü,
• Sadece basit usulde vergiye tabi olanlar Şubat ayının son günü,
• Memleketi terk edenlerin beyannameleri
terkten önceki 15 gün içinde,
• Ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4
ay içinde,
• Dar mükellefler tarafından kazanç ve irat
elde edilmesi durumunda, kazanç ve iratların iktisap edildiği tarihten itibaren münferit beyanname 15 gün içinde verilir
(GVK, md. 101).
GVK’nın 94. maddesi ile KVK’nın 15 ve 30.
maddelerine göre, vergi kesenler tarafından bir ay
veya üç ay içinde tevkifat yoluyla kesilen vergiler,
Muhtasar Beyannamesi aracılığıyla beyan edilir
ve ödenir. Çalışanların SGK’ya bildirilmesi ise
‘Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile yapılmaktadır.
‘Muhtasar Beyanname’ ile ‘Aylık Prim ve Hizmet
Belgesi’nin birleştirilmesi ile Muhtasar ve Prim
Hizmet Belgesi Beyannamesi takip eden ayın
26. günü bitimine kadar verilir (GVK, md. 119,
VUK Sirküleri No: 115).
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Gelir ve kurumlar vergisi açısından üçer aylık
dönemler itibariyle geçici vergi beyannamesi, bu
üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17. günü bitimine kadar verilir (GVK, mük. md. 120, VUK
Sirküleri No: 115).
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 25. maddesine
göre kurumlar vergisi beyannamesi, hesap dönemini takip eden dördüncü ay olan Nisan ayının son
günü bitimine kadar verilir.
Tasfiye ve birleşme beyannamesi, tasfiye ve birleşmenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün
içinde verilir.
Devir ve bölünme beyannamesi ise, devir veya
bölünmenin Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde verilir.
Katma Değer Vergisi Beyannamesi, mükellef
veya vergi kesmekle sorumlu tutulanlar tarafından
vergilendirme dönemini takip eden ayın 26. günü
bitimine kadar verilir (KDVK, md. 41, VUK Sirküleri No: 115).
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi verilme
süreleri, ÖTV’ye tabi listelere göre farklı tespit
edilmiştir. Akaryakıt ürünleri, madeni yağlar ve
solventleri kapsayan (I) sayılı listedeki mallar için
vergilendirme dönemi her ayın ilk 15 günü ve kalan günlerden oluşan dönemler olarak tespit edilmiş olup, beyanname verme de bu dönemi takip
eden 10. gününe kadar yapılır. Yani her ayın 25.
günü ile bir sonraki ayın 10. günü akşamına kadar ÖTV Beyannamesi verilir.
ÖTV’ye tabi Alkollü ürünler, tütün mamulleri ve kolalı gazozları kapsayan (III) sayılı liste ile
Elektronik ürünler, beyaz eşyalar ve lüks malları kapsayan (IV) sayılı liste ile (II) sayılı listedeki
mallardan kayıt ve tescile tabii olmayanlar (golf
arabası, jet-ski, kar arabası) için vergilendirme dönemi bir aylık dönem olarak tespit edilmiş olup,
beyanname verme de takip eden ayın 15. günü
akşamına kadar yapılır.
ÖTV’ye tabi (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile
tabi olan motorlu taşıtlara ait ÖTV Beyannamesi
ise, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verilir (ÖTVK, md. 14).

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Özel
İletişim Vergisi ertesi ayın 15. günü sonuna kadar
beyan edilir. Makbuz karşılığı ödemelerde Damga
Vergisi beyannamesi, takip eden ayın 26. günü
sonuna kadar verilir. (VUK Sirküleri No: 115).
Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde, ölüm
Türkiye’de gerçekleşmiş ise;
• Mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde, ölüm tarihinden itibaren dört ay
içinde,
• Mükelleflerin yabancı ülkede bulunmaları
halinde, ölüm tarihinden itibaren altı ay
içinde Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi verilir.
Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde, ölüm
yabancı ülkede gerçekleşmiş ise;
• Mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde, ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde,
• Mükellefler ölenin bulunduğu ülkede olmaları halinde, ölüm tarihinden itibaren
dört ay içinde,
• Mükelleflerin ölenin bulunduğu ülkeden
başka bir ülkede olmaları halinde, ölüm tarihinden itibaren sekiz ay içinde Veraset ve
İntikal Vergisi Beyannamesi verilir.
Diğer suretlerle gerçekleşen intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihten itibaren bir
ay içinde Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi
verilir.
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından düzenlenen
yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, yarışma
ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip
eden ayın 20. günü akşamına kadar Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi verilir (VİVK, md. 19).

dikkat
Uygulamada en çok verilen gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, KDV ve Muhtasar beyannamelerinin verilme süresi 115 No.lu Vergi
Usul Kanunu Sirküleri ile belirlenerek bu vergilerin ödeme süreleri ile eşitlenmiştir.
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Öğrenme Çıktısı
7 Vergi türlerine göre beyannamelerin verilme zamanını açıklayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Günümüzde hangi vergilere
ilişkin beyannameler elektronik ortamda verilmektedir? Açıklayınız.

Vergide Hazır Beyan Sistemi nedir?

Beyanname verme ödevinin
elektronik ortama geçmesinin Türk vergi sistemi açısından sonuçlarını anlatınız.

SAKLAMA VE İBRAZ ÖDEVİ
Mükelleflere defter ve belgelerini belirli süre
saklama ve bu süre içinde istendiğinde ibraz etme
ödevi de getirilmiştir. Defter ve belgeleri saklama
ve ibraz ödevi mükellefin beyanda bulunduğu matrah ve bilgilerin doğruluğunu kanıtlama yükümlülüğünün doğal sonucu olarak ortaya çıkan bir
ödevdir.

Saklama Ödevi
Defter tutmak zorunda olanlar, tuttukları defterler ile aldıkları ve verdikleri belgelerin suretlerini
bunların ilgili oldukları yılı takip eden takvim yılının başından başlayarak beş yıl süre ile saklamak
zorundadırlar (VUK md. 253). Örneğin, 2020
yılının defterleri 2021 yılından başlamak üzere
31.12.2025 tarihine kadar saklanmak durumundadır.
Defter tutmak zorunda olmayan mükellefler
ise almak zorunda oldukları fatura, gider pusulası
ve müstahsil makbuzlarını düzenleme tarihlerini
takip eden takvim yılı başında başlayarak beş yıl
süre ile saklamak zorundadırlar (VUK md. 254).
Beş yıl geçtikten sonra bu defter ve belgelerin ibrazı
istenemez. İstense de ibraz edilmediğinde vergi hukuk bakımından sonuçları doğmaz (Şenyüz, Yüce,
Gerçek, 2020: 141).
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İbraz Ödevi
Mükellefler esas itibariyle saklamak durumunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile
vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim
veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli
tüm bilgi ve şifreleri saklama süresi içinde yetkili
makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar. Vergi Usul
Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin
vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara kanuni
süresinde ibraz edilmemesi re’sen matrah takdiri
sebebi sayılmıştır (Karakoç, 2017: 338-339).
İbraz ödeviyle bağlı olarak son süre doğal olarak
saklama süresini aşamaz. Bu nedenle ibraz ödevinin yerine getirilmesinin istenebileceği son süre
beş yıl olarak dikkate alınır.

internet
https://dergipark.org.tr/tr/download/
article-file/789446 adresinden “Susma
Hakkı Çerçevesinde Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizleme Suçu” başlıklı makaleyi
okuyunuz.
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Öğrenme Çıktısı
8 Saklama ve ibraz ödevini açıklayabilme

Araştır 5

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

2021 yılına ait defterlerin
hangi yılın sonuna kadar
saklanması
zorunludur?
Açıklayınız.

https://dergipark.org.
tr/tr/download/articlefile/789446 adresinden
“Susma Hakkı Çerçevesinde Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizleme Suçu” başlıklı
makaleyi okuyunuz.

Beyanname verme ödevinin elektronik ortama geçmesinin Türk vergi sistemi
açısından sonuçlarını anlatınız.

DİĞER ÖDEVLER
Vergi Usul Kanununda yukarıda açıklanan ödevlerin dışında mükellefe yüklenen başka ödevler de bulunmaktadır. Bu ödevler; vergi levhası bulundurma, vergi incelemesine yardımcı olma ve bilgi verme, vergi
kimlik numarası alma ve kullanma, belirli ödeme ve tahsilatları tevsik etme gibi sayılabilir.

Vergi Levhası Bulundurma
Gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri her yılın Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına
esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi matrahlarını gösteren tasdikli levhayı almak ve bulundurmak zorundadırlar. Söz konusu mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden yazdırmak
suretiyle alırlar. Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler vergi levhalarını iş yerlerinin; merkezlerinde, şubelerinde, satış mağazalarında, çiftçilerin yazıhanelerinde veya taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında
bulundurmak zorundadırlar. Bundan amaç kolay yoldan mükellefiyetin tescil edilip edilmediğini tespit
etmektir (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 142).

Vergi İncelemesine Yardımcı Olma ve Bilgi Verme
Vergi incelemesi sırasında mükellefler vergi inceleme elemanına; çalışma yeri göstermek, inceleme ile
ilgili her türlü izahatı vermek, iş yerinin her tarafını gezip görmesini sağlamak veya envanter yapılması halinde araç, gereç ve personeliyle bu işlemlerin yapılmasına gerekli yardım ve kolaylığı göstermek zorundadırlar (VUK md. 257). Ayrıca kendilerinden vergilendirme ile ilgili bilgi istenmesi halinde, ilgili kişiler 15
gün içinde istenen bilgileri ve bunlara ilişkin belgeleri yetkili kişilere vermek zorundadır (VUK md. 148).

Vergi Kimlik Numarası Alma ve Kullanma
Kamu idare ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen
işlemlerin yapılması sırasında, bu işlemlere muhatap veya taraf olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi kimlik
numarasını tespit etmek ve kullanmak zorundadırlar. Söz konusu işlemlere muhatap veya taraf olan kişiler,
vergi kimlik numaraları olmadığı takdirde, işlemlerin tamamlanmasından önce bu numarayı almak zorundadırlar (VUK md. 8). Vergi kimlik numarası; her türlü bankacılık işlemi ve mali işlemler, SPK işlemi,
posta merkezi işlemi, finansal kiralama işlemi ve sigortacılık işleminde kullanılmak zorundadır.
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Belirli Ödeme ve Tahsilatları Tevsik Etme
Mükellefler yaptıkları bazı işlemlerle ilgili tahsilat ve ödemelerini banka veya benzeri kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsik etmek zorundadırlar (VUK mük. md. 257). Mükellefler mal ve hizmet alımsatım işlemlerinde KDV dahil 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemeyi bankacılık sistemi
üzerinden yapmak ve söz konusu kurumlarca düzendikkat
lenecek belgelerle tevsik etmek zorundadır. Aynı gün
Konut
kiralarında
aylık
kira bedeli 500 TL’nin üzeiçinde yapılan farklı işlemler tek işlem sayılır (Şenyüz,
rinde
ise,
yapılan
kira
ödemesinin
tevsik etme zo2020: 203). Ayrıca işyeri kiralarının tamamı ile aylık
runluluğu
sadece
konutu
kiraya
verenlere
vardır ve
kira bedeli 500 TL ve üzeri olan konut kiralarına ait
tutarın bankacılık sistemi üzerinden geçirilmek ve tev- ceza sadece onlara uygulanır (VUK GT No: 268).
sik edici belgeye bağlanmak zorunludur.
Öğrenme Çıktısı
9 Mükellefin diğer ödevlerini özetleyebilme

Araştır 6

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Defter ve belgelerin ibraz
edilmemesi suçu nasıl oluşur ve cezası nedir?

https://www.turmob.org.
tr/arsiv/mbs/pratikBilgiler/
tahsilat_odemelerde_son2019.pdf adresinden “Tahsilat ve Ödemelerde Banka,
PTT ve Özel Finans
Kurumlarının Kullanılma
Zorunluluğu 2019” başlıklı
makaleyi okuyunuz.

Günümüzde e-beyanname
şeklinde verilen beyannameleri anlatınız ve matbu
olarak verilen beyanname
kalıp kalmadığını tartışınız.
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Bildirim ödevinin
kapsamını açıklayabilme

2

İşe başlamayı bildirme
ödevinin önemini
kavrayabilme

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

1

Bildirim Ödevleri

Mükellefler ekonomik faaliyetlerine ilişkin; işe başlama, iş ve işletme değişiklikleri ve işi bırakma gibi durumları vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Mükellefler veya onların temsilcileri işe başlama bildirimini
işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde yerine getirirler. Mükellefler; adres, iş, işletme, mükellefiyet
biçimi ile bina ve arazi değişiklikleri ile işi bırakmayı 1 ay içinde vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.
Mükellefin bildirim ödevini yerine getirmesiyle, vergi dairesi mükellefin vergiyi doğuran olaylarla ilişkisinden haberdar olur.

3

Belge düzenine ilişkin
ödevlerin kapsamını
açıklayabilme

4

Ülkemizde e-belgelerin
kullanımını ve faydalarını
ifade edebilme

Belge Düzenine İlişkin Ödevler

Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi gereken belgeler; fatura ve fatura yerine geçen belgeler, gider
pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük
müşteri listesi, ücret bordrosu, muhabere evrakı ve diğer belgeler olarak sayılabilir. Günümüzde bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte tüm bu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine imkan sağlanmıştır.
Böylece bir taraftan kayıt dışılıkla etkin mücadele edilir, diğer taraftan ise e-belgelerin iletilmesi, saklanması
ve ibraz edilmesi ile ilgili maliyetler düşürülür.

5

Defter tutmanın
amacını ve kapsamını
özetleyebilme

6

Defter tutmada kayıt
düzenine ilişkin usulleri
açıklayabilme
Defter Tutma Ödevi

Defter tutmanın amacı mükellefin vergilendirme ile durumlarını tespit etmek ve bunlarda yer alan hesaplar
üzerinden incelemek veya denetlemektir. Mükellefler tarafından tutulan genel defterler; yevmiye defteri,
defterikebir, envanter defteri, işletme hesabı defteri ve serbest meslek kazancı defteri olarak sayılabilir. Defter kayıtları Vergi Usul Kanunu ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde belirlenen usullere uygun
olarak yapılır. Günümüzde e-Defter uygulaması ve Defter-Beyan Sistemi aracılığıyla mükelleflerin vergisel
ve ticari işlemleri elektronik ortamda kayıt altına alınmakta, defterlerin elektronik olarak oluşturulması ve
muhafaza edilmesi sayesinde bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması sağlanmaktadır.
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7

Vergi türlerine göre
beyannamelerin verilme
zamanını açıklayabilme
Beyanname Verme Ödevi

Türk vergi sisteminde bazı vergiler beyana tabi iken, bazıları beyana tabi değildir. Beyana dayanan tarhta,
vergi dairesi kendisine verilen beyanname üzerinde yer alan bilgilere göre tarh işlemini yapmaktadır. Ülkemizde beyana dayanan başlıca vergiler şunlardır: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel
Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi,
Konaklama Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi.

8

Saklama ve ibraz ödevini
açıklayabilme

Saklama ve İbraz Ödevi

Defter tutmak zorunda olanlar, tuttukları defterler ile aldıkları ve verdikleri belgelerin suretlerini bunların
ilgili oldukları yılı takip eden takvim yılının başından başlayarak beş yıl süre ile saklamak zorundadırlar.
Mükellefler esas itibariyle saklamak durumunda oldukları her türlü defter ve belgeyi saklama süresi içinde
yetkili makamların talebi üzerine ibraz etmek zorundadırlar.

9

Mükellefin diğer ödevlerini
özetleyebilme

Diğer Ödevler

Vergi Usul Kanununda mükellefe yüklenen diğer ödevler şu şekilde sayılabilir; vergi levhası bulundurma,
vergi incelemesine yardımcı olma ve bilgi verme, vergi kimlik numarası alma ve kullanma, belirli ödeme ve
tahsilatları tevsik etme. Gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri her yılın Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi matrahlarını gösteren tasdikli levhayı
almak ve bulundurmak zorundadırlar.
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1

6 Üniversiteden mezun olan (Z) avukatlık bürosu açmaya karar vermiştir. Bunun için hangi defteri tutması gerekir?

A. 10 gün
C. 20 gün
E. 1 ay

A.
B.
C.
D.
E.

B. 15 gün
D. 25 gün

2 Yeni kurulan (K) A.Ş.’nin işe başlama bildirimini vergi dairesine vermekle sorumlu olan aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

3

Şirketin ortakları
Şirketin müdürü
Ticaret sicil müdürlüğü
Şirketin yönetim kurulu başkanı
İlgili noter
I. Giriş Bileti

7 Tacir (P) 2020 takvim yılında tuttuğu yevmiye defterleri dolmadığı için 2021 takvim yılında da
kullanmak isterse, bunu ne zaman tasdik ettirilmesi gerekir?
A. Mart 2021
C. Ocak 2021
E. Kasım 2020

8

II. e-Arşiv Fatura

V. Yazar Kasa Fişi
Yukarıdaki belgelerden hangileri fatura niteliği taşımaktadır?
B. I, III ve V
D. III, IV ve V

4

Öğrenci (P) internet üzerinden satış yapan bir
mağazadan kot pantolon satın alırsa, bununla ilgili
düzenlenecek belge aşağıdakilerden hangisidir?
A. e-Arşiv Fatura
B. Yazar kasa fişi
C. e-Fatura
D. Gider Pusulası
E. Perakende satış fişi
Nakliyeci (K), kamyonuyla sunmuş olduğu
nakliye işleri karşılığında aldığı ücretler için aşağıdaki belgelerden hangisini düzenlemelidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Fatura
Sevk irsaliyesi
Müstahsil makbuzu
Taşıma irsaliyesi
Gider pusulası

I. Gelir vergisi
III. Özel tüketim vergisi

IV. Serbest meslek makbuzu

5

B. Şubat 2021
D. Aralık 2020

II. Motorlu taşıtlar vergisi

III. Yolcu Bileti

A. II, III ve IV
C. I, II ve III
E. I, II, IV ve V

İşletme defteri
Yevmiye defteri
Envanter defteri
Serbest meslek kazancı defteri
Defter-i kebir

IV. Emlak vergisi
Yukarıdaki vergilerden hangileri bayana tabi değildir?
A. Yalnız II
C. I, II ve III
E. II ve IV

B. Yalnız III
D. II, III ve IV

9

Defter ve belgeler aşağıdakilerden hangisine
ibraz edilmezse suç sayılır?
A.
B.
C.
D.
E.

Vergi müfettişi
Gelir uzmanı
Vergi dairesi şefi
Yoklama memuru
Gelir uzman yardımcısı

10 Konut kiralarında, konut başına tahsilatın
bankadan yapılma zorunluluğu için aylık parasal
sınırı kaç TL’dir?
A. 300
C. 800
E. 1.500

B. 500
D. 1.000
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neler öğrendik?

Avukat (Y) bürosunu bir alt caddeye taşırsa,
işyeri adres değişikliğini ne kadar süre içinde vergi
dairesine bildirmesi gerekir?

5
neler öğrendik yanıt anahtarı

Mükellefin Ödevleri

1. E

Yanıtınız yanlış ise “Değişiklikleri Bildirme”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Serbest Meslek Makbuzu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. C

Yanıtınız yanlış ise “İşe Başlamayı Bildirme”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Defterlerin Tasdiki” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B

Yanıtınız yanlış ise “Fatura Yerine Geçen Belgeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Beyanname Verme Ödevi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “E-Arşiv fatura” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “İbraz Ödevi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Taşıma İrsaliyesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. B

Yanıtınız yanlış ise “Belirli Ödeme ve Tahsilatları Tevsik Etme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

5

Araştır 1

Uygulamada vergi daireleri adresinde bulunmayan ya da o anda yoklama memurları tarafından yoklama sırasında bulunmayan mükelleflerin bu yoklama
işlemlerinin en az 2 kez farklı tarihlerde takip edilmesi gerekmektedir. Buna
rağmen, adresinde bulunmayan mükelleflerle ilgili sahte belge düzenlediği
konusunda vergi inceleme raporu bulunmayan mükelleflerin mükellefiyetleri
resen silinemeyecektir. Gayri faal ve adresinde bulunamayan şirketler ise geçici
olarak mükellefiyet kayıtları kapatılabilir.

Araştır 2

e-Fatura uygulaması kapsamında olan kullanıcılara düzenlenir, e-Arşiv Fatura
ise kapsamı dışındaki firmalara ve son kullanıcılara düzenlenir. E-Fatura, Gelir İdaresi sistemi üzerinden alıcının e-Fatura sistemine iletilir, e-Arşiv Fatura
ise hem e-posta üzerinden, hem de kağıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir.
E-Fatura GİB’e iletildiği için, UBL-TR formatı zorunludur, e-Arşiv Fatura ise
GİB’e iletilmediği için, format zorunluluğu yoktur.

Araştır 3

Ülkemizde e-defter uygulaması 2011 yılında başlamıştır. Önce 25 milyon TL
brüt satış hasılatı bulunan mükelleflere e-defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. Daha sonra 2015 yılında 10 milyon TL brüt satış hasılatı bulunan
mükellefler e-defter kapsamına alınmıştır. Günümüzde ise 5 milyon TL brüt
satış hasılatı bulunan mükellefler e-defter kapsamına alınmıştır.

Araştır 4

Türk vergi sisteminde yer alan beyana dayanan vergiler şunlardır: Gelir Vergisi, Gelir Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, Kurumlar Geçici Vergi, Katma Değer
Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Şans
Oyunları Vergisi, Gümrük Vergisi, Damga Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi,
Konaklama Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi.Günümüzde bu vergilere ilişkin
beyannamelerin tamamı elektronik ortamda verilmektedir.

Araştır 5

2021 yılının defterleri 2022 yılından başlamak üzere 31.12.2026 tarihine kadar saklanmak durumundadır.

Araştır 6

Vergi Usul Kanunu’na göre defter ve belgelerin vergi incelemesine yetkili olan
kişilere ibraz edilmemesi VUK’un 359/a-2 maddesinde gizleme suçu olarak
düzenlenmiştir. Dolayısıyla defter ve belgeleri gizleme suçunun oluşması için
ibraz talebinin inceleme sırasında yapılması gerekmektedir. Defter ve belgeleri
gizleme suçunun cezası 18 ay ile 36 ay arası hapistir.
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Bölüm 6
Değerleme/Amortisman
öğrenme çıktıları

Değerleme

1
3

Envanter ve Envanter İşlemleri
1 Envanteri tanımlayabilme
2 Envanter çeşitlerini açıklayabilme

Amortisman

2

3 Vergi Usul Kanunda yer alan değerleme
ölçülerini sayabilme
4 Vergi Usul Kanunda yer alan değerleme
ölçülerini örneklendirebilme

5 Amortisman ayırmanın şartlarını
sıralayabilme
6 Amortisman ayırma yöntemlerini
sıralayabilme
7 Amortisman hesaplama işlemlerini
gerçekleştirebilme

Anahtar Sözcükler: • Envanter • Değerleme • Değerleme Ölçüleri • Amortisman
• Amortisman Ayırma Yöntemleri • Duran Varlıklarda Amortisman • Alacaklarda Amortisman
• Sermayede Amortisman
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GİRİŞ
Muhasebenin temel kavramlarından biri olan
işletmelerin sürekliliği kavramı işletme faaliyetlerinin belirli bir süreye bağlı olmadan süreceğini ifade
eder. İşletmelerin ömrü, işletme sahiplerinin veya
hissedarlarının yaşam sürelerinden bağımsız olarak
sonsuz kabul edilir. Bununla bağlantılı diğer bir
kavram olan dönemsellik kavramına göre işletmenin sınırsız kabul edilen ömrünün belirli dönemlere ayrılması ve her dönemin faaliyet sonuçlarının
da diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması
gerekir.
Süreklilik ve dönemsellik kavramları gereğince
işletmenin ömrünün belirli dönemlere ayrılması ve
faaliyet sonuçlarının belirlenmesi dönem sonu işlemleri yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu işlemler envanter ve değerlemedir.
Faaliyet sonuçlarının tam ve gerçeğe uygun olarak tespiti işletme sahip ve ortakları, işletme yöneticileri, işletmeyle ilişkide bulunan kişi ve kuruluşlar
ile devlet açısından önemlidir. Faaliyet sonuçlarını
yansıtan finansal tabloların tam ve gerçeğe uygun
olarak hazırlanması vergi matrahının da tam ve
doğru hesaplanması sonucunu doğuracağından
devlet için önem taşımaktadır. Vergi matrahının
tespitinde iktisadi kıymetlerin değerlerinin doğru
biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 258-330. maddelerinde değerleme ile ilgili hükümler düzenlenmiştir.

ENVANTER VE ENVANTER
İŞLEMLERİ
Dönem sonu işlemlerinden biri olan envanter,
iktisadi bir kıymetin varlığını tespit işlemidir. İktisadi kıymetlerin varlığının tespiti, hem miktar
kontrolü açısından hem de değerleme açısından
işlev görür.
Envanter, işletmenin sahip olduğu iktisadi
kıymetlerin bilanço günündeki miktarlarını ve değerlerini kesin bir şekilde ve
dökümlü olarak bulmak ve elde edilen
sonuçlara göre gerekli tamamlama, ayarlama, düzeltme yapmak suretiyle gerçek
değerleriyle görülmelerini sağlamaktır
(Gücenme Gençoğlu, 2015:58).

Geniş anlamda envanter, işletmenin belirli bir
tarihteki varlık ve finansal yapısının yanı sıra, faaliyet sonucunu da belirlemek amacıyla varlıklarını ve
kaynaklarını oluşturan değerlerini ayrıntılı olarak
saymak, tartmak ve değerlemek suretiyle bulunan
gerçek değerlerinin, muhasebe değerleriyle uyumlaştırılması faaliyetidir (Erkan vd., 2015:13).
Dönem sonu işlemleri kapsamında yapılması
gereken işlemlerden bir iktisadi kıymetin varlığının
kayıt ve belgelerin incelenerek tespit edilmesine
kaydi (muhasebe içi) envanter, fiilen sayarak, ölçerek ve tartarak tespit edilmesine de fiili (muhasebe dışı) envanter denir.

dikkat
Fiili envanter sonuçları ile kaydi envanter sonuçlarının birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir.
Farklılık olması halinde ise muhasebe kayıtları
düzeltilerek kaydi envanter sonuçları fiili envanterle aynı duruma getirilir.

İşletmenin varlık ve borçlarının tek tek
sayılması, ölçülmesi, tartılması, kontrol
edilmesi şeklinde tespit edilmesine fiili
envanter (muhasebe dışı envanter) denir.
İşletmenin varlık ve borçlarının defter kayıt
ve belgeleri üzerinden tespit edilmesine kaydi envanter (muhasebe içi envanter) denir.

Envanter defterine işe başlama tarihinde ve takip eden her hesap döneminin sonunda çıkarılan
envanterler ve bilânçolar kaydolunur ve bu tarihe
“bilânço günü” denir (VUK Md. 185). Bilanço,
envanterde gösterilen kıymetlerin parasal değerleriyle sınıflandırılmış ve karşılıklı olarak düzenlenmiş özetidir (VUK md.192).
Vergi Usul Kanunu uyarınca envanter çıkartmak, bilanço günündeki mevcutları alacakları ve
borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek
suretiyle kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak tespit
etmektir. Ticari teamüle göre tartılması, sayılması
ve ölçülmesi alışılagelmiş olmayan malların değeri tahminen tespit olunur (VUK m. 186). Ferdi

113

6

Değerleme/Amortisman

teşebbüslerde, mükellefin sahip olduğu fabrika,
ambar, atölye, dükkân, mağaza ve arazi -işletmede
ister kısmen, ister tamamen kullanılsınlar değerlerinin tamamı üzerinden envantere alınır. Ticaret
hanları gibi oda oda veya kısım kısım kullanılabilen binalarla evlerin ve apartmanların yarısından
fazlası işletmede kullanıldığı takdirde tam olarak
envantere alınır (VUK Md. 187).
Envanter esas itibariyle yıllık olarak çıkartılır ve envanter defterine kaydedilir. Vergi Usul
Kanunu’na göre yıllık yapılması gereken fiili envanter süresi çeşitli mal üzerine geniş ölçüde ve perakende iş yapan büyük mağazalar ve eczaneler için
üç yılda bir olabilir. Bu işletmeler fiili envanter yapılmadığı dönemlerde değerlemeyi kaydi envanter
üzerinden yapabilirler (VUK m. 190). İşlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük kurumlar
envanterlerini listeler halinde çıkartabilirler (VUK
m.188).

Amortismana tabi kıymetlerin ayrı olarak envantere alınması gerekmektedir. Ayrı envantere
alınmak, envanter defteri veya listesinin ayrı bir
yerinde gösterilmesi şeklinde olabileceği gibi, ayrı
amortisman defteri tutulması şeklinde de olabilir.
Envanter kayıtlarında bu iktisadi kıymetler için
yıllar itibariyle ayrılan amortismanlar ayrı olarak
gösterilmelidir (VUK md. 189).
Türk Ticaret Kanunu (TTK) envanter işlemlerini vergi kanunlarına göre daha ayrıntılı düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nda envantere ilişkin
düzenlemeler 66. ve 67. maddelerde yer almaktadır.
Buna göre her tacir, ticari işletmesinin açılışında ve
her faaliyet döneminin sonunda, taşınmazlarını,
alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve
diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker
teker belirten bir envanter çıkarır (TTK m. 66).

Öğrenme Çıktısı
1 Envanteri tanımlayabilme
2 Envanter çeşitlerini açıklayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

İşletme faaliyetlerinin sonuçlarının tam ve gerçeğe
uygun olarak belirlenmesinin devlet açısından önemini araştırınız.

İşletme faaliyet sonuçlarının belirlenmesini envanter
işlemleri ile ilişkilendiriniz.

İşletmenin fiili envanter sonuçları ile kaydi envanter
sonuçlarının farklı olması
halinde yapılması gereken
işlemleri anlatınız.

DEĞERLEME
Değerleme bir işletmenin varlığını meydana getiren aktif ve pasif kalemlerin belirli bir tarihteki değerlerinin para birimi ile ifade edilmesidir. Ölçme, tartma ve sayma sonucunda elde edilen miktarların birim
değer ile çarpılmasıyla o iktisadi değer para ile ifade edilmiş olur yani değerlenmiş olur (Ataman, 2009:17).
Değerlemenin amacı işletmenin bilanço günündeki ekonomik varlıklarının ve borçlarının parasal değerini ve faaliyet sonucunu yani kâr -zarar durumunu gerçeğe uygun bir şekilde tespit etmektir. Değerleme işlemlerinde olası hatalar işletmenin mali durumunu olduğundan farklı bir şekilde, ya iyi ya da kötü
gösterecek, bu durumda işletme ile ilgili kişi ve kurumlar
açısından yanıltıcı sonuçlar doğuracaktır. Vergi hukuku açısından değerlemeden amaçlanan vergi matrahının tespiti
Değerleme, belirli bir iktisadi kıymetin
için iktisadi kıymet bedellerinin tespit edilmesidir. Bu amabelirli bir zamandaki kıymetinin belli bir
ca ulaşmak için değerleme ölçüleri kullanılır.
para cinsinden ifade edilmesi işlemidir
(Küçük, 2019: 14).
Değerleme ölçüleri oldukça çeşitlidir. Türk Ticaret
Kanunu’nda ve Vergi Usul Kanunu’nda farklı değerleme ölçüleri yer almaktadır.
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Türk Ticaret Kanunu’nda Değerleme
Türk Ticaret Kanunu’na göre değerleme hükümleri; işletme sermayesinin haksız yere işletme
yöneticileri veya ortaklarına aktarılmasının önlenmesi ve işletme ile ilişkisi bulunan üçüncü kişilere
ilişkin hak ve menfaatlerin korunmasını hedefler
(Küçük, 2019:15).

dikkat
TTK işletme ortaklarının ve işletme ile ilişkisi
bulunan üçüncü kişilerin hak ve menfaatlerini
koruyan değerleme hükümlerini içerir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 78. maddesinde işletmelerin finansal tablolarında yer alan varlıklar
ve borçlarla ilgili olarak, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen ilkeler de dikkate alınmak
üzere değerleme ilkeleri belirlenmiştir. Türk Ticaret
Kanunu’na göre değerleme ölçüleri Türkiye Muhasebe Standartlarında (TMS) gösterilen ölçülere göre
yapılır. Şartların gerçekleşmesi hâlinde Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen değerlemeyi basitleştirici yöntemler uygulanır (TTK m.79-80-81).
TMS uygulamasında değerleme işleminde, değerlemenin işletmeden işletmeye farklılık gösterebileceği, işletmeyle ilgili bilgi ve öngörüleri işletme
sahibinin daha iyi bileceği düşüncesiyle işletme sahip ve yöneticilerine geniş bir karar verme yetkisi
tanınmıştır (Küçük, 2019:17).

Vergi Usul Kanunu’na Göre
Değerleme
Vergi Usul Kanunu değerlemeye Türk Ticaret
Kanunu’nun aksine işletme ortakları ve üçüncü kişilerin hak ve menfaatlerini korumaktan çok devletin
menfaatlerini korumayı hedefler. Bu nedenle de Vergi Usul Kanunu TMS’nin aksine değerlemeye ilişkin
kuralları işletme sahip ve yöneticilerinin inisiyatifine
bırakmaz. Vergi hukukunda değerlemede asgari ölçüleri belirlenmiştir. Oysa Türk Ticaret Kanunu’nda değerleme ölçüleri azami ölçülerdir (Küçük, 2019:18).

dikkat
Vergi Usul Kanunu, devletin hak ve menfaatlerini koruyan değerleme hükümlerini içerir.

Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir
(VUK m.258). Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa
kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri dikkate alınmak suretiyle
yapılır (VUK m. 267).
Vergi mükellefleri tarafından Vergi Usul
Kanunu’nda yer alan değerleme ölçüleri
kullanılarak yapılan değerlemeye tespit
denir.
Değerleme ölçülerine göre tespit edilemeyen bedeller için, ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonu tarafından yapılan
değerlemeye takdir denir.

Değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda sahip oldukları kıymetler esas tutulur (VUK m. 259).
Değerlemede esas, iktisadi kıymetlerden her
biri tek başına dikkate alınmasıdır. Teamülen aynı
cinsten sayılan malların ve düşük kıymetli çeşitli
eşyanın toplu olarak değerlemesinde sakınca yoktur (VUK m. 260).

Vergi Usul Kanunu’nda Değerleme
Ölçüleri
Vergi Usul Kanunu’na göre sekiz adet değerleme ölçüsü yer almaktadır. Değerleme, iktisadi kıymetin türü ve niteliğine göre, aşağıdaki ölçülerden
biri ile yapılır (VUK m.261):
1. Maliyet bedeli,
2. Borsa rayici,
3. Tasarruf değeri,
4. Mukayyet değer,
5. İtibari değer,
6. Vergi değeri,
7. Rayiç bedel,
8. Emsal bedeli ve ücreti.
Maliyet Bedeli
Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap
edilmesi veyahut değerinin artırılması sebebiyle
yapılan ödemelerle bunların eklentisi bütün gider-
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lerin toplamını ifade eder (VUK m. 262). Kanun
maddesinde iki unsura vurgu yapılmıştır: bir iktisadi kıymetin iktisap edilmesi ve değerinin arttırılması.
İktisap etme yani edinme, mülkiyete sahip olma
anlamındadır. Bu açıdan kanun maddesinde yer
alan iktisap ibaresinden mülkiyetin elde edilmesi
ile ilgili her türlü ödeme ve giderler anlaşılır. Satın
alınan mal, ham madde, malzeme ve yarı mamullerin maliyet bedeli, bunların satın alınması için ödenen veya borçlanılan paralarla, mağaza veya depoya girişine kadar yapılan harcamalar toplamından
oluşmaktadır. Bunlar alış bedeli, taşıma, gümrük,
komisyon gibi ödemeleri kapsamaktadır (Ataman,
2009: 21). Üretilen malların maliyet bedeli ise kullanılan ham madde, işçilik, genel giderler, genel yönetim giderleri (isteğe bağlıdır), genel imalat giderleri ve ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri
olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedelidir
(VUK m. 275).
Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satın alma
bedelinden başka, makina ve tesisatta gümrük
vergileri, nakliye ve montaj giderleri; mevcut bir
binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının
tesviyesinden oluşan giderler girer. Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri
ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedeline eklemekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler (VUK m.
270).
Vergi Usul Kanunu’nun 262. maddede değinilen iktisadi kıymetin değerinin artırılması, işletmenin aktifine dahil iktisadi kıymetlerin kullanım
ömrünün uzatılması veya kullanım işlevinin (faydasının, veriminin) artırılması veya her ikisinin birden yapılmasını ifade eder. İşletme aktifine dahil
iktisadi kıymetlerin bu şekilde değerini artırmaya
yönelik doğrudan ve dolaylı gider ve harcamalar
toplamı da söz konusu kıymetin maliyet bedeline
dahil edilecektir.

dikkat
İktisadi kıymetin değerini artırmaya yönelik olmayan yani, kıymetin kullanım verimini artırmayan veya kullanım ömrünü uzatmayan normal bakım, tamir vb. giderler maliyet bedeline
dahil edilmez (Küçük, 2019: 21).
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Örneğin; işletme aktifinde kayıtlı bir minibüsün
motorunun yenilenmesi gideri değer artıcı nitelikte
olup maliyet bedeline dahil edilir. Ancak minibüsün rutin servis bakımının yapılması, boyatılması ve
benzeri giderler bu kapsamda değerlendirilmez.
Maliyet bedeli ile değerlenecek iktisadi kıymetler şunlardır:
• Gayrimenkuller, gayrimenkullerin mütemmim cüz (bütünleyici parça) ve teferruatları
(eklentileri) (VUK m.269).
• Tesisat ve makineler (VUK m.269).
• Gemiler ve diğer taşıtlar (VUK m.269).
• Gayrimaddi haklar (VUK m.269).
• Alet, edevat, mefruşat ve demirbaş eşya
(VUK m. 273).
• Satın alınan emtia (VUK m. 274).
• İmal alınan emtia (VUK m. 275).
• Zirai ürünler (VUK m. 276).
• Hayvanlar (VUK m. 277).
Borsa Rayici
Borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan
iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son işlem
gününde borsadaki işlemlerin ortalama değerlerini
ifade eder. Normal dalgalanmalar dışında fiyatlarda
belirgin kararsızlıklar görülen hallerde, son işlem
günü yerine değerleme gününden geriye doğru 30
gün içindeki ortalama rayici esas olarak aldırmaya
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir (VUK m.263).
Borsa rayici ile değerlenecek iktisadi kıymetler
şunlardır:
• Hisse senetleri ile fon portföyünün en az %
51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu
katılma belgeleri dışında kalan her türlü
menkul kıymet (VUK m. 279).
• Yabancı paralar (VUK m. 280).
• Yabancı para ile olan senetli veya senetsiz
alacaklar ve borçlar (VUK m.280).
Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir (VUK m.280). Türkiye’de yabancı para borsası olmadığı için yabancı paralar ile
yabancı para cinsinden senetli veya senetsiz alacak
ve borçların değerlemesinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen kurlar esas alınır.
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Tasarruf Değeri
Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme
gününde sahibi için taşıdığı gerçek değerdir (VUK
m.264).
Başka bir ifadeyle tasarruf değeri iktisadi kıymetin değerleme günündeki kullanım değerini ifade
etmektedir. Tasarruf değeri net gerçekleşebilir değer, iskontolu değer olarak da adlandırılmaktadır.
Ancak vergi hukukunda çok başvurulan bir yöntem değildir (Şenyüz ve diğerleri, 2020:150).
Tasarruf değeri ile değerlenecek iktisadi kıymetler şunlardır:
• Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar
(VUK m.281)
• Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar (
VUK m. 285)
• Şüpheli alacaklar karşılığı (VUK m. 323)
Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacak ve
borçlar için tasarruf değeri ölçütünü kullanmak
isteğe bağlıdır. Bu takdirde senette faiz oranı açıklanmışsa bu oran, açıklanmamışsa Cumhuriyet
Merkez Bankasının resmi iskonto oranında bir faiz
uygulanır. Alacak senetlerini değerleme gününün
kıymetine indirgeyen yani tasarruf değeri ölçütünü kullanan mükellefler, borç senetlerini de aynı
şekilde işleme tabi tutmak zorundadırlar (VUK
m. 285). Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri
alacaklarını ve borçlarını tasarruf değeriyle değerlemek zorundadırlar (VUK m. 281 ve m. 285).
Mukayyet Değer
Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir (VUK
m.265). Mukayyet değere kayıtlı değer, yazmaca
değer, defter değeri olarak da adlandırılmaktadır
(Şenyüz ve diğerleri, 2020:150). Değerleme ölçütü olarak mukayyet değerle değerlenen iktisadi
kıymetler; değeri defter ve hesap kayıtlarında bulunan ve buralardan hesaplanabilecek nitelikte olan
kıymetlerdir. Bu değerleme ölçütü de enflasyonist
ortamlarda reel ve anlamlı sonuçlar veren bir değerleme ölçütü olmadığından, kullanılmaları halinde
enflasyonist etkiyi giderici tekniklerle desteklenmesi gerekmektedir. Ancak kullanılması en kolay
ve kesin sonuç veren bir değerleme ölçütüdür. Bu
değerleme ölçütünün kullanıldığı iktisadi kıymet
sayısı fazla değildir (Küçük, 2019:24).
Mukayyet değeri ile değerlenecek iktisadi kıymetler şunlardır:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alacaklar ( VUK m.281)
Kuruluş ve örgütlenme giderleri (VUK m.
282)
Peştamallıklar (VUK m. 282)
Aktif geçici hesap kıymetleri (VUK m.283)
Borçlar (VUK m. 285).
Pasif geçici hesap kıymetleri (VUK m.
287).
Karşılıklar (VUK m. 288)
Gelecek hesap dönemlerine ait olup peşin
tahsil olunan hasılat
Cari dönemlere ait olup henüz ödenmemiş
giderler
Gelecek döneme ilişkin olarak peşin ödenen giderler
Cari döneme ait olup henüz tahsil edilmemiş olan hasılatlar

İtibari Değer
İtibari değer, her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir (VUK m. 266).
İtibari değer ile değerlenecek iktisadi kıymetler
şunlardır:
• Türk Lirası cinsinden kasa mevcudu (VUK
m. 284)
• Eshamlı şirketlerde iktisadi kamu müesseseleri tahvilleri (VUK m. 286)
• İştiraklerden bedelsiz olarak alınan hisse senetleri.
Vergi Değeri
Vergi değeri, bina ve arazinin Emlâk Vergisi
Kanunu’nun 29. maddesine göre tespit edilen değeridir. Vergi değeri yalnızca vergi hukukunda kullanılan bir değerleme ölçütüdür (VUK m.268).
Vergi değeri ile değerlenecek iktisadi kıymetler
şunlardır:
• Bina, arsa ve arazilerin emlak vergisine esas
değerlerinin hesaplanmasında (VUK m.
268).
• İktisadi işletmelere dahil kendi ölçüleriyle
değerlenmesine imkan bulunmayan iktisadi
kıymetlerden bina ve arazi (VUK m. 289).

117

6

Değerleme/Amortisman

Rayiç Bedel
Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir (VUK mük.
m. 266).
Finansal kiralama işlemlerinde kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin üretimini
veya alım satımını yapması halinde, iktisadi kıymetin net bilanço aktif değeri rayiç bedelle değerlenir.
Emsal Bedeli ve Ücreti
Emsal bedel, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir
malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline göre sahip olacağı değerdir (VUK m. 267).
Emsal bedeli vergi hukukunda güvenlik müessesesi niteliğinde olan ve çok kullanılan bir değerleme ölçütüdür. Bu ölçütü değerlemeye konu malın
emsali olan başka bir malın değerleme günündeki
normal alım-satım bedelinin karşılaştırılması suretiyle değerlemeye konu malın değerinin saptanması için kullanılır. Emsal bedeli kanun metninden de
anlaşıldığı üzere, gerçek değeri belli olmayan veya
bilinmeyen mallara uygulanabilir. İktisadi kıymetin gerçek değerinin başka bir değerleme ölçüsü ile
bulunabildiği durumlarda da emsal bedeli ile değerleme yapılamayacaktır. (Küçük, 2019:27). Kıymeti düşen mallar emsal bedeliyle değerlenir (VUK
m. 278). Kıymeti düşen mallar hariç, kendi ölçüleriyle değerlenmesine imkan bulunmayan iktisadi
kıymetlerden bina ve arazi vergi değeriyle, diğerleri
varsa borsa rayici, yoksa mukayyet değerleri, o da
yoksa emsal bedelleriyle değerlenir (VUK m. 289).
Bu durumda kıymeti düşen mallar hariç, iktisadi
kıymetlerin emsal bedel ile değerlenebilmesi için
borsa rayici ve mukayyet değerlerinin bulunmaması gerekmektedir.

dikkat
Değeri başka bir değerleme ölçüsüyle tespit edilebilecek bir iktisadi kıymetin değerlemesinde
emsal bedeli ölçütü kullanılamaz.

VUK m. 267 gereğince, emsal bedeli sıra ile
aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
• Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) aynı
cins ve türdeki mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir
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daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal
bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre
mükellef tarafından çıkarılacak olan «Ortalama satış fiyatı» ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal
bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25 ten az olmaması şarttır.
• İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası) Emsal
bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli
bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu
takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için
% 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini
bizzat belli eder.
• Üçüncü sıra: (Takdir esası) Yukarıda yazılı
esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri
araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca
yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır. Takdir edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı
saklıdır. Ancak, dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz.
Emsal bedelinin mükellef tarafından bizzat hesaplandığı hallerde, bu hesaplara ait kayıt ve cetveller ispat edici kağıtlar olarak saklanır.
Ücretle yapılan imalatta ücretin gerçek miktarının bilinmemesi veya doğru olarak tâyin edilememesi hallerinde tespit edilecek emsal ücret de aynı
esaslara göre tayin olunur.
Emsal bedel veya emsal ücret değeri ile değerlenecek iktisadi kıymetler şunlardır:
• Kıymeti düşen mallar (VUK m. 278).
• İmha edilmesi gereken mallar ( VUK m.
278/A).
• Gerek mükellefler ve gerekse takdir komisyonlarınca, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen mallar (VUK m. 267).
Vergi Usul Kanunu’nda yer alan değerleme ölçülerine ek olarak Kanununun 279. maddesinde
yer alan “alış bedeli” de vardır. Buna göre, hisse senetleri ve fon portföyünün en az % 51’i Türkiye’de
kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden
oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle
değerlenir.
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Değerleme Zamanı
Değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda sahip oldukları kıymetler esas tutulur (VUK m. 259). İşletmeye dahil iktisadi kıymetler için değerleme zamanı
bilanço günüdür.
Vergi Usul Kanunu m. 185’de bilânço günü
“işe başlama tarihi” ve “hesap döneminin sonu”
olarak tanımlanmıştır. Vergi Usul Kanunu m.
174’e göre hesap dönemi normal olarak takvim
yılıdır. Takvim yılı dönemi faaliyet ve işlemlerinin
niteliğine uygun bulunmayanlar için, bunların başvurusu üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı 12 şer
aylık özel hesap dönemleri belirleyebilir. Buna özel
hesap dönemi denir. Yeniden işe başlama veya işi
bırakma hallerinde, hesap dönemi içinde bir yıldan eksik olan faaliyet süresi, hesap dönemi sayılır.
Buna da kıst hesap dönemi denir.
Bilanço günü Türk Ticaret Kanunu’nda işletmenin açılış tarihi ve on iki aydan çok olmayan iş
yılı sonudur (TTK md. 68).

dikkat
Gerek Vergi Usul Kanunu gerekse Türk Ticaret
Kanunu’nda değerleme ve bilanço günü işin başlama tarihi ve mali yılsonlarıdır. Faaliyeti devam eden
işletmeler için değerleme en az yılda bir kez yapılır.

Reeskont Uygulaması
Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddeleri
gereğince vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar
ve borçlar mukayyet değerle değerlenebilir. Bununla birlikte isteğe bağlı olarak da değerleme gününün
kıymetine irca edilebilir yani reeskonta tabi tutularak
değerleme yapılabilir. Alacak senetlerini reeskonta
tabi tutan mükellefler, borç senetlerini de aynı şekilde işleme tabi tutmak zorundadırlar. Reeskont işlemi
yapılırken senette faiz oranı açıklanmış ise bu oran,
açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto oranı uygulanır. 238 Seri Numaralı VUK
Genel Tebliğinde belirtildiği şekilde reeskont oranı
olarak kısa vadeli avans işlemlerinde kullanılan faiz
oranı dikkate alınacaktır. Bankalar ve bankerler ile
sigorta şirketleri senetli senetsiz tüm alacaklarını ve
borçlarını ya Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi
iskonto oranı veya işlemlerinde uyguladıkları faiz oranı ile değerleme günü kıymetine indirgerler.

Reeskont; işletme aktif ve pasifinde bulunan alacak ve borç senetlerinden değerleme günü itibariyle vadeleri henüz
gelmemiş olanların değerleme günü cari
değerine indirgenmesi işlemidir. Reeskont işlemi, değerleme gününden sonraki
döneme isabet eden vade kısmına ilişkin
vade farkı tutarının hesaplanarak, bu tutar
kadar gider veya gelir yazılması suretiyle
gerçekleştirilir. Cari dönem reeskont hesapları izleyen dönemde kapatılır.

Reeskont işleminden amaç, senede bağlı alacak
ve borcun değerleme günü itibariyle net değerinin
tespiti ve dolayısıyla dönem kâr-zararının hesaplanmasında, tespit edilen net değerin dikkate alınmasını sağlamaktır. Böylece bilanço varlık kalemlerinin de bilanço tarihi itibariyle gerçek değeri ifade
etmesi sağlanmış olmaktadır.
Reeskont, dönemsellik ilkesi gereği, alacak ve
borç senetleriyle ilgili cari döneme ait olmayan kâr
veya zarar tutarlarının kanunun öngördüğü şekilde
hesaplanarak ilgili olduğu vergilendirme döneminde
dikkate alınmasının sağlanması işleminden ibarettir.

Reeskont Uygulamasının Şartları
Reeskont uygulamasının VUK ve tebliğleri ile
düzenlenmiş birtakım şartları vardır. Bu şartları taşımayan senetler mali kârın hesaplanması açısından
reeskont işlemine tabi tutulamayacaktır. Diğer bir
ifade ile bu şartları taşımayan alacak ve borç için
hesaplanan reeskont gelir veya gideri dönem mali
kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Teminata veya tahsile verilen senet veya çekler için de
reeskont uygulaması yapılabilir.
• Alacak ve borç, senede (Türk Ticaret
Kanunu’nda düzenlenmiş bono ve poliçeye) veya çeke bağlanmış olmalıdır.
• Senede bağlı alacak ve borç ticari bir ilişkiden kaynaklanmış, yani dönem kârzararının tespitine etki etmiş olmalıdır.
• Reeskonta tabi tutulacak senedin bir vade
içermesi ve dönem sonu itibariyle vadesinin
dolmamış olması gerekmektedir.
Alacak ve borç senedinin işletme bilançosunda
yer alması gerekmektedir.
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238 Seri Numaralı VUK Genel Tebliğinde; reeskont tutarının iç iskonto metodu ile hesaplanması gerektiği belirtilmiş olduğundan, mükelleflerin
reeskont hesaplamasında iç iskonto yöntemini kullanmaları gerekecektir. Reeskont iç iskonto metoduna göre aşağıdaki formülle hesaplanacaktır:
F= A-[A x 360/360+(M x T)]
F=Reeskont tutarı,
A=Nominal değer,
M=Faiz oranı
T=Vade (vadeye kalan gün sayısı)

Enflasyon Düzeltilmesi
Malî tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetler enflasyon düzeltmesine tâbi tutulur (VUK
mükerrer m. 298/A). Enflasyon düzeltmesi, enflasyon nedeniyle zamanla işletmenin gerçek durumunu göstermekten uzaklaşan mali tabloların düzenlendiği tarih itibariyle işletme mali durumunu tam
olarak ifade eder hale getirilmesi işlemidir (Küçük,
2019:197).
Enflasyon düzeltmesi; parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, malî tablonun ait olduğu tarihteki satın alma
gücü cinsinden hesaplanmasını ifade eder (VUK
mükerrer m. 298/A).
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298/2. maddesinde yer alan hükme göre parasal olmayan kıymetler; parasal kıymetler dışındaki kıymetleri ifade
etmektedir. Parasal kıymetler; Türk Lirasının değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı
kaldığı halde satın alma güçleri fiyat hareketlerine

göre ters yönde değişen kıymetleri ifade eder (Yabancı paralar da parasal kıymet olarak dikkate alınır).
VUK’ un mükerrer 298/A maddesine göre enflasyon düzeltmesinin gerçekleşmesi amacıyla aşağıdaki
hususlar sırayla yerine getirilir (Küçük, 2019: s.199).
• Mali tabloda yer alan kıymetlerden hangilerinin parasal olmayan kıymet olduğu tespit
edilir.
• Tespit edilmiş parasal olmayan kıymetlerin
enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak
tutarları bulunur.
• Bulunan bu tutarlar ait oldukları düzeltme
veya taşıma katsayılarıyla çarpılacaktır.
• Parasal olmayan kıymetler düzeltilmiş değerleriyle, parasal kıymetler ise düzeltmeye
tabi tutulmaksızın mali tabloda gösterilir.
Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son
üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi
tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki
şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer.
Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla malî tabloları düzenlemek ve
enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici
vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların
tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık
dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde
bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate
alınır. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde düzeltme yapılması halinde
takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemi sonunda da düzeltme yapılır.

Öğrenme Çıktısı
3 Vergi Usul Kanunda yer alan değerleme ölçülerini sayabilme
4 Vergi Usul Kanunda yer alan değerleme ölçülerini örneklendirebilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Vergi Usul Kanunu’na göre
alacak ve borç senetlerine
reeskont uygulanmasının
amacını araştırınız.

Değerleme ölçülerinden tasarruf değeri ile değerleme
ölçütü ile ilişkilendiriniz.

Reeskont uygulaması yapabilmek için gerekli şartları
anlatınız.
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AMORTİSMANLAR
Vergi Usul Kanunu’nun 313. maddesine göre bir yıldan fazla kullanılan ve aşınan veya değeri düşen iktisadi kıymetlerin değerleme esaslarına göre tespit edilen değerlerinin ekonomik ömrü içinde yok edilmesi
amortismanın konusunu oluşturmaktadır. İktisadi kıymetler gayrimenkullerle birlikte 269. madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı, tesisat ve makineler,
gemiler ve diğer taşıtlar, gayri maddi haklar, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmleri gibi maddi
ve maddi olmayan duran varlıkları kapsamaktadır.
Vergi Usul Kanunu’nun 313. maddesinde amortisman ayırma şartları belirlenmiştir. Kanuna göre amortisman ayrılabilmesi için iktisadi kıymetin;
• İşletmede kullanılması ve envantere alınması yani kayıtlı olması,
• Kullanılma süresinin bir yılı aşması,
• Yıpranma, aşınma, değerden düşme etkileri altında bulunması,
• Değerinin KDV hariç belli bir tutarı aşması (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 2021 yılı için
1.500TL), gerekir.
Değeri 1.1.2021’den itibaren 522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği belirlendiği sınır olan 1.500 –TL’yi
aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider
yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu sınır topluca dikkate alınır. Amortisman
ayırma sınırı her yıl Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile güncellenmektedir.
İşletmede Kullanılma ve Envantere Alınma
Envantere alınma koşulu, envanter defterinin ayrı bir yerinde, amortisman defterinde, amortisman
listelerinde gösterilmeyi ifade etmektedir. (VUK. m. 189) Envantere kayıtlı olma koşulu tek başına yeterli
değildir. Bununla birlikte iktisadi kıymetin işletmede kullanılması da gerekmektedir. İşletmede kullanılmayan ama envantere kayıtlı olan iktisadi kıymetlere amortisman ayrılmaz.
Kullanım Süresinin Bir Yılı Aşması
Vergi Usul Kanunu’na göre bir varlığa amortisman ayrılabilmesi için bir yıldan daha uzun süren kullanım ömrünün olması gerekir. Kullanım süresi bir yılı aşmayan varlıklara yapılan ödemeler doğrudan gider
olarak kaydedilir. Kullanım süreleri ekonomik ve teknik gerekler ve değerleme gününe göre belirlenir.
Yıpranma, Aşınma ve Değerden Düşme Etkisi Altında Bulunması
Bir iktisadi kıymete amortisman ayrılabilmesi için yıpranma, aşınma ya da değerden düşme etkisi altında bulunma ihtimali olması gerekir. Boş arsa ve arazilerin aşınma ve yıpranmaya maruz kalmayacağı
düşüncesiyle amortisman ayrılamayacağı Vergi Usul Kanunu’nda hükme bağlamıştır.
Bir iktisadi kıymet yılın son ayında alınsa bile binek otomobiller hariç yıllık amortisman ayrılır. Bunun sebebi işletmenin envanterine alınan varlığın henüz yıpranmamasına rağmen yıpranma olasılığının kabulüdür.

Amortisman Süresi
Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1)
rakamı mükellefçe uygulanan orana bölünür (VUK madde 320/b):
• Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi
olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar
amortisman ayrılır (kıst amortisman). Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden kalan değer, amortisman süresinin son yılında tamamen yok edilir.
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•
•

Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede dikkate alınabilir.
Amortismanın herhangi bir yıl ayrılmamasından veya ilk uygulanan orandan düşük bir oranla ayrılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.

dikkat
Amortisman mükelleflerin edinmiş oldukları yıpranma ve değerden düşmeye maruz kalacak iktisadi değerlere ödedikleri bedellerin iktisadi kıymetin faydalı ömrü süresince giderleştirilmesine imkân veren bir
vergisel avantajdır. Bu nedenle herhangi bir sebeple amortisman ayrılmaması halinde, o yıl amortisman
ayrılmış kabul edilir ve amortisman süresi uzamaz.

Amortisman Usulünü Seçme ve Hesaplama Yöntemleri
Vergi Usul Kanunu’na göre mükellefler olağan durumlarda normal amortisman yöntemi ve azalan
bakiyeler yöntemi olmak üzere iki yöntemden birini benimseyebilirler. Olağanüstü durumlarda fevkalade
amortisman usulü uygulanabilir. Bunlarla birlikte arazide, madenlerde, değersiz alacaklarda, şüpheli alacaklarda ve sermayede amortisman uygulaması hakkında ayrıca düzenlemeler yapılmıştır.
Mükellefler iktisadi ve teknik bakımdan bir bütünlük oluşturan değerler için normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnız birisini seçebilirler (VUK Mükerrer Madde 320/c).

Normal Amortisman
Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği
oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır (VUK m.315). Hazine ve Maliye Bakanlığı 28.04.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 333
seri numaralı V.U.K. Genel Tebliği ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömrü ve buna göre
ayrılabilecek amortisman oranlarını belirlemiştir.
Normal amortisman, iktisadi kıymet için amortisman süresi içerisinde eşit oranda amortisman ayrılmasını ifade eder. Bu yöntemde önce iktisadi kıymetin tahmini kullanılma süresi (faydalı ömrü) belirlenir.
Bir (1) rakamı belirlenen süreye bölünerek amortisman oranı bulunur.
Amortisman Oranı= 1/ Faydalı Ömür
Amortisman Tutarı=İktisadi Kıymetin Maliyet Bedeli x Amortisman Oranı
Örnek: A işletmesinin envanterine alınan ve bedeli 200.000 TL olan bir taşıtın faydalı ömrü 4 yıl
olarak tahmin edilmiş ise, amortisman oranı 1/4=0,25 olarak hesaplanır. Bulunan değeri yüzde olarak
ifade etmek gerekirse 0,25 =%25 dir. Ayrılacak amortisman 4 yıl boyunca her yıl için %25 oranında yani
50.000 TL amortisman ayrılacaktır. Örneğimize göre yıllar itibariyle ayrılacak amortisman tutarları aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.
Normal Amortisman Yöntemi
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Faydalı Ömrü
Yıl

İktisadi Kıymetin
Türü

İktisadi Kıymetin
Maliyet Bedeli (TL)

Normal
Amortisman Oranı

Dönem
Amortisman Tutarı

1

Taşıt

200.000

25

50.000

2

Taşıt

200.000

25

50.000

3

Taşıt

200.000

25

50.000

4

Taşıt

200.000

25

50.000
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Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler (VUK mükerrer madde 315). Bilanço esasına
göre defter tutmayan mükellefler bu usulden yararlanamazlar. Bu yöntem iktisadi değerler üzerinden ilk
yıllarda daha fazla amortisman ayrılmasına imkan sağlamaktır. Daha sonraki yıllarda ise ayrılacak amortisman tutarı azalmaktadır.
Bu usulün uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır (VUK mükerrer madde 315):
• Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, daha önce ayrılmış olan amortismanlar toplamının indirilmesi yoluyla belirlenir. Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış
olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir.
• Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının
iki katıdır.
• Bu usulde amortisman süresi normal amortisman oranlarına göre hesaplanır.
• Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, son yılda tamamen yok edilir.
Amortisman Oranı= Normal Amortisman Oranı x 2 (Bu oran %50’yi geçemez).
Yıllık Amortisman Tutarı = (İktisadi Kıymetin Maliyet Bedeli- Birikmiş Amortisman) x Amortisman Oranı
(Net Değer)
Örnek: A İşletmesi bir demirbaş satın almış ve envantere de dahil etmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen normal amortisman oranı %20, faydalı
ömrü ise 5 yıldır. Azalan Bakiyeler Usulüyle amortisman
ayrıldığında normal amortisman oranın iki katı ayrılmalıdır. Ancak bu oranın %50’yi aşmamasına dikkat etmek
gerekir. Örneğimize göre yıllar itibariyle ayrılacak amortisman tutarları aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.

dikkat
Her yıl amortisman hesaplanırken iktisadi kıymetin net değeri dikkate alınır. Net değer iktisadi kıymetin maliyet bedelinden birikmiş amortisman tutarından düşülerek bulunur.

Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman Yöntemi
Faydalı
Ömür
Yıl

İktisadi
Kıymetin
Türü

İktisadi
Kıymetin
Maliyet
Bedeli
(TL)

Amortismana Tabi
Değer (TL)

Normal
Amortisman
Oranı %

Azalan
Bakiyeler
Amortisman
Oranı %

Dönem
Amortisman
Tutarı

1

Demirbaş

20.000

20.000

20

40

8.000

2

Demirbaş

20.000

12.000= (20.000-8.000)

20

40

4.800

3

Demirbaş

20.000

7.200= (12.000-4.800)

20

40

2.880

4

Demirbaş

20.000

4.320= (7200-2.880)

20

40

1.728

20

Kalanın
tamamı

2.592

5

Demirbaş

20.000

2.592= (4.320-1.728)

Toplam 20.000
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Amortisman Usulünü Değiştirme (Azalan Bakiyelerden Normal Yönteme
Geçiş)
Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılmasına başlandıktan
sonra bu usulden dönülemez. Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir (VUK Mükerrer Madde 320/c). Bir defaya özgü
olan bu durumda, kalan amortisman tutarı amortisman
dikkat
süresince eşit oranlarda itfa edilir.
Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman
Örnek: A İşletmesi bir taşıt satın almış ve envantere usulüne göre amortisman ayrılmasına başlande dahil etmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dıktan sonra bu usulden dönülemez. Bir iktisadi
belirlenen normal amortisman oranı %20, faydalı ömrü değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre
ise 5 yıldır. İşletme 2 yıl Azalan Bakiyeler Usulüyle amor- amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra nortisman ayırdıktan sonra normal yönteme geçmiştir.
mal amortisman usulüne geçilebilir.
Azalan Bakiyeler Usulünden Normal Amortisman Yöntemine Geçiş
İktisadi
Kıymetin
Türü

İktisadi
Kıymetin
Bedeli
(TL)

Amortismana Tabi Değer
(TL)

Normal
Amortisman
Oranı %

Azalan
Bakiyeler
Amortisman
Oranı %

Dönem
Amortisman
Tutarı

1

Taşıt

100.000

100.000

20

40

40.000

2

Taşıt

100.000

60.000 =(100.000-40.000)

20

40

24.000

3

Taşıt

100.000

36.000= (60.000-24.000)

20

1/3

12.000

4

Taşıt

100.000

24.000=(36.000-12.000)

20

1/3

12.000

5

Taşıt

100.000

12.000= (24.000-12.000)

20

1/3

12.000

Faydalı
Ömür
Yıl

Toplam 100.000

Örneğimizde işletme 3. yılda azalan bakiyeler yönteminden normal amortisman yöntemine geçmiştir.
Kalan süre 3 yıldır ve kalan amortisman tutarı 36.000 TL, 3 yıl içinde eşit olarak yok edilecektir.

Kıst Amortisman Uygulaması
Kıst Amortisman uygulaması işletmelerin aktifinde kayıtlı olan sadece binek otomobillere özgü bir
uygulamadır.
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi
olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerde kıst anortisman uygulanmaz. Bunların dışında kalan işletmelere ait binek otomobillerin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle
kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Bu uygulamaya kıst amortisman denir. Amortisman ayrılmayan
süreye isabet eden kalan değer, amortisman süresinin son yılında tamamen yok edilir.
7194 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/7. maddesine hüküm eklenerek binek otomobillerin
amortisman giderlerine ilişkin bir kısıtlama getirilmiştir. Yapılan düzenleme ile faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları
hariç olmak üzere, kurum kazancının, ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde;
• ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 2021 yılı için 170.000 TL’yi,
• ÖTV ve KDV’nin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği
hallerde, amortismana tabi tutarı 2021 yılı için 320.000 TL’yi
aşan binek otomobile ait ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, gelir ve kurumlar vergisi açısından net kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir Aşan kısmın ise
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kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate
alınması gerekir.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, aktife
girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak
suretiyle kalan ay süresi kadar kıst amortisman ayrılan binek otomobiller için aktife alınan yılda gider konusu yapılamayan amortisman bedellerinin
tamamı, itfa süresinin son yılında amortismana
esas bedel uygulamasından bağımsız olarak net kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir (311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği).
Örnek: Mobilya imalatıyla uğraşan Bay (K),
ticari işletmesinde kullanmak üzere 15/6/2020
tarihinde bir adet binek otomobil satın almıştır.
Otomobilin katma değer vergisi ve özel tüketim
vergisi dâhil alış bedeli 750.000 TL olup, mükellef tarafından binek otomobilin edinimi esnasında
ödenen vergiler tercihen binek otomobilin maliyetine dâhil edilmiştir. Bay (K) tarafından 2021 yılında edinilen binek otomobil için en fazla 320.000
TL’ye isabet eden kısım için ayrılan amortisman,
net kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Buna göre mükellefin yıllar itibarıyla
kazancın tespitinde gider olarak dikkate alabileceği
amortisman bedelleri aşağıdaki gibidir (311 Seri
No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği):
Yıllar

Amortisman Tutarı

2020

35.000

2021

60.000

2022

60.000

2023

60.000

2024

60000
25.000*

*Kıst amortisman uygulamasından dolayı binek otomobillerin aktife alındığı yılda gider konusu yapılamayan (60.000
TL – 35.000 TL) 25.000 TL itfa süresinin son yılı olan 2024
yılında, o yıl için amortismana esas bedel üzerinden ayrılan
amortismandan ayrı olarak net kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

Olağanüstü (Fevkalade) Amortisman
Mükellefler, amortismana tabi olup da çeşitli
afetler, teknolojik gelişmeler, aşırı çalışma sonucunda değer kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
bulunan iktisadi kıymetleri için normal kullanım
süreleri dolmadan fevkalade amortisman uygula-

masından faydalanabilirler. Bunun için mükelleflerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru yapmaları ve Bakanlığın da başvuruyu kabul etmesi ve
amortisman oranlarını belirlemesi gerekmektedir.
Fevkalade amortisman uygulanacak olağanüstü
durumlar Vergi Usul Kanunu’nun 317. maddesinde hüküm altına alınmıştır:
Amortismana tabi olup;
1. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen
kaybeden;
2. Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen;
3. Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz
kalan;
Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili Bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı
belli edilen “Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranları” uygulanır.
Yangın, deprem, su basması gibi afetler sonucunda değerini tamamen kaybeden iktisadi kıymetler, zararın oluştuğu dönemde olağanüstü
amortisman oranı ile tamamen yok edilirler. Değerini kısmen kaybedenlere ise sadece olağanüstü
amortisman oranı uygulanır, normal orana eklenmez. Aşırı çalıştırma durumunda ise aşırı çalıştırma
süresince normal orana olağanüstü oran eklenmesi
ile uygulanır.

Arazide Amortisman
Boş arazi ve boş arsalar yıpranmaya maruz kalmadığı için amortismana tabi değildir Ancak, tarım işletmelerinde oluşturulan meyvalık, dutluk,
fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve
bağlar gibi tarım tesisleri; işletmede inşa edilmiş
olan her türlü yollar ve harklar; amortismana tabi
tutulur (VUK m. 314).

Madenlerde Amortisman
İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin
ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri,
ilgililerin, başvuruları üzerine bunların büyüklük
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ve nitelikleri göz önünde tutulmak ve her maden
veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Hazine ve
Maliye Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca belli edilecek oranlar üzerinden yok
edilir (VUK m. 316).

Alacaklarda Amortisman
Vergi Usul Kanunu, alacaklarda ortaya çıkabilecek ekonomik değer azalmalarını Vergi Usul
Kanunu’nun Üçüncü Kısım, “Alacaklarda ve Sermayede Amortisman” başlıklı ikinci bölümünde
düzenlenmiştir.

Değersiz Alacaklarda Amortisman
Yargısal bir hükme veya kanaat verici bir belgeye göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar
değersiz alacaktır. Değersiz alacaklar, bu niteliğe
girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve
mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler. İster bilanço esasına göre ister işletme hesabı
esasına göre defter tutsun ticari veya zirai faaliyet
gösteren mükelleflerin tümü bu uygulamadan yararlanabilirler. İşletme hesabı esasına göre defter
tutan mükelleflerin değersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler (VUK m. 322).
Bir alacağın değersiz hale geldiğini kabul edebilmek için, ya yargı kararına göre alacağın tahsil edilemez hale geldiğinin kanıtlanması veya alacaktan
vazgeçildiğini kanıtlayan bir belgenin bulunması
gerekmektedir. Kanıtlayıcı belgenin ne olduğu
Vergi Usul Kanunu’nda açıklanmamakla birlikte
alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato sözleşmesi, alacağın tahsil imkanı olmadığına ilişkin yargı
kararları, borçlunun gaipliğine ilişkin yargı yararları, mirasın reddi kararları gibi belgeler kanıtlayıcı
belge olarak kabul edilir.
Alacağın takibi, takip edilen alacağın tahsil edilmemesi halinde durumun belgelendirilmesi ve bu
işlemden sonra değersiz alacak kabul edilmesi gerekmektedir. Değersiz alacağın değersiz hale geldiği
yılın gider hesaplarına kaydedilerek yok edilebilmesi için bu alacağın önceden işletme hesaplarında
gelir olarak kayıtlara alınmış olması gerekmektedir.
Ayrıca ilgili dönemde gider hesaplarına alınarak
zarar yazılamayan alacaklar izleyen yıllarda giderleştirilemez.
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Vazgeçilen Alacaklar
Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından
vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde özel
bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın niteliği alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç
yıl içinde zararla yok edilmediği takdirde kar hesabına aktarılır (VUK m.324).

Şüpheli Alacaklarda Amortisman
Şüpheli alacaklar Vergi Usul Kanunu’nda
Üçüncü Kısım, “Alacaklarda ve Sermayede Amortisman” başlıklı ikinci bölümünde düzenlenmiştir.
Kanun, şüpheli alacaklara karşılık ayırmayı bir tür
amortisman olarak değerlendirmiştir.
Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve devam
ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla aşağıdaki alacaklar şüpheli alacak sayılır (VUK m. 323):
• Dava veya icra aşamasında bulunan alacaklar,
• Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan
fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar.
Şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Bu
karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda şüpheli
alacak karşılığı teminattan geri kalan miktarla sınırlıdır. Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen
miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir (VUK m. 323).

dikkat
VUK m. 323’e göre şüpheli alacak karşılığı ayırabilmek için mükelleflerin ticari ve/veya zirai
faaliyet sürdürmeleri ve bilanço esasına göre defter tutmaları gerekmektedir. Bunların dışındaki
mükellefler şüpheli alacak karşılığı ayıramaz.

Şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesinin bazı
şartları vardır. Bu şartları taşımayan alacak şüpheli
dahi olsa karşılık ayrılamaz. Bu şartlar;
• Alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi ile ilgili olması
• Alacağın dava veya icra aşamasında bulunması
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•

Alacağın yapılan protestoya veya yazı ile bir
defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu
tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra
takibine değmeyecek derecede küçük alacak
olması
• Teminata bağlı bir alacak olmaması
• Hatır senedinden kaynaklanan bir alacak
olmaması
Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesindeki hükümden anlaşıldığı üzere ticari veya zirai kazancın
elde edilmesi ve sürdürülmesi ile ilgili olmayan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz. Ticari
ve zirai faaliyetten doğmuş alacakların tahakkuk
esası gereğince gelir hesaplarına aktarılması gerekmektedir. Yani tahakkuk etmeyen ve gelir kaydedilmeyen alacaklara şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz.
Ticari ve zirai kazancın elde edilmesiyle ilgisi
olmadığı için hatır senedinden doğan alacaklar için
şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz. Teminatlı alacaklara ve alacağın teminatlı kısmına şüpheli alacak
karşılığı ayrılamaz. Alacağın teminatsız kısmına
karşılık ayrılabilir.
Şüpheli alacak karşılığı ayrılması bir zorunluluk
değildir, isteğe bağlıdır. Kanun hükmünden de anlaşıldığı gibi şüpheli hale gelen alacaklara karşılık
ayrılmadan zarar yazılamaz. Böylece şüpheli alacak
karşılığı bilançonun pasifinde takip edilebilir. Karşılık değerleme gününün tasarruf değerine göre ayrılır.

Sermayede Amortisman (Sermayenin
İtfası)
Sermayenin amortismanı veya itfası sermayenin
tamamının pay sahiplerine iade edilmesidir (Şenyüz ve diğerleri, 2020:162).
İmtiyazlı işletmelerde, tesisatın imtiyaz süresinden sonra, bedelsiz olarak devlete veya devletçe
uygun bulunan bir teşekküle veya belediyeye intikal etmesi imtiyazname gereğinden bulunduğu,
imtiyaz sözleşmesinde de sermayenin itfası için yıllık belli bir oran veya miktar ayrılması gösterilmiş
olduğu takdirde, bu oran veya miktar üzerinden
sermaye itfa olunur (VUK m. 325).
Sermayenin
amortismanı,
Vergi
Usul
Kanunu’nda imtiyaz sözleşmelerinde sermayenin
itfası için belli bir oran veya miktar belirlenmiş imtiyazlı işletmelere sağlanmıştır.
Sermayenin amortismanı için aşağıdaki şartlar
gereklidir:

•
•

•
•

İşletme imtiyazlı olmalıdır.
Tesisler imtiyaz süresi sonunda Devlete
veya Devletçe belirlenen bir kuruluşa veya
belediyeye devredilmelidir.
Tesisler bedelsiz olarak devredilmelidir.
İmtiyaz sözleşmesinde sermayenin itfası
için yıllık bir oran veya miktar belirlenmiş
olmalıdır.

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
Kurumların kuruluş ve örgütlenme giderleri ile
peştamallıklar mukayyet değerleri üzerinden eşit
miktarlarda ve beş yıl içinde itfa olunur. Bunun için
kuruluş ve örgütlenme giderlerinin aktifleştirilmeleri gerekir (VUK m.326). Kuruluş ve örgütlenme
giderlerini aktifleştirmeleri isteğe bağlıdır. Kurumlar isterlerse bu giderleri aktifleştirmeyip doğrudan
gider yazabilirler (VUK m. 282). Bu giderler; kurumun kuruluşu, yeni bir şubenin açılması ya da
işlerin devamlı bir şekilde genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet edinilmeyen
giderlerdir (VUK m. 282). Kuruluş ve örgütlenme
giderlerini gelir vergisi mükellefleri aktifleştiremezler, sadece kurumlar bu uygulamayı yapabilirler.
Şerefiye veya hava parası adı da verilen peştamallık bir ticari işletmenin devredilirken, bulunduğu yerin önemi, sahip olduğu ün, müşteri kitlesi,
itibarı gibi unsurlara bağlı olarak, bilanço değerlerine ek olarak sahip olduğu değeri ifade etmektedir.
Peştamallıklar gerçek veya tüzel kişiler tarafından mukayyet değerleriyle değerlenir (VUK m.
282). Yani hem gelir vergisi mükellefleri hem de
kurumlar vergisi mükellefleri bu uygulamadan
yararlanabilirler. Peştamallıkların aktifleştirilmesi
zorunludur. Ancak Vergi Usul Kanunu’nun 313/3.
maddesi gereğince peştamallık tutarının 2021 yılı
için 1.500 TL’yi aşmaması halinde doğrudan gider
yazılması mümkündür.

Özel Maliyet Bedellerinin İtfası
Vergi Usul Kanunu’nun 272/3. maddesine göre,
ekonomik bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için kiralanan gayrimenkullerde kiracı veya işletme hakkına
sahip tüzel kişi tarafından gayrimenkulü genişletmek ve ekonomik değerini sürekli olarak arttırmak
amacıyla yapılan değer arttırıcı giderlerle, kiracının
faaliyetini gerçekleştirmek için oluşturduğu tesisata
ilişkin giderlere özel maliyet denir.
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Gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım
varlıklarının ve gemilerin iktisadî kıymetlerini artıran özel maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı
süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira veya
işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme
hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma
veya hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılır (VUK m. 327).

Amortisman Uygulamasıyla İlgili Özel
Durumlar
Vergi Usul Kanunu’nda amortisman uygulamasıyla ilgili bazı özel durumlar bulunmaktadır.
Bunlar amortismana tabi olan bir malın satılması
durumunda satış karı veya zararının nasıl hesaplanacağı, satıştan kar edildiyse yenileme fonu ayrılıp
ayrılmayacağı, amortismana tabi mallardan sigorta
tazminatı alınması gibi hallerdir.

Amortismana Tabi Malların Satılması
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan satış bedeli ile bunların envanter
defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar ve
zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri
tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat veya
gider kaydederler. Amortisman ayrılmış olanların
değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra
kalan tutardır. Devir ve trampa satış hükmündedir
(VUK m. 328).
Envanter Defterinde Kayıtlı Değeri (Net Değer) = Maliyet Bedeli- Birikmiş Amortismanlar
Satış Kar /Zararı = Satış Bedeli - Net Değer

Yenileme Fonu
Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin
niteliğine göre zorunlu ise veya bu konuda işletmeyi yönetenlerce karar verilmiş ve harekete geçilmiş olursa satıştan elde edilen eden kâr vergilendirilmez. Bu kar yenileme giderlerini karşılamak
üzere, pasifte geçici bir hesapta en fazla üç yıl süre
ile tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre
içinde iktisadi kıymet yenilenmez ise kullanılma-
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yan kar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç
yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu kârlar o yılın vergi matrahına eklenir.
Bu esaslar çerçevesinde yeni değerlerin elde edinilmesinde kullanılan kâr, yeni değerler üzerinden bu
kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara
mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra
itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur (VUK m. 328-329).

dikkat
Yenileme Fonu, iktisadi kıymetlerin satışından
kar edilmesi halinde, bu karın, ilgili dönemde
vergilendirilmeden 3 yıl vergi ertelemesi sağlayan bir vergisel avantajdır.

Yenileme Fonu uygulamasından yararlanabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
• Mükellef bilanço esasına göre defter tutmalıdır.
• İktisadi kıymet amortismana tabi olmalıdır.
• Elden çıkarılan iktisadi kıymetin yenilenmesi zorunlu olmalıdır.
• İşletmeyi yönetenler iktisadi kıymetin yenilenmesi için karar almalı ve harekete geçmelidirler
• Elden çıkarılacak iktisadi kıymet ile satın
alınacak iktisadi kıymet aynı olmalıdır.

Amortismana Tabi Malların Sigorta
Tazminatı
Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen değer kaybına uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan
sigorta tazminatı bunların değerinden (amortismanlı olanlarda ayrılmış olan amortisman çıktıktan sonra kalan değerden) fazla veya eksik olduğu takdirde farkı kar veya zarar hesabına geçirilir.
Alınan sigorta tazminatı ile değer kaybına uğrayan
malların yenilenmesi işin özelliğine göre zorunlu
bulunur veya bu hususta işletmeyi yönetenlerce karar verilmiş ve harekete geçilmiş olursa bu takdirde
tazminat fazlası, yenileme fonu olarak ayrılabilir
(VUK m.329).
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Öğrenme Çıktısı
5 Amortisman ayırmanın şartlarını sıralayabilme
6 Amortisman ayırma yöntemlerini sıralayabilme
7 Amortisman hesaplama işlemlerini gerçekleştirebilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Amortisman ayırma uygulamasının vergi kanunları
açısından önemini ve sonucunu araştırınız.

Vergi matrahının tespitinde
indirilecek giderler ile ilişkilendiriniz.

Amortisman uygulamasının
sonuçlarını anlatınız.

Yaşamla İlişkilendir
Kaplumbağa Terbiyecisinin Amortismanı
1910 yılında hayata gözlerini yuman merhum ressam, arkeolog, müzeci ve Kadıköy’ün
ilk belediye başkanı Osman Hamdi Bey’in
meşhur yağlı boya tablosu olan Kaplumbağa
Terbiyecisi’ni hepiniz duymuşsunuzdur. Türk
Ressamların yaptığı tablolar içerisinde en değerli
eserlerden biri olan bu tablonun zaman içerisinde değerini yitirdiğini ya da aşınmaya uğradığını
kimse düşünemez sanırım.
İşte tam da bu noktadan hareketle, piyasa
değeri yüksek sanat eseri niteliğindeki benzeri
tabloların şirketin aktifine girdikten sonra amortisman yoluyla itfa edilerek gider kaydedilebileceğini söylemek oldukça güç. Peki bu konu ile
alakalı vergi mevzuatı ve maliyenin görüşü nasıl
şekillenmiş birlikte bakalım.
Vergi Usul Yasası’nın 313. maddesi uyarınca
“İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz
bulunan gayrimenkullerle, gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin söz konusu
yasanın değerleme hükümlerine göre tespit edilen
bedelleri üzerinden yok edilmesi” amortismanın
konusu oluşturmaktadır. Aynı yasanın 315. maddesi uyarınca da “Mükellefler amortismana tabi
iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığı’nın tespit
ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan
edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin
faydalı ömürleri dikkate alınır.”

Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Ancak amortismana tabi malın, işletmede ilke olarak bir yıldan fazla kullanılması gerekmektedir. Konuya ilişkin İstanbul
Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 23.01.2012 Tarihli
ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.30-238 sayılı
Özelgesinde ise; şirket ofisinin tefriş ve düzenlenmesi amacı ile satın alınan tabloların, kullanma
dolayısıyla yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten
düşmeye maruz bulunmadığından amortisman
mevzuu yapılmasının mümkün bulunmayacağı,
ayrıca, söz konusu tablolara ilişkin harcamaların
aktifleştirilmesinde bir sakınca bulunmayacağı ancak, ticari kazancın elde edilmesi ve idame
ettirilmesi için yapılmış bir harcama niteliğinde
olmadığından, söz konusu harcamaların kurum
kazancından indirim konusu yapılmasının mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.
Dolayısı ile, şirketiniz kayıtlarına aldığınız
değerli yağlı boya tablolarına ilişkin maliyetleri amortisman yolu ile giderleştiriyorsanız ya da
amortismana tabi tutmadan alım yılında tüm
alım bedelini giderleştirip kurum kazancından
indirdiyseniz, olası bir vergi incelemesinde eleştiri riski ile karşılaşabilirsiniz.
Kaynak: Emre Beyaz, 24 Ocak 2016, https://
vergialgi.net/kaplumbaga-terbiyecisinin-amortismani.4 (Erişim: 12/09/2020).
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Araştırmalarla
İlişkilendir
Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması ve
Amortisman, Mustafa ŞAHİN, E-Yaklaşım /
Temmuz 2020 / Sayı: 331
I- GİRİŞ
07.12.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda
önemli değişiklikler yapılmıştır.
Söz konusu Kanun ile binek otomobillerin
gider ve amortismanlarına kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kapsamda yapılan değişiklikler ve kısıtlamalara ilişkin açıklamalar ile usul ve esaslarının
belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan 311
Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 27.5.2020
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Bu yazımızda, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli
şekillerde işletilmesi olmayan mükelleflerin kullandıkları binek otomobillerin gider ve amortismanlarına ilişkin olarak getirilen kısıtlamaları
değerlendirilerek irdelenecektir.
II- BİNEK OTOMOBİLLERİN TANIMI
Binek otomobil ifadesinden Türk Gümrük
Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunda yer alan
motorlu taşıtların anlaşılması gerekmektedir.
1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve
öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet
kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için
sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında,
araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor
özellikleri ve iç döşemeleri (örneğin: yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki
yan panel boyunca arka camları bulunan (en arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam
bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya
bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtlar
87.03 pozisyonunda yer almakta olup, binek otomobiller bu kapsamda değerlendirilmektedir.
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Ancak, Ambulanslar, mahkum taşımaya
mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları,
itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış
motorlu taşıtlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu’na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilme zorunluluğu bulunmayan ve
sadece havalimanı apron bölgesi gibi belli alanlarda kullanılan taşıtlar 87.03 pozisyonunda yer
almakla birlikte binek otomobil kapsamında değerlendirilmeyecektir.
III- YASAL DÜZENLEME
Önceki uygulamada ticari işletmelerin aktiflerine kayıtlı binek otomobillerinin amortisman
ve giderlerinin tamamı (Motorlu taşıtlar vergisi
hariç) vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmekteydi. 7194 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesi ve 68. maddesinde yapılan değişikliklerle, kurum kazançları
da dahil vergiye tabi ticari kazanç ve serbest meslek kazançlarının tespitinde binek otomobillerinin giderleri aşağıdaki sınırlamalar dahilinde dikkate alınabilecektir:
Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi
hariç her bir aracın ilk iktisap bedelinde 135.000
TL kadarlık kısmın amortisman giderleri, ÖTV
ve KDV’nin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği
hâllerde, her bir aracın iktisap bedelinin 250.000
TL kadarlık kısmın amortisman giderleri.
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde
işletilmesi olan mükelleflerin bu amaçla kullandıkları otomobillerde yukarıdaki kısıtlamalar uygulanmayacaktır. Tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır.
Kısıtlamada, binek otomobilinin iktisap
edildiği tarihte yürürlükte olan tutarlar dikkate
alınacaktır. Dolayısıyla her otomobil için sonraki
yıllarda gider olarak dikkate alınacak amortisman
tutarı değişmeyecektir.
Ayrıca, 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerinden itibaren uygulanacaktır.
…………
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V- BİNEK OTOMOBİLLERE İLİŞKİN
AMORTİSMAN GİDERLERİ
7194 sayılı Kanunu ile getirilen bir diğer
kısıtlama ise binek otomobillerin amortisman
giderlerine ilişkindir. Yapılan düzenleme ile faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi
olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak
üzere, kurum kazancının, ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde;
- ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli
160.000 TL’yi,
- ÖTV ve KDV’nin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak
iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı
300.000 TL’yi
aşan binek otomobile ait ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, vergi
matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Aşan kısmın ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekir.
Örnek: Bilişim işiyle iştigal eden kurumlar vergisi mükellefi NEF Bilgisayar Ltd. Şti.
01.06.2020 tarihinde vergisiz fiyatı 280.000 TL
olan bir adet binek otomobil satın almıştır. Söz
konusu araç için mükellef tarafından ödenen özel
tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarı toplamı 378.540 TL olup, mükellef tarafından binek otomobilin iktisabı için ödenen vergiler safi
kazancın tespitinde tercihen doğrudan gider olarak dikkate alınmıştır. Mükellef söz konusu binek otomobili 02.02.2024 tarihinde ise satmıştır.
Buna göre, işletme kayıtlarına vergisiz satış
fiyatı üzerinden alınan binek otomobil için 2020
yılında en fazla 160.000 TL’ye isabet eden kısım için ayrılan amortisman, kurum kazancının
tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.
Mükellef kurum tarafından bu kapsamda yıllar
itibarıyla ayrılan amortisman tutarları tablodaki
gibidir:

Yıl
Amortisman Tutarı
2020
18.166 TL
2021
32.000 TL
2022
32.000 TL
2023
32.000 TL
Diğer taraftan, mükellef kurum tarafından
iktisap edilen binek otomobil için ödenen ve
tercihen gider olarak dikkate alınan özel tüketim
vergisi ve katma değer vergisi tutarı toplamı olan
378.540 TL’nin 2020 yılı için azami 140.000
TL’si safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek, söz konusu tutarı aşan (378.540
TL – 140.000 TL) 238.540 TL kanunen kabul
edilmeyen gider olarak mükellef kurumun 2020
hesap dönemi kurum kazancına ilave edilecektir
.……
VI- SONUÇ
İşletmelerde binek otomobiller ile ilgili yapılan giderlerin defterlere kaydedilmesi ve muhasebeleştirilmesi her zaman tartışma konusu olmuştur. Önceki uygulamada, işletme aktifine kayıtlı
olup ticari faaliyetin elde edilmesinde kullanılan
binek otomobillerin amortisman başta olmak
üzere bütün giderleri ( MTV hariç ) kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmekteydi. Ancak,
bu uygulamanın gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince suistimal edilerek, şahsi ihtiyaçlar için
kullanılan binek otomobillere ait giderlerin de
kurum kazancından indirilmesi, ilgili düzenlemenin yapılmasını sağlamıştır.Vergi idaresi vergi
kayıp ve kaçağının önüne geçmek için yaptığı
düzenlemeyle, binek otomobillere ilişkin giderlerin, ticari ve mesleki kazancın tespitinde dikkate alınabilecek kısmını, gider toplamının %70’i
ile sınırlandırmıştır. (Gider tutarının %30’u ise
kanunen kabul edilmeyen gider olarak kaydedilebilecektir).
Kaynak: https://gib.gov.tr/
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1

Envanteri tanımlayabilme

2

Envanter çeşitlerini
açıklayabilme

Envanter ve Envanter İşlemleri

İşletmenin sonsuz kabul edilen ömrünün belirli dönemlere ayrılarak faaliyet sonuçlarının gerçeğe uygun
olarak tespitinde envanter ve değerleme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. İşletmenin vergi matrahının
tespitinde, iktisadi kıymetlerin değerlerinin doğru tespiti devlet açısından önem taşımaktadır. Envanter,
işletmenin sahip olduğu iktisadi kıymetlerin değerlerinin bilanço gününde sayılması, ölçülmesi, tartılması
ve değerlenmesi suretiyle kesin ve ayrıntılı olarak belirlenmesi faaliyetidir.
Envanter, kaydi yani muhasebe içi envanter ve fiili yani muhasebe dışı envanter olarak iki çeşittir. Kaydi
envanter, dönem sonunda iktisadi değerlerin varlığının kayıt ve belgeler üzerinde incelenerek tespit edilmesidir. Fiili envanter ise işletmenin iktisadi değerlerinin bizzat sayılarak, ölçülerek ve tartılarak tespit edilmesi
işlemidir. Kaydi envanter sonucu ile fiili envanter sonucunun birbiriyle uyumlu olması zorunludur. Uyumlu değilse, kaydi envanter sonucunun fiili envanter sonucuyla aynı olması için düzeltme işlemleri yapılır.
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Vergi Usul Kanunda yer
alan değerleme ölçülerini
sayabilme

4

Vergi Usul Kanunda yer
alan değerleme ölçülerini
örneklendirebilme

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

3

Değerleme

Vergi Usul Kanunu’na göre sekiz adet değerleme ölçüsü yer almaktadır. Değerleme, iktisadi kıymetin türü
ve niteliğine göre, aşağıdaki ölçülerden biri ile yapılır (VUK m.261): Maliyet bedeli, borsa rayici, tasarruf
değeri, mukayyet değer, itibari değer, vergi değeri, rayiç bedel, emsal bedeli ve ücreti.
Maliyet bedeli, iktisadi bir değerin edinilmesi ya da değerinin artırılması nedeniyle yapılan bütün giderlerin toplamını ifade eder. Gayrimenkuller, gayri maddi haklar, demirbaşlar, tesisat ve makineler, gemiler ve
diğer taşıtlar, hayvanlar, zirai ürünler imal edilen ve satın alınan ticari mallar maliyet bedeliyle değerlenen
iktisadi kıymetlere örnek verilebilir.
Borsa rayici, menkul kıymetler ve kambiyo borsası ile ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin
değerlemeden önceki son işlem gününde borsadaki işlemlerin ortalama değerlerini ifade eder. Yabancı paralar, yabancı parayla düzenlenen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar ve bazı menkul kıymetler borsa
rayici ile değerlenen kıymetlere örnek verilebilir.
Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için taşıdığı gerçek değer yani kullanım
değeridir. Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar ve borçlar ile şüpheli alacaklar karşılığı tasarruf değeri
ile değerlenecek iktisadi kıymetlere örnek verilebilir. Ancak vadesi gelmemiş alacak ve borç senetlerini bu
ölçüt ile değerlemek isteğe bağlıdır.
Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. Alacaklar, borçlar,
gelecek döneme ait peşin ödenen giderler, kuruluş ve örgütlenme giderleri mukayyet değerle değerleme
yapılan iktisadi kıymetlere örnek verilebilir.
İtibari değer, iktisadi kıymetin üzerinde yazılı olan değerlerdir. Türk Lirası cinsinden kasa mevcudu, eshamlı şirketlerde iktisadi kamu müesseseleri tahvilleri, İştiraklerden bedelsiz olarak alınan hisse senetleri
itibari değer ile değerlenecek iktisadi kıymetlere örnek gösterilebilir.
Vergi değeri, bina ve arazinin Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre tespit edilen değeridir. Vergi
değeri yalnızca vergi hukukunda kullanılan bir değerleme ölçütüdür. Bina, arsa ve arazilerin emlak vergisine
esas değerlerinin tespiti örnek verilebilir.
Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir.
Finansal kiralama işlemlerinde kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin üretimini veya alım
satımını yapması halinde, iktisadi kıymetin net bilanço aktif değeri rayiç bedelle değerlenmesi örnek verilebilir.
Emsal bedeli ve ücreti, gerçek bedeli olmayan, bilinmeyen veya tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. Emsal bedel sırasıyla birinci olarak ortalama
fiyat esası, ikinci sıra maliyet bedeli esası, üçüncü sıra takdir esasına göre belirlenir.
Vergi güvenlik müessesesi niteliğinde olan emsal bedeli çok kullanılan bir değerleme ölçütüdür. Kıymeti
düşen mallar emsal bedeliyle değerlenir. Kıymeti düşen mallar hariç, iktisadi kıymetlerin emsal bedel ile
değerlenebilmesi için borsa rayici ve mukayyet değerlerinin bulunmaması gerekmektedir.
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Değerleme/Amortisman

5

Amortisman ayırmanın
şartlarını sıralayabilme

6

Amortisman ayırma
yöntemlerini sıralayabilme

7

Amortisman
hesaplama işlemlerini
gerçekleştirebilme

Amortisman

Bir yıldan fazla kullanılan ve aşınan veya değeri düşen iktisadi kıymetlerin değerleme esaslarına göre tespit edilen değerlerinin ekonomik ömrü içinde yok edilmesine amortisman uygulaması denir. Vergi Usul
Kanunu’nun 313. maddesinde amortisman ayırma şartları belirlenmiştir. Amortisman ayırabilmek için iktisadi kıymetin işletmede kullanılması ve işletme aktifine kayıtlı olması, kullanım süresinin bir yıldan fazla
olması, yıpranma, aşınma, değerden düşme etkileri altında bulunması, değerinin KDV hariç belli bir tutarı
aşması (2021 yılı için 1.500TL) gerekmektedir.
Amortisman ayırma yöntemleri normal amortisman yöntemi, azalan bakiyeler usulüyle amortisman yöntemi, olağanüstü amortisman yöntemleridir. Vergi Usul Kanunu’nda bunların dışında arazide amortisman,
madenlerde amortisman, değersiz alacaklarda amortisman, vazgeçilen alacaklarda amortisman, şüpheli alacaklarda amortisman ve sermayede amortisman ayırma ile ilgili düzenlemeler de yapılmıştır. Boş arsa ve
araziler yıpranmaya ve aşınmaya maruz kalmadıkları için amortisman ayrılmaz.
Normal amortisman iktisadi değerin tahmini ekonomik ömrü süresi içinde eşit oranda amortisman ayrılmasıdır. Azalan Bakiyeler Usulüyle amortisman uygulamasından bilanço esasına göre defter tutan mükellefler yararlanabilir. Bu usulde her yıl amortisman hesaplanacak değer, daha önce ayrılmış olan amortismanlar
toplamının indirilmesi yoluyla tespit edilir. Bu yöntemde amortisman oranı normal oranın iki katıdır ve bu
oran %50’yi geçemez. Amortisman süresinin son yılında kalan bakiye değer tamamen yok edilir. Normal
amortisman yöntemi seçildikten sonra bu uygulamadan dönülemez. Ancak azalan bakiyeler yöntemine göre
amortisman ayırmaya başladıktan sonra normal yönteme geçmek mümkündür. Olağanüstü amortisman
yönteminde ise, aşınmaya tabi olan bir iktisadi kıymet, doğal afetler, yeni icatlar ve zorunlu çalışmaya tabi
tutulma gibi sebeplerle kısmen veya tamamen değer kaybına uğrarsa Hazine ve Maliye bakanlığı olağanüstü
amortisman oranı belirleyebilir. Bunun için mükellefin Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurması gerekir.
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1

A. Envanter çıkarmak
B. Amortisman ayırmak
C. Tasfiye yapmak
D. İşe başlamak
E. Faaliyetine son vermek

2 İşletmenin deposundaki ticari mallarını sayarak
stoklarını tespit etmesi hangisine örnek verilebilir?
A. Muhasebe içi envanter B. Fiili Envanter
C. Kaydi Envanter
D. Sayım Envanteri
E. Tasfiye envanteri

3 Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için taşıdığı gerçek değerdir, bu tanım aşağıdaki değerleme ölçütünden hangisine aittir?
A. Emsal Bedel
C. Borsa Rayici
E. Tasarruf Değeri

B. Mukayyet Değer
D. İtibari Değer

4 Bir iktisadi kıymet işletmenin aktifine alındıktan sonra aşağıdaki harcamalardan hangisi iktisadi kıymetin maliyetine eklenmez?
A. İktisadi kıymetin kapasitesini arttırıcı giderler
B. İktisadi kıymetin verimliliğini arttırıcı giderler
C. İktisadi kıymetin normal bakım onarım giderleri
D. İktisadi kıymetin kullanım ömrünü uzatan giderler
E. İktisadi kıymetin değerini arttırıcı giderler

5

lenir?

Aşağıdakilerden hangisi emsal bedel ile değer-

A. Borsa rayici bulunan mallar
B. Değeri bilinen mallar
C. Gerçek değeri başka bir değerleme ölçüsüyle
bulunan mallar
D. Maliyet bedeli bilinen mallar.
E. Kıymeti düşen mallar

6
A.
B.
C.
D.
E.

Aşağıdakilerden hangisine reeskont ayrılabilir?
Ticari ilişkiden doğmuş vadesiz alacaklar
Ticari ilişkiden doğmamış senetli alacak
Ticari ilişkiden doğmuş senetsiz borçlar
Ticari ilişkiden doğmuş vadesiz çekler
Ticari ilişkiden doğmuş vadeli çekler

neler öğrendik?

Bilanço gününde işletmenin mevcutlarını,
alacaklarını ve borçlarını saymak, ölçmek, tartmak
ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve ayrıntılı
olarak tespit eden tacirin yapmış olduğu işlem aşağıdakilerden hangisidir?

7

Aşağıdakilerden hangisine şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir?
A. Teminata bağlı alacak
B. Hatır senedinden kaynaklanan alacak
C. Ticari kazancın elde edilmesi ile ilişkisi olmayan alacak
D. Dava ve icra aşamasında olan alacak
E. Büyük miktarda alacak

8 Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul
Kanunu’nda yer alan amortisman ayırma yöntemlerinden biridir?
A.
B.
C.
D.
E.

Normal amortisman yöntemi
Artan paylı amortisman yöntemi
Değişen paylı amortisman yöntemi
Hurda değeri yöntemi
Azalan oranlı yıl sayıları yöntemi

9 Aşağıdakilerden hangisine amortisman ayrılmaz?
A.
B.
C.
D.
E.

Madenler
Boş arsa ve araziler
Demirbaşlar
Taşıtlar
Binalar

5 40.000 TL maliyet bedeli olan bir taşıtın
ekonomik ömrü 4 yıl, normal amortisman oranı
ise %25 olduğu varsayımı altında azalan bakiyeler
yöntemine göre 3. yıl ayrılması gereken amortisman tutarı kaç TL’dir?
A.
B.
C.
D.
E.

20.000
15.000
15.000
10.000
5.000
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neler öğrendik yanıt anahtarı

6
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1. A

Yanıtınız yanlış ise “Envanter ve Envanter İşlemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Reeskont Uygulaması”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B

Yanıtınız yanlış ise “Envanter ve Envanter İşlemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Şüpheli Alacaklarda
Amortisman” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. E

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Usul Kanunu’nda
Değerleme Ölçüleri” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Amortisman Hesaplama
Yöntemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Usul Kanunu’nda
Değerleme Ölçüleri” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Arazide Amortisman”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Usul Kanunu’nda
Değerleme Ölçüleri” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

10. E

Yanıtınız yanlış ise “Amortisman Hesaplama
Yöntemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

6

Araştır 1

Araştır 2
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İşletme faaliyetlerinin sonuçlarının tam ve gerçeğe uygun olarak tespiti vergi
matrahının da doğru tespiti sonucunu doğuracağı için devlet açısından önemlidir. Vergi matrahının doğru belirlenmesi için işletmenin iktisadi değerlerinin,
alacaklarının ve borçlarının envanterinin ve değerlemesinin doğru yapılması gerekmektedir. İşletmenin gerçek durumu ile muhasebe kayıtları arasında uyumsuzluk olup olmadığının tespiti ve düzeltilmesi envanter işlemleri ile yapılır. Fiili
envanter sonuçları ile kaydi envanter sonuçları birbirinden farklıysa muhasebe
kayıtları düzeltilerek kayıtlar fiili envanterle aynı duruma getirilir.

Vergi Usul Kanunu’na göre vadeli alacak senetleri ve borç senetleri mukayyet
değeri ile değerlenir. Ancak vadeli alacak ve borç senetleri isteğe bağlı olarak
tasarruf değeri ile değerlenerek reeskonta tabi tutulabilir. Alacak senetlerini
reeskonta tabi tutan mükellefler, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak
zorundadırlar. Reeskont işleminin amacı, senede bağlı alacak ve borcun değerleme günü itibariyle net değerinin tespiti ve dolayısıyla dönem kâr-zararının
hesaplanmasında, tespit edilen net değerin dikkate alınmasını sağlamaktır.
Böylece bilanço varlık kalemlerinin de bilanço tarihi itibariyle gerçek değeri
ifade etmesi sağlanmış olmaktadır. Reeskont, dönemsellik ilkesi gereği, alacak
ve borç senetleriyle ilgili cari döneme ait olmayan kâr veya zarar tutarlarının
kanunun öngördüğü şekilde hesaplanarak ilgili olduğu vergilendirme döneminde dikkate alınmasının sağlar.
Reeskont uygulamasının şartları şunlardır: Alacak ve borç, senede (Türk Türk
Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş bono ve poliçeye) veya çeke bağlanmış olmalıdır. Senede bağlı alacak ve borç ticari bir ilişkiden kaynaklanmış, yani
dönem kâr-zararının tespitine etki etmiş olmalıdır. Reeskonta tabi tutulacak
senedin bir vade içermesi ve dönem sonu itibariyle vadesinin dolmamış olması gerekmektedir. Alacak ve borç senedinin işletme bilançosunda yer alması
gerekmektedir.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

6

Araştır 3

Vergi mükellefleri işletmelerinde bir yıldan daha uzun süre kullanılmak üzere
edinmiş oldukları, aşınmaya, yıpranmaya ve değer düşüklüğüne maruz kalan
iktisadi kıymetlerine yapmış oldukları giderleri, bir defada gider yazarak vergi matrahından indiremezler. Ancak bu iktisadi kıymetlerinin ekonomik ömrü
süresinde amortisman ayırarak gider yazabilirler. Amortisman uygulaması Vergi
Usul Kanunu’na göre aşınmaya, yıpranmaya ve değer düşüklüğüne maruz kalan
ve bir yıldan daha uzun süre kullanılacak olan iktisadi kıymetlerin belirlenmiş
değerlerinin ekonomi ömrü içinde yok edilmesine imkan veren bir vergisel bir
avantajdır ve isteğe bağlı bir uygulama olup zorunlu değildir. Bu nedenle herhangi bir sebeple amortisman ayrılmaması halinde, o yıl amortisman ayrılmış
kabul edilir ve amortisman süresi uzamaz. Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/7. ve
68. maddeleri gereğince amortismanlar net kazancın tespitinde vergi matrahından indirilmesine izin verilen giderlerdir. Ancak faaliyetleri binek otomobil
ticareti veya kiralaması olmayan işletmelerin binek otomobilleri için ayrılacak
amortismanların tutarına kısıtlama getirilmiştir. Amortisman ayırmak vergi
matrahını azaltan bir sonuç doğurduğu için vergi denetiminde amortismanların
doğru ayrılıp ayrılmadığı incelenen konular arasındadır.
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Vergi Denetimi ve Denetim Yöntemleri
1 Vergi denetimi kavramını açıklayabilme,
vergi denetim yöntemlerini sıralayabilme

Vergi İncelemesi
3 Vergi incelemesini ve inceleme sürecini
açıklayabilme

2
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Yoklama
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Arama
4 Arama kurumunu açıklayabilme
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5 Bilgi toplama müessesesini açıklayabilme
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GİRİŞ
Ülkelerin çoğunda olduğu gibi, Türkiye’de de
vergiler mükelleflerin beyanı üzerine hesaplanmaktadır. Mükelleflerin vergilerinin hesaplanmasında
esas alınan beyanlarının doğru ve güvenilir olup
olmadığı, devlet tarafından denetlenmesi gereğini
de ortaya çıkarmaktadır.
Bu bölümde mükelleflerin vergi kanunlarında
kendilerine yüklenilen ödev ve yükümlülüklere
uyup uymadıklarının denetlemesi yollarının yasal
çerçevesi incelenecektir. Bu çerçevede öncelikle denetim ve vergi denetimi kavramları teorik açıdan
açıklandıktan sonra, vergi denetim yolları olan
yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplama müesseselerinin yasal boyutu ortaya konulacaktır.

VERGİ DENETİMİ VE DENETİM
YÖNTEMLERİ
Yaşam boyunca kişiler çeşitli açıklamalar yapmakta, belirli görüş ve iddialar ileri sürerek bunların doğruluğunu ve güvenirliğini savunmaktadırlar. Tüm bu bildirim ve iddiaların uygunluk ve
doğruluğu tartışılabilir. Bu nedenle açıklanan bilgi
ve iddiaların doğruluk ve güvenirliğinin saptanması için bunların ayrıca incelenmesi gerekir. Bu da
karşımıza denetim kavramını çıkarmaktadır.
Latince bir kelime olan denetim; “onaylayan”, “işiten” (yani haberdar olan) anlamına gelmektedir. Türk
Dil Kurumu’nun güncel Türkçe Sözlüğünde denetleme bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini
anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş,
murakebe, kontrol şeklinde ifade edilmektedir.
Denetimi, başka birinin beyanının incelenmesi
veya araştırılması olarak da ifade etmek mümkündür. İşte bu nokta da incelenmesi veya araştırılması
gerek beyanlardan biri de vergilendirmeye ilişkin
beyanlardır. Bu beyanlar yapılan faaliyetler ile ilgili
beyanlar olabileceği gibi üzerinden vergi borcunun
hesaplanacağı matrahlara ilişkin beyanlar şeklinde
de olabilmektedir.
Vergi mevzuatında yer alan yükümlülüklere
mükelleflerin gerektiği şekilde uyup uymadıklarını araştırmak amacıyla, Devleti temsilen vergi idaresine verilmiş hukuki olanaklar bulunmaktadır.
Bu hukuksal olanakları kısaca vergi denetim yöntemleri olarak da adlandırmak mümkündür. Vergi
denetim yöntemleri yoluyla yükümlülük, vergilendirmeyi etkileyen olaylar, yükümlülerin ödevlerine

ne derece uyup uymadıkları, matrahlarını doğru ve
tam olarak beyan edip etmedikleri, vergi kaybına
yol açılıp açılmadığı, açılmışsa bunun tutarının
saptanması gibi hususlar tespit edilmeye çalışılır.
Bu yöntemlerin kullanılması sonucunda elde edilen bulgular, vergi Kanunlarında öngörülmüş olan
hukuksal yaptırımların uygulanabilmesinin ön şartını oluşturur. Aynı zamanda bu yöntemler bir açıdan verginin alınmasında asli idari işlem yani kesin
ve yürütülmesi zorunlu işlem olan verginin tarhı
için, ön işlem olan matrah takdirinin yapılmasını
da mümkün kılan bir hazırlık işlemidir.
Vergi denetimini, vergi kanunları ile vergiye tabi
tutulan mükellef ve işlemlerin tam olarak kavranabilmesine ve vergi idaresi ile mükelleflerin mevcut
vergi sisteminde yer alan ilke ve kurallara uygun
davranıp davranmadıklarını belirlemeye yönelik
olan ve vergi idaresi tarafından yapılan işlemlerin
tümü olarak tanımlamak mümkündür.
Bu tanım denetimi vergi mükellefi açısından
ele almaktadır. Oysa ki vergi denetimi vergilendirme ilişkisinin diğer tarafı olan vergi idaresini de
ilgilendirmektedir. Bu çerçevede vergi denetimini
ödenmesi gereken verginin, doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla; mükelleflerin vergi kanunlarına uygun hareket edip etmediklerinin, vergi uygulaması yapanların ise, kanun,
kararname, yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen
hüküm ve ilkelere uygun, uygulama yapıp yapmadıklarının belirlenmesi ve saptanması şeklinde tanımlamak mümkündür.
Vergi denetimi çok boyutludur. Türkiye’de vergi idaresi vergi denetimini; yoklama, vergi incelemesi, arama ve bilgi toplama faaliyetleri ile yerine
getirmeye çalışmaktadır. Bu faaliyetlerin bir kısmı
mükellef ve ödevleri ile ilgili bazı hususların kısa
sürede yoğun bir şekilde tespit edilmesi ile sınırlı iken daha az sayıda ancak daha teknik seviyede
yapılan denetimlerle de mükelleflerin tüm faaliyetleri ve beyanları ayrıntılı olarak inceleme konusu
yapılmaktadır. Yoklama, arama, bilgi toplama ile
vergilendirmeye ilişkin maddi olayların tespiti, vergi incelemesi ile ödenmesi gereken verginin doğru
ödenip ödenmediğinin tespiti amaçlanmaktadır.
Ayrıca, 2017 yılında uygulanmaya başlayan izaha
davet ile vergi ödevlerini düzgün yerine getirmediğinden şüphelenilen mükellefler idareye çağrılarak,
şüphelenilen hususlar hakkında açıklama yapması
amaçlanmaktadır.
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Mükelleflerin ödevlerine uyup uymadıklarının denetlenmesi yöntemleri olarak VUK’da 4 denetim
yöntemine yer verildiği görülmektedir. Bunlar; yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplamadır.
Öğrenme Çıktısı
1 Vergi denetimi kavramını açıklayabilme, vergi denetim yöntemlerini sıralayabilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Vergi denetimi neden ihtiyaç duyulduğunu araştırınız.

“Türkiye’de Vergi Denetiminin Çeşitli Göstergeler
İle Analizi”, başlıklı Sayıştay
Dergisi, Sayı:107 de yer alan
makaleyi okuyabilirsiniz.

Vergi denetim yöntemleri
nelerdir? Açıklayınız.

YOKLAMA
Yoklama, vergi dairesinin bilgisi dışında vergileme ile ilgili maddi ve şekli olguları ortaya çıkarmayı
amaçlayan bir denetim türüdür. Nitekim, VUK’un
127. maddesinde yoklamanın amacının mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve
mevzuları araştırmak ve tespit etmek olduğu ifade
edilmektedir. Yoklama yoluyla bir yandan mükellefler ve mükellefiyetle ilgili maddi olaylar ve konular tespit edilmeye çalışılırken, diğer taraftan mükelleflerin vergi kanunları ile kendilerine yüklenen
şekli ödevleri yerine getirip getirmedikleri araştırılır.
Örneğin, gelir vergisinde serbest meslek erbabının
işe başladığının işyerinde araştırılması, herhangi bir
gayrimenkulün kiraya verilip verilmediğinin soruşturulması yoklama işleminin konusunu oluşturur.
Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, yoklama yapısı itibariyle vergilendirmeye ilişkin olayın fotoğrafını çekmeyi amaçlar ve ilgili hususları dış görünüşüyle araştırır. Bu haliyle yoklama, vergi incelemesi
ve aramanın aksine, her türlü maddi durum ve olayın tespiti amacıyla yüzeysel olarak yapılan bir denetim türüdür.
Yoklama sadece işe başlama, iş değişikliği, işi
bırakma hususlarını tespit etme ile sınırlı değildir.
Yasa koyucu diğer bazı maddi olguların tespitinde
kullanılacak yöntemin yoklama yöntemi olduğunu
açıkça hükme bağlamıştır. Bu çerçevede yasa koyucu özel yetki verilmiş olmak kaydıyla günlük hası-
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latı tespit etmek, ödeme kaydedici cihaz kullanmak
mecburiyetinde olanların bu mecburiyete uyup
uymadıklarını, bu cihazları belli edilmiş esaslara
göre kullanıp kullanmadıklarını ve günlük hasılatı
tespit etmek, günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin iş yerlerinde bulundurulup bulundurulmadığını, tasdikli olup olmadığını usulüne göre
kayıt yapılıp yapılmadığını, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi icap eden belgelerin usulüne göre
düzenlenip düzenlenmediği ile kullanılıp kullanılmadığını, faturasız mal bulunup bulunmadığını,
levha kullanma mecburiyetine uyulup uyulmadığını tespit etmek, nakil vasıtalarını durdurmak ve
taşıtta bulundurulması icap eden taşıt pulu, yolcu
listesi, fatura veya sevk irsaliyesi, yolcu bileti ile taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile taşınan yolcu ve
malların miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak,
saymak suretiyle tespit etmek gibi konularda yoklama yoluyla araştırma yapılacağını hükme bağlamış
bulunmaktadır.

Yoklamaya Yetkili Olanlar
Yoklamaya kimlerin yetkili olduğu VUK 128.
maddesinde saymak suretiyle sıralanmıştır. Buna
göre, vergi dairesi müdürleri, yoklama memurları,
yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler, vergi incelenmesine yetkili olanlar ve
gelir uzmanları yoklama yapmaya yetkilidirler.
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Yoklama yetkisine sahip olanlar, yoklamaya başlamadan önce - kendilerinden sorulmasa bile- yoklama yetkilerini gösteren fotoğraflı resmi bir vesikayı hakkında yoklama yapılan kimseye göstermek
zorundadırlar.

Yoklama toplu olarak da yapılabilir. Vergi uygulamalarının gerektirdiği hallerde münferit fiş yerine
yoklama cetvellerinin kullanılması ve sonuçlarının
toplu olarak bu cetvellerde gösterilmesi gerekmektedir. Yoklama cetvellerinin kullanılacağı haller
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belli edilmektedir.

Yoklama Zamanı
Yoklama, yoklamaya yetkili olanlar tarafından
ilgiliye önceden haber verilmeksizin yoklama yetkilerini gösteren fotoğraflı resmi kimlik belgesinin
ibraz edilmesi suretiyle, yılın her günü ve her saatinde yapılabilmektedir. Zira, vergi kanunlarının
vergiye bağladıkları olaylar yılın herhangi bir gününde veya herhangi bir saatinde meydana gelebilmektedir. Örneğin, taşıma işlerinin bir kısmı gündüz saatlerinde gerçekleştirilebileceği gibi bir kısmı
gece saatlerinde gerçekleşebilmektedir. Yoklama
elemanları yoklama sürecinde bir takım engel veya
zorluklarla karşılaşabilmektedir. Yoklama elemanlarının karşılaşabilecekleri bu tür olumsuzluklara
karşı, yoklama yapan kişilere VUK İdarenin Yardımı başlıklı 7. maddesi gereğince mülkiye amirleri,
emniyet amir ve memurları, belediye başkanları,
köy muhtarları ve kamu müesseseleri gerekli yardımı sağlamak zorundadırlar.

Yoklama Sonuçları
Yoklama sonuçları tutanak mahiyetinde olan
“yoklama fişine” geçirilir. Bu fişler yoklama yerinde iki nüsha tanzim olunarak tarihlenir, bulunursa
hakkında yoklama yapılan veya yetkili adamına
imza ettirilir; bunlar bulunmaz veya imzadan çekinirlerse keyfiyet fişe yazılır ve yoklama fişi polis,
jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinden
birine imzalatılır.
Yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklaması
yapılan şahıs veya yetkili adamına bırakılır. Bunlar
bulunmazsa bilinen adresine 7 gün içinde posta ile
gönderilir. Yoklama fişlerinin ikinci nüshaları vergi
dairesine verilir.

E-yoklama, vergi mükelleflerine ilişkin
mükellefiyetle ilgili konuları, kayıtları ve
maddi olayları araştırmak ve tespit etmek
için gerçekleştirilen yoklama işlemlerinin
elektronik ortamda yapılması, yoklama
sonuçlarının elektronik ortamda kaydedilmesi ve mükellefe elektronik ortamda
bildirilmesini içeren faaliyetlerin tümünü
kapsayan bir süreçtir.

Günümüzde yoklama sonuçları yoklama fişi ile
aynı mahiyette olan, elektronik ortamda tanzim
olunan “e-yoklama fişi” ile de kayıt altına alınabilmektedir. Hakkında yoklama yapılanın elektronik
imza aracı bulunması durumunda, e-yoklama fişi
hakkında yoklama yapılan kişi veya yetkilisi tarafından elektronik imza aracı kullanılarak imzalanmaktadır. Elektronik ortamda yoklama fişinin
tanzimi sırasında, hakkında yoklama yapılan veya
yetkilisi bulunmaz veya imzadan imtina ederlerse
bu durum mobil cihaz üzerinde ve e-yoklama imza
formunda kayıt altına alınmaktadır. Bu durumda
yoklama fişi yoklamaya yetkili memur tarafından
başka bir işleme gerek kalmaksızın tek taraflı olarak
onaylanmakta ve e-yoklama imza formunun bir
örneği ilgilisine bırakılmaktadır. E-yoklama fişi,
internet vergi dairesi üzerinde yer alan “Elektronik
Yoklama Görüntüleme” menüsünden görüntülenebilmekte ve çıktısı alınabilmektedir.
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Öğrenme Çıktısı
2 Yoklama müessesesini açıklayabilme

Araştır 2

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Yoklama memurları gece
saat 02.00’de eğlence sektöründe faaliyette bulunan
bir işyerine gitmişlerdir.
Yoklama memurları mükellefin zorunlu defterlerinin
usulüne uygun kayıt yapılıp
yapılmadığını ve tasdik ettirilip ettirilmediğini kontrol
etmek istemişlerdir. İşyeri
sahibi bu yoklama işinin
memurların mesai saatleri
dışında olduğu için yapılmayacağını iddia etmektedir. Bu olayda doğru ve yanlış olan/ları değerlendiriniz.

https://Dergipark.Org.
Tr/Tr/Pub/Erciyesiibd/İssue/5900/77987 adresinden “Yaygın Ve Yoğun Vergi
Denetimi: Hukukî Yapı Ve
Uygulamanın Değerlendirilmesi” başlıklı makaleyi
okuyabilirsiniz.

Yoklama yapmaya yetkili
olanların yetkilerinin neler
olduğunu açıklayınız.

VERGİ İNCELEMESİ
Vergiyi, özel kesimden kamu kesimine aktarılan
parasal değerler şeklinde tanımlamak mümkündür.
Aktarılacak parasal değerlerin miktarının belirlenmesi vergi hukukunda verginin tarhı adını verdiğimiz
idari işlem yoluyla söz konusu olmaktadır. Verginin
tarhının yani aktarılacak parasal miktarın hukuk aleminde somut bir miktar olarak belirginleşmesi sağlayabilmek için iki şeyin bilinmesi gereklidir; matrah
ve oran. Vergi oranları yasalarla belirlenmektedir.
Vergi oranının üzerine uygulanmak suretiyle kamu
kesimine aktarılacak parasal değerin miktarın belirlenmesine esas olacak değerler olarak ifade edilen
matraha ilişkin bilgiler verginin diğer tarafı olan vergi
borçlusu tarafından devlete sunulmaktadır.
Ülkelerin çoğunda olduğu gibi, ülkemizde de
vergiler mükelleflerin beyanı üzerine hesaplanmaktadır. Mükelleflerin vergilerinin hesaplanmasında
esas alınan beyanlarına ilişkin bilgilerin doğru ve
güvenilir olup olmadığı, devlet tarafından ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde araştırılması gereğini de
ortaya çıkarmaktadır. İşte bu ayrıntılı araştırmaya
vergi incelemesi denir. Bu ayrıntılı araştırma ile
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mükellefin şahsında meydana gelen vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin tüm işlemler ile bu
işlemlerin dayanağı olan bilgi, belge ve defter kayıtlarının derinlemesine incelenerek ödenen verginin, ödenmesi gereken vergi olup olmadığı ortaya
çıkarılmaya çalışılır.
VUK’un 134. maddesinde vergi incelemesinde amacın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanması
şeklinde ifade edilmiştir. Vergi incelemesinin amacı olarak ifade edilen ödenmesi gereken vergilerin
doğruluğunu sağlamak, sadece devletin lehine
olan konuların araştırılması biçiminde algılanmamalıdır. İnceleme sonucunda mükellef veya vergi
sorumlusuna vergi iadesi yapılabileceği de unutulmamalıdır.
İnceleme sırasında verginin matrahını oluşturan unsurların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını
araştırmak esastır. Vergi incelemesi sürecinde mükellefin bilanço, gelir-gider tablosu gibi mali tabloları incelenebilmekte, karşıt inceleme ve çapraz
denetim yöntemleri uygulanabilmekte, randıman
analizi yapılabilmektedir.
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Karşıt inceleme; İncelenen mükellefle iş
ilişkisi bulunan diğer işletmelerin defter,
belge ve kayıtlarının uyumlu olup olmadığının araştırılmasıdır. Randıman incelemesiyle işletmelerin ürettikleri mamul
mallar ile bu malları üretmek için kullandıkları ham madde, yarı mamul ve yardımcı maddeler arasında teknik ilişkinin
uyumlu olup olmadığı belirlenir.

İnceleme Yapmaya Yetkili Olanlar
Vergi incelemesinin kanunlarda sayılı kişiler
dışında kalanlar tarafından yapılması, inceleme
sonucunda yapılacak tarhiyatı yetki açısından kusurlu kılar. Bu nedenle incelemeye kimlerin yetkili
olacağı konusu, bu kişiler tarafından hazırlanacak
raporlara göre, daha sonra yapılacak işlemi sakat
kılmaması bakımından önemlidir.
VUK’un 135. maddesi uyarınca vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar şunlardır; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal
memuru veya vergi dairesi müdürleri, Gelir İdaresi
Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür
kadrolarında görev yapanlar.
Vergi incelemesine yetkili olanlar sadece
VUK’un 135. maddesinde sayılanlarla sınırlı değildir. VUK’un 75. maddesi uyarınca, takdir komisyonları kendilerine intikal eden konularla sınırlı
olmak üzere vergi incelemesi yapabilmektedir.
Vergi incelemesi yapanlar yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı resmi bir belge bulundurmak ve gittikleri
yerde işe başlamadan önce bu belgeyi ilgililere göstermek zorundadırlar.

Vergi İncelemesine Tabi Olanlar
VUK’un 137 maddesine göre, defter ve hesap
tutmak, evrak ve belgeleri muhafaza ve ibraz etmek
mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemesine tabidirler.
Defter tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler VUK’un 172. ve 173. maddelerinde, evrak ve
belgeleri muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetine
ilişkin esaslar VUK’un 253. ve mükerrer 257. maddeleri arasında belirtilmiştir. Madde hükümlerine
göre ticaret ve sanat erbapları, ticaret şirketleri (şahıs ve sermaye şirketleri), dernek ve vakıflara ait ik-

tisadi işletmeler, serbest meslek erbapları ve çiftçiler
defter tutmak ve evrak ve belgelerini muhafaza ve
ibraz etmek zorundadırlar.
Vergi incelemesine tabi olanlar hakkında, inceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil
olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar
her zaman yapılabilir. Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının mükellefe önceden haber verilmesi zorunlu değildir.
Mükellef hakkında önceden inceleme yapılmış
veya matrahın re’sen takdir edilmiş olması yeniden
inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel değildir.

Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer
Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye
tabi olanın iş yerinde yapılır. İş yerinin müsait
olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin mükellefin işyerinde yerinde yapılması imkânsız olur veya mükellef ve vergi
sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir.
Vergi incelemesinin mükellefin işyerinde yapılması esas olduğundan, işyerinin müsait olmaması
veya mükellef ve vergi sorumlusunun incelemenin
dairede yapılmasını istemesi, bu hususunda yazılı
olarak tutanağa geçirilmesi kaydıyla incelemenin
dairede yapılması mümkün olabilmektedir. İnceleme ancak bu şartların varlığı halinde dairede yapılabilecektir.
İncelemenin dairede yapılması halinde, incelemeye tabi olandan defter ve belgelerini daireye
getirmesi yazılı olarak istenir. Bu durumda mükellefe makul bir süre verilir. VUK’un kanuni ve
idari süreleri düzenleyen 14. maddesi uyarınca,
inceleme elemanlarının defter ve belgelerin daireye
ibrazı için mükellefe en az 15 gün süre tanımaları
gerekmektedir. Mükellefler, Bakanlığın elektronik
olarak tutulmasına izin verdiği defter ve belgeleri
elektronik ortamda ibraz edebilmektedirler. Defter
veya belgeleri belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar.
Haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve vesikalarını daireye getirmesi için uygun bir süre verilir.
İncelemenin işyerinde yapılması halinde defter ve
belgelerin daireye getirilmesi istenemez.
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dikkat
Defter Ve Belgeleri Süresinde İbraz Etmeyenler
Hakkında Özel Usulsüzlük Kabahati Cezasının
Da Kesileceği Unutulmamalıdır.

Vergi İnceleme Görevinin Verilmesi
ve İncelemeye Başlama
Vergi incelemesi görevi yazı ile verilir. İnceleme
görevi yazılarında, hakkında inceleme yapılacak
kişilere ve konulara ilişkin bilgilere, incelemenin
türüne, gerekçesine, dönemine ve süresine ilişkin
hususlara yer verilir. İnceleme, bir veya birden fazla
vergi türüne ilişkin olarak yaptırılabilir.
Vergi incelemesi, sadece inceleme görev yazısında belirtilen konu ve döneme ilişkin olarak yapılabilir. İnceleme konusu ve dönemi ile ilgili olmayan herhangi bir hususa ilişkin mükelleften bilgi ve
belge talebinde bulunulamaz.
Başkanlık, belirlenen inceleme hedeflerini gerçekleştirmek maksadıyla, Vergi Müfettişlerinin iş
yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak, yapılan işin mahiyetini değiştirebileceği gibi, Vergi Müfettişleri tarafından aynı anda yürütülecek inceleme görevi sayısını artırabilir, incelemenin münferit
veya ekip halinde yürütülmesine karar verebilir.
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç on
gün içinde işe başlarlar. Vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanlar tarafından mükellefin kendisine veya
bulunduğu sektöre yönelik olarak yapılan her türlü
araştırma, inceleme, bilgi isteme ve yazışma gibi faaliyetler işe başlandığını gösterir.
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, incelemeye başlamadan önce, nezdinde inceleme yapacakları kişilere ve konulara ilişkin olarak görev
yazısı ekinde verilen belgeler ile ilgililerin vergi dairesindeki dosyalarını tetkik ederler. Ayrıca, gerekirse harici araştırmalar da yapmak suretiyle bunların
faaliyetleri, iş ve iş kolları ile çalışma şekilleri hakkında bilgi edinirler.
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç otuz
gün içinde incelemeye başlarlar. Bu süre içinde incelemeye başlanılamaması halinde durum gerekçeli
bir yazı ile bağlı bulunulan birime bildirilir. İlgili
birim, incelemeye başlanılamamasını haklı kılan
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bir mazeretin varlığı halinde en fazla on beş gün
ilave süre verebileceği gibi inceleme görevini başka
bir inceleme elemanına da verebilir.
Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde düzenlenecek “İncelemeye Başlama Tutanağı” ile başlanır. Düzenlenen tutanağın bir örneği
nezdinde inceleme yapılana teslim edilir. Tutanağın
bir örneği vergi incelemesi yapmaya yetkili olanın
bağlı bulunduğu inceleme ve denetim birimine, bir
örneği ise mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine
gönderilir.
İncelemeye başlama tarihi, mükellefin tutanağı
imzaladığı tarihtir. Tutanakta mükellefin imzasının bulunmaması halinde tutanağın vergi dairesi
kayıtlarına intikal ettiği tarih incelemeye başlama
tarihi olarak kabul edilir; bu durumda incelemeye
başlama tutanağının bir örneği ayrıca mükellefin
bilinen adresine vergi dairesince gönderilir.
Ölüm, gaiplik, işin veya memleketin terki gibi
nedenlerle, nezdinde inceleme yapılacak olanla temas kurulamaması veya ilgili ile temas kurulmasına rağmen verilen sürede defter ve belgelerin ibraz
edilmemesi, incelemeye başlama tutanağının imzadan imtina edilmesi gibi hallerde inceleme, ilgilinin vergi dairesindeki dosyasında yer alan belgeler
ve diğer kaynaklardan elde edilen her türlü bilgi ve
belgeler ile varsa Başkanlığın risk analizi sonuçlarına dayalı olarak yürütülür.

İncelemede Usul ve İnceleme
Tutanakları
VUK’un 140. maddesine göre, incelemeye tabi
olana, incelemenin konusunu işe başlamadan önce
açık olarak izah ederler.
Vergi incelemesinin mükellefin işyerinde yapılması halinde, vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanlar, nezdinde inceleme yapılanın izni olmaksızın resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapamazlar veya buna devam edemezler. Tutanak
düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması gerektiği hallerde, bu işlemler resmi çalışma saatleri dışında da yapılabilir.
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme esnasında gerekli görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olayları ve hesap durumlarını ayrıca
tutanaklar ile tespit ve tevsik edebilirler.
Bu tutanakların taslakları, mükelleflerin itiraz
ve mülahazalarının tutanağa geçirilebilmesini sağ-
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lamak amacıyla, mükelleflerin talep etmesi durumunda iki gün önceden mükelleflerin bilgisine sunulur. Tutanaklarda incelemeyi yapanın kanaatini
belirten yorum, hüküm ve ifadelere yer verilmez.
Bu suretle düzenlenen tutanakların bir nüshasının
mükellefe veya hakkında inceleme yapılan kimseye
bırakılması zorunludur. Tutanakta yer alan hususların vergi kanunları karşısında yapılması muhtemel işlemler bakımından ispatlama vasıtası olduğu
ve yapılması muhtemel işlemlerin neler olduğu
mükellefe izah edilir.
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, ilgilileri tutanakları imzalamaları için zorlayamazlar.
İlgililer tutanakları imzalamaktan çekindikleri takdirde tutanakta bahis konusu edilen olaylar ve hesap durumlarını ihtiva eden defter ve belgeler, hakkında inceleme yapılandan rızasına bakılmaksızın
alınır ve inceleme neticesinde tarh edilen vergiler
ve kesilen cezalar kesinleşinceye kadar geri verilmez. İlgililer her zaman bu tutanakları imzalayarak
defter ve belgeleri geri alabilirler. Suç delili olan
defter ve belgeler mükellefin rızasına bakılmaksızın
alıkonulur. Alıkonulan defter ve belgeler yazı ile
mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilerek muhafazası sağlanır. Vergi dairesi, kendisine
gönderilen defter ve belgelerin muhafazası için gerekli tedbirleri alır.

İnceleme Süresi
İncelemeler mümkün olan en kısa sürede tamamlanır. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl,
sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay
içinde, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise
en fazla üç ay içinde incelemenin bitirilmesi esastır.
Bu süreler içerisinde incelemenin bitirilemeyeceğinin anlaşılması halinde, vergi incelemesi
yapmaya yetkili olanlar, gerekçeli bir yazı ile bağlı
oldukları birimden, inceleme süresinin bitiminden
en geç on gün önce, ek süre talep edebilirler.
Ek süre talebi ilgili birim tarafından değerlendirildikten sonra tam ve sınırlı incelemelerde altı ayı,
katma değer vergisi iade incelemelerinde ise iki ayı
geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu durumda,
incelemenin bitirilememe nedeni ilgili birim tarafından nezdinde inceleme yapılana yazılı olarak bildirilir. İnceleme görevinin başka bir inceleme elemanına devredilmesi gerektiği hallerde, inceleme
kalan süre içinde tamamlanır. Sınırlı incelemenin,

sonradan ortaya çıkan durumlar nedeniyle tam incelemeye dönüşmesi halinde, inceleme süresi sınırlı
incelemeye başlanılan tarih itibarıyla hesaplanır. Ek
süre dahil olmak üzere, süresinde herhangi bir vergi
inceleme raporu düzenlenmemesi halinde durum,
vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından
gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bağlı oldukları
birime bildirilir. İlgili inceleme ve denetim birimi,
incelemeyi bitiremeyen inceleme elemanı hakkında disiplin hükümlerini uygulayabilir.
Uluslararası anlaşmalarda yer alan bilgi değişimine ilişkin hükümler çerçevesinde bilginin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilecek incelemeler
öncelikli olarak ele alınır ve en kısa zamanda tamamlanır. Bu süre, bilgi talebinin Başkanlığa ulaştırıldığı tarihten itibaren iki ayı geçemez.

TAM İNCELEME: Bir mükellef hakkında, bir veya birden fazla vergi türü itibarıyla bir veya daha fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin
bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde,
yapılan vergi incelemesini ifade eder.
SINIRLI İNCELEME: Tam İnceleme
Dışında Kalan Vergi İncelemesine denir.
VERGİ İNCELEME RAPORU: Vergi
İncelemeleri Sonucunda Düzenlenen Rapordur.

Vergi İnceleme Raporlarının
Düzenlenmesi
Vergi inceleme raporları, vergi türü ve dönemi
itibarıyla ayrı ayrı düzenlenir. Vergilendirme dönemi bir yıldan daha kısa olan vergilere ilişkin vergi
inceleme raporları, her bir döneme ilişkin matrah
ve/veya vergi farkları ayrı ayrı gösterilmek suretiyle hesap dönemine göre kazançları tespit edilenler
için takvim yılı aşılmamak koşuluyla, özel hesap
dönemine tâbi mükelleflerde ise özel hesap dönemine tekabül edecek şekilde tek bir rapor olarak
düzenlenebilir.
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca kendilerine verilmiş vergi inceleme görevleri ile ilgili
olarak tespit edilen ve birden fazla vergi türünde
eleştiri gerektiren hususlara ilişkin raporlar ayrı ayrı
düzenlenir.
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Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca,
vergi inceleme görevleri ile ilgili olarak tespit edilen ve eleştiri gerektiren bir hususun diğer vergisel
işlemlerin düzeltilmesini de gerektirdiği durumlarda bu işlemlere ilişkin düzeltme önerilerine vergi inceleme raporlarında yer verilir. Ancak farklı
mükellef nezdinde vergisel işlemlerin düzeltilmesine yönelik vergi inceleme raporu düzenlenmesi
gerekiyorsa, söz konusu durum inceleme görevini
verenlere bildirilir.
Tarhiyat ve/veya ceza önerisi içeren vergi inceleme raporları; giriş, usul incelemeleri, hesap incelemeleri, eleştirilen hususlar ile sonuç bölümlerinden
oluşur. Mükellefin inceleme esnasında ileri sürdüğü ve tutanakta yer alan itiraz ve mülahazaları ile
bunlara ilişkin ayrıntılı değerlendirmelere raporun
eleştirilen hususlar bölümünde yer verilir. Mükellef
hakkında önerilen vergi ve ceza tutarları, herhangi
bir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta ve anlaşılır
bir şekilde vergi inceleme raporlarının sonuç bölümünde gösterilir.
Yapılan vergi incelemesi sonucunda, inceleme
konusu ve dönemine ilişkin eleştiriyi gerektirecek
herhangi bir hususun tespit edilememesi halinde
bu durum ilgili birim tarafından mükellefe yazı ile
bildirilir.
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, vergi
kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik,
genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemezler.
Mükelleflerin, inceleme sırasında vergi kanunlarına göre eleştiri konusu yapılacak hususlarla ilgili olarak inceleme elemanına özelge ibraz etmesi durumunda, özelge inceleme tutanağına dâhil
edilir. Özelgenin mükellefin durumunu açıklayıp
açıklamadığı hususu, inceleme elemanı tarafından
düzenlenen raporda değerlendirilir.
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme sırasında, vergi kanunlarıyla ilgili kararname,
tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülerin vergi kanunlarına aykırı olduğu kanaatine varırlarsa
bu hususu bağlı oldukları birim aracılığıyla Gelir
İdaresi Başkanlığına bir rapor ile bildirirler. Gelir
İdaresi Başkanlığı, en geç yirmi iş günü içerisinde
görüşünü ilgili birime yazılı olarak bildirir.
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İncelemenin Tamamlanması ve Vergi
İnceleme Raporlarının İlgili
Komisyona Gönderilmesi
Vergi inceleme raporlarının, rapor değerlendirme komisyonlarına intikal ettirilmek üzere ilgili
inceleme ve denetim birimine teslim edildiği tarih,
incelemenin tamamlandığı tarih olarak kabul edilir. Ancak, incelemenin tamamlanmış olması, ilgili
rapor değerlendirme komisyonu kararına göre raporun düzeltilmesine engel değildir
Vergi Müfettişleri tarafından düzenlenen vergi
inceleme raporları, ilgili rapor değerlendirme komisyonuna, bağlı olunan grup veya ekip başkanlığı
aracılığıyla; Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonuna gönderilmesi gereken vergi inceleme raporları ise söz konusu Komisyona iletilmek üzere ilgili
Grup Başkanlığı tarafından Başkanlığa gönderilir.
Raporların elektronik ortamda gönderilmesi halinde durum rapor değerlendirme komisyonu tarafından bir tutanakla tespit olunur.
Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer
memurlar tarafından düzenlenen vergi inceleme
raporları, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra
birimlerinde oluşturulacak rapor değerlendirme
komisyonlarına gönderilir.
Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları,
işleme konulmak üzere ilgili vergi dairesine gönderilmeden önce, meslekte on yılını tamamlamış
en az üç Vergi Müfettişinden oluşturulacak rapor
değerlendirme komisyonları tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. İncelemeyi yapanla
komisyon arasında uyuşmazlık oluşması halinde
uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporları üst değerlendirme mercii olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarları aşan tarhiyat önerisi
içeren vergi inceleme raporları ise doğrudan, Vergi
Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde bir Başkan
Yardımcısının başkanlığında dört grup başkanından oluşan beş kişilik merkezi rapor değerlendirme
komisyonu tarafından vergi kanunları ile bunlara
ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, genel
tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden
değerlendirilir. İncelemeyi yapanlar, bu komisyon
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tarafından yapılacak değerlendirmeye uygun olarak düzenleyecekleri vergi inceleme raporlarını işleme konulmak üzere bağlı oldukları birime tevdi
ederler. VUK’un 135. maddesi ile vergi incelemesi
yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar tarafından
düzenlenen vergi inceleme raporları, Gelir İdaresi
Başkanlığı merkez ve taşra birimlerinde oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından
değerlendirilir. Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonları yaptıkları değerlendirme sırasında, verilmiş bir
özelgenin mükellefi vergisel işlemlerini yapmasın-

da yanılmasına neden olduğu kanaatine varmaları
halinde, söz konusu özelge, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonundan üç üye ile Gelir İdaresi
Başkanlığı bünyesinde sirküler ve özelge vermek
amacıyla oluşturulan komisyondan iki üyenin
katılımıyla oluşturulacak beş kişilik bir komisyon
tarafından değerlendirilir. Bu komisyonca verilen
kararlar, ilgili rapor değerlendirme komisyonu ile
incelemeye yetkili olanı bağlar.

Öğrenme Çıktısı
3 Vergi incelemesini ve inceleme sürecini açıklayabilme

Araştır 3
Mobilya işletmecisi Ayşenaz
Toksatıcı’nın 2016-2017
takvim yılları hesapları incelenmek amacıyla Mayıs
2020’de kendisine haber
verilmeksizin vergi incelemesine alınmıştır. Ayşenaz,
inceleme elemanlarına rahat inceleme yapabilmeleri açısından işyerini tahsis
etmiştir. Vergi inceleme
elemanları incelemeyi hızlı
bir şekilde bitirmek amacıyla mesai saatleri dışında da
devam etmek istemişlerdir.
İncelemenin ilerleyen sürecinde inceleme elemanları
incelemenin dairede devam
edeceğini ve bu nedenle
Ayşenaz’dan defter ve belgelerini daireye getirmesini
istemişlerdir. Defter ve belgeleri idareye getirmesi için
kendisine 10 gün süre tanımışlardır. Yapılan incelemeyi değerlendiriniz.

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

“Vergi İncelemesinin Hukuki Niteliği Ve Kapsamı”
başlıklı Vergi Raporu Dergisi, Sayı: 241’de yayınlanan
makaleyi okuyabilirsiniz.

Vergi incelemesinde uyulacak esasları açıklayınız
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ARAMA
Vergi incelemesi esas olarak, ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırıp, tespit etmeyi
amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmanın en önemli
vasıtası ise, ilgili kişilerden doğru ve hızlı bir şekilde
bilgi ve belge toplamaktır. Bilgi ve belge ilgiliden
yazılı veya sözlü olarak istenebilmektedir. Ancak
bazı hallerde, bilgi ve belgelerin inceleme elemanına ulaşmadan yok edilme tehlikesi olabilmektedir.
İşte bu noktada, bir bilgi ve belgenin temin yolu
olarak, “arama müessesesi” vergi incelemesinin
amacına ulaşmasına katkıda bulunmaktadır.
Arama, esasen bir ceza muhakemesi koruma
tedbiri olan adli aramanın vergi hukukuna özgü
bir türüdür. Ceza muhakemesi hukukunda şüpheli
veya sanığın ele geçirilmesi ve delil toplama araçlarından biri olan arama müessesesinin vergi hukuku
içinde de yer aldığı görülmektedir. Fakat ceza yargılamasından farklı olarak, Vergi Usul Kanunu’nda
düzenlenen vergi aramasındaki amaç yalnızca delil
elde etmektir, şüpheliyi yakalama amacı yoktur.
Ceza muhakemesi hukukunda şüpheli veya sanığın
ele geçirilmesi ve delil toplama araçlarından biri
olan arama müessesesinin vergi hukuku içinde de
yer aldığı görülmektedir. Fakat ceza yargılamasından farklı olarak, Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen vergi aramasındaki amaç yalnızca delil elde
etmektir, şüpheliyi yakalama amacı yoktur. Ceza
yargılamasındaki arama ile vergi araması arasından
bir diğer fark da, vergi aramasının olağan değil, olağanüstü bir denetim yolu olmasıdır. Vergi araması
yoluna Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesinde
düzenlenen şartların gerçekleşmesi halinde başvurulabilecektir.
Aramayı “İhbar ya da yapılan vergi incelemeleri
dolayısıyla bir yükümlünün vergi kaçakçılığı suçu
işlediği konusunda makul şüphe oluşması durumunda, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu
araştırmak tespit etmek ve sağlamak ile vergi suç ve
kabahatlerine ilişkin olup da gizlenen defter, belge
ve her türlü kayıtların ve suça konu eşyaların elde
edilebilmesi amacıyla yükümlü, sorumlu ile kaçakçılık suçunun işlenmesine fail ya da yardımcı olarak iştirak eden diğer kişilerin; konutları, işyerleri
ve üzerlerinde, inceleme elemanının talebi üzerine
sulh ceza hakimi kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda savcılık makamının yazılı
emri ile gerçekleştirilen bir koruma tedbiridir” şeklinde tanımlayabilmek mümkündür.
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Aramanın yukarıdaki tanımı bize aynı zamanda
hangi hallerde aramaya başvurulabileceğinin, aramanın ne şekilde yapılabileceğinin ve amacının ne
olduğunun ipuçlarını da vermektedir. Aramanın
hangi hallerde ve nasıl yapılabileceğinin ipuçlarının
yasal düzlemde izdüşümü VUK’un 142. maddesidir. VUK’un 142. maddesine göre bir aramanın
yapılabilmesi için;
• bir ihbarın yapılmış olması veya inceleme
sonucu vergi kaçırıldığına dair kuvvetli belirtiler bulunması,
• vergi inceleme elemanlarının, vergi kaybı
veya suçuna ilişkin delilerin toplanabilmesi
için arama yapılmasına gerek görmeleri ve
bu doğrultuda gerekçeli bir yazı ile arama
kararı vermeye yetkili Sulh Yargıcından
bunu istemesi,
• Sulh Yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi, gereklidir.
VUK 142. maddesine göre, ihbar üzerine yapılan aramada ihbar sabit olmazsa hakkında arama
yapılan kimse muhbirin adının bildirilmesini isteyebilmekte, bu durumda, vergi dairesi de muhbirin ismini hakkında arama yapılan kişiye bildirmek
zorundadır.
Aramanın amacı, vergi kaçırdığına ilişkin deliller bulunan yükümlü ya da kaçakçılıkla ilgili
kimseler hakkında, vergi incelemesinin ödenmesi
gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit
etmek ve sağlamak amacıyla vergi suç ve kabahatlerine ilişkin delil niteliği taşıyan defter ve belgelerin
bulunması ve bunlara el konulmasıdır.
Arama, arama kararının alınmasına müteakip
habersizce ve derhal uygulanabilir. Ancak, arama
işleminin neticesi itibariyle ağır bir işlem olması ve
ilgililerin hak ve özgürlük sahasına müdahale teşkil
etmesi sebebiyle, başlanmadan çok iyi planlanmış
olması gereklidir. Ayrıca, arama işlemi sırasında
nezdinde arama yapılan kişilerin şiddete başvurması olasılığına karşı emniyet güçlerinden yardım alınmalı ve aramanın kısa ve etkin bir şekilde tamamlanması amacıyla gerekli kişiler (örneğin, kasaların
açılmasını sağlamak amacıyla çilingir, elektronik
cihazların sökülmesine yardımcı olacak teknik eleman, vergi denetmen ve yardımcısı gibi) önceden
görevlendirilmelidir. VUK’da aramada kimlerin
bulunacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.
Bu konuda CMK hükümleri uygulanır. CMK’nın
120. maddesine göre, aramada, aranacak yerlerin
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sahibi veya eşyanın zilyedi aramada hazır bulunmakta, kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ayırt
etme gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kişi veya komşusu
hazır bulundurulmaktadır. Şüphelinin veya sanığın
yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla, diğer bir kişinin de üstü, eşyası,
konutu, işyeri veya ona ait diğer yerlerin aranması
durumunda, zilyet ve bulunmazsa yerine çağrılacak
kişiye, aramaya başlamadan önce aramanın amacı
hakkında bilgi verilir. Kişinin avukatının aramada
hazır bulunmasına engel olunamaz. Kapalı yerlerde (konut, işyeri veya diğer kapalı yerler) arama
gündüz yapılabilmektedir. Ancak suçüstü veya gecikmesi zararlı olacak durumlarda, arama gece de
yapılabilmektedir.

Aramada Bulunan Defter ve Belgeler
Aramada bulunan ve incelemesine lüzum görülen defter ve belgeler müfredatlı olarak bir tutanakla tespit olunur. Belgelerin dosya ve dosya içinde
sayı itibariyle tespit olunması müfredatlı tespit demektir. Defter ve belgelerin, müfredatlı bir şekilde
tutulması, ispat hukuku ve nezdinde arama yapılanın temel hak ve özgürlükleri açısından önem taşımaktadır. Başka bir ifadeyle, müfredatlı tutanak
sayesinde defter ve belgelerin yükümlüye aidiyeti,
arama esnasında az veya çok delile ulaşıldığı ya da
özel hayatın ve konut dokunulmazlığının ihlâl edilmediği gibi hususlar belgeye bağlanmış olmaktadır.
Arama yapıldığı sırada zaman yetersizliği ve diğer nedenlerle tutanağın tanzimi mümkün olmazsa, bulunan ve incelemesine lüzum görülen defter
ve vesikalar, mükellef nezdinde emin bir yere konur veya kaplar içinde daireye nakledilir. Bu defter
ve belgelerin konulduğu yerler veya kaplar aramayı
yapan tarafından mühürlenir. Daha sonra, mükellefin katılımıyla kaplar ve yerler açılarak müfredatlı
tutanaklar tanzim olunur. Mühürleme ve mührün
bozulması halleri de birer tutanakla tespit edilir ve
müfredatlı tutanağın bir nüshası da defter ve belgelerin sahibine veya adamına verilir. Arama sonucunda alınan defter ve belgelerin iyi saklanması
şarttır. Bunların iyi saklanmamasından doğacak
zararı idare tazmine mecburdur.

Arama yapılan hallerde inceleme çabukça ve her
işten önce yapılır. İnceleme sırasında vergi ile ilgisi
olmayan şahsi ve özel mektup ve diğer evrak makbuz karşılığında sahiplerine geri verilir. Mükellef,
ilgili memurun katılımı ile, bu defterler ve belgeler
üzerinde incelemeler yapmaya ve bunlardan suret
ve kayıtlar çıkarmaya yetkilidir. Defter ve belgelerin muhafaza altına alınmış olması, süresi gelen
vergi beyannamelerinin verilmesi ödevini ortadan
kaldırmaz. Mükellef beyannamesini tanzim için
gerekli bilgileri defter ve belgelerden çıkarabilmektedir. Mükellefin bu husustaki yazılı isteği yetkililerce derhal yerine getirilir. Şu kadar ki, defter ve
vesikaların muhafaza altına alındığı tarihten vergi
beyannamesinin verileceği tarihe kadar olan süre
bir aydan az ise beyanname verme süresi kendiliğinden bir ay uzar ve ek süre bu müddetin sonundan başlar.
Arama neticesinde alınan defter ve belgeler üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde bitirilerek
sahibine bir tutanakla geri verilir. İncelemelerin
haklı sebeplere dayalı olarak üç ay içinde bitirilmesine imkân olmayan hallerde sulh yargıcının
vereceği karar üzerine bu süre uzatılabilir. Defter
ve belgelerin incelenmesi sırasında kanuna aykırı
görülen olaylar ve hesap durumları tutanakla tespit
olunur. Mükellef bu tutanakları imzadan çekindiği
takdirde, mevzu olayları ve hesap durumlarını ihtiva eden defter veya belgeler aramanın konusu ile
ilgili vergi ve cezalar kesinleşinceye kadar kendisine
geri verilmez. İlgililer tutanaklara diledikleri itiraz
ve mülahazaları kaydedebilirler. İlgililer bu tutanakları her zaman imzalayarak defter ve belgelerini
geri alabilirler. Ancak, bu defter ve belgelerin suç
delili teşkil etmemesi şarttır.
Arama neticesinde bulunan defter ve belgelerin
muhafaza altına alınması sebebiyle yapılamayan
kayıtlar defterlerin geri verilmesinden sonra idare
ile mükellef arasında kararlaştırılan münasip bir
süre içinde yerine getirilir. Ancak, bu süre bir aydan az olamaz.
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Öğrenme Çıktısı
4 Arama kurumunu açıklayabilme

Araştır 4

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Arama niçin daha sıkı koşullara bağlanmıştır? Açıklayın.

“Vergi Denetiminde Arama
Yönteminin Mükellef Hakları Yönünden Değerlendirilmesi: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yaklaşımı
ve Türkiye Örneği” Maliye
Dergisi, Sayı:166’daki makaleyi okuyabilirsiniz.

Ceza muhakemesi hukukunda yer alan arama müessesesi
ile vergi hukukunda yer alan
arama müessesesi arasındaki
farkları açıklayınız.

BİLGİ TOPLAMA
Bilgi toplama müessesesinin diğer vergi denetim müesseseleri içerisinde konumuna bakıldığında, başlı başına bir vergi denetim müessesesini
teşkil etmekten çok diğer denetim müesseselerinin
tamamlayıcısı olan bir işleve sahip olduğu görülmektedir. Zira, bilgi talebinin yükümlü ve sorumlularla, işlem yapmak suretiyle ilişki kuranlara yöneltilebilmesi, vergi denetiminin uygulama alanını
önemli ölçüde genişletmektedir.
Bilgi toplama, talep üzerine bilgi verme ve sürekli
bilgi verme olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir.

Talep Üzerine Bilgi Verme
Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya
mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve
tüzel kişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri
vermeye mecburdurlar. Bilgiler kişilerden yazı veya
sözle istenilir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere
keyfiyet yazı ile bildirilmekte ve cevap vermeleri
için kendilerine uygun bir süre verilmektedir. Bilgi
istenmek üzere ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez. Memleket dışı imtiyazlarından faydalanan
yabancı devlet memurları bilgi verme mecburiyetine tabi olamazlar.
Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel
kişiler, özel kanunlarda yazılı mahremiyet hüküm-
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lerini ileri sürerek, bilgi vermekten kaçınamazlar.
Ancak, bu kuralın istisnası olan durumlar VUK’un
151. maddesinde belirtilmiştir. Bunlar;
1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin muhabereler hakkında tutmaya mecbur olduğu
mahremiyet,
2. Hekimler, diş hekimleri, dişçiler, ebeler ve
sağlık memurlarının hastaların hastalıklarının türüne ilişkin bilgiler,
3. Avukatlardan ve dava vekillerinden kendilerine tevdi olunan işler veya görevleri dolayısıyla öğrenmiş oldukları durum ve hususlar,
4. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 88.
maddesi gereğince gösterilmesi veya teslimi
caiz olmayan evrakın muhteviyatı hakkındaki bilgilerdir.

Devamlı Bilgi Verme
Kamu idare ve müesseseleri (kamu hizmeti ifa
eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel
kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince
kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli aralıklarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.
Devamlı bilgi verme zorunluluğu, bazı konularda düzenli bilgi akışı şeklinde de söz konusu olabilmektedir. Nitekim;
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1. Sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu memurları;
2. Yabancı memleketlerdeki Türk konsolosları
veya konsolosluk görevini yapanlar (Memur
oldukları yerde ölen Türk tebaasının soyadı,
adı ve sıfatları ile Türkiye’deki ikametgahlarını Maliye Bakanlığına bildirirler);
3. Mahalle ve köy muhtarları,
4. Banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden gerçek ve tüzel kişiler
her ay bilgi sahibi oldukları ölüm vakaları ile intikalleri ertesi ayın 15. günü akşamına kadar vergi
dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar.

Bilgi vermek zorunda olanlar bilgi vermekten
kaçınırlarsa veya yanlış ve eksik bilgi verirlerse haklarında VUK’un mükerrer 355. maddesi gereğince
özel usulsüzlük cezası uygulanır.
Talep üzerine ve devamlı bilgi verme yoluyla
toplanan bilgiler istihbarat arşivlerinde gizli olarak
saklanır. Bu arşivlerden kimlerin ve ne suretle faydalanabileceği Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit olunur.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalarda yer alan bilgi değişimi hükümleri
çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit
edilecek usullere göre bilgi toplayabilirler.

Yaşamla İlişkilendir
Vergi Denetim Kurulu sektörel incelemelere hız verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim
Kurulunun yeni örgütlenme modelinde tüm sektörler izlenecek ve risk unsuru yüksek olanlar sürekli gözetim ve denetim altında tutulacak. Vergi
Denetim Kurulu bünyesinde, sektörel uzmanlaşma modeline geçiş çalışmalarıyla birlikte sektörel
bazlı incelemelere ağırlık verildi. Akaryakıt, demir-çelik, madencilik, ilaç-sağlık, turizm, telekomünikasyon, bankacılık, sigortacılık, dijital ekonomi, alkollü içecekler ve tütün mamulleri gibi
sektörler nezdinde başlatılan vergi incelemeleri
diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletilecek.
Sosyal medyadan satış yapanlar ve şarkıcılar takipte:Vergi incelemeleri, Vergi Denetim
Kurulu Risk Analiz Merkezi tarafından yapılan analizler ile ihbar ve şikayetler sonucunda
başlatılıyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalarda, sosyal medya üzerinden satış yapanlar ve

reklam geliri elde edenler ile doktor, avukat,
sanatçı ve şarkıcıların olması gereken tutarların çok altında vergi beyan ettiği görüldü.
Kurul yetkilileri, yüksek kazançları ve lüks yaşantılarıyla dikkati çeken isimlerin ödediği vergilerin oranının yüzde 1’i geçmediğine, bu alanda
yapılan ihbarların artış gösterdiğine işaret etti.
Yetkililer, sektörel analizlerin yapılan ihbarları
desteklemesiyle vergi incelemelerinin ve anlık
denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.
Kurul yetkilileri, bu nedenle mükelleflerin
yüksek tarhiyatlara, cezalara ve gecikme faizlerine muhatap olmaması için vergilerini zamanında
ve tam olarak beyan etmelerinin önemine dikkat
çekti.
Kaynak: Dünya Gazetesi, https://www.dunya.
com/ekonomi/vergi-denetim-kurulu-sektorelincelemelere-hiz-verdi-haberi-462360, (Erişim
Tarihi:21.07.2020).
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Öğrenme Çıktısı
5 Bilgi toplama müessesesini açıklayabilme

Araştır 5

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Bilgi toplama yöntemini
diğer denetim yönlerinden
ayıran temel farklılığın ne
olduğunu araştırınız.

https://dergipark.org.
tr/en/pub/assam/issue/48907/585752 adresindeki “Vergi Güvenliği
Açısından Otomatik Bilgi
Değişimi” başlıklı makaleyi
okuyabilirsiniz.

Kimlerin bilgi verme zorunluluğu olduğunu açıklayınız.
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1

Vergi Denetimi ve Denetim
Yöntemleri

İnsanlar, geleceğe yönelik olarak kararlar alırlarken mevcut bilgileri esas alırlar. Karar alınırken kullanılan
bilgiler ne kadar doğru ve güvenilir olursa; kararın gelecekteki başarı şansı da o kadar yüksek olacaktır. Mevcut bu bilgilerden hareketle geleceğe yönelik alınacak karalarda başarısızlığa düşmeyi en aza indirmenin bir
yolu da, bilgi sunucularının sunduğu bilginin denetlenmesidir.
Günümüzde kamu harcamalarının finansmanında en önemli kamu geliri vergilerdir. Zamanında ve tam
olarak tahsil edilen vergi gelirleri sayesinde devletler hem kamu harcamalarını ekonomiyi olumsuz yönde
etkileyebilecek diğer finansman araçlarına başvurmadan finanse edebilecekler hem de vatandaşlarına daha
fazla kamu hizmeti sunma imkânına da kavuşmuş olacaklardır. Devletler tarafından vergilerin tam olarak
toplanması, bu vergileri ödeyenlerin vergilendirmeye ilişkin bilgileri de güvenilir bir şekilde sunmasına bağlıdır. Devletlerde diğer bireyler gibi sunulan bilgilerin doğruluğunu denetleyebilmektedir.
Denetim kavramı ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuki boyutları söz konusu olan bir kavramdır. Bu nedenle denetim kavramı ile ilgili yukarıda belirtilen boyutları içeren çok sayıda tanım söz konusudur. Tüm bu
tanımlarda denetim kavramının şu ortak özelliklerinden bahsedilmektedir; denetimin sistematik bir süreç
olduğu, ekonomik faaliyet ve olaylara veya hukuki ilişkilere ilişkin toplanan bilgilerin önceden belirlenmiş
kriterlere ne ölçüde uyduğunun ortaya konulmaya çalışılması faaliyeti olduğu, değerlendirme sonuçlarının
kamuoyuna, ilgi duyanlara veya hakkında işlem yapılana bildirilmesi olduğu.
Vergi boyutu esas alındığında, vergi denetimini ödenmesi gereken verginin, doğruluğunu araştırmak, tespit
etmek ve sağlamak amacıyla; mükelleflerin vergi kanunlarına uygun hareket edip etmediklerinin, vergi uygulaması yapanların ise, kanun, kararname, yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen hüküm ve ilkelere uygun,
uygulama yapıp yapmadıklarının belirlenmesi ve saptanması şeklinde tanımlamak mümkündür.
Ülkemizde vergi idaresi vergi denetimini; yoklama, vergi incelemesi, arama ve bilgi toplama faaliyetleri ile yerine getirmeye çalışmaktadır. Yoklama, arama, bilgi toplama ile vergilendirmeye ilişkin maddi olayların tespiti,
vergi incelemesi ile ödenmesi gereken verginin doğru ödenip ödenmediğinin tespiti amaçlanmaktadır.

2

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

Vergi denetimi kavramını
açıklayabilme, vergi denetim
yöntemlerini sıralayabilme

Yoklama müessesesini
açıklayabilme

Yoklama

Yoklama müessesesi VUK’un 127-133. maddelerinde düzenlenmiştir. Yoklama, vergi dairesinin bilgisi dışında vergileme ile ilgili maddi ve şekli olguları ortaya çıkarmayı amaçlayan bir denetim türüdür. Yoklama
yapısı itibariyle vergilendirmeye ilişkin olayın fotoğrafını çekmeyi amaçlar ve ilgili hususları dış görünüşüyle
araştırır. Yoklama işlemi vergi dairesi müdürleri, yoklama memurları, yetkili makamlar tarafından yoklama
işi ile görevlendirilenler, vergi incelemesine yetkili olanlar ve gelir uzmanları tarafından yapılabilmektedir.
Yoklama ilgilisine haber verilmeden günün her saatinde yapılabilmektedir. Yoklama neticeleri tutanak mahiyetinde olan “yoklama fişine” geçirilir. Günümüzde yoklama fişleri elektronik olarak da düzenlenebilmektedir. Yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklaması yapılan şahıs veya yetkili adamına bırakılmakta, bunlar
bulunmazsa bilinen adresine 7 gün içinde posta ile gönderilmektedir. Yoklama fişlerinin ikinci nüshaları
vergi dairesine tevdi olunur.
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öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

3

Vergi incelemesini
ve inceleme sürecini
açıklayabilme
Vergi İncelemesi

Vergi incelemesi VUK’un 134-141. maddelerinde düzenlenmiştir. Vergi incelemesinin amacı, ödenmesi
gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamaktır. Vergi incelemesine yetkili olanlar;
vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, vergi dairesi müdürleri, Gelir
İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlardır. Defter ve hesap
tutmak, evrak ve belgeleri muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemesine tabidirler. Vergi incelemesine tabi olanlar hakkında, inceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi
de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. Vergi incelemeleri, esas
olarak incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi
zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkânsız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse
inceleme dairede yapılabilir. Bu takdirde incelemeye tabi olandan belirtilen süre içerisinde -15 günden az
olmamak üzere- defter ve belgelerini daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenir. İncelemenin başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde
ise en fazla altı ay içinde, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise en fazla üç ay içinde incelemenin bitirilmesi gerekmektedir. Vergi inceleme raporlarının, rapor değerlendirme komisyonlarına intikal ettirilmek
üzere ilgili inceleme ve denetim birimine teslim edildiği tarih, incelemenin tamamlandığı tarih olarak kabul
edilir. Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları, işleme konulmak üzere ilgili vergi dairesine gönderilmeden önce, meslekte on yılını tamamlamış en az üç Vergi
Müfettişinden oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir.

4

Arama kurumunu
açıklayabilme

Arama

VUK’da yer alan diğer bir denetim yöntemi de aramadır. VUK’un 142. maddesi gereği ihbar veya yapılan
incelemeler dolayısıyla, bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden emareler bulunursa, bu mükellef veya
kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama yapılabilmektedir. Aramanın
yapılabilmesi için; vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların buna lüzum göstermesi ve gerekçeli bir yazı ile
arama kararı vermeye yetkili sulh yargıcından bunu istemesi, Sulh yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi, şarttır. Aramada bulunan ve incelemesine lüzum görülen defter ve belgeler müfredatlı
olarak bir tutanakla tespit olunmaktadır. Arama yapıldığı sırada zaman yetersizliği ve diğer nedenlerle bu
tutanağın tanzimi mümkün olmazsa, bulunan ve incelemesine lüzum görülen defter ve vesikalar, mükellef
nezdinde emin bir yere konur veya kaplar içinde daireye nakledilir. Daireye götürülen defter ve belgelerden
hakkında arama yapılan kişinin şahsi ve özel işleri ile ilgili olanları kendilerine geri verilir. Defter ve belgelerin muhafaza altına alınmış olması, süresi gelen vergi beyannamelerinin verilmesi ödevini ortadan kaldırmaz. Mükellef beyannamesini el konulan defter ve belgelerinden hareketle düzenleyebilir. Ancak, defter ve
belgelerin muhafaza altına alındığı tarihten vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar olan süre bir aydan
az ise beyanname verme süresi kendiliğinden bir ay uzar. Aramalı incelemenin en geç üç ay içinde bitirilmesi
gereklidir. İncelemelerin haklı sebeplere dayanarak üç ay içinde bitirilmesine imkân olmayan hallerde sulh
yargıcının vereceği karar üzerine bu süre uzatılabilir.

154

7

Vergi Usul Hukuku

5

Bilgi toplama müessesesini
açıklayabilme

Bilgi toplama müessesesi bir vergi denetim müessesesini teşkil etmekten çok diğer denetim müesseselerinin
tamamlayıcısı olan bir işleve sahiptir. Bilgi toplama, talep üzerine bilgi verme ve sürekli bilgi verme olmak
üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle işlemde
bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler, Hazine ve Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar. Bilgiler yazı veya sözle istenilir. Sözle istenen bilgileri
vermeyenlere keyfiyet yazı ile bildirilmekte kendilerine uygun bir süre verilmektedir. Bilgi istenmek üzere
ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez. Bilgi vermek zorunda olanlar bilgi vermekten kaçınırlarsa veya yanlış ve eksik bilgi verirlerse haklarında özel usulsüzlük cezası uygulanır. Kamu idare ve müesseseleri (Kamu
hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla (örneğin ölüm ve intikaller) ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli aralıklarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar. Talep
üzerine ve devamlı bilgi verme yoluyla toplanan bilgiler istihbarat arşivlerinde gizli olarak saklanmaktadır.

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

Bilgi Toplama
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neler öğrendik?

1 Aşağıdakilerden hangisi yoklama yapmaya
yetkili olanlardan biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Vergi müfettişleri
Sayıştay denetçileri
Gelir uzmanları
Vergi dairesi müdürleri
İlin en büyük mal memuru

2

Aramalı incelemeler hangi süre zarfında bitirilmek zorundadır?
A. 1 ay
C. 3 ay
E. 1 yıl

B.
D.

2 ay
6 ay

3

Aşağıdakilerden hangisinin vergi incelemesi
yapmaya yetkisi söz konusu değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Vergi müfettişleri,
Vergi müfettiş yardımcıları
İlin en büyük mal memuru
Vergi dairesi müdürleri
Gelir uzmanları

4

Vergi hukukunda arama ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Arama sonucunda el konulan defter ve belgeler
üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde bitirilmelidir.
B. Aramanın yapılabilmesi için sulh ceza yargıcının kararı gereklidir.
C. Defter ve belgelerin muhafaza altına alınmış olması, defter ve belgelere el konulması nedeniyle
beyanname verme ödevini ortadan kaldırır.
D. İhbar üzerine yapılan aramada, ihbar sabit olmazsa, nezdinde arama yapılan kimse muhbirin
adının bildirilmesini isteyebilir.
E. Aramalı incelemenin 3 ay içerisinde bitirilememesi durumunda süre sulh yargıcının izniyle
uzatılabilir.
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5 Aşağıdakilerden hangisi vergi incelemesinin
vergi dairesinde yapılmasını gerektiren durumlardan biri değildir?
A. Mükellefin ölümü
B. Mükellefin işi terk etmesi
C. Mükellefin kaza geçirip ağır yaralı olmasından
dolayı hastanede yatıyor olması
D. Mükellefin işi terk etmesi
E. Mükellefin işyerinin inceleme için müsait olmaması

6 Bir serbest meslek erbabının (örneğin, serbest avukatın) işe başlama ya da bir mükellefin işi
bırakma bildirimlerinin doğruluğu aşağıdaki vergi
denetim yöntemlerinden hangisi ile saptanabilir?
A.
B.
C.
D.
E.

7

İnceleme
Arama
Teftiş
Bilgi Toplama
Yoklama
Vergi incelemesi ne zamana kadar yapılabilir?

A. Tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar
B. Tahsil zamanaşımı süresi sonuna kadar
C. Vergiyi doğuran olay meydana geldiği tarihten
itibaren 1 yıl veya 6 ay içinde
D. E-denetim vardır, süre sınırlaması yoktur
E. Mükellef talep ettiği zaman

8 Aşağıdakilerden hangisi sürekli bilgi vermeye
dayanan bilgi toplamaya örnek olarak verilemez?
A. Tapu memurlarının her ay öğrendikleri intikalleri bildirmeleri
B. Mükelleflerin vergi inceleme elemanlarına kendilerinden istenen bilgileri bildirmeleri
C. Nüfus memurlarının her ay öğrendikleri ölüm
olaylarını bildirmeleri
D. Mahalle muhtarlarının kendi mahallelerinde
ölenleri bildirmeleri
E. Bankaların bankalarından alacaklı olanların
birinin ölümü halinde ölen kişiye ve alacaklarının nevini ve miktarını bildirmeleri
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9 Vergi incelemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

Bilgi vermek zorunda olanlar bilgi vermekten
kaçınırlarsa veya yanlış ve eksik bilgi verirlerse haklarında aşağıdaki işlemlerden hangisi söz konusu
olur?
A. Özel usulsüzlük kabahati cezası kesilir.
B. Gecikme faizi ödemesi istenir.
C. Zorla vergi dairesine getirilir.
D. Gecikme zammı ödemesi istenir.
E. Yol açtığı vergi aslı kaybı istenir.

neler öğrendik?

A. Vergi incelemesi sonucunda mükellef hakkında
ilave vergi tarhiyatı yapılması mümkün iken inceleme sonucunda mükellefe iade yapılması söz
konusu değildir.
B. İncelemelerin, tam incelemelerde 6 ay, sınırlı
incelemelerde 3 ay içerisinde bitirilmesi gereklidir.
C. İnceleme esas olarak vergi dairesinde yapılır.
D. Hakkında daha önce inceleme yapılan ya da
resen vergi tarhiyatına gidilen mükellef tekrar
incelemeye tabi tutulabilir, ancak daha sonraki inceleme sonucunda hakkında yapılan son
tarhiyatın tutarı ilkinden fazla ise aradaki fark
silinir.
E. Defter tutmak zorunda olan gerçek veya tüzel
kişiler vergi incelemesine tabidirler.

10
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neler öğrendik yanıt anahtarı
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1. B

Yanıtınız yanlış ise “Yoklamaya Yetkili Olanlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Yoklama” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. C

Yanıtınız yanlış ise “Aramada Bulunan Defter ve Belgeler” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Vergi İncelemesine Tabi
Olanlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. E

Yanıtınız yanlış ise “İnceleme Yapmaya
Yetkili Olanlar” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Devamlı Bilgi Verme”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Arama” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. E

Yanıtınız yanlış ise “Vergi İncelemesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Vergi İncelemesinin
Yapılacağı Yer” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

10. A

Yanıtınız yanlış ise “Talep Üzerine Bilgi Verme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

7

Araştır 1

Araştır 2
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Devlet, kişilerin sunmuş oldukları bilgiye dayalı olarak, günümüzde kamu
harcamalarının finansmanında en önemli gelir olan vergi mükellefiyetini tespit etmektedir. Vergi, devletin fiskal veya ekstrafiskal görevleri gerçekleştirmek
üzere egemenlik gücüne dayalı olarak gerçek veya tüzel kişilerden cebren ve
karşılıksız olarak aldığı ekonomik değerlerdir. Verginin zora dayalı ve karşılıksız olarak alınması mükellefin her zaman vergiye karşı direnç göstermesine
neden olmaktadır. Bu direnç bazen mükellefiyetin tesis edilmesini ya da verginin olması gerekenden daha az ödenmesini sağlayacak şekilde bilgilerin yanlış
sunulmasına neden olmaktadır. İşte bu noktada, başta vergiyi doğuran olayın
tespit edilmesi olmak üzere vergilendirme ilgili diğer maddi olayların tespiti,
beyan edilen matrahların doğruluğunun sağlanması, ödenmesi gereken verginin doğru bir şekilde ve zamanında ödenmesini sağlamak üzere mükelleflerin
yasalarla düzenlenmiş hukuki olanaklarla denetlenmeleri ve haklarında bilgi
toplanabilmelidir.

Mükelleflerin denetlenmesi yollarından birisi de yoklamadır. VUK 127. Maddesinde yoklamanın amacı mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları,
kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek olduğu ifade edildikten sonra
yoklamaya yetkili memurların yetkileri sıralanmıştır. VUK’un 130. maddesinde ilgiliye haber verilmeksizin her zaman yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. VUK’un 127. Ve 130. Maddesi bir arada değerlendiğinde; ilgili olayda
işyeri sahibinin mesai saatleri dışında yoklamanın memurların yoklama yapamayacakları iddiası hukuken geçerli değildir. Yoklama memurların mükellefin
zorunlu defterlerinin usulüne uygun kayıt yapılıp yapılmadığını ve tasdik ettirilip ettirilmediğini kontrol etmek istemişleri ise hukuka uygun bir işlemdir.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

7

Araştır 3

VUK’un 138. maddesinde, vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecbur olunmadığı ve neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman
yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. 2020 yılında mükellefin 2016 ve 2017
takvim yılları hesapları vergi incelemesine tabi tutulabilir. Zira, tarh zamanaşımı süresi sonuna gelinmemiştir. VUK 138. Maddesine göre vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburi değildir. Vergi
incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır (VUK
m.139). İnceleme yapanın rızası olmadıkça mesai saatleri dışında incelmeye
devam edilemez. Vergi incelemesi başlangıçta mükellefin işyerinde yapılmakta
iken izleyen süreçte incelemenin dairede yapılmasını gerektiren haller söz konusu olmamasına rağmen dairede yapılması istenmesi hukuka aykırıdır. Vergi
incelemesinin dairede yapılması halinde mükellefe defter ve belgelerini ibraz
için 15 günden az süre verilemez.

Araştır 4

Vergi İdaresinin mükellefin ödevlerine uyup uymadığını denetleme yöntemlerinden biri olan arama müessesi, yapısı itibariyle mükelleflerin ya da onunla
ilişkisi olan diğer kişilerin kişiliklerini ya da özel yaşamlarını çok yakından
etkilediklerinden, diğer denetim müesseseleri arasında en dikkatli biçimde
başvurulması gerekenidir. Arama, bu istisnai niteliğinden ötürü ve kişinin temel hak ve özgürlükleriyle yakından ilişki olması sebebiyle, son derece sıkı
koşullara bağlanmış bir vergi denetim türü olarak kendini göstermektedir

Araştır 5

Bilgi toplama müessesesinin diğer vergi denetim müesseseleri içerisinde konumuna bakıldığında, başlı başına bir vergi denetim müessesesini teşkil etmekten
çok diğer denetim müesseselerinin tamamlayıcısı olan bir işleve sahip olduğu
görülmektedir. Zira, bilgi talebinin yükümlü ve sorumlularla, işlem yapmak
suretiyle ilişki kuranlara yöneltilebilmesi, vergi denetiminin uygulama alanını
önemli ölçüde genişletmektedir. Ayrıca, bilgi toplamanın mükellefiyet ile ilgili
olaylar hakkında, devamlı surette ve ya gerektiğinde bilgi alınacağını bilen
mükellef üzerinde, beyanların tespitinde daha titiz olma yönünde psikolojik
baskı yaratma işlevi de bulunmaktadır.

159

7

Vergi Denetimi

Kaynakça
Ahmet Erol, Vergi İncelemesi & Mükellef Hakları,
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası,
İstanbul, 2010.
Ayşe Aslı YÜCESOY, Vergi Hukukunda Arama Ve
Arama Sürecindeki İşlemlerde Kamu Yararı Kavramı,
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018 (135).
Doğan Bozdoğan, Cuma Çataloluk, Vergi Usul
Kanununda Yer Alan “İzaha Davet” Kurumunun
Değerlendirilmesi Ve Öneriler, Journal of
International Management, Educational and
Economics Perspectives 6 (1), 2018.
Gürol Ürel, Güncel Vergi Hukuku Uygulaması, 3.
Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2012.
İbrahim Organ, Vergi Denetimi ve Türkiye
Uygulaması: Sorunlar-Çözüm Önerileri, Gazi
Kitapevi, Ankara, 2008.
Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi
Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2013.s.99.
Bekir Sami OĞUZTÜRK, Ertuğrul Kutay ÜNAL,
Türkiye’de Vergi Denetiminde Yeni Dönem,
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Yıl:2015, Cilt:7, Sayı:13, s.209.

160

Mine Uzun Çam, Vergi Denetiminde Anayasaya
Aykırı Elkoyma Yetkisi, Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15,
Sayı:4, Aralık 2017.
Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, 42. Baskı, Savaş
Yayınevi, Ankara, Ekim 2017.
Erdoğan Öner, Vergi Hukuku, 5. Baskı, Seçkin
Yayınevi, Ankara, 2015.
Şükrü Kızılot, Doğan Şenyüz, Metin Taş, Recai
Dönmez, Vergi Hukuku, 3. Baskı,Yaklaşım
Yayıncılık, Ankara, 2008.
İbrahim Nihat Bayar, Oytun Canyaş, Mustafa Dündar,
“Ünite: 5- Vergi Denetimi”, Vergi Usul Hukuku,
Editör: Mustafa Akkaya, Anadolu Üniversitesi
Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2013.
İhsan Cemil DEMİR, Harun AKGÜL, Vergisel
Aramanın Şartları, Vergi Raporu, Sayı: 239,
Ağustos 2019.
Türk Dil Kurumu Sözlükleri, https://sozluk.gov.tr/,
Erişim Tarihi: 11.06.2020.
Vergi Usul Kanunu.

7

Bölüm 8
Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları
öğrenme çıktıları

Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm
Yolları

1
3
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Genel Olarak Vergi Uyuşmazlığı Kavramı
1 Vergi uyuşmazlığı kavramını ve kapsamını
açıklayabilme
2 Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarını
ifade edebilme

Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı
Organlarınca Çözüm Yolu

2

3 Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm
yollarının neler olduğunu bilme;
uyuşmazlık ortaya çıktığında gidebileceği
yollardan tercih yapabilme
4 Vergi uyuşmazlığını çözüme kavuşturmada
hak kaybına uğramamak için dikkat
edeceği konuları öğrenebilme

5 Vergi yargısına hangi şartlarda ve nasıl
müracaat edilebileceğine vâkıf olabilme
6 Vergi uyuşmazlıklarının idarî aşamada
çözüme kavuşturulamaması halinde
vergi yargısına hangi süre ve şartlarda
gidilebileceğini öğrenebilme
7 Vergi yargı usulünü ve kanun yollarını
öğrenebilme
Anahtar Sözcükler: • Vergi Uyuşmazlığı • İdari Çözüm Yolları • Vergi Yargısı • Uzlaşma • Hata Düzeltme
• Kanun Yolundan Vazgeçme • İzaha Davet
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GİRİŞ
Devletin vergi alması, âdeta kişilerin gelirlerine,
hatta servetlerine ortak olması gibi bir duruma sebebiyet vermektedir. Bu da bireylerle (mükelleflerle) devlet arasında ister istemez çıkar çatışmalarına
yol açar. Devlet vergiyi eksiksiz toplamak isterken,
mükellefler ise az vergi ödemek ister. Dolayısıyla,
mükellefler ile devlet arasında doğal bir çıkar çatışması bulunmaktadır. Bu itibarla vergi uyuşmazlıklarını, mükellefle vergi idaresi arasında ortaya çıkan
fikir ayrılıkları, anlaşmazlıkları olarak tanımlamak
mümkündür. (Şenyüz, Yüce, Gerçek, 2020: 281;
Kumrulu: 243, Üstün, 2013: 1, 6).

GENEL OLARAK VERGİ
UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI
Anlaşmaya varamama, uzlaşamama anlamına
gelen uyuşmazlık (ihtilaf ), taraflar arasında bir konuda düşünce ve fikir ayrılığı baş göstermesi sonucu anlaşmaya gidilememesini ifade etmektedir.
Vergi hukuku, vergi ilişkisinin temelinde yer
alan ve mükellefle vergi idaresi arasında ortaya
çıkan fikir ayrılıkları, anlaşmazlıklar olan çıkar
çatışmasını, menfaatlerin karşılıklı dengelenmesini sağlayarak çözmeye çalışır. Bu bakımdan vergi
hukukunun temel fonksiyonunun devletle mükellefler arasındaki menfaat dengesinin kurulması olduğu söylenebilir.
Vergi uyuşmazlıkları vergi sürecinin tamamında yani tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil aşamalarında
söz konusu olabilmektedir. Ancak temelde matrahın idare tarafından tespit edildiği vergi tarhları ve
vergi cezalarında ortaya çıkmaktadır. Tarh çeşitleri
itibariyle ikmalen, re’sen ve idarece tarhlar mahiyetleri itibariyle bir uyuşmazlığı gösterir. İkmalen,
re’sen ve idarece yapılan tarhiyatlarla beraber vergi
cezaları da (vergi ziyaı ve usulsüzlükler de) kesilmektedir. Vergi ceza kesme işlemleri de zaten özü
itibariyle vergi uyuşmazlığını ifade eder.

Uygulamada vergi uyuşmazlıkları çoğunlukla,
denetimler ve vergi incelemeleri sonucunda bulunan matrah ve matrah farkları konusunda söz konusu olmaktadır. (Bilici: 151).
Ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarının çözüm
yolu olarak akla hemen yargı aşaması gelmektedir. Ancak konuyu yargı organlarına taşımadan da
taraflar arasında uyuşmazlığın çözüme kavuşturulabilmesi mümkündür. Böylece uyuşmazlık daha
hızlı bir şekilde çözülebilecek ve yargı organlarının
da iş yükü hafifleyecektir. Bu itibarla vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarını idarî ve yargısal çözüm yolları olarak ikiye ayırmak mümkündür.
Vergi uyuşmazlıklarının idarî çözüm yolları, mükellef ile vergi idaresi arasında uyuşmazlık
konusunun başvuru, görüşme gibi çeşitli barışçı
yöntemler çerçevesinde ortadan kaldırılmasına
yönelik yollardır. Konu yargı mercilerine intikal
ettirilmeden taraflar arasında çözüme kavuşturulmaya çalışıldığı için barışçı çözüm yolları olarak da
adlandırılmaktadır. Esas itibariyle uzlaşma ve hata
düzeltme müesseseleri idarî çözüm yolları arasında
yer almaktadır. Bununla beraber cezadan indirim
de ortaya çıkan bir vergi uyuşmazlığının idarî yolla çözüme kavuşturulması olarak ifade edilebilir.
Ayrıca pişmanlık ve ıslah ile vergi sistemimize son
yıllarda dâhil olan izaha davet müesseselerini de
uyuşmazlığı henüz doğmadan ortadan kaldırmaları
itibariyle bu başlık altında ele almak mümkündür.
Yine vergi sistemimize yeni giren kanun yolundan
vazgeçme ile genel bir başvuru olan kamu denetçiliği de bu kapsamda sayılabilir.
Vergi uyuşmazlıklarının yargı organlarınca çözüm yolu ise, vergi uyuşmazlıklarının vergi yargısına taşınmasını ifade etmektedir. Vergi uyuşmazlıklarının idarî aşamada çözülememesi yahut idari
yollara başvurmadan doğrudan dava açılması halinde vergi uyuşmazlığı yargı organlarınca çözüme
kavuşturulacaktır.
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Öğrenme Çıktısı
1 Vergi uyuşmazlığı kavramını ve kapsamını açıklayabilme
2 Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarını ifade edebilme

Araştır 1

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Beyana dayanan tarhiyatlar,
vergi uyuşmazlığı oluşturur
mu? Bunlara karşı gidilecek
yol var mıdır?

Vergi uyuşmazlıkları hangi
konularda ortaya çıkar?

Vergi tarh türleri itibariyle
vergi uyuşmazlıklarının oluşup oluşmayacağını anlatınız.

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ
İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI
Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları,
uyuşmazlığın yargıya intikal ettirilmeden taraflar
arasında barışçı bir şekilde sona erdirilmesidir.
İdari çözüm yollarının en önemli özelliği, bu
yollara başvurulmasının isteğe bağlı (ihtiyarî) olmasıdır. Bu husus, Vergi Usul Kanunu kapsamına
giren tüm vergiler bakımından geçerlidir. Buna
göre, mükellefler uyuşmazlık ortaya çıktığında isterlerse idarî çözüm yollarına başvurabilecekleri
gibi, isterlerse bu yollara hiç başvurmadan doğrudan dava açmayı da tercih edebilirler.
Vergi uyuşmazlığı idari aşamada çözüme kavuşturulduğunda, artık o konuyla ilgili olarak vergi
yargısına gidilemeyecektir. Çünkü maksat hâsıl
olmuş, uyuşmazlık çözülmüştür. Elbette, idari çözüm yoluna başvurulması ve uyuşmazlığın çözüme
kavuşturulamaması halinde, mükellefler kanunda
belirtilen süreler dâhilinde konuyu vergi yargısına
intikal ettirebileceklerdir.
İdari çözüm yolları, vergi aslı bakımından olduğu kadar, kural olarak vergi cezalarından doğan
uyuşmazlıklar bakımından da geçerlidir.
Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları kural
olarak vergilendirme sürecindeki aşamaların (tarh,
tebliğ, tahakkuk, tahsil) tümü bakımından geçerlidir. Ancak bu durumun bazı istisnaları da olabilmektedir. Örneğin tahsil aşamasında ödeme emrinin
tebliğine karşı hata düzeltme yoluna başvurulamayacağı kabul edilmektedir. (Öncel-Çağan-Kumrulu:
170;Kaneti, Ekmekçi, Güneş, Kaşıkçı: 599; karş.
Karakoç: 580). Ödeme emirlerine karşı 15 gün içinde yargı yoluna gidilebilmesi mümkündür.
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Uzlaşma
Uzlaşma esas itibariyle, vergi uyuşmazlıklarının
idare ve mükellef arasında yapılan pazarlık sonucu,
anlaşma yoluyla çözümlenmesi olarak tanımlanabilir Taraflar serbest iradeleriyle vergilerin veya buna
bağlı vergi cezalarının, anlaşmaya vardıkları miktar
üzerinden ödenmesini kabul etmektedir.. (Üstün,
2013: 99; Başaran: 33; Güneş: 178). Bu sayede
uyuşmazlık yargı öncesi bir safhada çözümlenmekte ve yargıya gidilmemekte, dolayısıyla yargının iş
yükü azalmış olmaktadır.
Uzlaşma temel itibariyle, karşılıklı taviz ve
fedakârlığa dayanmaktadır. Komisyonların alınacak vergi üzerinde pazarlık yapabilmeleri dolayısıyla, uzlaşmada vergi idaresinin takdir yetkisi bulunmaktadır. (Üstün, 2007: 127).
Uzlaşma, çeşitli yararları dolayısıyla kabul edilmiştir. Uzlaşma sayesinde, uyuşmazlıkların yargı
organına gidilmeden çözülmesi suretiyle zaman
kaybının önlenmesi ve verginin kısa zamanda tahsili
sağlanabilecektir. Böylece yargı organlarının yükü
hafifleyecek, yargı organlarında yapılan masraflar
azalacak ve vergi alacağının değer kaybı önlenebilecektir. Mükellefler de uzlaşma sonucu daha az vergi
ve/veya ceza ödeyeceklerdir. Vergi idaresi de alması
gereken vergiler ve cezaların bir bölümünden vazgeçmek suretiyle bunların hızlı bir şekilde tahsilini
sağlamış olmaktadır. Nitekim tarhiyat sonrası uzlaşmayla ilgili kanun gerekçesinde, vergi uyuşmazlıklarının hızla çözülmesi ve bu sayede mükelleflerin
hukukî güvenliğe kavuşturulması, kamu alacaklarının çabuk tahsilinin sağlanması ve yargının iş
yükünün azaltılması gösterilmiştir. (Başaran: 310).
Bu bakımdan uzlaşmanın hem vergi idaresi hem de
mükellefler bakımdan faydaları bulunduğu açıktır.
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Doktrinde uzlaşmanın sulh akdine benzediği;
idarenin yaptığı fakat baskın niteliği idari olmayan
sözleşme olduğu yahut sui generis iki taraflı idari
işlem olduğuna yönelik görüşler bulunmaktadır.
(Candan: 232; Kumrulu: 21; Başaran: 316). Ancak
hukuki olarak nasıl nitelendirilirse nitelendirilsin,
uzlaşma nihayetinde, vergi hukukunda irade özgürlüğüne ve sözleşmeye yer verilmemiş olmasının
bir istisnasını teşkil etmektedir.
Uzlaşma faydalarına karşın, çeşitli sakıncaları da
bünyesinde barındırmaktadır. Uzlaşma konusunda
idarenin takdir yetkisine sahip olması, vergilerin
kanuniliği ile suç ve cezada kanunîlik ilkesi bağlamında anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. Gerçekten de vergi almanın devlete tanınan bir hak,
yetki veya görev niteliğinde olduğu ve idareye bu
hususta tanınan yetkinin ancak bağlı yetki olabileceği göz önüne alındığında, uzlaşma konusunda
idareye tanınan yetkinin bir bakıma vergi hukukunun özünü zedelediği söylenebilir. Fakat uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması ve
yargının iş yükünü azaltması bakımından sağladığı
faydalar tartışmasızdır. Günümüzde sıklıkla başvurulan bir yoldur.
Belirtilen eleştiri ve sakıncalarına rağmen,
uzlaşma müessesesinin kabul edilmesinde güdülen amaçlar ve bu müessesenin faydaları göz ardı
edilmemelidir. Uzlaşma, getirilen kural ve şartlara
uygun olarak uygulandığında yararlı bir müessese
niteliğindedir. Vergi alacağının biraz fedakârlıkla
da olsa kısa sürede hazineye intikal etmesi gerçekleştirilmeye çalışılırken, aynı zamanda vergi
uyuşmazlıklarının adil bir şekilde çözülmesi de
hedeflenmelidir.
Uzlaşma, Türk vergi hukukuna 1963 yılında
tarhiyat sonrası uzlaşma şeklinde girmiştir. Tarhiyat öncesi uzlaşma ise 1985 yılında VUK’ta yer
almıştır. Uzlaşma Vergi Usul Kanunun 376 ilâ
377. maddeleri arasında yer alan Ek Maddelerinde düzenlenmektedir.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma
Tarhiyat sonrası uzlaşma, adı üzerinde, mükellefe yönelik bir tarh işlemi yapıldıktan ve işlemle
beraber vergi ziyaı cezası kesildikten sonra gidilebilen idari yoldur. Uzlaşma yoluna gidilebilecek
olan tarh işlemi, yukarıda da bahsedildiği üzere,
matrahın idare tarafından tespit edildiği tarhlardır.

Uzlaşma görüşmeleri sonunda anlaşma sağlanırsa
tarh edilen vergi miktarları ve vergi ziyaı cezalarında belli indirimler söz konusu olacaktır. Aksi halde
mükelleflerin dava açma hakları saklıdır.
Uzlaşmanın Kapsamı ve Konusu
Tarhiyat sonrası uzlaşmanın konusu ve kapsamı
VUK’un Ek 1. maddesinde düzenlenmiştir. Buna
göre, “Mükellef tarafından, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı
cezalarının … tahakkuk edecek miktarları konusunda” uzlaşma yoluna gidilebilir.
Tarhiyat sonrası uzlaşmaya sadece ikmalen, resen, idarece tarh edilen vergiler ve bunlara ilişkin
vergi ziyaı (bir kat kesilen vergi ziyaı) cezalarında
gidilebilecektir. Usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamı dışındadır.
Ancak “359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi
ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi
ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen
ceza ve 370 inci maddenin (b) fıkrası kapsamında
kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen cezalarda”
uzlaşmaya gidilebilmesi kabul edilmemiştir. Buna
göre VUK’un 359. maddesi kapsamında kaçakçılık suçu kapsamına giren (örneğin muteviyatı
itibariyle yanıltıcı belge yahut sahte belge düzenlemek veya kullanmak gibi) fiillerle vergi ziyaına
yol açılmışsa, uzlaşma yoluna gidilemeyecektir.
Ayrıca izaha davet müessesesiyle ilgili VUK’un
370/b maddesinde de kaçakçılık fiilleriyle vergi
ziyaına yol açanların izaha davet edilmeyecekleri
vurgulanmıştır. Fakat bazı sınırlar dâhilinde mükelleflere ön tespite ilişkin yazının tebliğ edilebileceği de belirtilmiştir. Buna göre; “sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin
işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde,
kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk
lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili
yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini
aşmayan mükelleflere ön tespite ilişkin yazı tebliğ
edilebilir”. Bu durumdaki mükelleflere ön tespite
ilişkin yazı tebliğ edilmiş ve vergi ziyaı cezası da
%20 oranında kesilmiş olsa bile VUK’un Ek 1.
maddesi gereğince kesilen vergi ziyaı cezası için
uzlaşmaya gidilemeyecektir.
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Bu hükümler değerlendirildiğinde, VUK’un
359. maddesi kapsamındaki kaçakçılık fiilleriyle vergi ziyaına sebebiyet verildiğinde gerek tarh
edilen vergi aslı ve gerekse de kesilen vergi ziyaı
cezaları için uzlaşma yolunun kapalı olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca belli sınırlar altında kaldığı için sahte
veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanan
mükellefler izaha davet bile edilse; bunlara kesilen
vergi ziyaı cezalarında uzlaşma yolu kapalıdır.

dikkat
VUK’un 359. maddesi kapsamındaki kaçakçılık
fiilleriyle vergi ziyaına sebep olunmuşsa (diğer bir
ifadeyle üç kat vergi ziyaı cezası kesilmişse) artık uzlaşma mümkün değildir.

Uzlaşmaya başvurulabilecek haller kanunda şu
şekilde belirtilmektedir:
• Vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun
hükümlerine yeterince nüfuz edememekten
kaynaklanması,
• VUK’un 369. maddesinde yazılı yanılmadan kaynaklanması,
• VUK’un 116, 117 ve 118. maddelerinde
yazılı vergi hataları ile bunun dışında her
türlü maddi hata bulunması veya
• Yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda
görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi.
Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılır. Buna göre,
mükellef kendisine tebliğ yapıldıktan sonra 30 gün
içinde uzlaşma yoluna gidebileceği gibi doğrudan
dava da açabilecektir. (VUK Ek madde 1). Ancak
aynı anda hem uzlaşmaya başvurulup hem de dava
açılamaz. Eğer mükellef veya ceza muhatabı aynı
vergi veya ceza için uzlaşma talebinden önce dava
açmışsa dava, uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi mahkemelerince incelenmez;
herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa
bu karar hükümsüz sayılır. (VUK Ek madde 7/2).
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Mükellefin uzlaşma talebinden önce dava açmış olması durumunda, uzlaşmaya varılırsa bu husus ilgili mahkemeye bildirilir ve davanın incelenmeksizin
reddolunması sağlanır. Uzlaşmanın vaki olmaması
halinde ise, durdurulmuş olan davanın görülmesine, keyfiyetin vergi dairesince bildirilmesi üzerine
vergi mahkemesinde devam olunur.
Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği durumlarda uzlaşma sadece toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi
kısmı için de yapılabilir. Örneğin inceleme sonucu
çıkan matrah farkının 8000 TL’si gider faturasının
mükerrer yazılmasından, 15000 TL’si ise randıman
incelenmesinden kaynaklanmışsa; mükellef sadece
mükerrer fatura yazılmasından doğan matrah farkı
için uzlaşmaya gidip randıman incelemesinden doğan matrah farkı için dava açmayı tercih edebilir.
(Şenyüz, Yüce, Gerçek: 286).
Uzlaşma Komisyonları
Uzlaşma Yönetmeliğinin 6. maddesine göre,
“Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlara ilişkin
uzlaşma taleplerinin incelenmesi için üçer kişilik vergi dairesi uzlaşma komisyonları, defterdarlık uzlaşma
komisyonu, vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu
ile Merkezî Uzlaşma Komisyonu kurulur”.
Vergi dairesi uzlaşma komisyonu, defterdarlık
uzlaşma komisyonu, vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu ile Merkezî Uzlaşma Komisyonu
olmak üzere beş farklı komisyon bulunmaktadır.
Komisyonların yetkileri uyuşmazlık konusu miktara göre belirlenmektedir. Örneğin, Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu ile Büyük
Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonunun uzlaşabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki sınırı 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
(372 sıra numaralı VUK Genel Tebliği).
Merkezî Uzlaşma komisyonu ile Koordinasyon
Uzlaşma Komisyonunun son yıllara ilişkin uzlaşma
sonuçları şu şekildedir:
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Tablo 8.1 Merkezi Uzlaşma Komisyonu ile Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu Sonuçları

Kaynak:https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/faaliyetraporlari/2019/2019_faaliyet_raporu.pdf sayfa: 82

2019 yılı Türkiye geneli tarhiyat sonrası uzlaşma sonuçları (tüm komisyonları dâhil) şu şekildedir:
Tablo 8.2 2019 Türkiye Geneli Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonuçları
2019 Türkiye Geneli tarhiyat sonrası Uzlaşma Sonuçları
Dosya Adedi
Başvuru
45262

Uzlaşılan
43564

Vergi tutarı (TL)
Uzlaşmaya
Konu Olan
130.487.509,84

Uzlaşma
Sonucu
125.123.495,99

Ceza Tutarı (TL)
Uzlaşmaya
Konu Olan
275.988.683,69

Uzlaşma
Sonucu
48.937.093,84

Kaynak: https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/faaliyetraporlari/2019/2019_faaliyet_raporu.pdf

Uzlaşma Görüşmeleri ve Sonucu
Uzlaşma talebi için mükellefin bizzat veya resmî
vekâletini haiz vekili vasıtasıyla yazı ile yetkili uzlaşma komisyonuna müracaat etmesi gerekmektedir. Uzlaşma talebinin usulüne uygun olduğu tespit
edildikten sonra, görüşmenin tarihi, yapılacağı yer
ve saati komisyon sekreteryası tarafından yazı ile ve
en az onbeş gün önceden mükellefe bildirilir.
Mükellefin veya resmi vekâletini haiz vekilinin uzlaşma davetiyesinde belirtilen yer, tarih ve saatte toplantıya katılması halinde uzlaşma görüşmelerine başlanır. Mükellef, uzlaşma görüşmelerinde, bağlı olduğu
meslek odasından bir temsilci ve 3568 sayılı Kanuna
(Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu) göre kurulan meslek odasından
bir meslek mensubu bulundurabilir. Bu kişiler uzlaşma komisyonu toplantısına görüşlerini açıklamak
üzere katılabilirler. Uzlaşma ile ilgili tutanaklara imza
atamazlar. (Uzlaşma Yönetmeliği madde 10).
Uzlaşma görüşmeleri sonucunda ya uzlaşma sağlanır ya da sağlanamaz.

Uzlaşma sağlanmışsa (vaki olmuşsa), artık
uyuşmazlık çözüme kavuşturulmuş, maksat hâsıl
olmuştur. Bu durumda uzlaşma komisyonlarının
tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup gereği
vergi dairelerince derhal yerine getirilir. Uzlaşma
tutanaklarının kesin olması hasebiyle, daha sonra
taraflardan birinin vazgeçmesi veya tutanağın iptali
de mümkün değildir. Mükellef veya adına ceza kesilen; üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan
hususlar hakkında dava açılmaz ve hiçbir mercie
şikâyette bulunamaz. (VUK Ek madde 6).
Uzlaşmanın vaki olması halinde mükellef, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezaya (bunlardan birisi
üzerinde uzlaşılmış olsa dahi her ikisine) karşı dava
açamaz. Dolayısıyla mükellef sadece ceza üzerinde
uzlaşıp vergi aslını dava konusu edemez. Adına sadece ceza kesilmiş bulunan kişi de üzerinde uzlaşılan işbu cezaya karşı dava açamaz.
Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda ise
mükellefin cezadan indirim isteme veya dava açma
hakkı vardır. Ancak uzlaşmanın sağlanamaması durumunu iki başlıkta ele almak gerekir:
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a) Uzlaşma temin edilememesi: Mükellef veya
vekilinin uzlaşma komisyonunun davetine
icabet etmemesi, komisyona geldiği halde
uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazî kayıtla imzalamak istemesi
halinde uzlaşma temin edilememiş sayılır.
b) Uzlaşmanın vaki olmaması: Uzlaşma komisyonunun teklifinin mükellefçe kabul
edilmemesi durumunu ifade eder.
Uzlaşma sağlanamadığı takdirde, komisyon
nihaî teklifini tutanağa geçirir. Bu durumda mükellefe teklifi kabul etmesi için dava açma süresinin
sonuna kadar bir imkân tanınmaktadır. Mükellef,
dava açma süresinin son günü akşamına kadar komisyonun nihaî teklifini kabul ettiğini bir dilekçe
ile vergi dairesine bildirdiği takdirde, bu tarih itibariyle uzlaşma vaki olmuş sayılır.
Uzlaşmanın sağlanamaması halinde, aynı vergi
ve ceza için yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz. Mükellef komisyonunun teklifini kabul etmediği takdirde, dava açma yoluna gidebilecektir.
Müddeti içinde uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabı uzlaşma talep ettiği vergi
veya ceza için, ancak uzlaşma vaki olmadığı takdirde dava açma yoluna gidebilir.
Uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef
veya ceza muhatabı; tarhedilen vergiye veya kesilen
cezaya, uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın
kendisine tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde belirlenen süreler dâhilinde dava açabilir. Dolayısıyla
kural olarak uzlaşmanın vaki olmadığına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren 30 günlük dava açma
süresinden arta kalan sürede dava açılabilir. Ancak
dava açma müddeti bitmiş veya 15 günden az kalmış ise bu müddet tutanağın tebliği tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar. Örneğin, uzlaşmanın olmadığına ilişkin tutanağın tebliği tarihi itibariyle,
sadece 5 günlük dava açma süresi kalmışsa; bu süre
kendiliğinden 15 gün olarak uzamış kabul edilir.
Buna göre, mükellefin önünde dava açmak için en
az 15 günlük süre bulunmuş olur.
Üzerinde Uzlaşılan Vergi ve Cezaların
Ödenmesi
Uzlaşmanın sağlandığına dair tutanağın bir nüshası imzası alınarak mükellefe veya vekiline derhal
verilmek suretiyle tebliğ edilir. Tebliğ edilen bu tutanak bir anlamda tahakkuk fişi niteliği taşır. Yani
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vergi, tahakkuk etmiş (ödenecek aşamaya gelmiş)
sayılır. Uzlaşmanın vaki olduğuna dair tutanağının
kesin olması, dava konusu edilememesi özellikleri
gereğince de üzerinde uzlaşılan vergi aynı zamanda
kesinleşmiş olur.
Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden ayrıca gecikme
faizi hesaplanır. Uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların
ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse
kanunî ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse
ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının
tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
Uzlaşma ve Cezadan İndirim Müessesesi
Cezadan indirim müessesesi, VUK’un 376.
maddesinde düzenlenmiştir. VUK’un Ek 9. maddesine göre, “Bu bölüm uyarınca üzerinde uzlaşılan
vergi ve cezalar hakkında 376 ncı maddenin birinci
fıkrasının (2) numaralı bendi hükmü dışında indirim uygulanmaz.
Hakkında 376 ncı maddenin birinci fıkrasının
(1) numaralı bendi hükümleri uygulanan vergi ve cezalar için bu bölüm hükümleri uygulanmaz”.
Esas itibariyle uzlaşma ve cezadan indirim
müesseseleri birbiriyle birleşmez. Mükellef önce
cezadan indirim hakkından yararlanıp arkasından
da uzlaşma yoluna gidemez. Mükellefin bir uyuşmazlık ortaya çıktığında, iki yoldan birini tercih
etmesi gerekir.
Ancak, uzlaşma yoluna giden ve sonuçta uzlaşan mükellefler için 2019 yılının sonunda yapılan
düzenlemeyle uzlaşılan ceza miktarı üzerinde de
ayrıca bir indirim imkânı sağlanmıştır. Buna göre,
VUK’un 376/1. maddesinin 2. bendi gereğince,
mükellefin uzlaşma yolunu tercih etmesi ve uzlaşması halinde, üzerinde uzlaşılan vergi miktarını
ve vergi ziyaı cezasının ise %75’ini kanunî süreleri
içinde ödemesi kaydıyla, üzerinde uzlaşılan vergi
ziyaı cezasının %25’i indirilir. Bu itibarla uzlaşmanın sağlanması ve uzlaşılan miktarların ödenmesi kaydıyla mükellefe cezadan indirim hakkı
verilmek suretiyle sınırlı da olsa bir imkân daha
tanınmış olmaktadır.
Ayrıca mükellefin, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini
beyan ederek hadiseye VUK’un 376/1. maddesi
hükümlerinin uygulanmasını isteme hakkı vardır.
Mükellef uzlaşmadan vazgeçerek uyuşmazlığın cezadan indirim yoluyla çözülmesini tercih edebilir.
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Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
Tarhiyat öncesi uzlaşma, adı üzerinde, henüz
bir tarh yapılmadan önce başvurulan uzlaşma yoludur. Henüz vergi incelemesi devam ederken başvurulan bir yoldur.
Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Konusu ve
Kapsamı
Nezdinde vergi incelemesi yapılan kimseler, incelemenin başlangıcından, inceleme ile ilgili son
tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde
bulunabilirler (Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği, madde 9). Ayrıca mükelleflerin bilgisi dışında
yapılan vergi incelemelerinde, incelemeyi yapan
herhangi bir taahhüt altına girmeksizin mükellefi
uzlaşma talebinde bulunmaya davet edebilir. Ancak, incelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zamanaşımının sona ermesine üç aydan az bir zaman
kalması halinde mükellefe uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı sorulmaz ve mükellef uzlaşma
talebinde bulunmaya davet edilmez.
Vergi incelemesini yapan, mükellefin uzlaşma
talebi üzerine, yetkili uzlaşma komisyonu başkanı
ile temas kurarak uzlaşma gününü belirler. Belirlenen uzlaşma gün ve saati, bir yazı ile uzlaşma gününden en az 15 gün önce mükellefe bildirilir veya
inceleme tutanağına yazılır.
VUK’un Ek 11. maddesine göre, “Maliye Bakanlığı, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek
vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin
verebilir”. Tarhiyat öncesi uzlaşma tarh edilecek
vergilerle kesilecek vergi ziyaı cezalarına mahsustur. Aynen tarhiyat sonrası uzlaşmada olduğu gibi,
VUK’un 359. maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere
kesilecek ceza hakkında tarhiyat öncesi uzlaşmaya
gidilemez. Usulsüzlük cezaları da tarhiyat öncesi
uzlaşmanın kapsamı dışında kalmaktadır.

dikkat
Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarıyla VUK’un
359. maddesi kapsamındaki kaçakçılık fiilleriyle sebep olunan vergi ziyaı cezalarına karşı uzlaşma yoluna gidilebilmesi (gerek tarhiyat öncesi uzlaşma ve
gerekse tarhiyat sonrası uzlaşma) mümkün değildir.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Sonucu
Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde
tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava
açılamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunulamaz.
Uzlaşma komisyonlarının, uzlaşma neticesinde düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesin olup, gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir.
Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezada uzlaşma vaki olduğu takdirde uzlaşma tutanağı düzenlenir ve derhal ilgili vergi dairesine intikal ettirilir. Bu
tutanak, tahakkuk fişi yerine geçer. Vergi tahakkuk
etmiş sayılır. Uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların
ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse
kanunî ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra ilgiliye tebliğ
edilmiş ise ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma
tutanağının tebliğ tarihinden (tahakkuktan) itibaren bir ay içinde ödenir.
Uzlaşmanın sağlanması halinde, uzlaşılan vergi
miktarı üzerinden, VUK’un 112. maddesine göre
ayrıca gecikme faizi hesaplanacaktır.
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın sağlanamaması halinde, inceleme yapan bu hususu uzlaşma tutanağında veya düzenleyeceği inceleme raporunda belirtir ya da raporla birlikte göndereceği bir yazı ile
vergi dairesine bildirir. Tarhiyat öncesi uzlaşmanın
sağlanamaması halinde, vergi müfettişi/vergi incelemesini yapan, inceleme raporunu tamamlar ve
inceleme raporunda belirlenen matrah veya matrah farkı üzerinden vergi dairesince tarh işlemi
gerçekleştirilir.
Uzlaşma talep edildiği halde görüşmeler sonucunda uzlaşılamayan matrah farklarına ilişkin
uzlaşma komisyonunun teklif ettiği miktarlar tutanaklarda yer alır. Bu şekilde düzenlenen uzlaşma
tutanağı ile vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikali üzerine, vergi dairesince yapılacak tarhiyatın dava açma süresinin son gününün mesai saati
bitimine kadar komisyonun teklif ettiği miktarı
kabul ettiğini belirten bir dilekçe ile vergi dairesine
başvuran mükellefle başvuru tarihi itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre işlem tesis edilir.
Tarhiyat öncesi uzlaşma temin edilememiş veya
uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması halinde, mükellefler veya ceza muhatabı olanlar verginin tarhından ve cezanın kesilmesinden
sonra uzlaşma talep edemezler. Dolayısıyla tarhiyat
öncesi uzlaşma sağlanamadığı takdirde mükellef artık tarhiyat sonrası uzlaşmaya gidemez. Bu durumda

169

8

Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları

mükellefin önünde esas itibariyle iki yol kalmaktadır. Tarhiyatın tebliğinden itibaren 30 gün içinde ya
cezadan indirim yoluna gidebilir ya da dava açabilir.

Hata Düzeltme
Barışçı çözüm yollarının ikincisidir. Vergilendirme işlemlerindeki bir kısım hukukî sakatlıkların giderilmesi amacıyla VUK’ta düzenlenmiş bir
idarî süreçtir. (VUK madde 116-126). Ayrıca İdarî
Yargılama Usulü Kanununda da (İYUK madde 11)
konuyla ilgili hüküm bulunmaktadır.
Hata düzeltme yolu, şeklî vergi hukuku bakımından, vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yollarından biridir. Maddî vergi hukuku bakımından
ise, hatalı vergilendirme işlemini ortadan kaldırdığı
için vergi borcunu sona erdiren sebeplerden birisi olarak kabul edilebilir. Düzeltmenin yapılması
idare hukuku bağlamında ise, idari işlemin geri
alınmasının bir örneğini teşkil etmektedir. (Öncel,
Kumrulu, Çağan: 174). Netice itibariyle, hata düzeltme yoluyla uyuşmazlığın idari aşamada çözüme
kavuşturulması mümkün olabilmekte ve böylelikle
yargının iş yükünde azalma sağlanmaktadır.

Vergi Hatası Kavramı ve Hata Çeşitleri
VUK’un 116. maddesinde vergi hatası, “vergiye
müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan
hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi
istenmesi veya alınması” olarak tanımlanmıştır.
Bu tanıma göre vergi hatası, haksız (hukuka aykırı) olarak yapılan yanlışlıkları ifade etmektedir.
Hata neticesinde verginin fazla veya eksik istenmesi veya alınması söz konusu olabilmektedir ki buna
göre hata, mükellefin veya vergi idaresinin lehine
veya aleyhine de gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla
hata sonucu mükelleflerden her zaman fazla vergi
alınması değil, daha az vergi alınması da söz konusu olabilir. Hata gerek vergi dairesince, gerekse de
mükellef tarafından yapılabilir.
Hata, vergi aslında olduğu gibi vergi cezalarında
da yapılabilir. Bu husus, VUK’un 375. maddesinde
şöyle ifade edilmektedir: “Vergi cezalarında yapılan
hatalar, bu kanunda vergi hataları için belli edilen
usul ve şartlara göre düzeltilir”.
Hata, vergilendirmenin tarh aşamasında (verginin
istenmesi) yapılmış olabileceği gibi, tahsil aşamasında
(verginin ödenmesi) da yapılmış olabilir. Bu itibarla,
vergi hatasının söz konusu olabileceği işlemlerin ke-
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sin ve yürütülmesi zorunlu nitelikteki bireysel işlemler olduğu anlaşılır. (Öncel, Kumrulu, Çağan: 175).
Genel düzenleyici işlemlerdeki hatalar, VUK’un hata
düzeltme hükümlerine göre düzeltilmezler.
Kanundaki tanımdan vergi hatalarının, hesap
hataları (vergiye müteallik hesaplarda yapılan hatalar) ve vergilendirme hataları olarak ikiye ayrıldığı
anlaşılmaktadır. Kanunda sayılan sebepler dışındaki fazla veya eksik vergi istenmesi ya da alınması
halleri, vergi hatası olarak kabul edilmemektedir
(Şenyüz, Yüce, Gerçek: 288).
Hesap Hataları
Hesap hataları, oldukça basit yanlışlıkları ifade
etmektedir. Esas itibariyle toplama, çarpma, çıkarma
gibi işlemlerde yapılan basit hatalardan oluşmaktadır.
VUK’un 117. maddesinde düzenlenmiştir. 3
başlıkta ele alınabilir:
1) Matrah hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekâlif
cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların
veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş
veya hesaplanmış olmasıdır. Örneğin, matrahtan yapılacak bir indirimin unutulması
veya yanlışlıkla daha fazla indirilmesi gibi.
2) Vergi miktarında hatalar: Vergi nispet ve
tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması,
birinci bentte yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş
olmasıdır. Örneğin vergi oranının yanlış
alınması, çarpım işleminin yanlış yapılması,
stopaj yoluyla alınmış verginin daha sonra
mahsup edilmemesi gibi.
3) Verginin mükerrer olması: Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya
alınmasıdır. Örneğin vekilinin ödediği bir
verginin, mükellefin kendisi tarafından da
tekrar ödenmesi gibi.
Vergilendirme Hataları
VUK’un 118. maddesinde dört bent halinde
düzenlenmiştir. Vergilendirme hataları, hesap hatalarına nazaran hukukî uyuşmazlık teşkil etmeye
daha yakın niteliktedir. Vergilendirme işleminin
esasıyla daha ilgili nitelikteki hatalardır.
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1) Mükellefin şahsında hata: Bir verginin asıl
borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi
veya alınmasıdır. Örneğin, emlak vergisinin
gayrimenkulün maliki yerine, mükellef sıfatı bulunmayan kiracıdan istenmesi veya
alınması yahut isim benzerliği sebebiyle
verginin alâkasız birinden istenmesi gibi.
2) Mükellefiyette hata: Açık olarak vergiye
tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan
kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır. Örneğin Gelir Vergisi Kanununun 9.
maddesi kapsamında açıkça vergiden muaf
tutulan bir esnaftan vergi istenmesi gibi.
3) Mevzuda (konuda) hata: Açık olarak vergi
mevzuuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet,
evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi veya alınmasıdır. Örneğin, Gelir Vergisi
Kanununun 21. maddesine göre binaların
mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2021
yılı için 7000 lirası istisna tutulmuştur.
Vergi hesaplanırken bu açık hükme rağmen
istisna haddinin uygulanmaması, mevzuda
(konuda) hata teşkil edecektir.
4) Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata: Aranan verginin ilgili bulunduğu
vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş
veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır. Gelirin yanlış yılda vergilendirilmesi örnek olarak gösterilebilir.

Hataların Meydana Çıkarılması ve
Düzeltilmesi
Hataların meydana çıkarılması ihtimalleri
VUK’un 119. maddesinde beş bent halinde belirtilmiştir. Buna göre hatalar, ilgili memurun hatayı
bulması veya görmesi; üst memurların yaptıkları
incelemeler neticesinde hatanın görülmesi; hatanın
teftiş sırasında meydana çıkarılması; hatanın vergi
incelenmesi sırasında meydana çıkarılması yahut
da mükellefin müracaatı ile ortaya çıkarılabilir.
Görüldüğü üzere, ilk dört durumda hata idare
tarafından ortaya çıkarılmaktadır. İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re’sen
(kendiliğinden) düzeltilir. Burada yapılan düzeltmeler, mükellefin lehine de aleyhine de olabilir.
Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan mükellefler,

bu aleyhe düzeltme işlemine karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler. (VUK madde 121). Bu
durumda, yapılan düzeltme işleminin tebliğinden
itibaren otuz gün içinde yetkili vergi mahkemesine dava açılabilecektir.
Hata, ister idarece, isterse de mükelleflerin müracaatları neticesinde ortaya çıkarılmış olsun, düzeltmenin yapılmasına ilgili vergi dairesi müdürü
karar verir. (VUK madde 120).
Yapılan değerlendirmeler sonucu, hatanın mükellef aleyhine yapılmış olduğunun ortaya çıkması halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak terkin
edilir (silinir) ve eğer tahsil olunmuş ise mükellefe
reddolunur. Düzeltme fişinin bir nüshası, mükellefe tebliğ edilir. Mükellef tebliğ tarihinden başlayarak bir yıl içinde parasını geri almak üzere müracaat etmediği takdirde hakkı düşer. Dolayısıyla
hata düzeltme neticesinde mükellefin iadeye hak
kazandığı miktarı almak için bir yıl içinde başvurması da şarttır.
Düzeltme kapsamı dışında kalan hususlar da
bulunmaktadır. VUK’un 125. maddesine göre,
“vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve
Danıştay’dan geçmiş olan muamelelerde vergi hataları bulunduğu takdirde, bu hatalar, yargı kararları
kesinleşmiş olsa bile, evvelki maddelerde yazılı usul
dairesinde düzeltilebilir. Şu kadar ki; düzeltmenin
yapılabilmesi için hatalar hakkında anılan yargı
mercileri tarafından bir karar verilmemiş olması
şarttır”. Dolayısıyla hakkında yargı organlarınca
karar verilmiş hatalar varsa, artık bu hataların düzeltilmesi için vergi idaresine başvurulamaz. Aksi
halde yargı kararlarının idare tarafından değiştirilmesi gibi kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırılık oluşturan durum meydana çıkmış olur. Ancak yargı organları da hatanın farkına varmamışlarsa, ancak o
hatalar hakkında düzeltme yoluna gidilebilecektir.
Hata kapsamını aşan hukukî uyuşmazlıklar da
düzeltme işleminin kapsamı dışında kalmaktadır.
Hukukî uyuşmazlıklar, vergilendirme işleminin
özüne ilişkin olarak taraflar arasında hukuken tartışma konusu yapılabilecek hususlarda ortaya çıkar.
(Öncel, Kumrulu, Çağan: 176; Kaneti, Ekmekçi,
Güneş, Kaşıkçı: 229-230; Karakoç: 577, 592).
Hukukî uyuşmazlıklar, yargı organlarınca karara
bağlanabilecektir. Vergi idaresi ancak açıkça hata
kapsamında bulunan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturabilir.
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Düzeltme Yoluna Başvuru
Yukarıda da belirtildiği üzere, VUK’un 119.
maddesine göre vergi hatalarının ortaya çıkarılması yollarından birini de mükelleflerin başvurusu oluşturmaktadır. İdarenin re’sen düzeltmesinin
yanı sıra mükellefler de hatayı fark ederek idareye müracaat edebilir. Mükellefler, vergi işlemlerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden
yazı ile isteyebilirler. Bunların posta ile taahhütlü
olarak gönderilmesi de mümkündür. Mükellefin
başvurusu üzerine, vergi dairesinin ilgili servisi düzeltme talebini kendi mütalâasını da ilave ederek,
düzeltme merciine gönderir. Vergi dairesi müdürü,
mükellefin talebini yerinde gördüğü takdirde, düzeltmenin yapılmasını emreder; yerinde görmediği
takdirde, durum (red kararı) düzeltmeyi isteyene
yazı ile tebliğ olunur.
Mükelleflerin hata düzeltme başvurularını,
‘dava açma süresi içinde başvuru’ ve ‘dava açma süresi geçtikten sonra zamanaşımı süresi içinde başvuru’ olmak üzere ikiye ayırarak incelemek gerekir:
Dava Açma Süresi İçinde Başvuru
Bir vergi uyuşmazlığını ifade eden tarh veya
vergi ceza kesme işleminin tebliğinden itibaren
mükellefin otuz gün içinde dava açma hakkı vardır.
Mükellef bu otuz günlük dava açma süresi içinde,
hata düzeltme başvurusunda da bulunabilir.
Dava açma süresi içinde yapılan başvurularda
İYUK’un 11. maddesi hükmü uygulanır:
“1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan
önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa
işlemi yapmış olan makamdan, idari dava
açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma,
işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.
2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek
reddedilmiş sayılır.
3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden
işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar
geçmiş süre de hesaba katılır”.
Mükellefler vergi dairesinin işlemlerine karşı
vergi dairesi başkanlıklarına, başkanlık olmayan
yerlerde ise defterdarlıklara üst makam olarak başvurabilirler. (Şenyüz, Yüce, Gerçek: 291).

172

Mükellefin dava açma süresi içinde yaptığı bu
düzeltme başvurusunun reddi halinde, reddin tebliğinden itibaren (ya da altmış gün içinde cevap verilmediği için isteğin reddedilmiş sayılması halinde, altmış günün dolmasından itibaren) dava açma
süresi yeniden kaldığı yerden işlemeye başlar. Mükellef bu durumda, kalan süre içinde vergi mahkemesinde dava açmalıdır. Örneğin, dava açma süresinin 25. günü reddedilen bir talebe karşı, kalan
beş günlük süre içinde dava açmak gerekir.
Bu durumda açılacak davada, dava konusu işlem, hatalı olduğu ileri sürülen vergilendirme işlemi olacaktır (Karakoç: 583).
Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra
Zamanaşımı Süresi İçinde Başvuru
Bazen hatalar dava açma süresi olan otuz gün
geçtikten çok sonra fark edilebilir. Dava açma süresi geçtiği için artık doğrudan dava açılamayacak
olan bu durumda, mükellefin vergi idaresine başvurarak hatanın düzeltilmesini sağlaması gerekir.
Dava açma süresi geçtikten sonra vergi dairesine
yapılan başvuru üzerine düzeltme talebi reddedilirse, şikâyet yoluyla Hazine ve Maliye Bakanlığına
müracaat edilmesi gerekir. (VUK madde 125). Hazine ve Maliye Bakanlığınca şikâyetin reddi (yahut
altmış günlük sürede şikâyete cevap verilmemesi
halinde bu altmış günlük sürenin dolması) halinde
mükellef dava açabilir.
Dolayısıyla dava açma süresi geçtikten sonra fark edilen hatalarda önce vergi dairesine hata
düzeltme için başvurmak gerekir. Bu başvurunun
reddi halinde Hazine ve Maliye Bakanlığına şikâyet
yoluna gidilmesi şarttır. (Başvurunun reddi halinde
il özel idare vergileri hakkında valiliğe ve belediye
vergileri hakkında ise belediye başkanlığına şikâyet
yoluna gidilir). Bu şikâyetin de reddi halinde ancak
dava açma yoluna gidilebilecektir.
Şikâyet başvurusunun reddi üzerine açılacak
davanın konusunu, hatalı olduğu iddia edilen vergilendirme işlemi değil; şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlem oluşturmaktadır. (Karakoç: 591).
Yani bu davada, sadece vergi hatası bulunup bulunmadığı incelenecektir. Dolayısıyla vergi mahkemesi
işlemde bir vergi hatası bulunduğu takdirde davayı
kabul edecektir. Eğer vergilendirme işleminde vergi hatası yoksa hukukî bir uyuşmazlık söz konusu
ise; davayı usûlden (süre aşımından) reddedecektir. Çünkü hukukî uyuşmazlık varsa, davanın ilk
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otuz günlük vergi mahkemesinde dava açma süresi
içinde açılması gerekir. 30 günlük dava açma süresi
hak düşürücü bir süredir. Bu yüzden bir vergi tarh
işlemi veya vergi ceza kesme işlemi tebliğ edildiğinde dikkatli olunmalı, ortada bir hukukî uyuşmazlık
varsa, dava açma süresini geçirmeden dava açmaya özen gösterilmelidir. Kısaca burada bahsedilen
şikâyet yolu ve şikâyetin reddi üzerine açılacak dava
vergi hatalarına ilişkindir. Vergi hatası bulunduğu
takdirde bu yollara gidilmesi mümkündür.

dikkat
Dava açma süresi geçtikten sonra yapılan hata düzeltme taleplerinin ve yapılan şikâyetin reddi üzerine
açılan davalarda sadece işlemde vergi hatası bulunup
bulunmadığına bakılır. Eğer vergilendirme işleminde
vergi hatası yoksa hukukî bir uyuşmazlık söz konusu
ise; dava usûlden (süre aşımından) reddedilir.

Dava açma süresi geçtikten sonra yapılacak
düzeltme talepleri için bir süre sınırı getirilmiştir.
Buna göre tarh zaman aşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez.
Buna göre vergi hatalarının, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden takvim yılı başından
başlayarak beş yıl içinde ortaya çıkarılması gerekir.
Bu tarihten sonra ortaya çıkarılan hatalar, zamanaşımına uğradıkları için düzeltilemez. Fakat bu süreye üç özel durum bakımından ek süre eklenmiştir.
(VUK madde 126). Hata düzeltme yoluna gidilebilecek süreler, hata düzeltme zamanaşımı olarak
ifade edilebilir.
Buna göre düzeltme zaman aşımı,
• zaman aşımı süresinin son yılı içinde tarh ve
tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı;
• ilan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk
eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin
tebliğ edildiği;
• ihbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı Kanuna
göre haczin yapıldığı tarihten başlayarak bir
yıldan aşağı olamaz.
Böylece düzeltme zaman aşımı gerektiğinde bir
kısım özel durumlarda yaklaşık altı yıla kadar uzayabilmektedir.

Cezadan İndirim
Bir ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren
mükellefin idareye başvurmak suretiyle, cezaların
bir kısmının kanun gereğince indirilmesi ve kalan
miktarın ödenmesi şartıyla uyuşmazlığı idarî aşamada sona erdiren bir müessesedir. Mükellef cezadan indirime başvurup kanundaki şartlara uygun
olarak vergisini ve indirimden arta kalan vergi cezalarını öderse uyuşmazlık kesin olarak çözülmüş
olacak ve artık dava yoluna gidilemeyecektir. Böylece cezadan indirim müessesesi, yargının iş yükünü azaltan bir kurumdur.
Cezadan indirim imkânından yararlanabilmesi
için mükellefin kendisine bildirilen cezayı dava konusu yapmaması gerekir. Mükellef veya vergi sorumlusu
ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını kanunda
belirtilen süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa cezadan indirim hükmünden faydalandırılmaz.
Cezadan indirim vergi ziyaının yanı sıra usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları bakımından da
geçerlidir. Hatta vergi ziyaının VUK’un 359. maddesindeki kaçakçılık fiilleriyle işlenmesi halinde de
cezadan indirim yoluna gidilebilmektedir.
Mükellef, vergi ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine başvurarak, ikmalen,
resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkı ile
vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının
yarısını ödeyeceğini bildirirse, kesilen cezanın yarısı
indirilir. Mükellefin bu imkândan yararlanabilmesi
için vergiyi vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden
itibaren üç ay içinde ödemesi gerekmektedir.

dikkat
Cezadan indirim, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezalarının tamamında başvurulabilen
bir yoldur. Hatta vergi ziyaının VUK’un 359. maddesindeki kaçakçılık fiilleriyle işlenmesi halinde de
cezadan indirim yoluna gidilebilmektedir.

Cezadan indirim kesin sonuç doğurur, bu
imkândan yararlanan mükellef uzlaşma ya da yargı
yoluna gidemez. Ancak önce uzlaşma yoluna gidilip
uzlaşma vaki olduğu takdirde üzerinde uzlaşılan verginin yanı sıra vergi ziyaının %75’i ödeme süreleri içinde ödenirse, uzlaşılan vergi ziyaının %25’i de indirilir.
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Vergi uyuşmazlığını henüz doğmadan idarî aşamada ortadan kaldıran iki durum pişmanlık ve ıslah ile izaha davet olarak belirtilebilir:

Pişmanlık ve Islah
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını
gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı
hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında VUK’un
371. maddesinde yazılı şartlarla vergi ziyaı cezası
kesilmez. Bu hükümden yararlanabilmek için mükellef hakkında daha önce ihbarda bulunulmamış
veya vergi incelemesine başlanmamış olması gibi
şartlar aranmaktadır. Ayrıca verilmeyen veya eksik verilen beyannamelerin onbeş gün içinde tamamlanması ve haber verilen vergilerin pişmanlık
zammıyla beraber onbeş gün içinde ödenmesi de
madde hükmünden istifade edilebilmesi için zorunludur. Böylece vergi uyuşmazlığı ortaya çıkmadan (ikmalen, resen, idarece tarh yapılmadan, vergi
cezası kesilmeden) sorun önceden idareye başvurularak çözüme kavuşturulmuş olmaktadır.
Pişmanlık ve ıslah vergi ziyaı cezalarının kesilmesini engellemektedir. Hatta pişmanlık şartlarına
uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler
hakkında VUK’un 359. maddesi hükmü de uygulanmaz. Yani, pişmanlık şartlarından yararlananlar,
hapis cezası ile yargılanmaktan da kurtulmuş olur.

İzaha Davet
Vergi uyuşmazlığını henüz doğmadan ortadan
kaldıran bir diğer hal de 2016 yılında VUK’un
370. maddesi ile vergi sistemimize giren izaha davet müessesesidir.
İzaha davet, vergi incelemesine başlanılmadan
veya takdir komisyonuna sevk edilmeden yahut ihbarda bulunulmadan önce, verginin ziyaa uğramış
olabileceğine yönelik emareler bulunduğuna dair
ön tespit bulunan hallerde, idarenin mükelleflerden izahat istemesidir.
Mükellefin izaha davet edilmesini gerektirecek
emareler, çeşitli kurumlardan elde edilen bilgiler
olabileceği gibi sahte veya muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı belge kullanılması ile ilgili düzenlenen
vergi inceleme raporları da olabilir. (Şenyüz, Yüce,
Gerçek: 292).
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Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, VUK’un
371. maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz.
İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren
otuz günlük süre içerisinde izahatta bulunmayanlar
bu madde hükmünde yararlanamaz. Süresi içinde
izahta bulunulması durumunda, yapılan izah değerlendirilerek değerlendirme sonucunu içeren yazı
mükellefe tebliğ edilir.
Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması
hâlinde, mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir
komisyonuna sevk edilmez. Böylece, uyuşmazlık
ortaya çıkmadan önlenmiş olur.
Mükellefçe yapılan izahatın yeterli bulunmaması halinde, değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin
verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının
tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi
geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her
ay ve kesri için, gecikme zammı oranında bir zamla (izahat zammıyla) aynı sürede ödenmesi şartıyla
vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden
%20 oranında kesilir. Dolayısıyla mükellefin yaptığı açıklamanın yeterli görülmemesi halinde, vergi
aslının izahat zammıyla beraber kanunda belirtilen
süreler içinde ödenmesi kaydıyla vergi ziyaı cezası
%20 oranında kesilecektir.
Kesilen bu %20 oranındaki vergi ziyaı cezasına
karşı, tarhiyat sonrası uzlaşma yoluna gidilebilir.
Ön tespitler neticesinde, verginin VUK’un 359.
maddesinde yer alan kaçakçılık fiilleriyle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde, bu kapsamdaki mükellefler izaha davet edilmez. Dolayısıyla kaçakçılık fiillerinin söz konusu olduğu hallerde,
aynen uzlaşma yolu kapalı olduğu gibi, izaha davet
yolu da kapalıdır. Ancak izaha davet edilme açısından sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
“kullanma” fiilleri bakımından sınırlı bir istisna tanınmış bulunmaktadır. Buna göre, ön tespitlerde,
kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
belge tutarının bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki
toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan
mükelleflere ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilebilir.
Bu durumdaki mükelleflerin de vergi aslını izahat
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zammıyla beraber kanunda belirtilen süreler içinde
ödenmeleri kaydıyla, vergi ziyaı cezası %20 oranında kesilecektir. Ancak, sahte veya muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belge “kullanan” bu durumdaki
mükelleflere ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilmiş
ve vergi ziyaı cezası da %20 oranında kesilmiş olsa
bile, VUK’un Ek 1. maddesi gereğince kesilen vergi
ziyaı cezası için uzlaşma yolu kapalıdır.

Kanun Yolundan Vazgeçme
VUK’un 379. maddesinde düzenlenen bu müessese, 2020 yılı başında yürürlüğe girmiştir. Buradaki idarî çözüm yolu, diğer idarî yollardan farklı
olarak, yargı yoluna gidildikten sonra başvurulabilen bir yoldur.
Vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık
kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda (yani henüz kesinleşmemiş,
kanun yolunun açık bulunduğu kararlarda); mükellefin kanun yoluna başvuru süreleri içinde dava
konusu vergi ve cezaların tümü için kanun yoluna
gitmeyeceğine ilişkin vergi dairesine dilekçe vermesiyle gerçekleşmektedir. Dilekçenin dava konusu
edilen vergi ve/veya ceza ihbarnamesini düzenleyen
vergi dairesine verildiği tarih, kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak kabul edilir.
Danıştay’ın ve bölge idare mahkemelerinin iş
yükünün azaltılmasına ve uyuşmazlığın nispeten
daha hızlı çözülmesine katkı sağlayabilecek nitelikte bir idarî çözüm yoludur.
VUK’un 379. maddesinde, mahkeme kararıyla
kaldırılan (iptal edilen) vergi tutarının %60’ının,
kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verilmesinden itibaren bir ay içinde ödeneceği hükme
bağlanmıştır. Dolayısıyla şartlara uyulması halinde
verginin kalan %40’ı ve vergi ziyaı cezasının tamamı terkin edilecektir.
Aynı şekilde, mahkemenin onayladığı vergi tutarının tamamı ile buna ilişkin vergi ziyaı cezasının
%75’i de aynı sürede ödenmelidir. Bu durumda da
vergi ziyaı cezasının kalan %25’i terkin edilecektir.
Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan
veya VUK’un 359. maddesinde yazılı fiillere iştirak
nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük
ve özel usulsüzlük cezalarının mahkemece kaldırılan tutarının %25’i ve tasdik edilen tutarının
%75’i de aynı sürede ödenmelidir.

Belirtilen sürede ödeme yapıldığı takdirde, ilave bir indirim imkânı daha tanınmaktadır. Buna
göre, tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi
ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır.
Ancak mahkemece tasdik edilerek tahakkuk eden
vergi tutarında ayrıca bir indirim yapılmaz. İndirim
hükmünden yararlanabilmek için belirtilen vergi ve
ceza miktarlarının gecikme faiziyle birlikte tamamen süresinde ödenmesi şarttır. Bu itibarla, ödemenin süresinde yapılmaması veya ödenmesi gereken
gecikme faizi, vergi ve cezaların tamamı yerine bir
kısmının ödenmesi durumunda söz konusu indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
Söz konusu tutarların vadesinde ödenmemesi
kanun yolundan vazgeçilmediği anlamına gelmeyecektir. Vadesinde ödenmeyen tutarlar için 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümleri uygulanır.
Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde idarece
de ihtilaf sürdürülmez. Kanun yolundan vazgeçildiği hâlde istinaf veya temyiz yoluna başvurulması
durumunda ise bu başvurular incelenmez.

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Yolu
Genel bir idarî başvuru yoludur. Anayasanın
74. maddesinde 2010 yılında yapılan değişiklikle
herkesin bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı olduğu düzenlenmiştir. 2012 yılında kabul edilen 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu
Kanununda, Kuruma başvuruda bulunulabilmesi
için İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen
idarî başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan
zorunlu idarî başvuru yollarının tüketilmesinin
gerekli olduğu hükme bağlanmıştır. İdarî başvuru
yolları tüketilmeden yapılan başvurular ilgili kuruma gönderilir.
Şikâyet başvurusu, diğer idari başvuru yollarından farklı olarak işlemi yapan makamın hiyerarşik
olarak dışında bulunan bir makama, vergi idaresinden bağımsız bir kuruma yapıldığı için daha
objektif bir çözüm yolu olarak ifade edilmektedir.
(Yaltı: 189; Bilici: 162). Vergilendirme işlemleri de
özü itibariyle idari işlem olduğundan vergiyle ilgili
işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların da Kamu
Denetçiliği Kurumu’nun görevi kapsamında olduğu açıktır. Dolayısıyla bu müessese, vergi uyuşmazlıkları bakımından yeni bir hak arama yolu olarak
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değerlendirilebilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı,
Kamu Denetçiliği Kurumuna 2013 yılında en çok
şikâyet edilen dördüncü idare konumundayken,
2017 yılı verilerine göre on ikinci sıraya gerilemiş
bulunmaktadır. (Balaban, Üstün: 505). 2018 yılında vergi işlemleri alanında yapılan başvuruların
içeriklerinden bazıları şöyledir (Kaneti, Ekmekçi,
Güneş, Kaşıkçı: 469): Haksız yere tahsil edildiği
iddia edilen vergilerin iade yada terkin edilmesi;
vergi inceleme raporlarına dayanılarak salınan vergi, vergi ziyaı ve gecikme faizlerinin kaldırılması,
kanunen tanınmış vergi muafiyet ve istisnalarından
yararlandırılmaması, ithal edilen ürünlerden gümrüklerde mükerrer veya fazla vergi tahsil edilmesi…
Kanunun 17/8. maddesine göre, dava açma süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan
dava açma süresini durdurur. Kurum, inceleme ve
araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç
altı ay içinde sonuçlandırır. Kurumun, inceleme
ve araştırmasını, başvuru tarihinden itibaren altı
ay içinde sonuçlandıramaması hâlinde de durmuş
olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar. Kanunun 21. maddesinde başvurunun Kurum
tarafından reddedilmesi hâlinde, durmuş olan dava
açma süresinin gerekçeli ret kararının ilgiliye tebli-

ğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacağı
hükme bağlanmıştır. Başvurunun kurum tarafından yerinde görülerek kabul edilmesi hâlinde; ilgili merci kurumun önerisi üzerine otuz gün içinde
herhangi bir işlem tesis etmez veya eylemde bulunmaz ise durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.
İlgili hükümlerden, kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği kararın tavsiye niteliğinde (bkz.
Bilici: 163) olduğu anlaşılmaktadır. Yine, kamu
denetçiliğine gidilebilmesi için İYUK’un 11. maddesi gereğince vergi idaresine başvurulmasının
gerekli olduğu sonucuna da ulaşılmaktadır. Kurumun vergilendirme alanında verdiği kararlar, vergi
işlemlerinde bireylerin haklarına daha çok dikkat
edilmesini teşvik edici niteliktedir. Bunun yanında vergilendirme alanında kanun, mevzuat, içtihat
ve uygulama ışığında kapsamlı bir değerlendirme
yaptığı görülmektedir. Ancak Kurumun verdiği
kararların tavsiye kararı niteliğinde olması, hiçbir
yaptırımının olmaması büyük bir eksikliktir. (Balaban, Üstün: 510). Ayrıca mükelleflerin vergi uyuşmazlıklarını hızlı çözüme kavuşturma isteği, kamu
denetçiliğine başvuruyu cazip hale getirmemektedir denilebilir.

Öğrenme Çıktısı
3 Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yollarının neler olduğunu bilme; uyuşmazlık ortaya
çıktığında gidebileceği yollardan tercih yapabilme
4 Vergi uyuşmazlığını çözüme kavuşturmada hak kaybına uğramamak için dikkat edeceği
konuları öğrenebilme

Araştır 2

Vergi uyuşmazlığının idari
çözüm yollarının isteğe bağlı olmayıp zorunlu tutulduğu vergiler var mıdır?
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İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Uzlaşmanın vergi uyuşmazlıklarının çözümündeki etkinliğini anlatınız.

https://www.gib.gov.tr/sites/
default/files/fileadmin/faaliyetraporlari/2019/2019_faaliyet_raporu.pdf adresinden Gelir İdaresi Başkanlığı
2019 Yılı Faaliyet Raporunu
okuyunuz.
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VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI
ORGANLARINCA ÇÖZÜM YOLU
Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarının en
önemlisini, vergi yargısı teşkil etmektedir. Vergi
yargısının aslî fonksiyonu, uyuşmazlıkları adil bir
şekilde çözmek suretiyle vergi adaletinin sağlanmasına hizmet etmektir. Vergi yargısı, devletle mükellef arasındaki çıkar çatışmasının sona erdirilip adil
bir çözüme kavuşturulması bakımından hayatî bir
öneme sahiptir.
Vergi yargısı, vergi uyuşmazlıklarını kesin olarak
çözüme bağlamasının yanı sıra içtihat oluşturma
fonksiyonuna da sahiptir. Vergi uyuşmazlıklarının
idarî aşamada çözüm yollarındaki gibi sadece bireysel
işlemler (bir kişiye yönelik vergi tarh veya ceza kesme işlemleri gibi) bakımından değil, aynı zamanda
genel düzenleyici işlemler (genel tebliğ, yönetmelik
gibi) bakımından da yargı yoluna gidilebilmektedir.
Bu itibarla vergi yargısı, malî mevzuatın boşluklarını doldurmakta, içtihatları ve yorumları aracılığıyla
vergi hukukunun gelişmesini sağlamaktadır. (Öncel,
Kumrulu, Çağan:185; Karakoç: 594-595).
Türkiye’de vergi yargısı idarî yargı içinde yer almaktadır. Vergi yargısını bünyesinde barındıran idarî
yargı üç dereceli olarak düzenlenmiştir. Vergi mahkemeleri ilk derece mahkemeleri olarak idare mahkemeleri ile birlikte yer almaktadır. İkinci derecede
istinaf merci olarak Bölge İdare Mahkemeleri bulunmaktadır. Temyiz merci olan Danıştay, bazı davalarda ilk derece mahkemesi olarak görev yapmaktadır.
Vergi yargısı ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununda esas itibariyle dava açmaya yetkililer, dava
konusu, duruşma ve kanun yolundan vazgeçme
ile ilgili olarak dört madde bulunmaktadır. Ayrıca ispat ile ilgili kurallar da bulunmaktadır. Vergi
yargısı ile ilgili hükümleri incelenebilecek diğer
kanunlar, 2575 sayılı Danıştay Kanunu; 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri
ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri
Hakkında Kanun ile 2577 sayılı İdarî Yargılama
Usulü Kanunudur.

Vergi Yargı Organları, Görev ve
Yetkileri
Bu başlık altında Vergi Mahkemeleri, Bölge
İdare Mahkemeleri ve Danıştay ile ilgili bilgiler
verilmiştir.

Vergi Mahkemeleri
Vergi Mahkemeleri, vergi uyuşmazlıklarında
genel görevli, bağımsız ilk derece yargı mercileridir.
2576 sayılı Kanunun 6. maddesine göre vergi
mahkemeleri, a)Genel bütçeye, il özel idareleri,
belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile
benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları, b)(a) bendindeki
konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin
davaları, c)Diğer kanunlarla verilen işleri çözümler.
Dolayısıyla vergi mahkemeleri esas itibariyle vergi
ile ilgili uyuşmazlıklarda görevlidir.
Vergi mahkemesi tek hâkimli ve kurul halinde
olmak üzere iki şekilde görev yapar. 2021 yılı için
toplam tutarı 57.000 TL’yi aşmayan tarhlara karşı
açılan davalar vergi mahkemesinde tek hâkim ile
karara bağlanır. Bunlar dışındaki uyuşmazlıklara
ise vergi mahkemesi kurul halinde bakar. (2576 sayılı Kanun, madde 7).
Vergi davasının hangi yerdeki vergi mahkemesine açılacağı hususu 2577 sayılı İYUK’un 37. maddesinde düzenlenmiştir. Vergi uyuşmazlıklarında
yetkili mahkeme;
a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve
benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk
ettiren, zam ve cezaları kesen,
b) Gümrük Kanununa göre alınması gereken
vergilerle Vergi Usul Kanunu gereğince
şikâyet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin
reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç
ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk
ettiren,
c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunun
uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen,
d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi
yapan vergi dairesinin bulunduğu yerdeki
vergi mahkemesidir.
Buna göre, dava açma süresi geçtikten sonra
yaptığı düzeltme talebi reddolunan bir mükellef
Hazine ve Maliye Bakanlığına şikâyet yoluna gidecek, şikâyetin reddi halinde de davayı, ilgili vergiye
ilişkin tarh işlemini yapan vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesine açacaktır.
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Bölge İdare Mahkemeleri

Vergi Yargılaması Usulü

2576 sayılı Kanunun 3/A maddesine göre bölge
idare mahkemeleri, a)İstinaf başvurularını inceleyip karara bağlamak, b)Yargı çevresindeki idare ve
vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki
uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak, c)Diğer
kanunlarla verilen görevleri yapmakla görevlidir.
Bölge idare mahkemeleri esas itibariyle istinaf
başvurularını inceleyip karara bağlamakla görevlidir. İstinaf yolu, ilk derece mahkemesi ile temyiz
mahkemesi arasında (yani, vergi mahkemeleri ile
Danıştay arasında) yer alan üst veya ikinci derece
yargısal bir denetim olarak tanımlanabilir. Bölge
idare mahkemelerinde, biri idare ve diğeri vergi
olmak üzere en az iki daire bulunur. Her daire,
bir başkan ve iki üyenin katılımıyla toplanır. Vergi
mahkemelerinin verdiği istinaf yolu açık kararlar,
bölge idare mahkemelerince karara bağlanır.

Vergi davaları, esas itibariyle iptal davası niteliğindedir. Açılan vergi davaları ile idarî işlem mahiyetinde olan vergilendirme işlemlerinin iptali talep edilir.
İYUK’un 1. maddesinde hükme bağlandığı
üzere, vergi yargısında yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır. Ancak
belirli durumlarda duruşma yapılabilmektedir.
Vergi yargısında tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri malî yükümler ve bunların zam ve cezalarının toplamı 2021 yılı için 57.000 TL’yi aşan
vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine
duruşma yapılır. Temyiz ve istinaflarda duruşma
yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili
bölge idare mahkemesinin kararına bağlıdır. Danıştay, mahkeme ve hâkim de kendiliğinden, taraf
taleplerine ve para miktarlarına bağlı olmaksızın
duruşma yapılmasına karar verebilir. (İYUK madde 17). Duruşma talebi, dava dilekçesi ile yapılabileceği gibi, cevap ve savunmalarda da yapılabilir.
Vergi yargısında duruşmalarla ilgili olarak
VUK’un mükerrer 378. maddesinde, inceleme
elemanları ile malî müşavir veya muhasebecinin de
dinlenebileceği hüküm altına alınmıştır: “Danıştay
ve Vergi Mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda,
iddia ve savunmanın gerekli kıldığı hallerde, mahkeme vergi davasına konu olan tarhiyatın dayanağı
incelemeyi yapmış bulunan inceleme elemanları ile
mükellefin duruşmada hazır bulundurduğu malî
müşaviri veya muhasebecisini de dinler”.
Vergi yargısında resen araştırma ilkesi geçerlidir.
Vergi yargısında kural olarak delil serbestisi bulunmaktadır. VUK’un 3/B. maddesinde yer aldığı üzere, “Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü
delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran
olayla ilgisi tabiî ve açık bulunmayan şahit ifadesi
ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz”.

Danıştay
Vergi davalarında Danıştay kural olarak temyiz
mercii sıfatıyla, yani üst derece mahkemesi olarak görevlidir. Ayrıca ilk derece mahkemesi olarak
Danıştay’da açılacak davalarda da hem ilk derece
mahkemesi olarak görev yapar, hem de bu kararlara karşı temyiz taleplerini inceleyip karara bağlar
(2575 sayılı Kanun madde 23).
Danıştay, vergi hukuku bakımından Cumhurbaşkanı kararları, genel tebliğ, yönetmelik gibi
genel düzenleyici işlemler bakımından ilk derece
mahkemesi olarak görev yapar. Ancak bu tür genel
düzenleyici işlemlere karşı kural olarak genel idarî
dava açma süresi olan altmış gün içinde Danıştay’da
iptal davası açılabilir.
Danıştay’ın esas görevi, Danıştay dava dairelerinin nihaî kararları ile bölge idare mahkemelerinin temyiz yolu açık olan kararlarına ilişkin temyiz
başvurusunu karara bağlamaktır. Danıştay’ın vergi
ile ilgili daireleri ört tanedir: Üçüncü, dördüncü,
yedinci ve dokuzuncu daireler. Ayrıca temelde ısrar
kararlarını inceleyen Vergi Dava Daireleri Kurulu
da bulunmaktadır.
Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun görevi ise, içtihatların birleştirilmesine veya daha önce
alınmış olan içtihadı birleştirme kararının değiştirilmesine karar vermektir.
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Vergi Davasının Konusu
Vergi davaları da vergi uyuşmazlıklarının çözüme
kavuşturulması için açıldıkları için, idarî çözüm yolları kısmında da belirtildiği üzere, vergi davalarının
konusunu da esas itibariyle matrahın idare tarafından belirlendiği ikmalen, re’sen ve idarece tarh işlemleri ile kesilen vergi cezaları oluşturacaktır. Nitekim VUK’un dava konusu başlıklı 378. maddesine
göre de “vergi mahkemesinde dava açabilmek için;
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•
•
•

verginin tarh edilmesi,
cezanın kesilmesi,
tadilat ve takdir komisyonları kararlarının
tebliğ edilmiş olması;
• tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi
yapan tarafından verginin kesilmiş olması
lâzımdır”. Elbette 2576 sayılı Kanunun 6.
maddesinde belirtildiği üzere, bu konularda
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin yapılan
işlemler de (örneğin teminat istenmesi,
ihtiyatî haciz gibi) vergi davasına konu edilebilmektedir.
Beyana dayalı tarhta, mükellefler matrahlarını
kendileri beyan ettikleri için, dava açma durumu
sınırlandırılmıştır. Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Ancak işlemde vergi hatası bulunması veya beyannamenin ihtirazî kayıtla
(dava açma hakkını saklı tutmaya yönelik çekince
kaydıyla) verilmesi halinde, beyana dayanan tarha
karşı dava açılabilmektedir. (VUK madde 378/2;
İYUK madde 27/4).

Davacılar
Vergi yargısında kural olarak bireyler (mükellefler, kendilerine ceza kesilenler) dava açarlar. Bu
yüzden esas itibariyle vergi idaresi davalıdır.
VUK’un 377. maddesinde vergi mahkemesinde
dava açmaya yetkili olanlar düzenlenmiştir. Buna
göre, mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı
vergi mahkemesinde dava açabilirler. Vergi dairelerinin de tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin
ve takdir olunan matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava açabileceği kabul edilmiştir.
Ayrıca Emlak Vergisi Kanununa göre arsa ve
araziye ait asgarî ölçüde birim değer tespitine ilişkin yapılacak takdirlere karşı takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odaları, ziraat odaları ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile
belediyelerin de dava açabilecekleri düzenlenmiştir.
(VUK mükerrer madde 49).

Dava Açma Süresi
Dava açma süresi vergi mahkemelerinde kural
olarak 30 gündür. (İYUK madde 7). Özel kanunlarında ayrı bir süre belirtilmediği takdirde vergi
mahkemelerinde dava açmaya ilişkin genel süre
otuz gündür.
Ancak bazı hallerde daha kısa süreler belirlenmiştir. Örneğin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Kanuna göre düzenlenen ödeme emirleri ve ihtiyatî
haciz kararlarına karşı dava açma süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. Yine emlâk vergisiyle ilgili asgari
birim değer tespitlerine karşı açılacak davalarda da
15 günlük süre söz konusudur.
Vergi, resim ve harçlar ile benzeri malî yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda dava açma süresi;
• Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın;
• tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin;
• tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin;
• tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve
• idarenin dava açması gereken konularda ise
ilgili merci veya komisyon kararının idareye
geldiği tarihi izleyen günden başlar.

dikkat
Dava açma süreleri esas itibariyle tebliğin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve hak düşürücü
niteliktedir.

Örneğin, 15 Ekim tarihinde tebliğ edilen bir
vergi ve ceza ihbarnamesine karşı dava açma süresi
16 Ekim tarihinden itibaren işlemeye başlayacak
ve otuz günün dolduğu 14 Kasım gününün bitimi
itibariyle sona erecektir. Yukarıda ele alındığı üzere
uzlaşmaya, dava açma süresi içinde hata düzeltmeye veya cezadan indirim yoluna gitmede de aynı
dava açma süresi esas alınmaktadır.
Dava açma süresi hak düşürücü niteliktedir.
Dava açma süresinin aşılması, yargılama sürecinde ilk inceleme konularından biridir. Buna göre,
dava açma süresi geçtikten sonra açılan dava, ilk
inceleme aşamasında usulden reddedilir. Bir vergi
ihbarnamesine karşı otuz gün içinde dava açılma-
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dığı takdirde, dava açma süresinin bitimiyle birlikte vergi tahakkuk edecek ve sürenin hak düşürücü
niteliğinden dolayı gidilecek yargı yolu kalmadığı
için de vergi aynı zamanda kesinleşmiş olacaktır.

Yürütmenin Durdurulması
Esas itibariyle Danıştay’da veya idare mahkemelerinde dava açılması dava edilen idari işlemin
yürütülmesini durdurmaz. Bunlar hakkında ayrıca yürütmenin durdurulması istenebilir. Şartların
bulunması halinde yürütmenin durdurulması kararı verilebilir.
Ancak, vergi mahkemelerinde vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri malî yükümlerin ve
bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. (İYUK madde
27/4). Buna göre ikmalen, re’sen veya idarece tarh
edilen bir vergi ve vergi cezasına karşı dava açıldığı
durumda yürütme (tahsil işlemleri) kendiliğinden
duracaktır. Dolayısıyla vergi dava sonuna kadar tahakkuk etmeyecek, davanın neticesine göre ya tarh
işlemi iptal edilecek ya da vergi tahakkuk edecektir.
Fakat vergi mahkemesinde açılan bir davanın
mükellefin aleyhine sonuçlanması halinde, bölge
idare mahkemesinde ve Danıştay’da açılacak davalarda (gidilen kanun yollarında) yürütme kendiliğinden durmaz. İstinaf ve temyiz aşamasında ayrıca
yürütmeyi durdurma talebinde bulunmak gerekmektedir. Tarh işlemine karşı sadece vergi mahkemesinde açılan dava yürütmeyi kendiliğinden durdurur. Bu husus İYUK’un 52. maddesinde şöyle ifade
edilmiştir: “Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş
olması, hâkim, mahkeme veya Danıştay kararlarının
yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına
temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava
dairesi, kurulu veya istinaf başvurusunu incelemeye
yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir”.

Davanın Sonucu
Dava sonucunda mükellefin davası kabul edilebilir. Bu takdirde vergi işlemi iptal edilir. Vergi henüz ödenmemişse artık ödenmez. Eğer ödenmişse,
ödenmiş verginin iadesi gündeme gelir.
Mükellefin davası reddedildiği takdirde tarh
edilmiş vergi tahakkuk etmiş olacağından, ödenmesi
gereken bir aşamaya gelir. Vergi mahkemesi kararı-

180

na göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliği
tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Ayrıca yargı
kararının tebliğine kadar gecikme faizi de uygulanır.
Vergi mahkemesince davanın reddi halinde, konusu 7.000 TL’ye kadar olan vergiler aynı zamanda
kesinleşmiş de olur. Konusu 7.000 TL’yi aşan vergiler, otuz günlük kanun yolu süresi bulunduğu için
henüz kesinleşmez. Otuz günlük süre içinde istinafa
gidilmezse, sürenin bitiminde vergi kesinleşmiş olur.

Kanun Yolları
Kanun Yolları olağan ve olağanüstü kanun yolları olarak ikiye ayrılmaktadır.
Olağan Kanun Yolları
Olağan kanun yolları, bir mahkemenin verdiği
son (nihaî) kararın kesinleşmesini önleyen, dolayısıyla henüz kesinleşmemiş mahkeme kararlarına
karşı gidilen kanun yolları olup istinaf ve temyizdir.
İstinaf:
İstinaf, ilk derece mahkemelerinin henüz kesinleşmemiş kararlarının hem maddî, hem de hukukî yönlerden denetlenmesini ifade eden bir kanun yoludur.
İYUK’un 45. maddesine göre, 2021 yılı itibariyle konusu 7.000 TL’yi geçen vergi mahkemesi kararlarına
karşı, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde bölge
idare mahkemesine istinaf yoluna başvurulabilir.
Konusu 7.000 TL’yi geçmeyen iptal davaları
hakkında vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.
İstinafta, ilk derece mahkemesi olarak vergi
mahkemesinin verdiği karar, hem maddî olay yönünden, hem de hukukî yönden incelenmek suretiyle bir karar verilir. Vergi yargılamasında istinaf
başvurusu üzerine bölge idare mahkemesi, vergi
mahkemesinin kararını hukuka uygun bulursa,
istinaf başvurusunu reddeder. Buna karşılık bölge
idare mahkemesi, vergi mahkemesinin kararını hukuka uygun bulmazsa istinaf başvurusunu kabul
ederek, vergi mahkemesinin kararının kaldırılmasına hükmeder. Bu durumda, bölge idare mahkemesi işin esası hakkında kendisi bir karar verir.
Temyiz:
Vergi davaları için temyiz mercii Danıştay’dır.
İYUK’un 46. maddesine göre, 2021 yılı itibariyle
konusu 192.000 TL’yi aşan bölge idare mahkemelerinin istinaf başvurusu üzerine verdikleri kararlar,
30 gün içinde Danıştay’da temyiz edilebilir.
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Konusu 192.000 TL’yi geçmeyen vergi davaları hakkında bölge idarece mahkemelerince verilen
istinaf kararlar kesin olup, bunlara karşı temyiz
yoluna başvurulamaz. Bu miktara kadar uyuşmazlıklarda bölge idare mahkemesinin verdiği karar
kesindir, bu takdirde vergi, bölge idare mahkemesinin kararıyla kesinleşmiş olur.
Temyiz incelemesinde, istinaf mahkemesinin
verdiği kararın sadece hukuka uygunluğu denetlenir.
Yani Danıştay dosyayı esastan ele alıp yeniden karar
vermez. Karar hukuka uygunsa onar (tasdik eder),
hukuka aykırı ise bozar ve dosyayı bölge idare mahkemesine geri gönderir. Onama (tasdik) kararıyla
Danıştay, bölge idare mahkemesinin verdiği kararı
hukuka uygun bulmuş olur ve vergi kesinleşir.
Bölge idare mahkemesi bozma kararına uymaz,
ısrar ederse; bu karar Danıştay Vergi Dava Daireleri
Kurulunda temyiz edilebilir. Danıştay Vergi Dava
Daireleri Kurulları kararlarına uyulması zorunludur.
(Olağan) Kanun Yolundan Vazgeçme
Yukarıdaki bölümde açıklandığı üzere, VUK’un
379. maddesi kapsamında, vergi veya ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge
idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda (yani henüz kesinleşmemiş olan ve kanun yoluna gidilebilecek kararlarda); mükellef için geçerli
olan kanun yoluna (istinaf veya temyiz yoluna)
başvuru süresi içerisinde, mükellefin kanun yoluna
gitmekten vazgeçtiğine ilişkin dilekçe vermesidir.
Mükellef ilgili kararın tebliğinden itibaren otuz
gün içinde istinaf yahut temyiz yoluna başvurmak
yerine bu yollardan vazgeçtiğine ilişkin vergi dairesine dilekçe verebilir. Bu takdirde mahkemece iptal
edilen ve tasdik edilen vergi veya ceza tutarları üzerinde belli indirimler yapılır.
Kanun yolunda vazgeçme, vergi uyuşmazlıklarının idarî çözüm yollarından birisidir.
Olağanüstü Kanun Yolları
Kesinleşmiş yargı kararlarına karşı gidilen kanun
yolları olup kanun yararına temyiz ve yargılamanın yenilenmesidir. İYUK’un 51. maddesine göre,
vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin
kesin olarak verdiği kararlar ile istinaf veya temyiz
incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka

aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların
göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir.
Kanun yararına temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Ancak
bu bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan yargı mercii kararının hukukî sonuçlarını kaldırmaz.
Bundan sonra hukuka aykırı nitelikte içtihatların
yerleşmesinin önüne geçmek suretiyle uygulamada
birlik sağlamaya yönelik fayda sağlar.
Yargılamanın yenilenmesi ise, İYUK’un 53. maddesindeki sebeplerin varlığı halinde gidilebilecek olağanüstü bir kanun yoludur. Örneğin karara esas alınan bir belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya lehine
karar verilen tarafın karara etkisi olan bir hile kullanmış olmaları gibi hallerde yargılamanın yenilenmesi
esas kararı vermiş olan mahkemeden istenebilir.

Anayasa Mahkemesine Bireysel
Başvuru
2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile Anayasa
Mahkemesine bireysel başvuru yolu kabul edilmiştir.
Bir hakkın bireysel başvuruya konu olabilmesi için
hem anayasada, hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alması gerekmektedir. Örneğin vergi
ödevi, mülkiyet hakkı, adil yargılama hakkı, suç ve
cezaların kanunîliği gibi hak ve ilkelerin ihlâli halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmadan
önce Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulabilecektir. (Kaneti, Ekmekçi, Güneş, Kaşıkçı,
2019: 536 vd.). 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un
45/2. maddesine göre, ihlâle neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmâl için kanunda düzenlenmiş idarî ve yargısal başvuru yollarının tamamının
bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması
şarttır. Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması
gerekir. (6216 sayılı Kanun madde 47/5).
Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz.
Bu itibarla, vergi mükellefi olabilen kamu iktisadi
kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri bireysel
başvuruda bulunamaz. Vergi dairesi başkanlıkları
da bireysel başvuru ehliyetine sahip değildir. (Kaneti, Ekmekçi, Güneş, Kaşıkçı: 539).
Bireysel başvuru hakkında kabul edilebilirlik
kararı verilebilmesi için kanunun 45 ilâ 47. maddelerinde öngörülen şartların taşınması gerekir. Mah-
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keme, temel hakların kapsamının ve sınırlarının
belirlenmesi açısından önem taşımayan ve başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı başvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir. Kabul edilemezlik kararları kesindir ve ilgililere tebliğ edilir.
Kabul edilebilirliğine karar verilen bireysel başvurular, esas hakkında incelenir. Bir mahkeme kararına karşı yapılan bireysel başvurulara ilişkin esas
hakkındaki inceleme, bir temel hakkın ihlâl edilip
edilmediği ve bu ihlâlin nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesi ile sınırlıdır.
Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlâl edildiğine ya da edilmediğine karar verilir.
İhlâl kararı verilmesi hâlinde ihlâlin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere
hükmedilir. (6216 sayılı Kanun madde 50).
İnceleme sonucunda kural olarak yeniden yargılama yahut tazmin kararı verilebilmektedir. Tespit
edilen ihlâl bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlâli ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye

gönderilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü
mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlâl kararında
açıkladığı ihlâli ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir.
Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar
bulunmayan hâllerde ise başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava
açılması yolu gösterilebilir.
İç hukuk yolları tüketildikten sonra (olağan
kanun yolları ve akabinde Anayasa Mahkemesine
bireysel başvuru yoluna gidilip sonuç alınamaması
üzerine) kural olarak Avrupa insan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilecektir. Vergisel
bazı ihlâllere karşı AİHM’e gidilebilmektedir. Bu
bakımdan mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı, özel hayatın gizliliğinin dokunulmazlığı hakkı
gibi temel hak ve hürriyetlerin vergi olgusuyla ihlâl
edilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda, esas itibariyle
vergi cezalarına ilişkin olarak AİHM’e başvurulabilmektedir (Kaneti, Ekmekçi, Güneş, Kaşıkçı:
556, 558 vd.).

Öğrenme Çıktısı
5 Vergi yargısına hangi şartlarda ve nasıl müracaat edilebileceğine vâkıf olabilme
6 Vergi uyuşmazlıklarının idarî aşamada çözüme kavuşturulamaması halinde vergi yargısına
hangi süre ve şartlarda gidilebileceğini öğrenebilme
7 Vergi yargı usulünü ve kanun yollarını öğrenebilme

Araştır 3

İlişkilendir

Anlat/Paylaş

Vergi yargısında geçerli
olan duruşma yapma, tek
hâkimle bakma, istinaf ve
temyiz yoluna gitmeye ilişkin miktarlar her yıl güncellenmekte midir?

Vergi cezalarına karşı idari
çözüm yollarına gitmenin
mi, vergi yargısına başvurmanın mı mükellef bakımından daha avantajlı olduğunu değerlendiriniz. Vergi
ziyaına VUK’un 359. maddesi ile sebebiyet verilmesi
halinde kesilecek üç kat vergi ziyaı cezalarına karşı gidilebilecek idarî çözüm yolları
ile vergi yargısına başvurma
durumlarını kıyaslayınız.

https://www.danistay.gov.tr/
dergiler.html
adresinden
Danıştay kararlarını ihtiva
eden “Danıştay Dergileri”ne
ulaşabilirsiniz. Özellikle bu
kararların içinden tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara ilişkin olan kararları
inceleyebilirsiniz.
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Vergi uyuşmazlığı kavramını ve
kapsamını anlayabilme

2

Vergi uyuşmazlıklarının çözüm
yollarını açıklayabilme

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

1

Genel Olarak Vergi Uyuşmazlığı
Kavramı

Devletin vergi alması, mükelleflerle devlet arasında ister istemez çıkar çatışmalarına yol açmaktadır. Mükelleflerin vergi kanunu hükümlerine uymamaları veya kurallara aykırı hareket etmeleri halinde vergi
uyuşmazlıkları (ihtilafları) ortaya çıkacaktır. Bu uyuşmazlıkların adil bir şekilde çözüme kavuşturulması
gerekmektedir. Vergi hukuku, vergi ilişkisinin temelinde yer alan bu çıkar çatışmasını, menfaatlerin karşılıklı dengelenmesini sağlayarak çözmeye çalışır.
Vergi uyuşmazlıkları vergi aslında ortaya çıkabileceği gibi, vergi cezalarında da söz konusu olabilir. Özellikle matrahın idare tarafından tespit edildiği vergi tarhları (ikmalen, resen ve idarece vergi tarhları) ile
bunlarla beraber kesilen ya da bazen de vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları vergi uyuşmazlıklarının en temel örneklerini teşkil etmektedir.
Vergi Usul Kanunun kapsamı içinde vergi uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin yollar da yer almaktadır.
Bu yolları esas olarak vergi uyuşmazlıklarının idarî aşamada çözüm yolları ve vergi uyuşmazlıklarının
yargısal çözüm yolları olarak ikiye ayırmak mümkündür.
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3

Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yollarının
neler olduğunu bilme; uyuşmazlık ortaya
çıktığında gidebileceği yollardan tercih yapabilme

4

Vergi uyuşmazlığını çözüme kavuşturmada hak
kaybına uğramamak için dikkat edeceği konuları
öğrenebilme

Vergi Uyuşmazlıklarının İdari
Çözüm Yolları

Vergi uyuşmazlıklarının idarî aşamada çözüm yollarını yedi başlıkta ele almak mümkündür: Uzlaşma,
hata düzeltme, cezadan indirim, pişmanlık ve ıslah, izaha davet, kanun yolundan vazgeçme ve kamu
denetçiliği yolu. Her birinin özellikleri, gidilebilecek durumları ve uyuşmazlığı giderme etkileri farklıdır. Bu yollara başvurmak isteğe bağlıdır. Bu bakımdan meydana gelen bir vergi uyuşmazlığını iyi tahlil
etmek ve o uyuşmazlığa karşı gidilebilecek tüm yolları dikkatlice ortaya koymak gerekir. Bundan sonra
uyuşmazlığı çözmede en elverişli yolu (mükellefin kendi durumuna en uygun çözüm sunan yolu) tercih
etmek gerekir.
Uzlaşma vergi uyuşmazlıklarının bir nevi pazarlıkla çözülmesini ifade etmektedir. Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Uzlaşmanın sağlanması halinde uyuşmazlık kesin olarak
çözüme kavuşmaktadır. Tarhiyat sonrası uzlaşmanın sağlanamaması halinde mükellef kalan süre içinde,
-süre kalmamışsa veya onbeş günden az kalmışsa onbeş gün içinde- dava açabilmektedir. Eğer uzlaşma
sağlanmışsa, şartlarına uymak kaydıyla cezadan indirim imkânından da yararlanılabilmektedir. Tarhiyat
öncesi uzlaşmaya gidilip uzlaşılamamışsa, artık bir daha tarhiyat sonrası uzlaşmaya da gidilemeyecektir.
VUK’un 359. maddesindeki kaçakçılık fiilleriyle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde uzlaşma yolu
kapalıdır.
Hata düzeltme, nispeten basit, kolay fark edilebilen ve yargı yoluna gitmeye gerek kalmadan idare tarafından düzeltilebilen hatalara ilişkin başvuru yolunu ifade eder. Dava açma süresi içinde yapılan hata
düzeltme başvurusu, dava açma süresini durdurur. Talebin idarece reddi halinde duran dava açma süresi
yeniden işlemeye başlar ve kalan süre içinde dava açılabilir. Dava açma süresi geçtikten sonra tarh zamanaşımı süresi içinde fark edilen hatalar için idareye başvurulabilir. Başvurunun reddi halinde, genel
bütçeye giren vergi, resim ve harçlar bakımından Hazine ve Maliye Bakanlığına şikâyet yoluyla müracaat
edilir. Bunun da reddi halinde dava açılabilir.
Cezadan indirim, dava yoluna gitmeyip vergi ve cezalarını ödemek isteyen mükelleflerin cezalarını indiren bir yoldur. Uzlaşma, hata düzeltme, cezadan indirim yollarına genel itibariyle dava açma süresi olan
otuz gün içinde gidilmelidir. Bu idari çözüm yolları yargı yolunun alternatifi (ve yargının iş yükünü azaltmaya yönelik) oldukları için yargı organlarına başvurulabilecek süre içinde bu yollara gidilmesi gerekir.
Pişmanlık ve izaha davet ise uyuşmazlığı henüz doğmadan ortadan kaldırmaya imkân tanıyan idarî
çözüm yolları olarak belirtilebilir. Pişmanlık şartlarına uyulduğunda veya yapılan izah yeterli kabul edildiğinde vergi cezası kesilmeyecektir.
Yargı yoluna giden bir mükellef vergi mahkemesi kararından sonra istinafa gitmekten ya da istinaf kararı
sonrası temyiz yoluna gitmekten vazgeçtiğine dair bir dilekçe verirse, vergi ve cezalarında belli ölçüde
indirim yapılmaktadır. Kamu denetçiliği ise genel bir idari başvuru yoludur.

8

Vergi Usul Hukuku

Vergi yargısına hangi şartlarda ve nasıl müracaat
edilebileceğine vâkıf olabilme

6

Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüme
kavuşturulamaması halinde vergi yargısına hangi
süre ve şartlarda gidilebileceğini öğrenebilme

7

Vergi yargı usulünü ve kanun yollarını
öğrenebilme

öğrenme çıktıları ve bölüm özeti

5

Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı
Organlarınca Çözüm Yolu

Bir vergi uyuşmazlığı ortaya çıktıktan sonra mükellef (veya adına ceza kesilen kişi) idari çözüm yollarına
gidebileceği gibi, bu yollardan netice alamaması akabinde de yargı yoluna gidebilir. Yahut hiç idari çözüm
yollarına başvurmadan doğrudan dava açmayı da tercih edebilir.
Vergi yargısı üç dereceli olarak teşkilatlanmıştır. İlk derecede vergi mahkemeleri bulunmaktadır. Bunların
verdikleri belli miktara kadar kararları kesindir. O miktarın üzerindeki kararları için istinaf yoluna başvurulabilir. İstinaf mercii bölge idare mahkemeleridir. Bunların da belli miktara kadar verdikleri kararlar kesin olup bu miktarın üzerindeki kararları için temyiz yoluna gidilebilmektedir. Temyiz mercii Danıştay’dır.
Vergi Usul Kanununda vergi davasının konusu, dava açabilecek olanlar ve duruşma ile ilgili hükümler yer
almaktadır. Diğer hususlar İYUK’ta düzenlenmektedir. Vergi mahkemelerinde genel dava açma süresi ile
kanun yollarına (istinaf ve temyize) başvuru süreleri kural olarak otuz gündür.
Yargı yolunun tüketilmesi halinde gidilebilecek yol Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yoludur. İdari
ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir.
Bireysel başvurunun, tüm başvuru yollarının tüketildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir. Vergi ödevi, mülkiyet hakkı, adil yargılama hakkı, suç ve cezaların kanunîliği gibi temel hak ve
ilkelerin ihlâli halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmadan önce Anayasa Mahkemesine
bireysel başvuruda bulunulabilecektir. İnceleme sonucunda kural olarak yeniden yargılama yahut tazmin
kararı verilebilmektedir. İç hukuk yolları tüketildikten sonra (olağan kanun yolları ve akabinde Anayasa
Mahkemesine bireysel başvuru yoluna gidilip sonuç alınamaması üzerine) kural olarak Avrupa insan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilecektir. Vergisel bazı ihlâllere karşı AİHM’e gidilebilmektedir.
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Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları

1

I.

Vergi mahkemesine dava açabilir.

neler öğrendik?

II. Tarhiyat sonrası uzlaşmaya gidebilir.

4

II. Tarhiyat sonrası uzlaşmaya gidebilir.

III. Cezadan indirime gidebilir.

III. Cezadan indirime gidebilir.

IV. Hata varsa, hata düzeltme yoluna gidebilir.
V. Pişmanlık yoluna gidebilir.

I. Vergi mahkemesine dava açabilir.

IV. İzaha davet. 		

Mükellef A için ikmalen tarh yapılmış ve bir kat
vergi ziyaı kesilmiştir. Mükellef bu vergi ve cezanın
kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde yukarıdaki yollardan hangilerine başvurabilir?

Mükellef A için sahte belge düzenlendiği iddiasıyla resen tarh yapılmış ve ağırlaştırılmış vergi ziyaı
kesilmiştir. Mükellef bu vergi ve cezanın kendisine
tebliğinden itibaren yukarıdaki hangi yollara başvurabilir?

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

I-II
I-III
I-III-IV
I-II-V
I-II-III-IV

2

Konya Vergi Dairesine kayıtlı mükellef, hata
düzeltme başvurusunda bulunmuş fakat başvurusu
reddedilmiştir. Maliye Bakanlığına şikâyet yoluna
giden mükellefin şikâyeti de reddedilmiştir. Mükellef, bu şikâyetin reddi işlemine karşı aşağıdaki
hangi yola gidebilir?
A. Danıştay’a ilk derece mahkemesi olarak dava
açılabilir.
B. Ankara vergi mahkemesine dava açılabilir.
C. Konya vergi mahkemesine dava açılabilir.
D. Ankara bölge idare mahkemesine dava açılabilir.
E. Uzlaşma talep edebilir.

3 Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına karşı
aşağıdaki yollardan hangisine başvurulabilir?
A.
B.
C.
D.
E.
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Tarhiyat öncesi uzlaşma
Tarhiyat sonrası uzlaşma
Cezadan indirim
Pişmanlık ve ıslah
İzaha davet

5

I-II
I-III
I-II-III
I-IV
II-IV
I. Pişmanlık
II. Cezadan indirim
III. Tarhiyat sonrası uzlaşma

Yukarıdakilerden hangileri özel usulsüzlük cezasını
ortadan kaldıran/azaltan sebeplerdendir?
A.
B.
C.
D.
E.

I
II
III
I-II
II-III

6 “Açık olarak vergiye tâbi olmayan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi
veya alınması” şeklindeki vergi hata türü aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Mükellefiyette hata
Mevzuda hata
Mükellefin şahsında hata
Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata
Matrah hatası
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7

A. Kalan sürede, -kalan süre onbeş günden azsa
onbeş gün içinde- vergi mahkemesinde dava
açabilir.
B. VUK 376. Madde uyarınca cezadan indirime
gidebilir.
C. Pişmanlık hükümlerinden yararlanabilir.
D. Maliye Bakanlığına şikâyet yoluna gidebilir.
E. Hiçbir yola gidemez.

8 Mükellefe vergi tarhı yapılmış ve kendisine
tebliğ edilmiştir. Mükellef bu vergi için vergi mahkemesinde dava açmıştır. Fakat daha sonra arkadaşlarının tavsiyesi üzerine süresi içerisinde uzlaşma
yoluna da başvurmuştur. Bu durum ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Mükellef dava sonucu ve uzlaşma sonucundan
birini seçip kendisine onun uygulanmasını isteyebilir.
B. Dava karara bağlanmışsa, kesin hüküm dolayısıyla, artık uzlaşma görüşmeleri devam etmez,
düşer.
C. Dava, uzlaşma sonuçlanmadan incelenemez,
eğer incelenir ve sonuca bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır.
D. Uzlaştıktan sonra, uzlaşılan miktara ayrıca cezadan indirim uygulanmasını isteyebilir.
E. Mükellefin bu durumda uzlaşma hakkı yoktur.

9 Vergi yargısında duruşma hakkında hangisi
söylenemez?
A. Vergi mahkemesinde belli parasal sınırı aşan
davalarda, taraflardan birinin istemesi üzerine
duruşma yapılır.
B. Temyiz ve itirazlarda duruşma yapılması tarafların talebine ve Danıştay ya da ilgili Bölge İdare Mahkemesinin kararına bağlıdır.
C. Duruşma sadece talep üzerine verilir ve duruşma talebi sadece dava dilekçesi ile dilekçenin
üzerine yazılmak suretiyle yapılabilir.
D. Duruşmada mahkeme gerekli hallerde, vergi
davasına konu tarhiyatın dayanağı incelemeyi
yapmış olan inceleme elamanlarını da dinler.
E. Duruşmada mahkeme gerekli hallerde, mükellefin duruşmada hazır bulundurduğu malî müşaviri veya muhasebecisini de dinler.

neler öğrendik?

Mükellefin kendisine tarh edilen vergi ve
cezaya karşı uzlaşmaya gittiğini kabul edelim.
Uzlaşma görüşmeleri sonucu kişi sadece vergi aslı
üzerinde uzlaşmış ancak vergi ziyaı konusunda uzlaşamamıştır. Bu vergi ziyaına karşı hangi yollara
başvurabilir?

10 Aşağıdakilerden hangisi verginin tahsilini
kendiliğinden durdurur?
A. İkmalen tarh edilen vergiye karşı açılan
dava
B. İhtirazî Kayıtla beyan edilen vergiye karşı açılan dava
C. İstinaf yoluna başvurma
D. Temyize başvurulması 		
E. Ödeme emrine karşı açılan dava
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları

1. E

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Uyuşmazlıklarının
İdarî Çözüm Yolları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Hatası Kavramı ve
Hata Çeşitleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

2. C

Yanıtınız yanlış ise “Dava Açma Süresi Geçtikten
Sonra Zamanaşımı Süresi İçinde Başvuru ile Vergi
Mahkemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Tarhiyat Sonrası Uzlaşma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C

Yanıtınız yanlış ise “Cezadan İndirim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. C

Yanıtınız yanlış ise “Uzlaşmanın Kapsamı ve
Konusu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Uyuşmazlıklarının
İdarî Çözüm Yolları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Vergi yargılaması Usulü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Cezadan İndirim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Yanıtınız yanlış ise “Yürütmenin Durdurulması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Araştır Yanıt
Anahtarı

8

188

Araştır 1

Beyana dayanan tarhiyatlar esas itibariyle bir vergi uyuşmazlığı teşkil etmezler.
Mükellef beyannamesini kendi iradesiyle doldurup vermiştir. Ödeyeceği vergi miktarını bilmektedir. Nitekim Vergi Usul Kanununun 378/2. maddesinde
“Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Bu Kanunun vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur” hükmü yer almaktadır. Bu maddede de kural olarak mükelleflerin beyan
ettikleri matrahlara ve beyana dayanan tarh işlemine karşı dava açamayacakları
vurgulanmaktadır. Ancak vergi hatası bulunursa hata düzeltme yoluna gidilebileceği veya dava açılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca, İdari Yargılama
Usulü Kanununun 27/4. maddesinde de beyana dayanan tarhiyatlara karşı ancak ihtirazî kayıt (çekince) koyarak dava açılabileceği belirtilmektedir.

Araştır 2

Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları esas itibariyle Vergi Usul Kanununda
düzenlenmiştir. VUK’un 1. maddesinde “Bu kanun hükümleri ikinci maddede
yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır” hükmü
yer almaktadır. Kanunun 2. maddesine göre ise, “Gümrük idareleri tarafından
alınan vergi ve resimler bu Kanuna tabi değildir”.
Gümrük vergileri, Vergi Usul Kanunu kapsamına girmemektedir. Gümrük vergileri bakımından Gümrük Kanunundaki hükümler uygulanır. Gümrük vergilerine
ilişkin bir uyuşmazlık ortaya çıktığında yargıya başvurmadan önce, idareye itiraz
aşaması mecburî bir aşama olarak düzenlenmiştir. İtirazın öncelikle gümrük idaresinden geçmesi ve daha sonra yargı organına taşınması esası benimsenmiştir.
Gümrük vergilerine tebliğden itibaren 15 gün içinde itiraz edilmelidir. İtirazın
reddine karşı 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açılabilir. Gümrük cezalarına
karşı, cezanın miktarına göre 7 gün içinde gümrük başmüdürlüğü ya da 15 gün
içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına itiraz edilir. İtirazın reddi halinde 15 gün
içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. (Bilici: 191-192).

8

Vergi Usul Hukuku

Araştır Yanıt
Anahtarı
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Araştır 3

İYUK’un Ek 1. maddesine göre; “Bu Kanunda öngörülen parasal sınırlar;
her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci
maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen
yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz”. Duruşma
yapma İYUK’un 17., istinaf sınırı İYUK’un 45. ve temyiz sınırı İYUK’un 46.
maddelerinde düzenlenmiş olup oradaki miktarlar her yıl yeniden değerleme
oranında artırılmaktadır. Tek hâkimle bakma sınırı ise 2576 sayılı Kanunun 7.
maddesinde düzenlenmiş olup ilgili kanunun Ek 1. maddesine göre de parasal
sınırlar aynı şekilde her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.
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