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Vergi Hukuku Genel Bilgiler 

Mali Hukuk: Kamu gider ve gelirleri ile bunların denkleştirilmesine ilişkin hukuki kuralların tümünü 

ifade eder. 

Vergi Hukuku: Mali hukukun alt dalıdır. Mali hukukun gelir kısmıyla ilgilidir. Vergi, resim, harç, 

şerefiye, harcamalara katılma payı ve benzeri gelirlerle ilgilenen hukuk dalıdır. 

Mali Hukuk 

Gelir Hukuku (Vergi Hukuku) Gider Hukuku 

Genel Vergi Hukuku Özel Vergi Hukuku 

 

 Vergi Usul Hukuku 

 Vergi Ceza Hukuku 

 Vergi İcra Hukuku 

 Vergi Yargılama Hukuku 

 Uluslararası Vergi Hukuku 

Türk vergi sistemini 

oluşturan vergilerin ve 

bunları düzenleyen 

yasaların tek tek ele 

alınarak incelediği vergi 

hukuku dalıdır. 

 

Maddi Vergi Hukuku: Vergi borcu konusunda hak ve ödevlerin doğumunu, sona ermesini ve bunların 

içeriğine ilişkin hukuki ilkeleri inceler. 

Şekli Vergi Hukuku: Vergi tarhı, tahakkuku ve tahsili, vergi uyuşmazlıklarının çözülmesi ve vergilerin 

cebri icra yolu ile tahsil edilmesi bu kapsamdadır. 

Genel Vergi Hukuku: Vergi hukukunun tümüne ilişkin ve bütün vergilerde uygulanacak temel ilkelerin 

ve kuralların incelendiği vergi borcu, vergi ilişkisinin niteliğinin, vergiye karşı başvuru yolları ve 

verginin cebren tahsilinin incelendiği vergi hukuku dalıdır. 

Genel Vergi Hukukunun Alt Dalları 

1- Vergi usul Hukuku: Verginin nasıl konulacağını, tahsil edileceği gibi usule ilişkin konuları inceler. 

Vergi Usul Kanununda yer alır. (213 sayılı V.U.K) 

2- Vergi Ceza Hukuku: Vergi suç ve cezalarını inceler VUK’ da düzenlenmiştir. 

3- Vergi İcra Hukuku: Tahsil aşamasına gelmiş vergilerin ödenmemesi durumunda cebren tahsiline 

ilişkin hususları düzenler. 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanununda düzenlenmiştir. 

4- Vergi Yargılama Hukuku: Vergi uygulamaları nedeniyle vergi idaresi ile mükellef veya vergi 

sorumluları arasında çıkan uyuşmazlıkları konu edinir. 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununda 

düzenlenmiştir. 



 

 

5- Uluslararası Vergi Hukuku: Birden çok ülke veya bir ülke ile uluslararası kuruluşlar arasında 

vergisel ilişkileri ve sorunları inceleyen hukuk dalıdır. 

Vergi Hukuku Kaynakları 

Asli Kaynaklar (Bağlayıcı) Tali Kaynaklar 

 Anayasa 

 Uluslararası Vergi Anlaşmaları 

 Kanun 

 Kanun Hükmünde Kararname 

(vergiye ilişkin KHK olağanüstü 

hallerde ve sıkıyönetimde 

çıkarılabilir.) 

 Bakanlar Kurulu Kararları 

 Tüzük 

 Yönetmelik 

 Tebliğlerin bir kısmı 

 Anayasa Mahkemesi Kararları 

 Danıştay İçtihadı Birleştirme 

Kararları 

Tebliğlerin bir kısmı (Maliye Bakanlığının kanunları 

ve açıklayıcı tebliğleri) 

Sirküler 

Özelge (Mükteza) 

Genelgeler 

Örf ve Adetler 

Genel Yazılar 

Yargı Kararları (Anayasa Mahkemesi Kararları ve 

Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları) 

Doktrin 

Yasamadan Doğan Kaynakalar: Anayasa, Kanun, Uluslararası Vergi Anlaşmaları 

Yargıdan Doğan Kaynaklar: Anayasa Mahkemesi Kararları, Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları, 

Diğer Yargı Kararları 

Yürütmeden Doğan Kaynaklar: KHK, Bakanlar Kurulu Kararları, tüzük, Yönetmelik, tebliğ, Genelgeler, 

Sirküler, Özelge (Mükteza) 

Diğer kaynaklar: Doktrin, Örf ve Adet 

Not: Kıyas yasağı İlkesi, Vergi idaresi ve yargı organları asla kanunda belirtilen herkes için o ülkenin 

kanunları geçerli olur. 

Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu 

A. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması 

Mülkilik Prensibine göre, ülke sınırları içinde vatandaş olsun veya olmasın herkes için o ülkenin 

kanunları geçerli olur. 

Şahsilik prensibine göre: kişi hangi ülkede bulunursa bulunsun vatandaşlık bağı ile bağlı bulunduğu 

ülkenin kanunlarına tabidir. 

B. Vergi kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması 



 

 

1. Vergi Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi 

Anayasa’nın madde 89 gereği kanunları yürürlüğe girmesi için resmi Gazetede yayımlanması gerekir. 

Kanun maddelerine göre farklı yürürlülük tarihleri olabilir. Yürürlülük tarihlerine ilişkin bilgi yoksa 

Resmi Gazete’de yayımını takip eden günden itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girer. 

2. Vergi Kanunlarının Yürürlükten Kalkması 

Mevcut kanun hükmü yeni bir kanun hükmü ile yürürlükten kaldırılabilir. Kanun hükmü uygulama 

süresinin dolmasıyla kendiliğinden yürürlükten kalkar. Anayasa mahkemesi iptal kararı vermiş ise 

yürürlükten kalkar. 

3. Vergi Kanunlarının geriye Yürümesi 

Gerçek geriye yürüme, sonradan çıkarılmış kanunun, tamamlanmış ve hukuki sonuçlarını doğurmuş 

bir işlem veya hukuki olaya uygulanması söz konusudur. Hukuka aykırıdır. 

Gerçek Olmayan Geriye Yürüme, Henüz tamamlanmamış hukuki sonuçlarını doğurmamış işlem ve 

olaylar bulunmaktadır. 

Not: Sonradan çıkarılan kanun hükümlerinin bu işlem ve olaylara uygulanması hukuken kabul 

edilmektedir. (Örneğin, vergilendirme dönemi sona ermeden yapılan değişikliklerin dönem başından 

itibaren uygulanması) 

C. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması 

“Yorum”u ifade eder. Vergi hukukunda verginin kanuniliği ilkesi gereği “kıyas yasağı” vardır. Hakim 

boşluk doldurmaz, hukuk yaratmaz. 

Yorum Türleri 

1. Yasama Yorumu: Kanun hükmünün nasıl anlaşılması gerektiği yasamaca açıklanır. 1924 

Anayasasında yer almıştır. 1961 Anayasası sonrası uygulaması kalkmıştır. Yasama, yürütme ve 

yargı organlarını bağlayıcı yorum türüdür. Asli ve Bağlayıcıdır. 

2. Yönetsel (İdari) Yorum: Vergi idaresince yapılan yorumdur. Tebliğ gibi genel düzenleyici 

işlemlerle yapılabilceği gibi özelge gibi bireysel işlemlerlede yapılabilir. Özel ve somut nitelik 

taşır. Yargı organları bağlayıcı nitelikte değildir. 

3. Yargısal Yorum: Yargı kuruluşlarınca yapılan yorumdur. Anayasa mahkemesi kararları ve 

Danıştay içtihadı birleştirme kararlarında yapılan yorumlar bağlayıcıdır. Diğer yargı yorumları 

ise özel nitelikte olduğundan genel bağlayıcılığı yoktur. 

4. Bilimsel Yorum: Bilim adamları tarafından yapılan yorumdur. Bağlayıcı değildir. 

Yorum Yöntemleri 

1. Deyimsel Yorum (Lafzi): Hukuki düzenlemelerin sözlük anlamlarından hareket edilerek 

yapılan yorumdur. Normu sözleriyle bağlı kalınır, onun dışına çıkılmak istenmez. 

2. Tarihi (subjektif) Yorum: Kanun koyucunun, kanunu koyarken güttüğü gerçek amacının ne 

olduğu araştırılır. Bunun için, kanun gerçeklerinden, meclis tutanaklarından vs. yararlanılır. 

3. Sistematik Yorum: Kanunlar bir bütün olarak ele alınır. Yorum yapılan hükmün kanunun diğer 

hükümleriyle bağlantısı ve kanunun bütün içerisindeki yeri göz önüne alınır. 



 

 

4. Amaçsal(Gai/Objektif) Yorum: Normun değişen sosyal ve ekonomik koşullar altında 

kazandığı objektif anlama bakılır. 

Not: Vergi hukukunda delil ve ispat, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin 

işlemlerin gerçek maliyeti esastır. Bu gerçek durum her türlü ispat vasıtasıyla delillendirilebilir. Olağan 

olmayan bir durumu kim iddia ediyor ise (idare yada mükellef), o taraf bu durumu ispatlama 

yükümlülüğündedir. Vergi hukukunda serbest delil sistemi hakimdir. 2 durum ispat vasıtası olarak 

kullanılamaz. 1. Yemin 2. Vergiyi doğuran olaya tabii ve açık ilgisi bulunmayan şahit ifadesi. 

Vergi Kanunlarında Yer Alan Sorumluluk Halleri 

Vergi Kanunlarında Yer alan Sorumluluk Halleri 

A. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu 

B. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 

 Gerçek kişilerin (küçük ve kısıtlıların) temsilinde sorumluluk 

 Tüzel kişilerin temsilinde sorumluluk 

 Tüzel kişiliği olmayanların temsilinde Sorumluluk 

 Türkiye’de Bulunmayanların temsilinde Sorumluluk 

C. Katma Değer Vergisinde Sorumluluk 

D. Mirasçıların Sorumluluğu 

E. Karnesiz Hizmet Erbabı Çalıştıranların Sorumluluğu 

F. Diğer Sorumluluk Halleri 

A. Vergi kesenlerin ( Vergi tevkifatı yapanların) Sorumluluğu 

Vergi sorumlusu verginin ödenmesi bakımından vergi dairesine muhatap olan kişidir. Mükelleflere 

ödeme yaparken vergi kesmeye (stopaj yapmaya) mecbur olanlar görevlerini yerine getiremedikleri 

taktirde vergilere bağlı alacaklara (Gecikme faizi, gecikme zammı) ve vergi cezalarına vergi 

sorumluları (vergi kesmek zorunda olanlar) muhatap olurlar, mal varlıklarından bunları ödemek 

zorundadır. Sadece ödedikleri vergiyi mükellefe rücu edebilir. Vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme 

zammını rücu edemezler. 

B. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 

Küçük ve kısıtlıların kanuni temsilcileri (veli, vasi, kayyım)vergisel ödevlerini yerine getirmediklerinde 

vergiler öncelikle küçük ve kısıtlının mal varlığından alınır. Vergi, küçük ve kısıtlının mal varlığından 

alınmazsa, kanuni temsilcinin mal varlığından alınır. Kanuni temsilci, bu şekilde ödediği vergiyi küçük 

ve kısıtlıya rücu edebilir. Kanuni temsilcilerin yerine getirmedikleri ödevleri nedeniyle kesilen vergi 

cezaları rücu hakkı da yoktur. 

 Tüzel kişilerin kanuni temsilcileri vergisel ödevlerini yerine getirmediklerinde vergiler tüzel 

kişilik adına tarh edilir. Tüzel kişilikten alınamayan vergiler için kanuni temsilciye gidilir. Vergi 

cezalarına gelince, vergi cezaları idari vergi cezaları ve adli vergi ceaları olmak üzere iki 

türlüdür. İdari vergi cezalarını vergi dairesi keser, sadece parasaldır. İşte bu cezalar tüzel 

kişilik adına kesilir. Bu cezalar tüzel kişiden alınamadığında kanuni temsilciden alınır. Kanuni 

temsilci bunu rücu edebilir. 



 

 

Adli Vergi Cezaları: Hapis cezalarını gerektiren vergi suçları için hükmolunan cezalardır. Fiili kim 

işlemişse cezanın muhatabı odur. 

Örn. Sahte fatura düzenlemek hapis cezasını gerektirir. Düzenleme fiilini kim gerçekleştirirse adli 

cezaya da o muhatap olur. 

 Tüzel kişiliği olmadığı halde vergi yükümlüsü olan toplulukların vergi yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesi görevi bu toplukluları yönetenlere veya varsa bunların temsilcilerine aittir. Bu 

görevlerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmemesi halinde, bu yöneticiler veya temsilcileri 

tüzel kişilerin kanuni temsilcileri gibi sorumlu olacaktır. 

 Türkiye’de bulunmayanların kanuni temsilcileri de verginin zamanında ve eksiksiz ödenmesi 

halinde, vergi ve vergiye bağlı alacakları bakımından sorumlu tutulacaktır. 

C. Mirasçıların Sorumluluğu 

Mirasçılar mirası red etmedikleri taktirde ölenin vergi borçlarından sorumlu olurlar. Ancak, her bir 

mirasçı miras payı oranından vergi borcundan sorumlu olur. Vergi Cezaları ise ölümle birlikte düşer ve 

ortadan kalkar. Vergi cezalarından mirasçıları sorumlu değildir. 

D. Mal alım satımı ve hizmet ifası dolayısıyla kesilecek (stopaj yapılması gereken) vergilerin 

ödenmesinden alım satıma taraf olanlar, hizmetlerden yararlananlar müteselsilen sorumludurlar. 

E. Damga vergisinde, MTV’de Veraset ve intikal Vergisinde, ÖTV’de müteselsil sorumluluk halleri 

vardır. 

Vergilendirme Süreci 

Vergiyi Doğuran Olay: devletin vergi alacağının doğması için “verginin konusu” ile “vergi mükellefi” 

arasında, kanunun aradığı şartların ve ilişkinin oluşmasını ifade etmektedir. 

Vergilendirme Süreci (4T): Vergiyi doğuran olaydan sonra sırasıyla tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil 

aşamalarının gerçekleşmesidir. 

Tarh 

Vergi alacağının konularda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından 

hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir. 

1. Beyan Üzerine Tarh (Olağan): matrah, mükellef tarafından tespit edilirse ve tespit edilen matrah 

bir beyanname ile vergi dairesine verilir. Vergi dairesi bu beyanname üzerine vergiyi tarh eder. 

Beyanname üzerine tarhiyatçıya “tahakkuk fişi” kesilir ve vergi tahakkuk eder. Tahakkuk fişinin 

kesilmesi ile tarh,tebliğ ve tahakkuk aynı anda gerçekleşmiş olur. 

Not; Mükellef kendi beyanına dava açamaz. İki istisnası vardır; İtirazı kayıt ve Vergi hatası. 

TVS’de Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, veraset ve İntikal Vergisi, KDV, ÖTV gibi bir çok vergi beyan 

üzerine tarh edilir. 

2. İkmalen Tarh: Bir vergi tarh edildikten sonra, mükellefin defter kayıt ve belgeleri veya kanuni 

ölçüler esas alınarak yapılan ilave vergi tarhiyatıdır. 

3. Re’sen Tarh: Mükellefin defter, kayıt ve belgelerine veya kanuni ölçülere göre matrah tespit 

edilemediğinde yapılan tarhiyattır. 

Şu durumlarda re’sen tarh yapılır; 



 

 

1. Kanuni süresinde beyanname verilmemesi 

2. Beyannamede Vergi Matrahına ilişkin bilgilerin olmaması 

3. Kanunen tutulması mecbur olan defterlerden herhangi birinin tutulmaması 

4. Bu defterlerin tasdik ettirilmemesi 

5. Defterleri vergi inceleme elemanına ibraz edilmemesi 

6. Defter, kayıt ve belgelerin noksan, matrah belirlenmeyecek kadar usulsüz ve karışık olması 

7. Defterdeki kayıtların doğru olmaması 

8. Yeminli mali müşavir, mali müşavir gibi meslek mensuplarına imzalattırma mecburiyeti 

getirilen beyannamelerin imzalattırılmaması, yeminli mali müşavir tasdik raporunun 

zamanında ibraz edilememesi. 

4. İdarece Tarhiyat: İkmalen ve re’sen tarh halleri dışında, mükellefin kanunda belirtilen zamanlarda 

ödevlerini yerine getirmemeleri durumunda “kanunda miktarı belirlenmiş olan matrah üzerinden 

verginin tarh edilmesidir. 

Re’sen, ikmalen ve idarece yapılan tarhiyatlar olağan dışı tarh usulleri olarak da adlandırılmaktadır. 

İhbarname ile vergi mükelleflere tebliğ edilir. Mükellefler, bu tarhiyattan hepsine dava açabilir. 

Tebliğ 

Tarh edilen verginin mükellefe bildirilmesini ifade eder. Vergiler yazı ile bildirilir. Re’sen, ikmalen ve 

idarece tarhiyatlarda verginin tahakkuk etmesi ve mükellefin haklarını da kullanabilmesi için 

ihbarname ile tebliğ edilir. Tahakkuk fişi dışında, vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden her 

türlü belgenin, adresleri bilinen gerçek veya tüzel kişilere kural olarak “posta arcılığı” ile “iadeli 

taahhütlü”, adresleri bilinmeyenlere ise ilan yolu ile tebliğ edilmesi gerekmektedir. Tebliğde esaslı 

olmayan şekil hataları tebliği geçersiz kılmaz. Esaslı şekil hataları geçersiz kılar. 

Gerçek kişilerde yapılan tebliğler şunlardır; 

 Mükelleflerle 

 Mükelleflerin kanuni temsilcilerine 

 Mükelleflerin umumi vekillerine 

 Vergi cezası kesilenlere 

 Veli, vasi ve kayyım 

Tüzel Kişilere yapılacak Tebliğ; başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi 

tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları iade edenlere veya temsilcilerine yapılır. 

Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde, ikametgâh adresinde 

bulunanlardan veya işyerinde memur ya da müstahdemlerinden birine yapılır. 

Kendisine tebligat yapılacak kimsenin görüşüne nazaran 18 yaşından küçük olmaması ve bariz bir 

surette ehliyetsiz bulunmaması gerekir. 

Yurtdışında Tebliğ; 

 Tebliğ yapılacak kişi yabancı uyruklu ise, o ülkenin yetkili makamı aracılığıyla yapılır. 



 

 

 Tebliğ yapılacak kişi Türk vatandaşı ise, Türk siyasi memuru ya da konsolosu aracılığıyla tebliğ 

yapılır. 

 Yabancı ülkelerde resmi görevle bulunan Türk memuruna Dışişleri Bakanlığı kanalıyla tebliğ 

yapılır. 

Tebliğ Usulleri; 

 Posta ile tebliğ 

 Memur eliyle tebliğ 

 Dairede veya komisyonda tebliğ (Geçerli olması için muhatabın kabul etmesi şarttır.) 

 İlan yoluyla tebliğ 

 Elektronik ortamda tebliğ 

İlanen Tebliği Gerektiren Durumlar; 

 Muhatabın adresi giç bilinmezse 

 Muhatabın bilinen adresi yanlış ve değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş mektup geri 

gelirse 

 Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa 

 Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa 

Tahakkuk 

Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesidir. Kesinleşmesi ise, tüm yargısal 

yolların kapanmasıdır. Beyan üzerine tarh edilen vergilerde tahakkuk fişinin düzenlenmesin ve 

beyannameyi getirene verilmesi ile birlikte tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamaları aynı anda gerçekleşir. 

Mükellefler itirazı kayıt ve vergi hatası dışında ilke olarak kendi beyanları üzerine yapılan tarhiyatçı 

dava da açamamaktadırlar. Bu anlamda kesinleşmede söz konusudur. Dava açıldığında davanın 

açılmış olması yürütmeyi durdurma kararı alınmadıkça tahsil işlemlerini durdurmaz. 

Re’se, ikmalen ve idarece tarhiyatlarda tahakkuk için durum farklıdır. Mükelleflere öncelikle bu 

tarhiyatlar ihbarname ile tebliğ edilir. Mükelleflerin, ihbarnamenin tebliğinden 30 gün içerisinde her 

durumda dava açma, bazı durumlarda ise seçmeli olarak uzlaşma hakları vardır. Mükellef 30 günlük 

süre içerisinde dava açmaz, uzlaşmaya da gitmez ise vergi tahakkuk etmiş olur. Yargı yolu da 

kalmadığından vergi kesinleşir. 

Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergiler; bazı vergilerde vergi doğrudan tahsil edilmekte ve verginin 

tahakkuku tahsile bağlı olarak gerçekleşmektedir. 

Tahsil 

Verginin uygun surette ödenmesidir. Mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi; kural olarak vergi 

kanunları ile belirlenir. Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde kendisi de belirleyebilir. 

Vergi Borcunu Kısmen ya da Tamamen Kaldıran Nedenler 

1. Ödeme; vergi borcu mükellefin veya sorumlusunun ödeme yapması ile ortadan kalkar. 

Mükellef vergisel yükümlülüklerini bağlı bulunduğu vergi dairesine öder. 



 

 

2. Takas: A.A.T.U. H. K madde 23’e göre: tahsil edilmiş olmasına rağmen kanuni nedenlerle 

reddi gereken kamu alacakları, hak sahiplerinin vergi idaresine alan vadesi gelmiş borçlarına 

mahsup edilmek suretiyle iade edilir. 

3. Zamanaşımı; V.U.K madde 13’e göre; süre geçmesi suretiyle vergi idaresinin vergi alacağını 

talep etme hakkının mükellefinde vergi yükümlülüğünün ortadan kalkmasıdır. 

4. Terkin; Vergi hukukunda tahakkuk etmiş ya da tahsil bir vergi alacağının silme suretiyle 

ortadan kalkmasıdır. 

A. Doğal Adetler nedeniyle Terkin; 

 Varlıklarının en az 1/3’ünü kaybeden mükellefler 

 Mahsullerin en az 13’ünü kaybeden mükellefin zararla orantılı olarak kısmen veya tamamen 

vergi borcu terkin edilir. 

 Terkin yetkisi Maliye Bakanlığına aittir. Mükellefler doğal afetler meydana geldiği andan 

itibaren 6 ay içinde müracaat etmelidir. 

B. Tahsili imkansızlığı nedeniyle terkin 

C. Yargı kurumlarının kararına dayanarak terkin 

D. Vergi hatalarının bulunması 

5. Tahakkuktan Vazgeçme; İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların 

12 TL’yi aşmaması ve tahakkukları için yapılan giderlerin bu giderlerden fazla olacağının tespiti 

halinde Maliye Bakanlığınca tahakkuklarından vazgeçilebilir. 

6. Uzlaşma; Re’sen, ikmalen ve ya idarece tarh edilen vergilerle vergi ziyaı cezasının, vergi idaresi ve 

mükellef arasında gerçekleşen idari bir çözüm yoludur. 

7. Vergi Affı; çıkarılan af kanunları ile vergi borçları ve cezalarının kısmen yada tamamen silinmesidir. 

8. Hataların Düzeltilmesi; V.U.K madde 16’ya göre; vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirme de 

yapılan hatalar yüzünden eksik yada fazla alınan verginin iade edilmesi eksiğinde alınmasıdır. 

Zamanaşımı 

Tahakkuk Zamanaşımı: Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 

yıl içinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Bütün kamu alacakları için değil vergi, 

resim, harçlar için geçerlidir. Tahakkuk zamanaşımını durması için şu nedenlerin gerçekleşmesi 

gerekmektedir; Vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonu başvurulması, mücbir sebep. 

Tahsil Zamanaşımı: Kamu alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen yılın başından itibaren 5 yıl 

içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Takip yapılmaz, ödeme emri gönderilmez, 

zamanaşımından sonra borçlunun isteyerek yapacağı ödemeler kabul edilir. 

Tahsil Zaman Aşımını Kesen Nedenler, 

 Ödeme 

 Haciz uygulaması 

 Cebren tahsil ve takip sonunda yapılan tahsilat 



 

 

 Ödeme emri tebliği 

 Mal bildirimi ve mal artırmalarının tahsilatı 

 Yukarıda belirtilen işlemlerden herhangi birinin kefile veya yabancı kişi veya kurumların 

temsilcilerine uygulanması 

 Yargı organları tarafından bozma veya yürütmenin durdurulması kararlarının verilmesi 

 Teminat alınması 

Tahakkuk Zamanaşımı Tahsil Zamanaşımı 

 VUK’da düzenlenmiştir. 

 Vergi alacaklarını kapsar. 

 Vergiyi doğuran olay, takip eden yılın 

başından, 5. yılın son gününe kadar 

geçen süredir. 

 Durur ancak, kesilen sebep söz konusu 

değildir. 

 Emlak vergisi, VİV, Damga Vergisinde 

zamanaşımı hesaplanırken vergiyi 

doğuran olay değil, vergi idaresinin 

öğrendiği tarih dikkate alınır. 

 AATUHK düzenlenmiştir. 

 Kanunda belirtilen tüm kamu alacaklarını 

kapsar. 

 Kamu alacağının vade bitimini takip eden 

yılın başından 5. yılın son gününe kadar 

geçen süredir. 

 Hem duran hem de kesilen nedenlere yer 

verilir. 

Mükelleflerin Denetlenmesi 

1. Yoklama 

Yetkililer; Vergi dairesi müdürlükleri, yoklama memurları, makamlarca yoklama için 

görevlendirilenler, vergi incelemesine yetkili olanlar, gelir uzmanlarıdır. 

Yoklama yapanlar, yetkilerine ilişkin belgeyi sorulmasa da göstermek zorundadır. Yoklamanın ne 

zaman yapılacağı önceden ilgiliye haber verilmez. Yoklama neticeleri “Yoklama fişine” geçirilir. 

Yoklama fişlerinin 1. Nüshası yoklaması yapılan şahıs veya yetkili kişiye bırakılır. Bulunmazsa, bilinen 

adresine 7 gün içinde postacı ile gönderilir. 

2. Vergi İncelemesi 

Vergi incelemesinde amaç; ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması ve tespit 

edilmesidir.VUK’a göre defter ve hesap tutmak, evrak ve belgeleri muhafaza etmek ve ibraz etmek 

zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler tabidir. İnceleme tarh (tahakkuk) zamanaşımı süresi sonuna kadar 

her zaman yapılabilir. Önceden haber vermek mecburi değildir. İnceleme yapanlar yetkilerini 

gösteren belgeyi önceden göstermek zorundadır. Nezdinde inceleme yapanın onayı olmadıkça resmi 

çalışma saatleri dışında inceleme yapılamaz ve buna devam edilemez. İnceleme esası itibariyle 

incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. Ama müsait değilse vergi dairesinde de yapılabilir. 

İncelemeye başlanan tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla 1 yıl, sınırlı inceleme 

yapılması halinde en fazla 6 ay içinde incelemenin bitirilmesi esastır. 



 

 

Yetkililer: Hesap Uzmanları ve Yardımcıları, Vergi denetmenleri ve Yardımcıları, defterdar, vergi 

dairesi müdürü, maliye müfettişleri ve yardımcıları, gelir kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri, 

G.İ.B merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrosunda görev yapanlardır. 

3. Arama 

İhbar veya yapılan incelemeleri dolayısıyla, bir mükellefin vergi kaçırdığına ilişkin emareler bulunursa 

bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama 

yapılabilir. İhbar gerçek çıkmazsa arama yapılan kişi muhbirin adının bildirilmesi istendiğinde, vergi 

dairesi muhbirin ismini bildirmeye mecburdur. Arama yapmak için; vergi inceleme yetkilileri yetkili 

sulh yargıcından bunu istemesi ve sulh yargıcının arama yapılmasına karar vermesi şarttır. 

4. Bilgi Toplama 

Vergi incelemesine esas olmak üzere vergi tahakkuk ve tahsilatının zamanında yapılmasını sağlamak 

için bilgi toplanmasıdır. Vergi idaresi tarafından yapılan bir işlemdir. 

Mükellefin Görevleri 

Maddi Ödevi, vergi borcunu ödemektir. Şekli ödevleri ise; Bildirimde bulunma, defter tutma, kayıt 

düzenine uyma, belge düzenleme, vergi inceleme elemanlarına yardım etme, defter ve belgelerin 

korunması ve ibrazı. 

1. Bildirim Ödevi 

 İşe başlamayı bildirme 10 gün 

 Adres değişikliğini bildirme 1 ay 

 İş değişikliğini bildirme 1 ay 

 İşletme değişikliğini bildirme 1 ay 

 İşi bırakmayı bildirme 1 ay 

 Binalara ilişkin değişikliklerde süre 2 aydır. 

2. Defter Tutma Ödevi 

VUK uyarınca defter tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler; 

 Ticaret ve sanat erbabı (vergiden muaf olanlar ile basit usulde ticari kazanç sahibi hariç) 

 Ticaret şirketi 

 İktisadi kamu müesseseleri (Kurumlar vergisinden muaf olanlar hariç) 

 Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler (Kurumlar vergisinden muaf olanlar hariç) 

 Serbest meslek erbabı 

 Çiftçiler (Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler hariç) 

Defterlerin Tasdiki 

 İşe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama sınıf 

değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce 



 

 

 Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda; 

bunlardan özel hesap dönemi kullananlar, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce 

gelen son ayda. 

 Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlkayarak 10 gün içinde 

 Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya çeşitli sebeplerle yıl içinde yeni defter 

kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce 

 Defter sayıları bitmeyip bu defterleri ertesi yılda da kullanmak isteyenler ocak ayı, özel hesap 

dönemi kullananlar: bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmek zorundadır. 

Kayıt Nizamı ve Zamanı: VUK’a Göre; 

 Defter kayıtlarının Türkçe tutulması zorunludur. 

 Türk para birimi kullanılır. 

 Genel olarak kayıtlar 10 günden fazla geciktirilemez. 

 Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını 

taşıyan vesikalara dayanarak yürüten müesseseler bu vesikalardaki muameleleri deftere 45 

günde aktarmalıdır. 

 Serbest meslek kazanç defterine kayıtlar günü gününe yapılmalıdır. 

3.Belgelendirme Ödevi 

Fatura: Mal teslimi veya hizmetlerin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenmelidir. 1. 

Ve 2. Sınıf tüccarları basit usule tabi olanlar ile gerçek usuldeki çiftçiler birbirlerine, serbest meslek 

erbabına veya vergiden muaf esnafa mal hizmet satarlarsa her durumda fatura düzenlemek 

dorundadırlar. Kendilerine mal ve hizmet satılanlar ise fatura almak zorundadırlar. 

Müstahsil Makbuzu: Gerçek usulde vergiye tabi olmayan (defter tutmak zorunda olmayan) çiftçiler, 

1. Ve 2. Sınıf tüccarlara, basit usule tabi olanlara veya gerçek usuldeki (defter tutmak zorundaki) 

çiftçilere mal sattıklarında, mal satın alanlar müstahsil makbuzu düzenlemek ve bir örneğini malı 

satana vermek, mal satan da bunu almak zorundadır. 

Sevk İrsaliyesi: malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı  hallerde 

satıcının alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, sevk irsaliyesi düzenlemesi ve 

taşıtta bulundurulması şarttır. 

Taşıma İrsaliyesi: karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler taşıma irsaliyesi 

düzenlemek ve taşıma irsaliyesini araçta bulundurmak mecburiyetindedir. 

Serbest Meslek makbuzu: Serbest meslek sahibi, serbest meslek makbuzu düzenlemek ve bir 

nüshasını müşteriye vermek, müşteride bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir. Serbest 

meslek makbuzu faturadan farklı olarak tahsilattan sonra düzenlenir. 

Yolcu Listesi: Şehirlerarası yolcu taşıma işlemini gerçekleştirenler düzenlemek zorundadır. 

Müşteri listesi: Otel, motel, porsiyon, gibi konaklama yerleri düzenlemek zorundadır. 

Not: Yukarıdaki belgeleri düzenlemek almak, bulundurmak zorunlu olup düzenlemeyen, almayan 

bulundurmayanların her biri ayrı ayrı “özel usulsüzlük cezası” kesilir. 



 

 

Ücret Bordrosu: İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu düzenlemeye mecburdur. 

2. Vergi İnceleme Elemanlarına Yardım: Vergi inceleme ve kontrolleri sırasında, mükelleflerin 

çalışma yerini göstermek ve resmi çalışma saatlerinde memurun müessesede çalışmasını sağlamak, 

inceleme ile ilgili her türlü izahatı vermek gibi görevleri vardır. 

3. Defterlerin Korunması ve İbrazı: VUK’a göre defter tutmak zorunda olanlar, tuttukları 

defterlere fatura, fiş, vb belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl 

süre ile muhafaza ve ibraz etmek zorundadır. 

4. Vergi levhası Asılması: G.V mükellefleri ile sermaye şirketleri her yıl mayıs ayının son gününe 

kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarını gösteren levhayı 

merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup 

gösterecek şekilde asmak zorundadır. 

Vergi Suç ve Cezalar 

Devletim kamusal mal ve hizmetlerinin en temel geliri olan vergi zamanında ve eksiksiz tahsil 

edilmediğinde bu bir suçtur. Yani vergi kanunlarında uygulanan kurallara uygun hareket 

edilmemesinin bir cezai yaptırımı söz konusudur. Bahsi geçen yaptırımlar, vergi ceza hukuku, vergi 

usul hukuku ve ceza hukuku kapsamında şekillenir. 

1. Vergi Suç ve Cezalarının Sınıflandırılması 

Vergi suçlarının: idari olarak adlandırılan kısmı para cezası gerektiren vergi suçlarını, adli olarak 

adlandırılan kısmı ise hapis cezası gerektiren kısmı oluşturmaktadır. İdari vergi suçları vergi idaresi 

tarafından, adli vergi suçları yargı organları tarafından tespit edilecek cezaları belirler. 

2. İdari Vergi Suç ve Cezaları 

Vergi Ziyaı Suçu 

VUK md. 341’e göre vergi ziyaı; 

Mükellefin veya sorumlunun vergilendirilme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya 

eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk 

ettirilmesini ifade eder. 

Şahsi, medeni haller ailevi durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretle verginin 

noksan tahakkuk ettirilmesi veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı 

hükmündedir. 

VUK md: 334’e göre vergi ziyaı cezası 

 Vergi ziyaı cezası ziya uğratılan verginin 1 katı kadar uygulanır. 

 Kaçakçılık sebebiyle vergi ziyaı cezası oluşmuşsa ziya uğratılan verginin 3 katı, iştirak edene 1 

katı kadar uygulanır. 

 Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra 

verilen beyannameleri için kesilecek olan ceza %50 oranında uygulanır. 

b. Usulsüzlük Suç ve Cezaları 

VUK md 315’e göre; usulsuzluk vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmasıdır. 



 

 

Genel Usulsüzlük Suçları 

Suçun ağırlığına göre birinci derece veya 2. Derece olarak ikiye ayrılmaktadır. Usulsüzlük durumu 

re’sen takdiri gerektirirse cezalar iki kar kesilir. 

1. Dereceden Usulsüzlük Suçları 

 Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması 

 Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden her hangi birinin tutulmamış olması 

 Defter Kayılarının ve bunlara ilişkin vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan 

vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması 

 Çiftçiler tarafından muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete müddetinde icabet 

edilmemesi. 

 Bu kanuna ait kayıt ve nizam hükümlerine uyulmamış olması. Her yapılan incelemede 

inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır. 

 İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi. 

 Tasdiki mecburi olan defterlerden her hangi birinin tasdik işleminin, kanuni süresinin sonunda 

başlayarak 1 ay geçtiği halde tasdik ettirilmemesi. 

 Diğer ücretlilerden alınan gelir vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş 

olması 

 Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin, beyanname verme süresinin ve 15 günlük birinci 

ek süreyi takiben 15 günlük verilen ikinci sürede verilmiş olması 

2. Derece Genel Usulsüzlük Suçları 

 Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin kanuni süresinden itibaren birinci 15 günlük süre 

içinde verilmemiş olmasıdır. 

 Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri içerecek, doğru bir 

şekilde yapılmaması. 

 Vergi kanunlarında ifade edilen bildirimlerin zamanında yapılmamış olması; (işe başlamayı 

bildirme süresi hariç) 

 Vergi karnesinin kanuni süresinin sonunda başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması 

 Tasdiki mecburi olan defterlerden her hangi birinin tasdik işleminin, kanuni süresinin sonunda 

başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması 

 Vergi beyannameleri, evrak ve belgelerin kanunen belli şekil ve içerik, ekleri ile bunlarla ilgili 

yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması 

 Hesap ve işlemlerin doğruluk ya da açıklılığını bozmamak koşuluyla bazı evrak ve belgelerin 

bulunmaması ya da ibraz edilmemesidir. 

Özel Usulsüzlük Suç ve Cezaları 

 Verilmesi ve alınması gereken fatura, gider pusulası müstahsil makbuzu ve serbest meslek 

makbuzlarının verilmemesi, alınmaması ya da düzenlenen bu belgelerde gerçek dışı 



 

 

tutarlarının bulunması halinde; düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine belgelerde 

yer alması gereken tutarın %10 tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, yolcu taşıma listesi, sevk irsaliyesi, günlük 

müşteri listesi, ile Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenme zorunluluğu taşıyan belgelerin, 

düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, düzenlenen belgelerin aslı ile 

örneğinde farklı tutarlarda yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı düzenlendiğinin tespit edilmesi 

halinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 Nihai tüketici; fatura, gider pusulası, mustahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, fiş vb 

almaz ise asgari cezanın 1/5’i kadar özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defter ve Maliye Bakanlığına günü 

gününe zorunlulupu getirilen defterlerin, tutulmaması, iş yerlerinde bulundurulmaması, 

yazılmaması gereken işlemlerin günü gününe kayıt edilmemesi, inceleme elemanlarına ibraz 

edilmemesi, vergi levhası bulundurma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bulundurulmaması 

durumunda özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 VUK’da belirtilen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına, bu noktada belirtilen 

bilgisayar programlarının üretim ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 

 Vergi kimlik numarası alma ve kullanma zorunluluğuna uyulmaması 

 Vergi konusu gerekli belgelerin basımı ile ilgili bildirim ödevinin yerine getirilmemesi 

 Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen aracın durmaması 

 Damga vergisi ödememiş veya noksan ödenmiş kâğıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden 

onaylayan veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kağıt için tahsil edilemeyen 

damga vergisi adına özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 Bilgi vermekten çekinenler ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere özel usulsüzlük 

cezası kesilir. 

Adli Suç ve Cezaları 

Kamu düzenini bozma özelliğine sahip olan bir vergi söz konusu olduğunda kanun koyucu bu durumu 

para cezasına çarptırmak değil hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlendirilir. Bu durumda yargılama ve 

yaptırım uygulama yetkisi ceza mahkemelerine aittir. Adli vergi suçları dörde ayrılır; 

a. Kaçakçılık Suç ve Cezalar 

Kaçakçılık vergi kanunların aykırı davranarak vergi ödememek ya da daha az ödemektir. 18 aydan 3 

yıla kadar hapis cezası gerektiren fiiller; 

 Defter ve Kayılarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak. 

 Gerçek olmayan kişiler adına hesap açmak 

 Matrahın azalması sonucu doğuracak şekilde başka defter, belge vb kayıt yapmak 

 Defter kayıt ve belgedeki tahrip etme veya gizlemek. 

 Kapsamı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek ve bu belgeleri kullanmak 

3 yıldan 5 yıla hapis cezası gerektiren fiiller; 



 

 

 Sahte belge düzenlemek ya da kullanmak 

 Defter kayıt ve belgeleri yok etmek 

 Sayfaları yok etmek 

2 yıldan 5 yıla hapis cezası gerektiren fiiller; maliye bakanlığı ile anlaşmalı bulunan kişilerin 

basabileceği belgeleri bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basmak veya bilerek kullanmak. 

Yukarıda sayılan fiillerden doalyı ilgili makamlara pişmanlık bildiriminde bulunanlar hakkında hüküm, 

uygulanmaz. Sayılan fiillerden dolayı kaçakçılıkla cezalandırılan kişiye ayrıca vergi ziyaı cezası da 

uygulanır. 

Kaçakçılığa İştirak suç ve Cezası 

Kaçakçılığın suçlarına iştirak eden suç ortaklarının bir suçu işlerken maddi menfaatinin olup 

olmadığına bakılır. 

 Maddi Menfaati var ise; suçu işleyene verilecek cezanın aynısı kadar adli cezai uygulanır. 

 Maddi Menfaati Yoksa; Suçu işleyene verilecek cezanın yarısı kadar adli ceza uygulanır. 

Kaçakçılığa iştirak suçu aynı zamanda vergi ziyaı suçuna sebebiyet veriyorsa kayba uğratılan verginin 1 

katı kadar vergi cezası kesilir. Bu durumda ceza verilirken maddi menfaat gözetip, gözetmediği önemli 

değildir. Cezai yaptırım her iki durum içinde geçerlidir. 

Vergi Suç Ve Cezalarına İlişkin Özel Durumlar 

1. Cezalarda Tekerrür: 

Vergi Ziyaında Tekerrür: Kesilen vergi ziyaı kesinleştikten sonra kesinleşmeyi izleyen yıldan başlayarak 

ikinci yılın sonuna kadar tekrar usulsüzlük cezası kesilirse bu ceza %25 arttırılarak uygulanır. 

Usulsüzlükte Tekerrür: kesilen usulsüzlük cezası kesinleştikten sonra kesinleşmeyi izleyen yıldan 

başlayarak ikinci yılın sonuna kadar tekrar usulsüzlük cezası kesilirse bu ceza %25 arttırılarak 

uygulanır. 

Özel usulsüzlük cezalarında artırıma gidilmez. Cezanın arttırılarak uygulanması için ilk cezanın 

kesinleşmiş olması gerekmektedir. 

2. Birleşme 

Tek bir fiil ile birden fazla suç işlenmesi durumu; 

Birden fazla vergi için ziyaına neden olunması: Vergi ziyaı cezasında tek bir fiil ile farklı vergi türleri 

ziya uğramış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir. 

Tek bir fiilin farklı türden cezaları gerektirmesi: Tek bir fiil ile vergi ziyaı ve genel usulsüzlük birlikte 

olursa bunlara ait cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı kesilir. 

Fiil Ayrılığı: Ayrı ayrı yapılmış olan vergi ziyaı veya usulsüzlükten dolayı ayrı ayrı ceza kesilir. 

Vergi Cezasının Kısmen ya da tamamen Kalkması ve Ceza kesilmeyecek Haller 

A. Vergi Cezaya Kısmen veya Tamamen kaldırılan Haller 

1. Ödeme: Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten 

başlayarak 1 ay içinde ceza ödenmelidir. Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine 



 

 

vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde ceza 

ödenir. 

2. Ölüm: Cezanın muhatabı olan mükellefin ölümü halinde; mükelleflerin varsa ölüm anına kadar 

ödemedikleri cezaların ortadan kalkmasına neden olur. Ancak ölüm halinde mükellefin borçları 

ortadan kalkmaz. 

3. Cezalarda indirim: Cezaları kısmen kaldırır. Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının 

ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurularak vadesinde 

veya 6138 sayısı kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren 3 ay 

içinde ödeneceği bildirilirse; 

 Vergi cezası ilk kez kesilecek ise cezanın yarısı, daha sonraki vergi cezalarında ise 1/3’ü 

indirilir. 

 Genel ve özel usulsüzlük cezalarının her defasında 1/3’ü indirilir. 

Yani; vergi ziyaı cezası ilkinde yarı tutarda arkasından kesilecekler 2/3 tutarında, usulsüzlük ve özel 

usulsüzlükler ise 2/3 oranında uygulanır. 

4. Uzlaşma: Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yoludur. Uyuşmazlıkların idari çözüm yolları kısmında 

daha ayrıntılı anlatılacaktır. Mükellefin başvurabileceği iki tür uzlaşma söz konusudur; 

 Tarhiyat öncesi uzlaşma; Verginin tarhı ve cezanın kesilmesi öncesinde mükellef başvurabilir. 

 Tarhiyat sonrası uzlaşma; Ceza kesilip tebliğ edildikten sonra mükellefin başvurabileceği 

uzlaşmadır. 

5. Terkin: VUK Md. 115’deki şartların meydana gelmesi halinde vergi ya da cezalar terkin edilir yani 

bahsi geçen vergi veya cezalar silinir. 

6. Aflar: Devlet kanunla bir takım vergi suç ve cezalarını kesinleşmiş olsun veya olmasın kısmen ya da 

tamamen ortadan kaldırır. Bu durumda devlet şartlarını kendi koyduğu biçimde verdiği cezalardan 

tek taraflı olarak vazgeçer. 

B. Vergi Cezası Kesilmeyecek Durumlar 

1. Yanılma ve Görüş Değişikliği: Yetkili makamların mükellefin yazı ile yanlış izahat vermiş 

olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihatın değişmiş olması halinde vergi 

cezası kesilmez ve gecikme faizi de hesaplanmaz. Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda 

yetkili makamların genel tebliğ ve sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini 

değiştirmesi halinde, oluşan yeni görüş ve kanaat ilişkin genel tebliğ ve sirküler yayımlandığı 

tarihten itibaren geçerli olup, geriye dönük olarak uygulanmaz. 

2. Pişmanlık ve Islah: Pişmanlık vergi ziyaı cezasını, kaçaklık ve iştirak cezalarını kaldıran bir 

müessesedir, Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını kaldırmaz. Emlak vergisinde 

uygulanmaz. Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren hareketlerini ilgili 

makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere aşağıdaki şartlarla vergi ziyaı 

cezası kesilmez, kaçakçılık ve iştirak cezaları uygulanmaz. 

Haber vermeden önce muhbir tarafından ihbar yapılmamış olması Haber vermeden önce bir vergi 

incelenmesine başlanılmamış olması 

Verilmemiş ya da eksik verilmiş beyannamelerin pişmanlık başvurusundan itibaren 15 gün içinde 

verilmesi, düzeltilmesi 



 

 

Vadesi geçmiş verginin “gecikme zammı oranında bir zamla” birlikte başvurudan itibaren 15 gün 

içinde ödenmesi 

3. Mücbir sebepler: Vergi borcunu kaldırmadığı halde vergi cezasını kaldırmaktadır. 

4. Ceza Kesme Zaman Aşımı: Özel usulsüzlük ve vergi ziyaı cezalarında 5 yıl genel usulsüzlük 

cezasında 2 yıldır. Ancak, aynı yıl hem usulsüzlük cezası hem de vergi ziyaı cezasına ilişkin zamanaşımı 

uygulanır. 

Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları 

Vergi Uyuşmazlıkları Çözüm Yolları 

İdari Çözüm Yolları Adli çözüm Yolları 

 Uzlaşma 

 Hataların Düzeltilmesi 

 Cezada İndirim 

 Pişmanlık ve Islah 

 

A. İdari Çözüm Yolları 

1. Uzlaşma 

Vergi idaresi ve yükümlüsü arasında Vergi ve cezalara ilişkin uyuşmazlıkların mahkeme yoluna 

başvurulma da Anlaşma yoluyla çözümlenmesidir. Uzlaşma tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası 

uzlaşma olarak iki başlık altında değerlendirilecektir. 

Uzlaşma tarhiyat öncesi ya da sonrası yapılsa da unutmamak gerekir ki ikmalen, idarece ya da resen 

tarh edilen vergiler için geçerli olacaktır. Örneğin, vergi incelenmesine yetkili olanlar tarafından 

yapılan inceleme neticesinde mükellefin vergisinin resen tarh edilmesi gerektiği belirtilmiştir ve 

inceleme elamanları bu kapsamda vergi inceleme raporu hazırlamışlardır. Bu rapor vergi idaresine 

gönderilmeden önce mükellef ile uzlaşılırsa buna tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi inceleme raporu vergi 

dairesine gönderildikten sonra mükellef ile uzlaşılırsa buna da tarhiyat sonrası uzlaşma denir. 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma: Tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek 

(henüz tarh edilmemiş) vergilere, resimlere, harçlara ve bunlara ilişkin cezalara uygulanır. 

Uzlaşmanın temin edilemediği durumda; Borçlunun toplantıya gelmemesi, toplantı yapılmasına karşın 

uzlaşma tutanağının imzalanmamasıdır. 

Uzlaşmanın Vaki Olmaması; Uzlaşma komisyonunca yapılan teklifin ilgili tarafça kabul edilmemesi 

durumudur. 

Uzlaşmaya varılması; Tarafların anlaşması durumunda uzlaşmaya varılmış sayılır. 

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma: İkmalen, idareci ve re’sen tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezalara 

uygulanır. Tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına yalnızca vergi ziyaı cezası girer. Özel ve Genel 

usulsüzlük cezaları için tarhiyat sonrası uzlaşmaya gidilemez. 

Uzlaşma Görüşmelerine İlişkin Muhtemel Sonuçlar 



 

 

Uzlaşma temin tarihinin ertelenmesi; Borçlunun toplantıya gelmemesi, toplantı yapılmasına karşın 

uzlaşma tutanağına imzalanmamasıdır. 

Uzlaşmanın Vaki Olmaması: Uzlaşma komisyonunca yapılan teklifin ilgili tarafça kabul edilmemesi 

durumunda uzlaşma vaki olmaz. 

Uzlaşmaya varılması; Uzlaşma görüşmeleri tarafından anlaşmasıyla sonuçlanır ise uzlaşma varılmış 

sayılır. 

Uzlaşmanın sağlanamaması halinde; Dava açılabilir. Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın 

tebliğinden itibaren, dava açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise, süre tebliğinden itibaren 

15 gün olarak uzar. 

2. Hataların Düzeltilmesi 

Hesap Hataları: 

1. Matrah Hataları: Vergilendirmeye ilişkin belgeler üzerinde matraha ait rakamların veya 

indirimlerin eksik yada fazla gösterilmesinden kaynaklı hatadır. Ancak; bu belgelere önayak 

olan defterlerde yapılan hata matrah hatası değildir. 

2. Vergi Miktarında Hata: Vergi oranlarının veya tarifelerin yanlış uygulanmasından kaynaklı 

hatadır. . 

3. Verginin Mükerrer Olması: Bir vergileme döneminde bir verginin bir kere alınması 

gerekmektedir. Oysaki; 

 Aynı vergileme döneminde 

 Aynı vergi matrahı üzerinden 

 Aynı vergi mükellefinden birden fazla vergi alınması çifte (mükerrer) vergilemedir. 

Vergilendirme Hataları 

1. Yükümlünün Şahsında Hata: Bir verginin asıl borçlusu yerine bir başkasından talep edilmesi 

veya alınmasıdır. 

2. Yükümlülükte Hata: Vergiye tabi olmayan yada vergiden muaf olan bir kimseden vergi talep 

edilmesi veya alınmasıdır. 

3. Verginin Konusunda Hata: Açıkça vergi konusu kapsamına girmeyen veya vergiden istisna 

edilmiş bir iktisadi unsur üzerinden vergi talep edilmesidir. 

4. Vergilendirme Döneminde Hata: Talep edilen verginin içinde bulunulan vergilendirme 

döneminin yanlış gösterilmesi veya eksik-fazla hesaplanmış olması sonucu ortaya çıkan 

hatadır. 

Düzeltme Talebi dava açma süresi içinde yapılmışsa 

 Bu başvuru dava açma süresini durdurur. 

 Talep reddedilir ise, kalan süre içinde vergi mahkemesinde dava açılabilir. 

Düzeltme Talebi dava açma süresi geciktikten sonra yapılmışsa 

 Talep reddedilir ise şikayet yolula Maliye Bakanlığına başvurulabilir. 



 

 

 Maliye Bakanlığınca da reddedilirse bu karara karşı vergi mahkemesinde dava açılabilir. 

 Düzelmede zaman aşımı süresi 5 yıldır. 

B. Yargısal Çözüm Yolları 

Uyuşmazlıkların idari aşamada çözümlenememesi ya da bu yolun tercih edilmemesi durumunda konu 

yargı organlarına intikal etmektedir. Vergi yargısı iki dereceli bir yapıda oluşmaktadır. İlk olarak 

uyuşmazlıklar ilk derece yargı yeri olan vergi mahkemesinde görülmektedir. 

1. Vergi Mahkemeleri: 

Mükellef kendisine gelen tebliğe ilişkin olarak tebliği takip eden 30 gün içinde vergi mahkemelerinde 

dava açabilir. Vergi mahkemelerinde açılan dava vergilendirmeye ilişkin işlemin yetki, sebep, konu 

yönünden hukuka aykırılığı dolayısıyla açılır. Vergi mahkemeleri tarafların iddialarını ispatlamaları 

sonucu hukuka uygun olmayan idari işlemin iptaline karar verebilir. 

Dava açıldığında; mahkeme kararı sonuçlanıncaya kadar; 

 Tahakkuk aşamasındaki vergi için tahakkuk ertelenmekte 

 Tahsilat aşamasındaki vergi için yürütmenin durdurulması kararı alınarak tahsilat 

ertelenmektedir. 

2. İstinaf ve Temyize Başvuru 

Vergi Mahkemesi 

Mükellefin Lehine Karar Verilmiş ise Mükellefin Aleyhine Karar Verilmiş İse 

 

 Tahakkuk aşamasında olan ve tahakkuku ertelenen 

vergi tahakkuk eder. Ancak bu durum verginin 

kesinleştiği anlamına gelmez. 

 Vergi mahkemesinin bu kararına karşı mükellefin yargı 

yolu açıktır. 

 30 gün içinde (kararın 

tebliğini takip eden) 

 İstinaf yolu ile bölge 

idare mahkemesine 

gidilir. 

 30 gün içinde 

(kararın tebliğini 

takip eden) 

 Temyiz ile Danıştay’a 

gidilir. 



 

 

Bölge idare mahkemesinin kararında kesinlik oluştuğu durumda temyiz koşullarının oluşması halinde 

Danıştaya gidilir. Bu kanuni yolların tükenmesi sonucu kesinleşme gerçekleşir. 

Bölge İdare Mahkemelerine ilişkin 2014 yılı değişikliği; 

 2014 öncesi BİM itiraz mercii konumunda görev yapmaktaydı. 2014 değişikliği ile itiraz yolu 

istinafa dönüştürülmüştür. BİM ise artık İstinaf Mahkemesi olarak görev yapmaktadır. 

 Vergi mahkemelerinin kararlarına karşı BİM’e istinaf açıktır. 

 İstinaf başvurusunda kararı veren ya da bu karara katılan hakim, aynı dava BİM’de istinaf 

yoluyla incelenirken asla bu davaya katılamaz. 

 BİM başvuru; vergi mahkemesinin kararının tebliğini takip eden 30 gün içinde başvurulur. 

 BİM’e başvuru; vergi mahkemesi kararlarının uygulanmasını durduramamaktadır. Bu kararın 

durması ancak BİM’in istemine bağlıdır veya teminat karşılığı yürütmenin durdurulması talebi 

ile sağlanır. 

İstisnafa ilişkin sınır; 

 Konusu 5000 Türk lirasını geçmeyen davalara istinaf yolu kapalıdır. 

 Konusu 5000 ile 100.000 Türk lirası arasında olan vergi davalarına karşı, vergi mahkemelerinin 

verdiği kararlar için BİM’ne istinafa gidilebilir. Bölge İdare Mahkemesinin verdiği karar 

kesindir, karara karşı temyiz yolu kapalıdır. 

 Konusu 100.000 Türk lirasını geçen vergi davalarında vergi mahkemeleri tarafından verilen 

karara karşı istinafa, istinaf yoluyla BİM’nin verdiği kararların aleyhe olması durumunda ise 

Danıştay’da temyize başvurulur. 

Kamu Alacaklarının Korunması 

A. Yükümlüden Teminat İstenmesi 

Vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren bir hal bulunması durumunda veya kaçakçılık suçunu 

oluşturan eylemler nedeniyle vergi ziyaına neden olunmuş ve ilgili vergilerin salınması ile ilgili 

işlemlere başlanmış ise, vergi idaresi tarafından teminat istenmesi zorunludur. 

Teminat olarak gösterilenler; 

 Para 

 Anında nakde dönüşecek varlıklar 

 Banka ve finans 

 Şirketlerinin teminat mektupları 

 Devlet tahvilleri 

Borçlunun ikametgâhı Türkiye’de bulunmamakta ise ve bu durum kamu alacağının tahsilini tehlikeye 

sokmakta ise; vergi idaresinin teminat istemesi isteğe bağlıdır. 

Teminat gösteremeyen borçlular, itibar sahibi bir kimseyi müteselsil kefil veya müşterek müteselsil 

borçlu olarak gösterilir. Tahsil dairesi kefili kabul edip etmemek konusunda serbesttir. 



 

 

Mal varlığı beyanı da talep edilebilir. Kişi mal varlığını beyan etmemiş ya da eksik beyan etmişse bir 

defaya mahsus 3 ay hapis cezasına çarptırılır. 

B. İhtiyati Tahakkuk 

Henüz tahakkuk etmemiş vergi alacağının güvenlik önlemi olarak ihtiyaten tahakkuk ettirilmesi söz 

konusu olabilir. 

Kararı Alan; Bu işlem için Vergi Dairesi Müdürlüğünün yazılı isteği ve “vergi dairesi başkanının” karar 

vermesi gerekir. 

İhtiyati tahakkuka gidilebilecek durumlar; 

 Teminat istenmesi gereken haller 

 Borçlunun belli bir ikametgahının bulunmaması 

 Borçlunun kaçması veya kaçma, mallarını kaçırma ve hileli yollara başvurma ihtimalinin 

bulunması 

 Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmaması veya 

noksan bildirimde bulunması 

 Yükümlünün varlığını azaltması veya yok etmesi nedeniyle mallarının borcunu karşılamaya 

yetmemesi ve bu yüzden hakkında cezai takibat yapılması, 

 Teşebbüsün muvazaalı olduğu gerçekte başkasına ait olduğu hakkında deliller elde edilmesi 

Bu sebeplerle tahakkuk eden vergisel alacaklar tahsil zamanları gelmeden, tahsil edilemezler ancak 

bunlar hakkında derhal ihtiyati haciz uygulanır. İhtiyati tahakkuka karşı, tebliğinden itibaren 7 gün 

içinde vergi mahkemesine dava açılabilir. 

C. İhtiyati Haciz 

İhtiyati haciz alacaklı kamu idaresinin mahalli en büyük memurunun kararıyla aşağıdaki hallerde 

uygulanmaktadır. Devredilebilir yetkidir. Vergi idaresi Müdürleri bu kararı verebilir. Bu haller ihtiyati 

tahakkuktaki durumlara ek olarak, hakkında hüküm verilmiş olsa da olmasa da, para cezasını 

gerektiren fiiller nedeniyle kamu davası açılmış olması, tasarrufların iptalini gerektiren hallerin 

bulunmasıdır. 

Borçlu 6183 sayılı kanunda yer alan mallarda teminat gösterirse ihtiyati haciz kaldırılır. Aynı ihtiyatı 

tahakkukta olduğu gibi ihtiyati hacze karış da tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi 

mahkemesinde dava açabilir. 

D. Kamu Alacaklarının Rüçhan Hakkı 

Rüçhan hakkı, kamunun diğer alacaklılar karşısında önceliğini ifade eder. Rehinli alacaklar bütün 

alacaklara göre önceliklidir. 

Rehinli alacaklarda; bina ve arazi vergisi gümrük resmi gibi kamu alacakların ilgili eşyanın satış 

bedelinden rehinli alacaklardan önce tahsil edilir. 

E. Vergisel Alacakların Vergi Sorumluluklarının Mal Varlığından Alınması 

Aşağıda sayılan hallerde yükümlülüklerden alınmayıp vergisel alacaklar vergi sorumluluklarından 

alınacaktır. 



 

 

 Vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bu kesintileri yapıp vergiyi ödemedikleri halde, 

ödenmeyen vergiler bankadan tahsil edilir. 

 Tasfiye memurları ve tasfiyeyi yönetenler, kamu alacakları için karşılık ayırmadan mal varlığını 

dağıtamaz. Aksi takdirde bu alacakların ödenmesinden şahsen müteselsilen sorumlu olurlar. 

 Küçükler, kısıtlılar ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayanların mal varlığından tahsil 

edilemeyen ve tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacakları kanuni temsilcilerin ve tüzel 

kişiliği olmayanları idare edenlerin şahsi mal varlıklarından alınır. 

F. Takas 

Reddi gereken bir kamu alacağı reddedilmeden önce; aynı yükümlülüğün muaccel bir borcu varsa 

öncelikle ona mahsup edilir ve kalan kısım olursa bu kısım iade olunur. 

G. Tasarrufların İptali 

Borçlunun kamu borçlarından kurtulmak için yaptığı tasarrufların iptali için adli yargı organlarında 

dava açılır. Dava; Borçlu ile hukuki işlemler yapanlara, borçlu tarafından kendisine ödeme yapılan 

kimseler ve bunların mirasçılarına, Kötü niyet sahibi 3. kişilere karşı açılır. Davanın tasarrufların 

yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde açılması gerekir. 

Tasarrufun iptal edilebilmesi için, ivazsız ya da hükümsüz sayılan bir tasarruf olması ya da yapılan 

tasarrufun kamu alacağına imkân bırakılamaması için yapmış olması gerekmektedir. 

H. Ortaklığın Feshini İsterse 

 Borçluya ait mal bulunmaması, 

 Borçlunun malları kamu alacağını karşılamaya yetmemesi, 

 Borçlu ya da ortaklık tarafından teminat gösterilmemesi durumunda borçlunun sermayesinin 

senede bağlanmadığı ortaklıklardaki hisselerinden tahsil için ortaklığın feshi istenebilir. 

Aynı durum sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, komandite ortakların borçları içinde 

söz konusudur. 

Kamu Alacaklarının Değerinin Korunması 

A. Gecikme Faizi 

Zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin sonradan ikmalen ve idarece tarh edilip, tahakkuk 

ettirilmesi üzerine, normal vade tarihinden belli tarihler kadar geçen süreler için gecikme faiz 

uygulanacağı VUK’nda yer almaktadır. 

 Gecikme faizi, gecikme zammı oranında uygulanır. 

 Oranı aylık %1.40 olarak uygulanmaktadır. 

 Gecikme faizi hesaplamalarında bir aydan az olan günler, faiz hesaplanmasında dikkate 

alınmazlar. 

B. Gecikme Zammı 

Verginin tahsil edilmemesi durumunda, vade tarihinden itibaren her ay gecikme zammı 

uygulanmaktadır. 



 

 

 Bu oran aylık olarak %1,40 oranındadır. 

 Bir aydan az günler içinde uygulanır. 

Gecikme faizi bir aydan az olan günlere uygulanmazken, gecikme zammı bir aydan az olan günlerde 

uygulanır. 

Gecikme zammı vergi alacakları dışında vergi ziyaı cezası alacakları içinde uygulanır. Ancak bunun 

dışındaki idari vergi cezaları (para cezaları) için gecikme zammı hesaplanmaz. 

3. Kamu Alacağının Takibinin ve Tahsilinin 

Tecil (Erteleme) 

Kamu borcunun zamanında ödenmesi, haczin uygulanması veya haczedilen malların paraya ‘ 

çevrilmesi kamu borçlusunu ”zor duruma düşürecekse, kamu idaresi ya da yetkili kılacağı makamlar 

tarafından kamu alacakları 36 ayı geçmemek şartıyla alınarak tecil olunur. Tecilin uygulanabilmesi için 

borçlu tarafından yazı ile istenmiş olması ve asli ve feri kamu alacağını karşılayacak miktarda teminat 

gösterilmiş olması şartı aranmaktadır. Tecil faiz oranı aylık %1, yıllık %12 olarak belirlenmiştir. 

 


