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GİRİŞ 

A. VERGİ HUKUKUNUN TANIM VE KAPSAMI 

Hukuk, Arapça kökenli bir kelime olup “hak” kelimesinin çoğuludur. Ancak buna 

rağmen hukuk hakların bütünü olarak tanımlanmamaktadır. Yaygın bir görüşe göre hukuk, 

içtimai hayatta kişilerin birbiriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması devlet 

gücü ile desteklenmiş bulunan kaide ve hükümler bütünüdür. Kanaatimizce hukuk, hukuki 

(bağlayıcı) kural ve hükümlerin bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Hukuki işlemler 

kavramı altında toplanan bu kural ve hükümlerin konusu, genellikle (gerçek ve tüzel) 

kişiler ile devletlerin aralarındaki ilişkilerde sergilenemeleri gereken davranışlardır. 

Devletin hukuki (bilhassa anayasal) kurallardan mütevellit görevlerini ifa edip kamu 

hizmetlerini gerçekleştirmesi için bazı harcamaların yapılması gerekmektedir. 

Harcamaların yapılması için ise devlet mali kaynaklara, yani menkul, gayrimenkul mallara 

ve paraya ihtiyaç duyar. Bu nedenle kamu hizmetlerini finanse etmek için kişilerden 

birtakım ekonomik değerler almaktadır. Alınan bu değerler devletin kamu gelirlerini teşkil 

etmektedir. Kamu gelirlerinin sağlanması devletin bu konudaki yetkisine bağlıdır. Bu 

yetkinin dayanağı ise (en azından hukuk devletlerinde) hukuktur. Hernekadar kamu 

gelirlerin devletin egemenlik gücüne dayanarak alındığı çoğunlukla savunulsa da devletin 

egemenlik gücünün kaynağı hukuk devletinde yine hukukun oldğu unutulmamalıdır. 

Hukuk belirli kuralları ile devleti mezkûr kamu gelirlerini sağlamak üzere onu hem 

alacaklı hem de alacaklarını tahsil etme ile yetkili kılmalıdır ve kılmaktadır da. Kamu 

alacaklarını tesis edip bu alacakların tahsiline yönelik yetkileri içeren hukuki kurallar, 

devleti tek taraflı olarak yetkilendirdiğinden dolayı kamu hukuku kurallarıdır.     

Devletin umumi hizmetlerini görebilmek için gerekli olan mal ve paraları nereden, 

nasıl, ne şekilde elde edeceği ve bu kaynakların nereye ne şekilde harcayacağı hususlarına 

ilişkin hukuki kuralların bütünü mali hukuk dalını teşkil eder. Diğer bir ifadeyle, mali 

hukuk devletin kamu hizmetlerini görebilmesi için gelir elde etme ve bunları harcama 

konularını düzenleyen hukuk kurallarının bütünü olarak tanımlanabilir. Bu hukuki kurallar 

devletin gelirlerini, giderlerini ve bunların denkleştirilmesini düzenlenmesine yöneliktir. 

Devletin gelirleri ile ilgili hukuki kuralların bütünü kamu gelirleri hukuku olarak 

isimlendirilebilse de vergi hukuku olarak adlandırılmaktadır ki böylece vergi hukuku mali 

hukukunun bir altkısmı olduğu görülmektedir. Böylece, mali hukuk kamu gelirlerinin 
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toplanmasına ve giderlerin yapılmasına ilişkin hukuk kurallarını içeren bir hukuk dalı iken, 

kamu giderlerin yapılmasına ilişkin kurallar “Gider Hukuku”, kamu gelirlerin yapılmasına 

ilişkin kurallar ise “Vergi(Gelir)Hukuku” olarak tanımlanmaktadır. 

Hukuk bilimine göre, kamu gelirleri vergi, harç, resim ve benzeri mali yükümlülükler 

olabilmektedir. Kamu gelirlerinin bir alttürü olan vergi, diğer kamu gelirlerinde olduğu 

gibi kamu harcamalarını karşılamak üzere devletin vergilendirme yetkisine dayanark 

alınan ekonomik değerlerden oluşur. Ne var ki, vergi ile diğer kamu gelirleri arasında 

önemli bir ayırtedici fark bulunmaktadır. Bu ayırtedici fark, verginin kamusal hizmetlerden 

yararlanmalarının karşılığı olmamasıdır. Diğer kamu gelirlerinin ise bir karşılığı 

bulunmaktadır. Örneğin harçlar, yargı veya tapu hizmetleri gibi devletin sunduğu bazı 

kamu hizmetlerinden yararlanmanın karşılığı olarak talep edilmektedir. Resimlerde ise, 

herhangi bir faaliyeti icra etmek (örn. taşocağı işletmek) için gerekli olan izni alma 

sebebiyle bir bedel ödenmektedir.   
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B. VERGİ HUKUKUNUN KISIMLARI 

Vergi hukuku, kimlerin, hangi konularda ve hangi miktarda vergi ödeyeceği ile ilgili 

hükümler içermektedir. Bunun için, vergi borcunun doğuşu ve sona ermesi ile devlet-

kişiler arasındaki vergisel ilişki içerisindeki yetki, hak ve yükümlülükleri konu 

edinmektedir (maddi vergi hukuku). Ayrıca, vergi borcunun ifası veya cebren tahsili ile 

vergi uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin usuli konuları kapsamaktadır (şekli vergi 

hukuku).  

Türkiye’de farklı vergi türleri bulunmaktadır. Farklı vergi türlerinin bulunması, her bir 

vergi türüne özel hükümlerin mevcudiyetini gerektirmektedir. Bununla birlikte, bütün 

vergi türlerinin müşterek düzenlemeleri bulunmaktadır ki bunlar genel hükümler olarak 

nitelendirilebilir. Buna göre, vergi hukuku, konu itibariyle iki kısıma tefrik 

edilebilmektedir: Genel vergi hukuku ve özel vergi hukuku. 

I. GENEL VERGİ HUKUKU VE ÖZEL VERGİ HUKUKU 

Genel vergi hukuku, tüm vergilere uygulanacak temel düstur, kaide ve hükümleri, vergi 

borcu ve vergi ilişkisinin niteliğini, vergi borcunun doğması ve sona ermesi, vergi 

cezalarını, vergi uyuşmazlıklarını ve çözüm yollarını ile vergi borcunun zorunlu tahsilini 

içerir. Özel vergi hukuku ise, yürürlükteki bütün vergilere ilişkin hukuki düzenlemeleri 

ihtiva eder. 

II. GENEL VE ÖZEL VERGİ HUKUKUNUN ALT KISIMLARI 

Genel vergi hukukunu; vergi usul hukuku, vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku, vergi 

yargılaması hukuku ve uluslararası vergi hukuku olarak beş ayrı alt kısıma ayırmak 

mümkündür. Vergi usul hukuku; verginin taraflarını, vergilendirme sürecini, vergi 

borcunun ortadan kalkmasını, verginin denetimini, vergi ilişkilerinden doğan hak, yetki ve 

yükümlülüklerinin gerçekleştirilme şekillerini, süreleri ve değerleme ile amortismanlar gibi 

vergi uygulamasına ilişkin kuralları kendisine konu edinir. Vergi ceza hukuku, vergilerle 

ilgili cezaları gerektiren fiilleri ve bu cezaların belirlenip uygulanmasını gösteren 

kurallardan oluşur. Vergi yargılama hukukunda, vergi uygulamaları sonucunda vergi 

idaresi ile vergi yükümlüleri arasında meydana gelen uyuşmazlıklarla (ihtilaflarla) iştigal 

eder. Vergi icra hukuku, vergi alacağının güvence altına alınması, vergilerin zamanında ve 

tam olarak ödenmemesi halinde başvurulacak tahsil yol ve usullerini belirler. Vergi yargısı 
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başlığı altında, vergi yargı kuruluşları ile bunların yargılama usulünü ele alarak inceler. 

Uluslararası vergi hukukunda, ülke sınırlarını aşan vergi ve vergiden doğan ilişkilerin 

hukuki çerçevesi ve birden fazla ülke arasında söz konusu olabilecek çifte vergilendirme 

sorununun çözüm yolları (söz gelimi çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları) 

incelenmektedir. 

Özel vergi hukuku; gelir üzerinden alınan vergiler, servet üzerinden alınan vergiler ve 

harcama üzerinden alınan vergiler olmak üzere üç alt kısımlara tasnif edillmektedir. Gelir 

üzerinden alınan vergiler gelir vergisi ile kurumlar vergisi iken, servet üzerinden alınan 

vergiler; emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ile veraset ve intikal vergisidir. Harcama 

üzerinden alınan vergilere örnek olarak katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi 

gösterilebilir. 
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1. KISIM 

VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

Hukukta kaynak kavramı, hukuki kural ve hükümlerin çıktığı yer olarak tanımlanabilir. 

Hukuki kural ve hükümlerin çıkış yeri, bir bakıma bu kural ve hükümlerin büründükleri 

manzumenin hukuki biçimleridir. Bu manzumenin hukuki biçimleri doğrultusunda, 

bağlayıcı kural ve hükümler bir görüşe göre asli kaynaklar ve tali kaynaklar olmak üzere 

iki farklı kategoride sınıflandırılabilir. Buna karşılık hukukun kaynakları, hukuki kural ve 

hükümleri ortaya çıkaran organın adına göre tasnif de edilebilir. Böylece hukukun 

kaynaklar; yasama organından doğan kaynaklar, yürütme organından doğan kaynaklar, 

yargı organından doğan kaynaklar ve bilimsel kaynaklar olarak sıralanabilir. Bu anlamda 

yasama, yürütme ve yargı organları hukuk kaynaklarının birer kaynağıdır.  

Burada, vergi hukukunun kaynakları sunulurken farklı bir yöntem tercih edilmektedir. 

Yukarıda tarif edilen her iki yaklaşımdan faydalanarak, vergi hukukunun kaynakları; 

Anayasa, kanunlar, Bakanlar Kurulu işlemleri, Maliye Bakanlığının işlemleri, mahkeme 

kararları ve bilimsel görüşler olarak sırasıyla ele alınmaktadır.  

A. ANAYASA 

Anayasa, bir devleti oluşturan ve bu devlete karşı bireylerin sahip olduğu temel hak ve 

hürriyetleri ile devletin idari teşkilatını içeren en üst hukuki kurallardan oluşmaktadır. 

Bireylerin temel hak ve hürriyetleri ile devletin, millete ait olan egemenliği yetkili 

organlarla kullanırken (AY m. 6 f. 1 ve 2) bazı sınırlar içerisinde tutulması sağlanmaktadır. 

Bu tür sınırlardan biri Anayasanın 35. maddesine dayanmaktadır. Anılan maddede, bir 

temel hak olan mülkiyet hakkı anayasal teminat altına alınmıştır. Devlet, vergi toplamakla 

bireylerin mülkiyet hakkı kapsamına giren mali değerlerin belirli bir miktarını cebren 

alarak 35. maddedeki hakkına müdahale etmektedir. Devletin kişilere yüklediği en önemli 

görevlerden biri olan vergi ödevi, bu ödev ile onların mülkiyet hakkına müdahale etmiş 

olur. Ne var ki, Anayasa’nın 73. maddesinin 1. fıkrası doğrudan bir vergi ödeme 

yükümlülüğü ikame etmektedir. Zira, madde metninde açıkça herkesin kamu gelirlerini 

karşılamak için mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu kuralı yer almaktadır. 

Vergilendirme, Anayasa’nın 73. maddesinde bulunan kurallara uygun olması 

gerekmektedir. Vergilendirme, vergi kanunlarının hem çıkartılmasını hem de 
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yürütülmesini kapsadğınıdan dolayı iki aşamada da anayasal hükümlere uyulması 

kaçınılmazdır. 

I. VERGİDE EŞİTLİK İLKESİ 

Anayasa’nın 73. maddesinin 1. fıkrasında, herkesin mali gücüne göre vergi ödemekle 

yükümlü olduğu öngörülmüştür ki bununla vergide eşitlik ifade edilmiştir. Anayasa’nın 10. 

maddesinde yer alan genel eşitlik ilkesinden farklı olan vergide eşitlik ilkesi, bir taraftan 

herkesin vergiye tabi tutulmasını gerektirirken diğer taraftan vergiye tabiyetin ancak mali 

güç nispetinde söz konusu olabileceğini teminat altına almaktadır.     

1) GENELLİK İLKESİ 

Herkesin vergi yükümlülğüne muhatap olması, genellik ilkesi olarak adlandırılan bir 

düsturun hukuki yansımasıdır. “Herkes” tabiri, tüm gerçek (hakiki) ve tüzel (hükmi) kişiler 

(şahıslar) anlamına geldiği Anayasa Mahkemesi tarafından bir kararda ifade edilmektedir. 

Hukukta kişi, hukuki kurallara muhatap olandır. Böylelikle, Anayasa’nın ıstılahatına göre 

vergi yükümlüsü ancak bir gerçek veya tüzel kişi olabilmektedir ki gerçek kişilerden kasıt 

insanlar iken tüzel kişiler çok farklı kuruluşlardır. Özel hukukta bu kuruluşlar dernekler 

(TMK m. 56 f. 1), vakıflar (TTK m. 101 f. 1) veya ticaret şirketlerinden (TTK m. 125 f. 1) 

oluşur. Ticaret şirketleri; sermaye ve şahıs şirketleri ile kooparetiflerdir (TTK m. 124). 

Sermaye şirketleri; anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirket iken, şahıs şirketi kollektif şirket ve (adi) komandit şirkettir. Gerçek veya tüzel 

kişiliği olmayan varlıklar ise, kural olarak vergi yükümlülüğü altına alınamamaktadır. 

Bununla birlikte, gerçek veya tüzel kişiliği olan bir varlığın vergi yükümlülüğünden 

çıkarılamamaktadır. Ne var ki, vergi yükümlülüğü mali güce göre bulunduğundan dolayı 

mali gücü olmayan kişilerin vergi yükümlülüğü de bulunmamaktadır. 

2) MALİ GÜCE GÖRE VERGİLENDİRME İLKESİ 

Vergde eşitlik ilkesinin bir diğer bileşeni mali güce göre vergilendirme ilkesidir. Mali 

gücüne göre vergi ödeme yükümlülüğü Anayasa’nın 73. maddesinin 1. fıkrasında mali 

güce göre vergilendirme ilkesinin bir esas olarak kabul görmesinden kaynaklanmaktadır. 

İlk bakışta, genellik ilkesi ile kişiler arasında vergi yükü bakımından bir mutlak eşitliğin 

gerekli olduğu düşünülse de mali güce göre vergilendirme ilkesi mutlak eşitliği bozup bir 

nispi eşitliğe dönüştürmektedir. Zira kişiler arasında ancak mali güç nispetinde bir vergisel 

eşitlikten bahsedilebilir. Aynı mali güce sahip kişilerden aynı verginin alınması eşitliğin bir 
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gereğiyken daha fazla mali güce sahip olanlardan daha fazla vergi alınması yine eşitliği bir 

gereğidir. Mali güç, Anayasa Mahkemesi’nce ödeme gücü olarak tanımlanmaktadır. Buna 

göre, vergi ödeme gücü kişiler arasında vergisel eşitliği sağlayan kıstastır. Anayasa 

Mahkemesi, ödeme gücüne üç gösterge kabul etmektedir: gelir, servet ve harcama. Bu 

göstergeler doğrultusunda, Türkiye’de vergiler genelde gelir üzerinden alınan vergiler, 

servet üzerinden alınan vergiler ve harcama üzerinden alınan vergiler şeklinde tasnif 

edilmektedir. Birinci grup vergiler, gelir vergisi ile kurumlar vergisiden ibarettir. Servet 

üzerinden alınan vergiler ise motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ile veraset ve intikal 

vergisinden oluşur. Harcama üzerinden alınan vergilerin en önemli örnekleri katma değer 

vergisi ile özel tüketim vergisidir. Bütün vergilerde, mali güce göre vergilendirme ilkesi 

gereğince vergi ödeme gücünün göstergesi olan gelir, servet veya harcama oranında vergi 

alınması gerekmektedir. Söz gelimi gelir vergisinde, gelir vergisi ödeyen herkes gelirine 

göre elde ettiği bir yıllık safi tutara göre vergilendirilir. Elde edilenin safi tutar, beyanname 

ile bildirilir ve gelir vegisi bu safi tutar üzerinden hesaplanır. Bu tutar ne kadar düşük ise o 

kadar az vergi tutarı çıkarkan, yüksek safi tutarda ise yüksek vergi tutarı hesap edilir. 
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VAKA ÇALIŞMASI 1 

(MALİ GÜCE GÖRE VERGİLENDİRME İLKESİ) 

 

A.  VAKA
1
 

(D), işyeri olarak kiraya verdiği bir gayrimenkule sahiptir. Kira sözleşmesinde toplam kira 

bedeli olarak yıllık 23.000 TL öngörülmüştür. Kiracı, kira bedelini öderken % 20 oranında 

bir gelir vergisi stopajı yaparak yetkili vergi dairesine ödemektedir. Yıllık tamirat ve 

tadilat giderleri olan (D), bu giderlerini gelir vergisi hesaplamasında dikkate alınmasını 

istemektedir. Vergi dairesi ise, bunun GVK m. 86 b. 1 altb. c) gereğince mümkün 

olmadığı iddiasıyla (D)’nin talebini reddetmektedir. (D)’nin açtığı dava üzerine vergi 

mahkemesi, Anayasa’nın 73’üncü maddesine aykırılıktan dolayı Anayasa Mahkemesi’ne 

itiraz yoluyla başvurmuştur. 

 

B.  SORU 

 GVK m. 86 b. 1 altb. c), Anayasayla uyarlı mıdır? 

 

  

                                                 
1
  Bu vaka, AYM, E. 2011/138, K. 2012/94 sayılı ve 15.6.2012 tarihli karara (R.G. S. 28440, T. 13.10.2012) 
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C.   ÇÖZÜM 

Anayasa Mahkemesi, esas bakımından GVK m. 86 b. 1 altb. 3’deki düzenlemenin 

Anayasanın 73. maddesinin 1. fıkrasına aykırılı olup olmadığını incelemelidir. 

 

I. ANAYASA’NIN 73. MADDESİ’NİN 1. FIKRASINA AYKIRILIK 

Anayasa’nın 73. maddesinin 1. fıkrası şu şekildedir: “Herkes, kamu giderlerini 

karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” Bu hükümden 

vergilere ilişkin olarak çıkarılacak bazı önemli sonuçlar ve ilkeler bulunmaktadır. Bunları, 

“Herkes”in vergi ödemekle yükümlü olmasından hareketle vergide genellik ilkesi, 

vergilerin kamu giderlerini karşılamaya özgülenmesi ilkesi ve mali güce göre 

vergilendirme ilkesi olarak sıralamak mümkündür.  Genellik ilkesi ile mali güce göre 

vergilendirme ilkesi farklı iki hususu ifade etmekle birlikte; mali güce göre vergilendirme 

ilkesi aynı zamanda genellik ilkesinin sınırlarını da çizmektedir. Genellik ilkesiyle ifade 

edilen ve Anayasada geçen “Herkes … vergi ödemekle yükümlüdür” şeklindeki hüküm, 

her (gerçek veya tüzel) kişinin vergi ödemekle yükümlü olduğunu belirtirken; mali güce 

göre vergilendirme ilkesini işmam eden “Herkes, …, mali gücüne göre, vergi ödemekle 

yükümlüdür” şeklindeki hüküm ise yeni bir kriter getirerek, az da olsa mali gücü olan her 

kişinin vergi ödemekle yükümlü olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla beraber sözü 

edilen ilkeye göre her kişinin eşit miktarda değil, aksine mali gücü ölçüsünde vergi 

ödemesini gerektirir. Anaysa Mahkemesi içtihatlarında mali gücün göstergeleri olarak 

kişinin gelir, servet ve harcamalarını kabul eder. Bu kabul, mali gücün mükelleflerin gelir, 

servet ve harcamalarına bakılarak belirleneceği anlamına taşır. Mali güce göre 

vergilendirme ilkesinin bir sonucu olarak mali gücü az olanların az, fazla olanların ise 

fazla vergi ödemesi gerekir. Aynı zamanda, mali gücü aynı olanların aynı miktarda vergi 

ödemesi, mali gücü olmayanların ise vergilendirilmemesidir. Böylece, vergide eşitlik 

sağlanmış olur. Aynı mali güce sahip olan kişilerden farklı miktarda vergi alınması 

sonucunu doğuracak nitelikteki vergi kanunları vergide eşitlik ilkesine ve bunun 

neticesinde de Anayasanın 73. maddesinin 1. fıkrasına aykırılık teşkil eder. 

Anayasa mahkemesinin kararını değerlendirebilmek için öncelikle hukuki problemin 

mahiyetinin ortaya konulması gerekmektedir. Vakada bir gayrimenkulün kiralamasından 

elde edilen gelir söz konusu edildiğinden hukuki problem gelir vergisine ilişkindir. Gelir 

vergisinin konusu, gerçek kişilerin gelirleridir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. maddesine 

göre gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbi olup; bir gerçek kişinin bir takvim yılı 

içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarına gelir denilmektedir.  

Vergide kanunilik ilkesinin bir gereği olarak üzerinden vergi alınacak gelir 

unsurlarının neler olduğu GVK’da belirtilmiştir. Gayrimenkul sermaye iradı da gelir 
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Bu durum, GVK’nın “Toplama yapılmayan haller” başlıklı 86. maddesinde yer alan, bazı 

hallerde mükelleflerin beyanname veremeyecekleri şeklindeki düzenlemeden 

kaynaklanmaktadır ki vakada yer alan Anayasa mahkemesi kararına konu edilen ve 

hukuki problemin kaynağını oluşturan kanun hükmü de budur. 

Vakada iş yeri sahibi olan (D), yıllık 23.000 TL kira geliri (gayrimenkul sermaye 

iradı) elde etmekte ve bu gelir üzerinden kiracısı tarafından %20 oranında gelir vergisi 

stopajı yapılarak vergi dairesine ödenmektedir. (D)’nin yıllık tamirat ve tadilat giderlerini 

vergiden indirme talebi vergi dairesi tarafından kabul edilmemektedir. Bunun sebebi 

GVK’nın 86. maddesine göre (D)’nin 23.000 TL’lik gelirinden dolayı yıllık beyanname 

verme hakkının bulunmaması ve diğer gelirleri için beyanname vermesi halinde kira 

gelirini beyannameye dahil etme hakkının bulunmamasıdır. Zira GVK’nın 86. maddesinin 

1. bendinin c) altbendine göre gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin beyanname 

verebilmeleri için bu iradın 27.000 TL’yi aşması gerekmektedir. Vakada, bir yıllık kira 

geliri 23.000 TL olan (D)’nin gayrimenkulü için esaslı bir tamirat ve tadilat yapması ve 

gelirinden daha fazla harcamaların bulunması durumu söz konusudur. Gelir vergisi, kural 

olarak bir yıllık kazanç ve iratların safi tutarı üzerinden alınır. Kazanç ve iratların safi 

tutarı giderler hâsılattan (“girdilerden”) düşürülerek hesaplanır. Ancak, gayrimenkul 

sermaye iradı (“kira geliri”) elde edip gelir vergisi tevkifat (stopaj) suretinde ödenen 

mükellefler, GVK’nın 86. maddesinin 1. fıkrasının c) altbendine göre geliri 27.000 TL’nin 

altında kaldığında beyanname verememekte ve giderlerini gösterememektedir. Bu 

durumda, kiranın safi tutarı olan gerçek geliri değil, daha yüksek bir tutar üzerinden 

vergilendirilmekte ve tevkifat (stopaj) yoluyla kendisinden kesilen gelir vergisi daha sonra 

beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisiyle mahsup edilememektedir. Hatta 

mükellefin gideri aldığı kiradan fazla olduğu ve böylece bir gelirin dahi söz konusu 

olmadığı durumlarda gelir vergisi kesilmiş olur. Bu durum, gayrimenkul sermaye iradı 

elde eden mükelleflerin gerçek gelir durumlarının kavranması imkânını ortadan kaldırarak 

mali güce göre vergilendirme hükmüne aykırılık oluşturmakta. Bu ilkenin tahakkuk 

ettirilebilmesi mükelleflerin gerçek mali gücünün en iyi şekilde kavranabilmesine 

bağlıdır. Bu sebeple, mükellef her ne kadar gelir etmiş olursa olsun, bir beyanname verme 

imkânına sahip olması ve beyan ettiği geliri (= hasılat - giderler) üzerinden 

vergilendirilmesi durumunda vergi eşitliği temin edilmiş olacaktır. Bu bakımdan, 

GVK’nın 86. maddesinin 1. fıkrasının c) altbendi Anayasa’nın 73. maddesinin 1. fıkrasına 

aykırılık oluşturmaktadır. 



Yrd. Doç. Dr. Engin Karabulut 
Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı 

11 

 

Anayasa Mahkemesi’nin burada savunulan görüşün aksi yönünde verdiği kararında, 

anılan Anayasa hükmüne aykırılığa karşılık ileri sürdüğü; “Kanunda yazılı belirli bir 

miktarı geçmeyen gayrimenkul sermaye iratlarının beyan edilmemesi suretiyle görece 

olarak düşük bir vergi alacağından Devletin vazgeçmesini, buna karşılık mükellefin de söz 

konusu gayrimenkule dair varsa yapmış olduğu giderlerini beyan etmemesini öngörmekte, 

böylece verginin toplanmasında gereksiz kırtasiyecilikle uğraşılmamakta ve kamu 

alacaklarının tahsilâtının hızlandırılması sağlanmaktadır.” şeklindeki gerekçesi yersizdir. 

Zira devlet Anayasa Mahkemesi kararında kullandığı ifadelerin tersine herhangi bir vergi 

alacağından vazgeçmemektedir. Bilakis, söz konusu vergiyi tevkif yoluyla tahsil 

etmektedir. Mükellefin beyanname vermesini ve gider göstermesini yasaklamakla da mali 

güce göre vergilendirmenin önüne geçmektedir. 

  

II. SONUÇ 

GVK’nın 86. maddesinin 1. bendin c) altbendi, Anayasa’nın 73. maddesinin 1. 

fıkrasına aykırı olup Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi gerekir. 
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II. KANUNİLİK İLKESİ 

Görüldüğü üzere Anayasa’nın 73. maddesinin 1. fıkrasında bulunan kuralın vergide 

eşitlik ilkesinin ifadesi olarak kabul edilebilmektedir. Bu ilkenin aynı maddenin 

3. fıkrasında farklı bir kaide yer almaktadır. Bu kaide uyarınca vergi, harç, resim ve 

benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır. Bu kaidenin temelinde 

kanunilik (veya “kanunuzsuz vergi olmaz”) ilkesi bulunmaktadır.  

Mezkûr madde hükmüne göre, kanunla konulan, değiştirilen veya kaldırılan “vergi”dir. 

“Vergi” tabirinden anlaşıldığı üzere çıkarılması gerekli olan kanunun içeriğinde verginin 

temel (asli) unsurlarının bulunmasıdır. Verginin temel (asli) unsurları, bir verginin tahsil 

edilmesi için gerekli olan her bir şarttır (yani verginin konusu, yükümlüsü, varsa muafiyet 

ve istisnaları, matrah ve indirimleri, nispeti (oranı) veya mutlak miktarı, tarh ile tahsil 

usulleri). Bu şartların bir tanesi kanunda yer almaz ve bunun yerine bir tüzük, yönetmelikte 

veya diğer idari işlemlerde yazılı ise, kanunilik ilkesine karşı aykırılık bulunmaktadır. Bu 

nedenle vergi kanunları, vergiye ilişkin temel unsurları içermek zorundadır. Madem, vergi 

meselelerinde kanun yapma zorunluluğu bulunmaktadır o zaman görev ve yetkili mercii 

kanunkoyucudur.  

Hemen belirtilmelidir ki, kanunilik ilkesinin istisnası anılan 73. maddenin son 

fıkrasında hükme bağlanmıştır. Vergi ile ilgili muaflık, istisnalar, indirim ve oranlar için 

kanunun belirlediği alt ve üst sınırlar arasında bakanlar kuruluna değişiklik yapma yetkisi 

verilebilir. Böylece, Bakanlar Kurulu’nun vergilendirme alanında sahip olacağı yetkinin 

yine kapsamı ve sınırları kanunla çizilmiştir. Kanunkoyucu muaflık, istisnalar ve indirimler 

ile oranlara ilişkin hükümler için kendi düzenleme yetkisinden vazgeçip düzenleme 

yetkisini bir yürütme organı olan Bakanlar Kurulu’na bırakabilmektedir ki bunun için oran, 

muafiyet, istisna ve indirimin üst ve alt sınırlarını belirten bir kanuni yetkilendirme 

kaçınılmazdır.
2
 Sayılan bu hususlar dışında kalan verginin temel (asli) unsurlar 3. fıkra 

kuralı uyarınca kanunla yani kanunkoyucu tarafından belirlenmelidir.  

                                                 
2
 bkz. AYM, E: 1986/20, K: 1987/9 T: 31.03.1987, AYMKD, Sayı: 23, s. 190 
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VAKA ÇALIŞMASI 2 

(KANUNİLİK İLKESİ) 

 

A. VAKA
3
 

Bir hipermarket işleten (H), reklam amacıyla 1.000 adet el ilanları bastırmıştır. Broşür 

şeklinde basılan bu el ilanların dağıtımı yapıldıktan sonra (H) ilan ve reklam vergisi 

ödemiştir. Ödediği bu verginin daha sonra iadesini alabilmek için ilgili belediyelere 

başvuran, ancak olumsuz cevap alan (H), vergi mahkemesi ve Danıştay’ın red 

kararlarından sonra Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Gerekçesinde, ödediği ilan ve 

reklam vergisinin miktarını belediye meclislerinin belirlediğini iddia eden (H) meselenin 

hallini talep etmektedir. 

 

B. SORU 

İlan ve reklam vergisinin alınması Anayasayla uyarlı mıdır? 

 

 NOT: 

 Belediye Gelirleri Kanunu – (eski) madde 96 

A) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen aşağıda yazılı vergi ve 

harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder. 

1. (...) (yürürlükten kaldırılmıştır.) 

2. Kaynak Suları Harcı, 

3. Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı, 

4. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, 

5. Kayıt ve Suret Harcı, 

6. İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar, (Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı) 

7. Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı, 

8. Sağlık Belgesi Harcı, 

9. Bina İnşaat Harcı. 

 

B) Yukarıda sayılanlar dışındaki vergi ve harçların maktu tarifeleri; bu Kanunda belirtilen en alt 

ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik 

farklılıklar gözönünde tutularak belediye meclislerince tespit olunur. 

  

                                                 
3
  Bu vaka, AYM, E. 2010/62, K. 2011/175 sayılı ve 29.12.2011 tarihli karara (R.G. S. 28297, T. 19.5.2012) 

müsteniden yazılmıştır. 
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C. ÇÖZÜM 

BGK (eski) madde 96/B hükmünün Anayasa'nın 73. maddesinin 3. fıkrasına aykırı 

olabilir. 

I. ANAYASA’NIN 73. MADDESİNİN 3. FIKRASINA AYKIRILIK 

Anayasanın 73. maddesinin 3. fıkrasına göre vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülüklerin kanunla konulması gerekmektedir. Bu kural vergi, resim, harç ve benzeri 

mali yükümlülüklerin sadece şekli olarak bir kanunla getirilmiş olması anlamına 

gelmemektedir. Bir vergi veya diğer mali yükümlülüğün kanunla konulmuş sayılabilmesi 

için vergi temel unsurları yasal düzenlemede belirlenmiş olması gerekir. Verginin temel 

unsurları; mükellef, verginin konusu, matrah, tarife, tarh ve tahakkuk usulleri, tahsil 

usulleri, yaptırımlar ve zamanaşımı gibi unsurlardır. Bu unsurlardan bir tanesi dahi kanun 

ile değil de, idari bir düzenleme ile belirlenmemiş ise, bu düzenleme Anayasanın 73. 

maddesinin 3. fıkrasına aykırı olur.   

Vakada, iptali istenilen BGK madde 96/B hükmüne bakıldığında hükmün A kısmında 

sayılan bazı vergi ve harçların maktu tarifelerini belirleme yetkisinin belediye meclislerine 

verildiği görülmektedir. Vergi ve harçların tarifelerini belirleme, bu mali yükümlülüklerin 

miktarını tespit etme anlamına gelmektedir. Anılan kanun hükmüyle vergi ve harçların 

miktarı tespit edilmeyip belediye meclisi kararlarına bırakılmıştır. Böylece vergi bir temel 

unsurunu teşkil eden verginin tarifesi, kanunla değil, idare tarafından belirlenir. Bu durum 

söz konusu vergi ve harçların kanunla konulmadığı anlamına gelmektedir. 

Sonuç olarak, BGK madde 96/B hükmü Anayasanın 73. maddesinin 3. fıkrasına aykırılık 

içermektedir.  

 

II. ANAYASA’NIN 73. MADDESİNİN 4. FIKRASINA AYKIRILIK 

Ancak, Anayasanın 73. maddesinin 3. fıkrasının öngördüğü kanunilik ilkesine istisna 

niteliğinde aynı maddenin 4. fıkrasında bir hüküm bulunmaktadır.  

Bu hükme göre “vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar 

içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir” durumdur. Görüldüğü 

gibi, verginin belirli temel unsurların (muaflık, istisnalar, indirimler ve oranlar) tamamıyla 

kanunla belirlenmesi gerekmemektedir. Alt ve üst sınırların belirlenmesi yeterli olup geri 
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kalan ayrıntılar kanunkoyucu tarafından ancak Bakanlar Kuruluna tevdi edilebilir.      

İtiraz konusu kuralda, belediye gelirleri arasında yer alan bazı vergilerin maktu 

tarifelerini, kanunda belirlenen alt ve üst sınırlar arasında kalmak kaydıyla belirleme 

yetkisi belediye meclislerine verilmiştir. Bu kurala göre, vergilemenin temel unsurlarından 

olan verginin tarifesinin alt ve üst sınırları belirlenmiştir. Verginin tarifesi, Anayasanın 73. 

maddesinin 4. fıkrasında anılan temel unsurlarından (muaflık, istisnalar, indirimler ve 

oranlar) biri değildir. Belediye meclislerine verilen tarife belirleme yetkisi, sadece 

kanunkoyucu tarafından kullanılabilmektedir. Bu yönüyle kural Anayasanın 73. 

maddesinin 4. fıkrasının istisna hükmü kapsamına girmemektedir.            

Ayrıca, ilgili kurala göre tarife belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna değil belediye 

meclislerine verilmiştir. Anayasanın 73. maddesinin 4. fıkrasının aksine bir hüküm içeren 

kural bu yönüyle de anılan anayasal norm ile uyarlı değildir. 

  

III. SONUÇ 

BGK madde 96/B Anayasanın 73. maddesinin 3. ve 4. fıkraları ile vazedilen hükümlere 

aykırı olduğundan Anayasa Mahkemesi, başvuru konusu hükmü iptal etmelidir. 
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B. KANUNLAR 

Kanun, yasama organı tarafından kanun adı altında ve kanun yapma usullerine uygun 

olarak çıkartılan yazılı, objektif, sürekli ve soyut kaideler olarak tanımlanmaktadır. 

Anayasa’nın 73. maddesinin 3. fıkrasında hükme bağlanan vergide kanunilik ilkesinin 

gereği, verginin temel unsurları ile ilgili düzenlemeler için kanuna hukuki ihtiyaç 

bulunmaktadır. Temel unsurların haricinde Türk vergi kanunlarında çok seyrek de olsa örf 

ve âdete ilişkin hükümler yer almaktadır. Örneğin, ticari teamüllerle uygun miktardaki 

iskontoların KDV matrahına dâhil olmadığı belirtilmektedir (KDVK m. 25/a). 

Maddi yükümlülüğe ilişkin kanunlar: Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, 

Katma Değer Vergisi Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanu 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu vs. Usule ve vergilendirmenin biçimsel yönüne ilişkin 

vergi kanunları: Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun. 

I. VERGİ KANUNLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 

Her devlet, ülkesi üzerinde vergilendirme yetkisine sahiptir. Devletler, kendi sınırları 

içinde gerçekleşen vergiyi doğuran olayları (mülkilik prensibi) ve sınırları dışında olsa bile 

kendisiyle vatandaşlık veya ikametgâh bağı bulunan kişilerin ülke sınırları dışındaki vergi 

doğuran olaylarını (şahsilik prensibi) vergilendirmeye çalışırlar. Vergi kanunlarının 

tatbikinde şahsilik ilkesine yer verilmekle birlikte, uygulama esas itibariyle mülkilik ilkesi 

temeli üzerine kurulmuştur. 

Mülkilik prensibi ve şahsilik prensibi aynı olaya, ikidevlet tarafından uygulandığı 

vakit, devletlerarası yetki çatışmasına neden olur. Egemen devlet olarak bir ülkenin 

uyguladığı mülkilik ilkesi ile diğerinin uyguladığı şahsilik ilkesinin çatışmasından çifte 

vergilendirme kaynaklanabilir. Vergileme alanında ortaya çıkan uluslar arası çifte 

vergilendirme sorunu uluslararası hukukun ilkelerine göreyapılan uluslar arası çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşmaları yoluyla çözümlenmeye çalışılmaktadır. Mülkîlik 

ilkesi, egemenlik alanında oluşan bütün vergiyi doğuran olaylar ve konular o ülkenin 

kanunlarına göre vergiye tâbi tutulur. Bu bağlamda, mülkîlik ilkesi vergi hukukunda 

kaynak ilkesi olarak ifade edilmektedir. Vergilendirilmesi gereken ekonomik değerin hangi 

ülke ekonomisinde yer aldığı ve/ya da kaynaklandığı dikkate alınarak hangi devletin 

vergilendirme yetkisine sahip olması ilkesi denir. Kanunlar, bir devletin ülkesindeki 
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milletin egemenliğini kullanrak ülke içerisinde yaşayan vatandaş ve yabancılara aynı 

ölçüde tatbik edilir. Kanunların ülkede uygulanması mülkilik ilkesinin bir sonucudur.  

Bunun yanında, bir ülkenin çıkardığı kanunlar, ülke dışında yasayan vatandaşlara da 

uygulanır. Buna ise, kanunların uygulanmasında şahsilik ilkesi denir. Şahsîlik ilkesi, vergi 

hukukunda aynı adla anılsa da, farklı esasa dayandırılmaktadır. Bu ilkeye göre, kişinin 

sadece vatandaşlık bağı (tabiiyet ilkesi) ile bağlı olduğu devletin vergilendirme yetkisine 

tâbi olduğu benimsenmemektedir. Ayrıca, kişinin belli bir süre bir ülkede ikamet etmesinin 

de bu ilkenin uygulanması bakımından aranması gerekmektedir (ikametgah ilkesi). 

Vergi kanunlarımızın uygulanmasında hem kaynak hem de şahsilik (ikametgah) 

ilkelerinin geçerli olduğunu görüyoruz. Örneğin, Türkiye'de yerleşmiş sayılan yabancı bir 

kişi, kazanç ve iratlardan dolayı GVK'ya göre, Türk vatandaşları ile aynı vergi 

yükümlülüğüne tabidir. Aynı zamanda, GVK’ya göre, Türkiye'de yerleşmiş sayılan Türk 

vatandaşı yurt dışından sağladığı kazanç ve iratlar üzerinden de Türkiye'de vergi ödemek 

zorundadır. Buna karşılık, yabancı ülkede ikamet eden Türk vatandaşlarının, bu ülkeden 

elde ettikleri kazançlardan vergi alınmaması, şahsilik ilkesinin bir istisnasıdır. 

II. VERGİ KANUNLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 

Anayasa'ya göre kanunların uygulanabilmesi için yayınlanmaları şarttır (m. 89). Ancak, 

kanunlar yayımlandıkları tarihte otomatik yürürlüğe girmez. Yürürlü maddesinde herhangi 

bir tarih belirtilmemiş olan kanun, kanunların yayımlanması ve yürürlüğe girmesine ilişkin 

1322 sayılı kanun gereğince Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 45 gün sonra 

yürürlüğe girer. 

Yürürlükten kalma süresi kanunda belirtilmiş olan kanunlar dışında diğer kanunların ne 

zaman yürürlükten kalkacağı önceden bilinmez. Bu nedenle, ne zaman yürürlükten 

kalkacağı önceden belirtilmeyen kanunun yürürlükten kaldırılması,  çıkartılacak yeni bir 

kanunla mümkün olur. 

Kanunların zaman bakımından uygulanmasında en önemli sorun, çıkarıldıkları tarihten 

önceki olaylara uygulanıp uygulanmayacağıdır. Kanunlar, kural olarak yürürlüğe girdikleri 

tarihten sonraki olaylara uygulanır. Bundan çıkan sonuç, kanunların yürürlüğe girmeden 

önceki olaylara uygulana mamasıdır (kanunların “gerçek” geriye yürümemesi ilkesi). 

Vergi kanunlarının geriye yürümesi, baslıca iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi, 

vergilendirme dönemi sona ermeden veya vergilendirme işlemi henüz tamamlanmadan 

önce çıkarılan bir kanunun vergilendirme dönemi basından itibaren hüküm ifade etmesi 
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veya henüz tamamlanmamış bir olayı kapsaması seklindedir. Bu durumda kanunların 

gerçek olmayan geriye yürütülmesinden söz edilir. 

İkincisi, vergilendirme dönemi sona ermedikten veya vergilendirme işlemi 

tamamlandıktan sonra çıkarılan bir kanunun sona eren vergilendirme dönemi veya 

tamamlanmış olan vergilendirme işlemini de kapsamasıdır. Bu durumda, gerçek geriye 

yürümeden söz edilebilir.  
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C. MİLLETLERARASI VERGİ ANTLAŞMALARI 

Milletlerarası antlaşmalar, vergi hukukunun bir diğer kaynağı olarak görülebilir. Veri 

alanında milletlerarası antlaşmalar, en az iki devlet veya milletlerarası kuruluş (örneğin 

Avrupa Birliği) arasında yapılabilen hukuki işlemlerdir. Milletlerarası antlaşmalar, ilk 

aşamada genellikle Dışişleri ve Maliye Bakanlığı memurları tarafından hazırlanarak paraf  

(hukuki bağlayıcılığı olmayan, gördüm veya okudum anlamına gelen bir işaret) edilir. Bu 

taslağın, yasama organı tarafından çıkarılacak bir kanun ile onayının uygun bulunması ve 

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması gerekir (Anayasa m. 90). Anayasaya göre usulüne 

uygun olarak yürürlüğe konulan anlaşmalar kanun hükmündedir ve bunlar hakkında 

Anayasaya aykırılık iddiası ile AYM' ye dava açılamaz (Anayasa m. 90/5). 

Vergi hukukunda en sık karşılaşılan antlaşmalar, çifte vergilendirmeyi önleme 

antlaşmalarıdır. Çifte (veya mükerrer) vergilendirme, ülke sınırlarını aşan bir olay veya 

durumun (örneğin uluslararası satış) hukuki neticesinde meydana gelmesi bir sorundur. 

Zira ülke sınırlarını aşan olay veya durumlarda birden fazla devletin vergilendirme 

yetkisinin alanına girilmesi söz konusu olduğundan dolayı aynı olay veya durumda birden 

fazla vergilendirme gündeme geliyor. Bu tür olay veya durumlarda cifte vergilendirmenin 

önüne geçmek için ilgili devletler arasında vergi anlaşmaları yapılır ki bu anlaşmalara çifte 

vergilendirmeyi önleme antlaşmaları denir. Bu antlaşmaların dışında vergi kaçakçılığını 

önlemeye yönelik idari işbirliği veya bilgi alış-verişini sağlamak üzere yine vergi 

antlaşmaları yapılmaktadır. 
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D. BAKANLAR KURULUNUN İŞLEMLERİ 

I. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER 

Anayasanın 91. maddesine göre, yasama organı bir yetki kanunu ile Bakanlar Kuruluna 

bazı konularda bir düzenleyici işlem olan, ancak maddi anlamda kanun gücünde olan 

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) çıkarma yetkisi verebilir. Yetki kanunu, 

çıkarılacak KHK'nın amacını, kapsamını, ilkelerini, yetkinin kullanma süresini ve bu süre 

içerisinde ne kadar kararname çıkarılacağını belirtir. KHK, olağanüstü zamanlarda 

Anayasadan alınan yetkiye dayandırılabilir. 

KHK'lar Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün TBMM'nin onayına sunulur. TBMM'ye 

sunulmayan veya TBMM tarafından reddedilen kararnameler yürürlüğe girmez veya 

yürürlükten kalkar. Bunun yanı sıra, KHK'lar AYM denetimine tabidir ve Anayasaya 

aykırılıkları gerekçesiyle iptal edilebilir. 

“Temel haklar", "kişi hakları ve ödevleri" ile "siyasi haklar ve ödevler" konularında 

KHK ile düzenleme yapılamaz. Anayasa'nın 73. maddesinde düzenlenmiş olan "vergi 

ödevi", "siyasi haklar ve ödevler" bölümünde yer aldığından, KHK ile vergiye ilişkin 

düzenleme kural olarak yapılamayacağı görüşü bulunmaktadır. Ancak, bu kuralın bir 

istisnası vardır: savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanunu uygulamasında, 

Anayasa'da yer alan bu sınırlama ortadan kalkar. Bu sebeple sıkıyönetim ve olağanüstü 

hallerde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun, Anayasa'dan aldığı 

bu yetki ile vergi hukukuna ilişkin KHK çıkartabiliceği görüşü bulunmaktadır. Ne var ki, 

kanaatimizce bu görüş Anayasanın 73. maddesinin 3. fıkrasında yer alan kanun kaydı ile 

bağdaşmamaktadır. KHK’lar kanun hükmünde olsa da bir kanun yani kanunkoyucunun 

çikardığı normlar değildirler. Dolayısıyla, vergilerin temel unsurları KHK’lar hükümleri ile 

düzenlenememektedir. O halde bu mevzuda KHK’lar vergi hukukunun kaynaklarından 

sayılmamalıdır.       

II. BAKANLAR KURULU KARARLARI (KARARNAMELER) 

Bakanlar Kurulu, yürürlükteki Anayasa ve kanunlara aykırı olmamak üzere yürütmeye 

ilişkin her türlü kararı alabilir. Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), Başbakan ve Bakanlar 

tarafından imzalandıktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ve Resmî Gazete’de 

yayımlanan kararlardır. Bu kararların, Anayasaya ve kanunlara aykırılığı konusunda 

Danıştay'da iptal davası açılabilir. 
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Anayasanın 73. maddesinin 4. fıkrasına göre, "Vergi, harç, resim ve benzeri mali 

yükümlülüklerin muaflık, istisna, indirim ve oranlarına ilişkin hükümlerinde, kanunun 

belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kurulu'na 

verilebilir.". Böylece BKK’lar, kanunla verilmiş bir yetkiye dayalı olarak çıkarılabilir. Bu 

yetkilendirme, vergi kanunlarında (örneğin, KDVK m. 28) veya VUK’ da 

düzenlemektedir.
4
 

III. TÜZÜKLER 

Tüzükler, kanunların uygulanmasını kolaylaştırmak veya kanunların emrettiği hususları 

düzenlemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır ve Danıştay incelemesinden 

geçerek Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanır (Anayasa 

m. 115). Tüzükler, kanunları açıklayıcı ve yorumlayıcı kurallar olarak, yol gösterici 

niteliğine sahiptirler. Tüzükler, kanunların uygulamasını kolaylaştıracak veya kanunların 

emrettiği bazı hususları, kanunlara nazaran biraz daha ayrıntılı olarak düzenlemek amacı 

ile çıkarılır. 

Vergilerin kanuniliği ilkesi (AY m. 73 f. 3) gereğince, tüzüklerle yeni bir verginim 

temel unsurları konulamaz, mevcut vergiler değiştirilemez veya kaldırılamaz. Verginin 

temel unsurlarına ilişkin olmayan huuslarda tüzükle düzenlemeler oldukça azdır (örneğin 

“Emlak Vergisinde Matrah Olacak Vergi Değerinin Takdirine İlişkin Tüzük”). 

  

                                                 
4
  Ayrıca, Anayasanın 167. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre, Bakanlara Kurulunun, ithalat, ihracat ve 

diğer dış ticaret işlemleri üzerine kanunlarla belirlenmiş olan vergilerin dışında ek mali yükümlülükler 

koymakla yetkilendirilebilir. 
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E. MALİYE BAKANLIĞININ İŞLEMLERİ 

I. YÖNETMELİKLER 

Anayasa'nın 124. maddesine göre yönetmelikler, başbakanlık, bakanlıklar ve kamu 

tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren, kanunların ve tüzüklerin uygulamasını 

göstermek ve bunlara aykırı olmamak üzere çıkardıkları yazılı normlardır. Yönetmeliğin 

Resmi Gazete’de yayımlanıp yayımlanmayacağı kanunla belirtilir. Yönetmelikler hakkında 

kanunlara aykırılık sebebiyle Danıştay’da iptal davası açılabilmektedir.  

Yönetmelikler, verginin temel unsurları hakkında düzenleme yapamazlar. Temel unsur 

olmayan hususlarda çıkarılan yönetmeliklere örnek olarak, “Sakatlık İndiriminden 

Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulaması 

Hakkında Yönetmelik” ile “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği” gösterilebilir. 

II. BAKANLIK KARARLARI 

Vergi kanunlarında bazı düzenlemelerin bir veya birkaç bakanlık tarafından 

yapılacağını belirtebilmektedir. Bu durumlarda ilgili bakanlıkların kararı ile düzenleme 

yetkisi kullanılmaktadır. Şu kadar ki, vergide kanunilik ilkesi gereğince ancak vergilen 

temel unsurları dışında kalan konularda bakanlıkların karar alma yetkisi olabilir. Bu tür 

kararlara örnek olarak katma değer vergisinde beyannamenin şekil ve muhtevasının 

düzenlenmesine ilişkin Maliye (Gümrük) Bakanlığı kararları gösterilebilir (KDVK m. 42). 

Bu gibi hallerde verilen yetkiyi kullanarak ilgili bakanlıkların aldıkları kararlar vergi 

uygulamasında kaynak niteliğindedir.  

III. MALİYE BAKANLIĞININ GENEL TEBLİĞLERİ 

Genel tebliğler vergi kanunlarının uygulanmasını kolaylaştırmak üzere Maliye 

Bakanlığınca (daha doğrusu Maliye Bakanlığı adına Gelir İdaresi Başkanlığınca) çıkarılan 

ve kanunların açıklanmasını ve yorumlanmasını kapsayan genel nitelikteki direktiflerdir. 

Bu tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanır. Hukuki nitelikleri itibariyle genel tebliğler iki 

çeşittir: düzenleyici tebliğler (“uygulama tebliği”) ve “yorum tebliğleri”. 

Düzenleyici tebliğler, kanunların Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkiler çerçevesinde 

yapılan ve yeni hükümler getiren düzenlemeleri kapsayan tebliğlerdir. Örneğin, Vergi Usul 

Kanunun 315. maddesinin 1. cümelsi amortisman oranlarının Maliye Bakanlığı tarafından 
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tespit edilmesini öngörmektedir. Düzenleyici tebliğler bağlayıcı hükümler içerir ki hukuka 

aykırılıkları gerekçesiyle dava konusu yapılabilirler. 

Yorum tebliğleri, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, vergi kanunlarını açıklayan, 

ancak bağlayıcı olmayan genel tebliğlerdir. Bakanlık, bu tebliğler ile vergi kanunlarının 

uygulanmasıyla ilgili olarak, gerekli açıklamaları yapmak ya da sıkça sorulan hususlarda 

idarenin yeknesaklığını sağlamak üzere kendi idari teşkilatına hitaben emiredici beyanda 

bulunmaktadır. Bu grup genel tebliğler vergi yükümlülerini (bağlayıcı) hüküm tesis 

etmediğinden dolayı yargı mercileri vergi uygulamalarına ilişkin sorunların çözümünde, bu 

tebliğlerde yer alan görüşleri esas almak zorunda değildir. Bununla birlikte, mahkemeler 

tarafından iptal edilemezler. 

IV. MALİYE BAKANLIĞININ GENELGELERİ 

Genelgeler (“genel yazılar“), herhangi bir konuyla ilgili olarak kamu kuruluşlarının 

nasıl hareket edeceklerini göstermek amacı ile Başbakanlık ya da bakanlıkların bağlı 

kuruluşlara gönderdiği yazılardır. Vergilendirme ile ilgili genelgeler, vergi 

uygulamalarında yol gösterici mahiyettedir. 

Vergilendirmeyle ilgili bazı konularda Maliye Bakanlığının kendi teşkilatına 

gönderdiği bu çeşit yazılar, idarenin içyapı ve ilişkileri ile alakalıdır. Vergi daireleri, 

genelgelerde gösterilen ilkeler doğrultusunda organize olup hareket etmek zorundadırlar.  

V. MALİYE BAKANLIĞININ SİRKÜLERLERİ 

Sirküler, tereddütlü konular hakkında belirlenmiş olan özelgelerin kamuoyuna 

duyurulmasına ilişkin vergi idaresinin açıklamalarıdır. Bu açıklamaların amacı, vergi 

mevzuatına ilişkin uygulamalarda müphem ve çok sayıda vergi yükümlülerin tereddüt 

ettiği hususlarla ilgili olarak tüm yükümlülerin aynı istikamette hareket etmelerini 

sağlamaktır. 

VI. MALİYE BAKANLIĞININ AÇIKLAYICI ÖZELGELERİ (MUKTEZALARI) 

Özelge (mukteza), vergi uygulamaları bakımından tereddüde düsen herhangi bir 

mükellefin şahsi başvurusu üzerine vergi idaresinin kişiye özel olarak yaptığı yazılı bir 

açıklamadır.  

VUK’un "mükelleflerin izahat talebi" baslığını taşıyan 413. maddesinin ilk iki fıkrasına 

göre vergi yükümlüleri, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'ndan veya bu hususta yetkili kılınan 
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makamlardan, vergi uygulaması bakımından yeterince açık ve anlaşılır olmayan hususlar 

hakkında yazı ile izahat isteyebilir. GİB, kendisinden istenecek izahatı, özelge ile 

cevaplandırabileceği gibi, aynı durumda olan tüm mükellefler bakımından uygulamaya yön 

vermek ve açıklık getirmek üzere sirküler de yayımlayabilir. 

Vergi yükümlüsü kendisine bir özelge ile tebliğ edilen izahata uygun olarak hareket 

ettiklerinde, daha sonra verilen izahatın yanlış olduğu ve yükümlünün hukuka aykırı bir fiil 

işlediği ortaya çıksa da ne bir vergi cezası ne de bir gecikme faizi uygulanır (VUK m. 369 

f. 1). 
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F. MAHKEME KARARLARI  

I. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 

AYM, Anayasanın 148. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kanunların, KHK’ların ve 

TBMM İçtüzüğünün kural olarak şekil ve esas bakımından Anayasaya uygunluğunu 

denetleyen bir yüksek mahkemedir. Vergi konularında AYM iptal davası (AY m. 150), 

itiraz yolu (AY m. 152) ve bireysel başvuru (AY m. 148 f. 3) sebebiyle karar verme görev 

ve yetkisine sahiptir. Bu kapsamda, dava veya başvuru kosusu vergi kanunları veya 

idarenin genel ve birel düzenleyici işlemlerini kısmen veya tamamen iptal edebilir. 

AYM’nin kararları kesin olup yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, 

gerçek ve tüzel kişileri bağlar (Anayasa m. 153 f. 1 ve 6). AYM’nin bir vergi kanunu iptal 

etmesi durmunda karar gerekçeli olarak Resmî Gazete’de yayımlanarak veya mahkemenin 

belirlediği yürürlük tarihinden itibaren (bir yılı aşkın olmamak şartıyla) yürürlüğe girer ki 

bu karar geriye yürümez. 

II. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI 

İçtihadı birleştirme, bir mahkemenin verdiği kararlarda benimsediği görüşleri 

birleştirme anlamına gelmektedir. Görüşlerin birleştirilmesinin amacı, mahkemenin geçmiş 

ve gelecek kararlarında birlik ve bütünlüğü sağlamaktır. İçtihadı birleştirme kararları, adli 

davalarda Yargıtay, idari davalar (vergi davaları dâhil) Danıştay tarafından alınır ve Resmi 

Gazete'de yayımlanır. 

Danıştay, vergi davalarında kendi bünyesindeki dairelerin benzer konularda farklı karar 

ve uygulamaları engellemek ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bir üst kurul olan 

İçtihadı Birleştirme Kurulunu toplayarak yeni bir karar alır. Bu kararlara, Danıştay daire ve 

kurulları ile mahkemeler ve idare uymak zorundadır. Başka bir ifadeyle, bu kararlar benzer 

olaylarda Danıştay dairelerini, bölge idare mahkemelerini, idare ve vergi mahkemelerini ve 

idareyi bağlayıcı niteliktedir. 

III. DİĞER YARGI KARARLARI 

Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, Danıştay Vergi Dava Daireleri ve 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından alınan kararlar sadece alındığı davada 

tarafları bağlar. Bundan dolayı, vergi idaresi veya mahkemeler benzer olaylarda göz 

önünde bulundurmak ve uygulamak zorunda değildir. Ancak şu belirtilmelidir ki, 
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Danıştay’ın Vergi Dava Daireleri ile Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun müstekar 

(yerleşmiş) içtihat haline gelmiş olan kararları hukuken bağlayıcı olmamak ile beraber 

uygulamada genellikle dikkate alınmaktadır. Maliye Bakanlığı davaların artmasını 

önlemek amacıyla kendi idari teşkilatına bazen bu tür kararlara uyulması gerektiği 

yönünde genelgeler yayımlamaktadır. 
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G. BİLİMSEL GÖRÜŞLER (DOKTRİN=ÖĞRETİ) 

Hukuk alanında çalışan bilim adamlarının hukuki konular ve sorunlar hakkındaki 

düşünce ve görüşleri, bir yandan yürürlükteki hukuk kurallarının neler olduğunu, nasıl 

yorumlanması gerektiğini ortaya koyarak yargı organları ve idareye; diğer yandan da bu 

kuralların eksikliklerinin ve olması gerekeni göstererek yasama organına ışık tutmaktadır. 

Bilimsel görüşler, uyulması zorunlu bir hukuk kaynağı olmamaktadır. Fakat belirli bir 

hukuki konu üzerinde müttefik olup genel kannat haline gelen görüşler uygulamada göz 

önünde bulundurulmaktadır. Özellikle sorunların/uyuşmazlıkların çözümünde bilimsel 

yayınlarda (kitap, makale, tebliğ metni vb.) savunulan görüşlerin argümanlarından yeri 

geldiğinde faydalanılmaktadır.  
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2. KISIM 

VERGİ BORCU 

Anayasa’nın 73. maddesinin 1. fıkrasında yer alan hükümde bir vergi ödeme 

yükümlülüğünden bahsedildiği görülmüştür. Böylelikle, vergi ödemek bir yükümlülük 

olarak doğrudan Anayasa aracılığıyla tesis edilmektedir. Yükümlülüğün konusu (edimi) 

vergi ödemektir. Ödeme edimini içeren yükümlülüğün yerine borç tabiri kullanıldığından 

vergi ödeme yükümlülüğünden ziyade vergi borcu tabiri tercih edilmektedir.s  

A. VERGİ BORCUNUN DOĞMASI 

Vergi borcu, vergi alacağı ile aynı hukuki ilişkinin iki ayrı ucu gibidir. Kanunkoyucu 

bu durumu, VUK’un 19. maddesinin 2. fkırasında “vergi alacağı mükellef bakımından 

vergi borcunu teşkil eder.” çümlesi ile başka bir deyişle ifade eder. Vergi borcu ve vergi 

alacağı aynı hukuki ilişkiden doğar ki vergi alacağı doğdu anda vergi borcu doğar. Vergi 

alacağının nasıl ve ne zaman doğduğu ile ilgili en önemli hüküm VUK’un “vergiyi 

doğuran olay” başlıklı 19. maddesinin 1. fıkrasında bulunmaktadır. Bu fıkrada, vergi 

alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun 

tekemmülü ile doğacağı hüküm altına alınmıştır. Vergi kanunu tabiri, VUK’un 3. 

maddesinin A) kısmının 1. fıkrasına göre Vergi Usul Kanunu ile bu kanun hükümlerine 

tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder. Söz gelimi, Katma Değer Vergisi Kanunu 

10. maddesinin a) bendinde vergiyi doğuran olayın mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde 

malın teslimi veya hizmetin yapılması anında meydana geleceğini hükme bağlamıştır. 

Böylelikle, anılan madde bendine göre katma değer vergisini doğuran olay (vergiye tabi) 

malın teslimi veyahut hizmetin ifasıdır. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca vergiyi doğuran 

olay, gerçek kişilerin geliridir ki gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği 

kazanç ve iratların safi tutarıdır (m. 1). Emlak Vergisi Kanunu’na göre vergiyi doğuran 

olay ise Türkiye sınırları içerisinde bir bina veya bir arazinin maliki olmaktır.     

I. VERGİ BORCUNUN ESASLARI 

Vergiyi doğuran olayın vergi kanunlarında vergi borcunun bağlandığı olay olduğu 

kanunda öngörülmüştür. Devlet, vergilendirme yetkisini bu olayın gerçekleşince 

kullanabilmektedir. Ancak, vergilendirme yetkisinin kullanımı için tek başına bir vergi 

kanunu yeterli değildir. 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"nun 37. 
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maddesinin 2. fıkrası gereğince kamu gelirlerinin kanuni dayanaklarının bütçede 

gösterilmesi ile birlikte yasama organı tarafından, gelirlerin toplanması hususunda yürütme 

organına yetki verilmesi zorunludur. Bu sebeple, her yıl bütçe kanununa bağlı (C) 

cetvelinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri gelirlerine dayanak teşkil eden 

temel hükümler yer almalıdır (“ön izin ilkesi”). Bütçe kanunu ile izin verilmemesi hâlinde 

hukuki sonucun ne olduğu konusu tartışmalıdır. Bütçe kanunundaki izni vergi borcunun 

doğması için bir ön-şart olarak kabul eden bir görüşe göre hukuki sonuç, ilgili yılın vergi 

borcu hiç doğmamış olmasıdır ki vergi kanunu o yıl askıda kalır. Diğer bir görüş ise, devlet 

ile vergi borçlusu arasında bulunan vergi borç ilişkisini devlet teşkilatı içerisinde yasam 

organı ile yürütme organı arasındaki yetkilendirme ilişkisinden ayırt etmektedir. Bütçe 

kanununda bulunan izin yasama organının yürütme organını vergi alma hususunda verdiği 

yetkidir. İç ilişkide bu yetki olmadan vergilendirme işlemleri yapılamasa da dış ilişkide 

devlet ile mükellef arasında vergi borç ilişkisi kurulmuş olabilir. 

Bir verginin konulması için bir (vergi) kanunu gerekmektedir (AY m. 73 f. 3). Bu 

kanunda vergiyi doğuran olay yer almalıdır. Her bir vergi türü için öngörülen vergiyi 

doğruan olayın farklı olmasıyla birlikte genel unsurları açısından benzerlik göstermektedir. 

Bu genel unsurlar; verginin mevzuu (konusu), muafiyet ve istisna olarak ele alınabilir. 

Vergiyi doğuran olayın bu genel unsurları, vergi borcunun dayandırıldığı esaslardır. 

1) Vergi Mevzuu (Konusu) 

Verginin mevzuu, verginin üzerinden alındığı şeydir. Bu şey ekonomik bir değer, 

hukuki bir muamele, fiziki bir varlık, bir fiil, bir olay gibi maddi ya da gayrimaddi bir 

unsur olabilir. Vergi konusui, vergi kanunlarında öncelikli olarak düzenlenmektedir. 

Örneğin, KVK’nın 1. maddesinde kurmlar vergisinin konusu, madde sayılı olan 

“kurumların kazançları” şeklinde tanımlanmıştır.  

2) Muafiyet 

Muafiyet, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir kişinin, kısmen veya 

tamamen, sürekli veya geçici olarak vergi dışı tutulması biçiminde tanımlanabilir. 

Muafiyet, bir kişinin mükellefiyet bakımından vergi dışında kalması anlamına gelir. 

Muafiyet, ancak mükellef nitleliğini taşıyan bir kişi için söz konusu olabilir. Örneğin, ticari 

faaliyette bulunarak kazanç elde eden kişiler, Gelir Vergisi Kanunu bakımından ticari 

kazanç elde ettiğinden gelir vergisi mükellefi sayılır. Ancak, bu kişilerden sabit bir iş yeri 
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olmadan ve işlerinde motorlu nakil vasıtası kullanmaksızın faaliyet gösterenler “esnaf 

muaflığı” kapsamında gelir vergisinden muaftır.   

3) İstisna 

İstisna ise, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir konunun, kısmen veya 

tamamen, sürekli veya geçici olarak vergi dışı bırakılması şeklinde tanımlanabilir. İstisna, 

vergi konusunda kısıtlamayı ifade eder. 

İstisnaya örnek olarak, KDV ihracat istisnasını gösterilebilir. KDVK’ya göre ticari 

faaliyet kapsamında yapılan mal teslimleri katma değer vergisine tabidir. Ancak, aynı 

kanunun “istisnalar” bölümünde, ihracat teslimleri, yani mallarını yurt dışına satışı vergi 

dışı tutulmuştur. Dolayısıyla istisna hükümleri ile bir verginin konusunu teşkil eden bir 

unsur vergi dışı bırakılabilmektedir. 

II. VERGİ BORCUNUN TARAFLARI 

Vergi borcunun doğması ile bir vergi borç ilişkisi kurulur. Bu borç ilişkisinin tarafları 

bulunmaktadır. Borç ilişkisinin bir tarafında vergi alacaklısı bulunurken diğer tarafında 

mükellef yer almaktadır.   

1) Vergi alacaklısı 

Vergi borç ilişkisinin bir tarafında vergi alacaklısı bulunmaktadır. Vergi alacaklısı, 

vergi borcunun ifasını talep edebilen taraftır. Türk vergi sistemin içerisinde vergi borç 

ilişkisine alacaklı olarak taraf olan kamu idareleri; devlet (Türkiye Cumhuriyeti), il özel 

idareleri ile belediyelerdir.   

2) Vergi Yükümlüleri 

a) Mükellef 

Vergi borç ilişkisinin diğer tarafında mükellef bulunmaktadır. Mükellefin kim olduğu 

VUK’un 8. maddesinin 1. fıkrasında belirlenmiştir. Anılan fıkrada, mükellef vergi 

kanunlarına (VUK m. 3/A f. 1) göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel 

kişi olarak tanımlanmıştır. Buna göre, mükellef vergi borçlusu olan herbir kişidir. Fakat 

bununla da sınırlı olmamaktadır. Vergi borçlusu olmak için vergi borcunun doğmuş olması 

gerekmektedir. Bunun için de vergiyi doğuran olayın gerçekleşmiş olması gerekmektedir. 

Ancak, vergiyi doğuran olayın henüz gerçekleşmeden mükellefiyetin başladığını bazı 
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kanun hükümleri göstermektedir. Örneğin, VUK’un 153. maddesine göre belirli 

“mükelleflerden işe başlıyanlar” işe başlamalarını vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. 

Böylece, henüz işe başlarken hatta başlamadan önce de mükellef olmak mümkündür. Bu 

sebeple, mükellef olmak için vergi borcunun doğmuş olması gerekmemektedir. 

Dolayısıyla, vergi borcunun doğuşu anında borç kime ait ise o mükelleftir velev ki vergi 

borcu henüz doğmamış olsun. Vergi borçlusu olmak için kişinin çoğu zaman vergiyi 

doğuran olayı kendi şahsında gerçekleştirmiş olması gerekse de, esasen vergi kanunlarının 

kimi vergi borçlusu olarak kabul ettiğine bakılmalıdır.  

Vergi borçlusu genelde aynı zamanda verginin mali yükünü taşıyandır. Ancak, bazı 

vergi türlerinde bu farklıdır yani veri borçlusu (mükellef) verginin taşıyıcısı (yüklenicisi) 

değildir. Örneğin, KDV’ye tabi bir satış işleminde kural olarak KDV borçlusu satıcıdır, 

oysa satıcı KDV’yi alıcıdan alır. Alıcı vergiyi satıcıya öder, satıcı da vergiyi ödedik vergi 

dairesine öder. Dolayısıyla, satıcı vergi dairesine karşı KDV’nin borçlusu ve mükellefi, 

alıcı ise verginin taşıyıcısıdır. Alıcının mükellef olmaması durumu satıcı ile arasında 

yapılacak bir sözleşme ile kural olarak değiştirilemez. VUK’un 8. maddesinin 3. fıkrasına 

göre “vergi kanunlarıyla kabul edilen hâller müstesna olmak üzere, mükellefiyete 

müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.” Alıcı ile satıcı arasında yapılan bir 

sözleşme ile alıcı vergi dairesine karşı mükellef durumunu getirilemez. Böyle bir sözleşme 

ancak tarafları bağlar. Vergi dairesi sözleşmeyi dikkate almaksızın mükellef olan satıcıdan 

vergiyi tahsil edebilirken satıcı sözeleşme gereğince alıcıdan vergiyi kendi adına adına 

ödemesini talep edebilir.        

Bir gerçek kişinin mükellef olabilmesi için fiil ehliyetine sahip olması 

gerekmemektedir. Küçük veya kısıtlılar da mükellef olabilmektedir. Zira VUK’un 9. 

maddesinin 1. fıkrasına göre mükellefiyet için kanuni ehliyet şart değildir. Mükellef olma 

sıfatını taşıyan tüzel kişiler, öncelikle her türlü özel hukuk tüzel kişidir (dernek, vakıf veya 

ticaret şrketleri). Bunun yanı sıra, vergi alacaklısı olmayan kamu tüzel kişileri (örneğin 

vakıf üniversiteleri) mükellef olabilmektedir. Şunun belirtilmesi gerekir ki, mükellef 

olabilmek, VUK’un 8. maddesinin 1. fıkrasındaki tanımın aksine, ne gerçek ne de tüzel 

kişi olmayı gerektirmektedir. Hatta kişi dahi olmak gerekmemektedir. Zira VUK’un 10. 

maddesinin 1. fıkrasında vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin 

mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler teşekkülü idare 

edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir. Bu kural ile kanunkoyucu 
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dolaylı olarak (ne gerçek ne de) tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef (veya vergi 

sorumlusu) olabileceğini kabul etmektedir. Kuralda tüzel kişiliği olmayan teşekkülere 

örnek olarak vakıf ve cemaatler verilmiştir. Vakıa, vergi hukukunda daha sık karşılaşılan 

adi şirkette tüzel kişiliği olmayan başka bir teşekküldür. Örneğin Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 1. maddesinin d) bendi ile 2. maddesinin 7. fıkrasına göre kurumlar vergisi 

mükellefi olan iş ortaklıkları hukuki hüviyet olarak bir adi şirkettir. O halde, tüzel kişiliği 

olamayan teşekküllerin dahi mükellef sıfatını haiz olabilmektedirler. Bir hukuki kişilik 

gerektmediğinden dolayı mükellefiyet için kural olarak, medeni hukukta borç ilişkisine 

katılmak önemli olan hak ehliyeti ile fiil ehliyeti vergi hukukunda aranmaz. Doktrinde bu 

ehliyet türlerin yerine “vergi ehliyeti” esas alınır. Vergi ehliyeti, kanunda tarif 

edilmediğinden müphem bir terimdir. Genelde mali güce sahip olma olarak anlaşılır.
5
 Bu 

anlaşıya yani hukuki bir bakış açısının esas alınmadığına bir delil olarak VUK’un 9. 

maddesinin 2. fıkrası gösterilebilir ki, bu fıkrada vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak 

edilmiş olması mükellefiyeti kaldırmayacağı öngörülüştür. Söz gelimi, illegal uyuştucu 

ticareti yapanların mükellef olup ticari kazancına göre gelir vergisi ödemesi hukuken 

mümkündür. 

b) Vergi Sorumlusu 

Mükellefin yanı sıra vergi yükümlüleri arasında zikredilen bir vergi sorumlusu 

bulunmaktadır. Vergi sorumlusu kavramı VUK’un 8. maddesinin 2. fıkrasında 

tanımlanmaktadır. Şöyle ki, vergi sorumlusu verginin ödenmesi bakımından alacaklı olan 

vergi dairesine
6
 muhatap olan kişidir. Mükellefin tanımda olduğu gibi vergi sorumlusunun 

tanımında da kişi terimi kullanılmaktadır. Hâlbuki VUK’un 10. maddesinin 1. fıkrasından 

anlaşılacağı üzere vergi sorumlusu olabilmek bir hukuki kişilik gerektirmemektedir. Hiçbir 

hukuki kişiliğe sahip olmayan teşekküllerde vergi sorumlusu olma sıfatını taşıyabilir.     

Vergi sorumlusu, vergi borçlusu olan mükellefin vergi borcunu üstlenmemektedir. 

Sadece vergi mükellefinin adına ödeme yapar ve bununla kendisinin değil onun vergi 

borcunu ifa eder. Vergi borcu bakımından vergi sorumlusu üçüncü kişi olarak borç ifa 

faaliyetinde bulunur. Vergi borcu bir para borcu olduğundan dolayı şahsen ifası zorunlu 

                                                 
5
  Böyle bir görüşün hukuken sorunludur çünkü mali güce sahip olmak Anayasa’ya göre vergi borçlusu 

olabilmek için yeterli olmamaktadır. Anayasa’nın 73. maddesinin 1. fıkrasında, “herkes” sözcüğünden 

anlaşıldığı üzere mali gücün yanı bir de hukuki kişilik aranmaktadır. 
6
  Vergi dairesi; mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir (VUK m. 4 

f. 1). 
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olmamaktadır. Mükellefi şahsında olan vergi borcunun mükellef tarafından ödenmesi 

gerekli değildir. Vergi sorumlusu ise vergiyi ifa etmekle yükümlü olduğu durumlarda ifa 

etmekle yükümlü olan kişidir. Sonuç olarak, vergi dairesi vergiyi borçlu olan mükelleften 

değil vergi sorumlusundan alıyor. Söz gelimi, ücretli çalışanın işvereni ücreti öderken 

bordro da yazılı kesintileri yaparak öder. Brüt (gayri safi) ücretten kesintiler yapıldıktan 

sonra geri kalan net (safi) ücret çalışana ödenir. Kesintilerden biri gelir vergisidir. İşveren 

gelir vergisi çalışanın ücretinden kesip vergi dairesine ödüyor. Bu kesme faaliyetine vergi 

tevkifatı veya vergi stopajı denir. Kesintiyi yapan işveren gelir vergisi mükellefi değildir 

çünki mükellef geliri elde eden yani çalışandır. O halde, işveren vergi sorumlusudur (bkz. 

VUK m. 11). 

Vergi sorumlusunun ödeme yükümlülüğü mükellef veya başka bir kişi ile yapacağı bir 

sözleşme ile de değiştirilemez zira VUK’un 8. maddesinin 3. fıkrası gereğince, “vergi 

kanunlarıyla kabul edilen hâller müstesna olmak üzere, vergi sorumluluğuna müteallik özel 

mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz”. 

Aynı borç için hem mükellef hem de vergi sorumlusu olunmaz. Ne var ki, Vergi Usul 

Kanunu’nun muhtelif maddelerinde “mükellef” tabirini kullanılırken “vergi sorumlusu” 

tabiri geçmemektedir. Örneğin, VUK’un “Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili 

Olanlar” başlıklı 377. maddesinin 1. fıkrasında mükelleflerin tarh edilen vergilere karşı 

vergi mahkemesinde dava açabilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu madde hükmünün 

mefhum-u muhalifi, vergi sorumlularının dava açma hakkının bulunmamasıdır. Ancak, 

VUK’un 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince, Vergi Usul Kanunu’nun 8. maddeyi müteakip 

maddelerinde geçen “mükellef” tabiri vergi sorumlusunu da şamildir yani kapsamaktadır. 

Böylece, VUK’un 377. maddesinin 1. fıkrasında geçen “mükellef” tabiri ile vergi 

sorumlusu da hükmün kapsamına girmektedir. 

c) Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 

VUK’un 10. maddesinde kanuni temsilcilerin ödev ver sorumluluğundan 

bahsedilmektedir. Maddenin 1. fıkrasında tüzel kişilerin, küçüklerin, kısıtlıların ile vakıf ve 

cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları 

halinde bunlara düşen ödevler kanuni temislcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare 

edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir. Mükellef veya vergi 
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sorumlusu olma halinde yerine getirilecek ödevler, VUK’un “Mükellefin
7
 Ödevleri” 

başlıklı İkinci Kitabı’nda (m.153 ila mük. m. 257) yer almaktadır. Mesela, işe başlamayı 

bildirme (VUK m. 153) ödevi mükelleflerin bir ödevidir. Bu ve diğer ödevleri, ne tüzel 

kişiler ne kısıtlılar ne küçükler ne de tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kendileri yerine 

getiremezler. Her ne kadar sayılan ödevler, temsil veya idare edilenlere ait olsa da kanun 

ifa yükümülüğünü temsil ve idarecilere vermiş bulunmaktadır. Bu yükümlülük yerine 

getirilmediği takdirde 2. fıkrada öngörülen sorumluluk söz konusu olur.   

VUK’un 10. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesinde 1. fıkrada yazılı olanların (temsil 

ve idareciler) temsil veya idare edilenlerin ödevlerini yerine getirmemeleri yüzünden 

mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınmayan 

vergi ve buna bağlı alacaklar kanuni ödevlerini yerine getirmeyenlerin varlıklarından 

alınır.
8
 Temsilci ve idarecilerin temsil ve idare edilenlerin ödevlerini yerine 

getirmemelerinin sonucu onların vergisel sorumluluğudur. Bu sorumluluk ancak mutlak bir 

sorumluluk olmamakta ve belirli şartlarla bağlı kalmaktadır. Öncelikle, ödevlerin yerine 

getirilmemesi yüzünden vergi ve buna bağlı alacakların temsil veya idare edilenden 

(kısmen dahi olsa) alınamamış olması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla, ödevin yerine 

getirilmemesi ile alacakların tahsil edilememesi arasında bir illiyet bağının bulunması 

gerekmektedir. Ne var ki, ödevi yerine getirmeyenin (failin) bir manevi unsuru veya 

kusuru aranmamaktadır. Ayrıca, temsil edilen tüzel kişi tasfiye haline girmiş veya tasfiye 

edilmiş ise de kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait 

sorumlulukları etkilenmez (VUK m. 10 f. 4). 

Kanuni temsilcinin sorumluluğunu düzenleyen VUK’un 10. maddesinin yanında bir diğer 

kanun maddesi bulunmaktadır ki bu da AATUHK’nın “Kanuni Temsilcilerin 

Sorumluluğu” başlıklı mük. 35. maddesidir. Bu maddenin 1. fıkrası, VUK’un 10. 

maddesinin 2. fıkrasına benzemektedir. Anılan yerde, tüzel kişilerle küçüklerin ve 

kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından 

tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme 

alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi 

mal varlıklarından bu Kanun (AATUHK) hükümlerine göre tahsil edilir. AATUHK’nın 

mük. 35. maddesinin 2. fıkrası, 1. fıkranın yabancı şahıs veya kurumların Türkiye'deki 

                                                 
7
  Mükellefin yanı sıra vergi sorumlularının da ödevli haline gelmesi VUK’un 8. maddesinin 4. fıkrasının 

bir gereğidir. 
8
 Aynı sorumluluk hükmü Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri için caridir (VUK 

m. 10 d. 2 c. 2). 
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mümessilleri hakkında da uygulanacağı hükmüyle VUK’un 10. maddesinin 2. fıkrasının 

2. cümlesine denktir. Hatta AATUHK’nın mük. 35. maddesinin 3. fıkrası, tıpkı VUK’un 

10. maddesinin 4. fıkrasıdır; bu maddeninin 4. fıkrası da, şu maddenin 3. fıkrası ile 

neredeyse aynıdır. AATUHK’nın 35. maddesinin 5. ve 6. fıkraları Anayasa 

Mahkemesi’nin E. 2014/144, K. 2015/29 sayılı ve 19.03.2015 tarihli kararıyla
9
 iptal 

edilmiştir. 

 

  

                                                 
9
 R.G. S. 29315, T. 03.04.2015 
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VAKA ÇALIŞMASI 3 

(KANUNİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU) 

 

A.  VAKA
10

 

(T) A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olan (Y), 16.08.2012 tarihinde yönetim kurulundan 

ayrılmıştır. Bu durum 13.05.2013 tarihli ticaret sicili gazetesinde tescil edilir. (T) A.Ş.’nin 

2012 dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden tarh edilen kurumlar 

vergisi 30.04.2013 tarihine kadar ödenmesi gerekirken ödenmemiştir. Vergi dairesi 

kurumlar vergisi şirketten alamayınca tahsil amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla (Y) adına 

ödeme emri düzenlemiştir. Buna gerekçe olarak, Y’nin halen şirketi temsil yetkisi 

bulunmasını göstermiştir. (Y), kanuni temsilcilikten ayrılması nedeniyle bir 

sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürerek adına düzenlenen ödeme emrine karşı iptal 

talebiyle vergi mahkemesine başvurmuştur. 

 

B.  SORU 

Mahkemenin esasa yönelik kararı nasıl olmalıdır? 

  

                                                 
10

  Bu vaka, DANIŞTAY 9.D., E. 2009/588, K. 2012/3021 sayılı ve 24.5.2012 tarihli karara (Dan. Der. S.  

131, s. 369) müsteniden yazılmıştır. 
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C.  ÇÖZÜM 

Vergi mahkemesi, davayı esastan inceleyip (Y) adına düzenlenen ödeme emrinin 

hukuka aykırı olması şartıyla bu idari işlemi iptal etmesi gerekir. Ödeme emrinin bir 

kanuni dayanağının olmaması durumunda hukuka aykırı olur. 

I. (Y)’NİN VUK M. 10 F. 2 C.1’E GÖRE VERGİSEL SORUMLULUĞU 

(Y) adına düzenlenen ödeme emrinin kanuni dayanağı, VUK’un 10. maddesinin 2. 

fıkrasının 1. cümlesi olabilir. 

1) Mükellef Veya Vergi Sorumlusu 

İlk olarak, bir mükellef veya vergi sorumlusunun var olması gerekir. Bunlar 

tüzelkişiler, küçükler, kısıtlılar, vakıflar veya cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan 

teşekküller olabilir.  

(T) A.Ş. bir ticaret şirket olduğundan tüzel kişiliğe sahiptir (TTK m. 124, 125) ve 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. ve 2. maddeleri uyarınca kurumlar vergisi mükellefidir. 

Bu bakımdan sorumluluğun ilk şartı gerçekleşmiştir. 

2) Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi 

İkini şart olarak, mükellef veya vergi sorumlusuna ait vergi ödevlerinin yerine 

getirilmemiş olması gerekir. VUK’un “mükelleflerin ödevleri” başlığını taşıyan ikinci 

kitabında mükellefin yükümlü olduğu ödevler yer almaktadır. Bu ödevler, VUK’un 8. 

maddesinin 4. fıkrasına göre aynı zamanda vergi sorumlusunun yükümlü olduğu 

ödevlerdir. 

Vakada tarh edilmiş 2012 yılına ait olan kurumlar vergisi ödenmemiştir. Vergiyi 

ödeme yükümü “mükellef veya vergi sorumlusuna düşen bir ödev” olması durumunda, 

kanuni temsilcinin sorumluluğunun ikinci şartı yerine gelmiş olacaktır. Ne var ki, kanun 

153. Madde ve devamında “mükelleflerin ödevleri” arasında vergiyi ödeme yükümünü 

saymamıştır. Buna rağmen, Danıştay’ın yerleşik içtihadına göre bu yüküm VUK’un 10. 

maddesinin 1. fıkrası kapsamında “mükellefe veya vergi sorumlusuna düşen bir ödev” 

olarak kabul edilmektedir. Bu görüş ise, kanuni dayanaktan yoksundur. Vergi borcunu ifa 

etme yükümü, VUK’un 153. madde ve devamında mükellef ve vergi sorumlusunun 

ödevlerinin arasında yer almadığı gibi aynı kanunun 110 ila 112. maddelerinde bazı 
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hükümlere bağlanmıştır. Burada kanunkoyucunun vergiyi ödeme yükümünü kanunun 

“mükellefin ödevleri” başlıklı kısmında unutarak öngörmediği iddia edilemez. 

Anayasa’nın 73. maddesinin başlığı (“vergi ödevi”) ilk bakışta Danıştay’ın görüşüne 

destek olarak ileri sürülebileceği düşünülebilse de, kanunkoyucu bu terimi Vergi Usul 

Kanunu’nda benimsemeyip farklı bir kavram dizgesi kullandığını görmekteyiz. İçerik 

itibariyle Anayasa’ya aykırı olmayan VUK hükümlerine göre, vergiyi ödeme yükümü 

anılan kanunun 10. maddesi kapsamında mükellef veya vergi sorumlusuna düşen bir ödev 

olarak mütalaa edilemeyecektir. Bu nedenle, vakada kanuni temsilcinin sorumluluğu için 

gerekli olan ikinci şart gerçekleşmemiştir.  

3) Kanuni Temsilci 

Bir kanuni temsil ilişkisinin ve kanuni temsilcinin var olması gerekir. Anonim 

şirketlerde yönetim kurulu üyeleri şirketin kanuni temsilcisidir (TTK m. 365 c. 1). Vakada 

(Y)’nin (en azından 16.08.2012 tarihine kadar) (T) A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi olduğu 

belirtilmiştir. Buna göre sorumluluğun ikinci şartı olan kanuni temsilcilik ilişkisinin 

gerçekleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu noktada belirlenmesi gereken bir başka husus da (Y)’nin kanuni temsilci olarak 

sorumluluğunun doğduğu sırada devam edip etmediğidir. Vakada verilen bilgilere göre 

(Y), 16.08.2012 tarihinde yönetim kurulundan ayrılmış ve bu durum 13.05.2013 tarihli 

ticaret sicili gazetesinde tescil edilmiştir. Bu durumda ticaret siciline tescil tarihi TTK m. 

36 hükümlerine göre yönetim kurulundan ayrılma tarihi olarak kabul edileceğinden 

(Y)’nin kanuni temsilcilik görevi 13.05.2013 tarihinde sona ermiş olacaktır. Sonuç olarak, 

(Y)’nin yönetim kurulu üyesi ve dolayısıyla da kanuni temsilci olduğu anlaşılmaktadır. 

Sorumluluğu doğuran olayın gerçekleştiği sırada kanuni temsilcilik ilişkisi olduğundan 

(Y), şirketin vergi borcundan sorumlu tutulamayacaktır. 

4)   Alacağın Mükellef/Vergi Sorumlusundan Alınamaması 

Vergi ve buna bağlı alacakların tamamen veya kısmen mükelleflerin veya vergi 

sorumlularının varlıklarından alınamamış olması gerekir. Fer’ilik ilkesine dayanan bu 

şartın gerçekleşebilmesi için vergi alacağının ödeme zamanında ödenmiş olması 

durumunda öncelikle mükellef veya vergi sorumlusundan tahsiline gidilmesi ve bunlara 

karşı cebri icra yollarının da tüketilmesi buna rağmen vergi alacağının tahsil edilememiş 

olması gerekir. 
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Vakada vergi dairesi vergi alacağının mükelleften yani (T) A.Ş.’nin mal varlığından 

alamamıştır ve bu sebeple alacağının takibi sonuçsuz kalmıştır. Böylece, vergi alacağının 

ödeme zamanında ödenmediği belirtilmiş olsa da vergi ve buna bağlı alacakların tamamen 

mükellefin mal varlıklarından alınamamış olması şartı gerçekleşmiştir. 

5) İlliyet Bağı 

Kanuni temsilcinin sorumluluğunun bir diğer şartı, kanuni temsilcinin mükellef 

ödevlerinin birini yerine getirmemesi “yüzünden” vergi alacağının tamamen veya kısmen 

mükellefin varlıklarından alınamamasıdır. Başka bir ifadeyle söyleyecek olursak; vergi 

alacağının mükelleften tahsil edilememesi ile vergi ödevlerinin yerine getirilmemesi 

arasında illiyet bağının olması gerekir. Vakada yerine getirilmeyen vergi ödevini, 2012 

dönemine ait kurumlar vergisi (Y) tarafından mükellef olan (T) A.Ş. adına zamanında 

ödenmemesini kabul edersek, bu ödememe davranışı ile verginin şirketin mal varlığından 

alınamaması arasında bir illiyet bağının yani bir sebep-sonuç ilişkisinin bulunması 

gerekir. Ne var ki, vergi alacağının tahsil edilememiş olmasının bu verginin 

ödenmemesinden kaynaklandığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Zira vergi 

alacağının şirketin varlıklarından alınamaması haczedilecek malının bulunmamasının bir 

sonucudur. Böylece, şirketin haczedilecek malının verginin ödeme zamanına bulunmuş 

ancak daha sonra tüketilmiş olması halinde verginin zamanında ödenmemesi ile şirketin 

mal varlığından alınamaması arasında sebep-sonuç ilişkisi olabilir. Buna karşılık, eğer 

verginin ödenmesi gereken zamanda şirketin mal varlığı bulunmamaktaydı ise verginin 

şirketin mal varlığından alınamaması verginin ödenmemesinin değil, daha evvel şirketin 

mal varlığının tükenmesinin bir sonucudur. Verginin ödenmesi gereken zamanda şirketin 

yeterince mal varlığının olduğunu ve vergi ödenmeyince bu mal varlığının tükendiğini 

iddia ve gerektiğinde ispat etmesi gereken taraf vergi dairesidir. Şirketin o zamanki mal 

varlığı ile ilgili bir bilgiye sahip değilse illiyet bağı şartının gerçekleşip gerçekleşmediğini 

tespit etmek mümkün değildir. Bu sonuç, ispat yükümlüsü olan vergi dairesinin aleyhine 

işler ve illiyet bağı şartının gerçekleşmediği kabul edilir. Dolayısıyla da vergi ödevinin 

yerine getirilmemesi ile vergi alacağının tahsil edilememesi arasında bir illiyet bağının 

bulunması şartı gerçekleşmemiştir. 

6) VUK M. 10’A Göre Hukuki Sonuç 

(Y), VUK’un 10. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesine göre (T) A.Ş.’nin vergi borcu için 
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sorumlu değildir. Dolayısıyla, anılan kanun hükmü dava konusu ödeme emrinin kanuni 

dayanağı değildir. 

II. (Y)’NİN AATUHK MÜK. M. 35 F. 1’E GÖRE KANUNİ TEMSİLCİ 

SORUMLULUĞU 

(Y) adına düzenlenen ödeme emrinin kanuni dayanağı AATUHK’nın mükerrer 35. 

maddesinin 1. fıkrası olabilir. Bu madde hükmü gereğince, (Y) ortağı olduğu (T) A.Ş.’nin 

kurumlar vergisi borcu için sorumlu olabilir. 

1) AATUHK Mük. M. 35 F. 1’in Uygulanabilirliği (“amme alacakları”) 

Mükerrer 35. maddenin 1. fıkrasının metnine bakıldığında vergi alacaklarından söz 

edilmeyip sadece “amme alacakları” ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. Bu durumda 

maddenin vergi alacakları bakımından uygulanabilirliği “amme alacakları” ifadesinin 

vergi alacaklarını da kapsayıp kapsamadığına göre belirlenecektir. 6183 sayılı Kanun’un 

“Kanunun Şümulü” başlığını taşıyan 1. maddesinde kullanılan “Devlete, vilayet hususi 

idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme 

masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları 

…” ifadesine bakıldığında vergi alacaklarının da amme alacakları arasında sayıldığı 

görülmektedir. Buradan hareketle kanuni temsilcilerin sorumluluğuna ilişkin mükerrer 

maddenin vergi alacaklarını da kapsadığını, dolaysıyla da kanuni temsilcilerin vergisel 

sorumluluğunun tespitinde uygulanabileceğini söyleyebiliriz. Danıştay ise bu konuda; 

mükerrer maddenin genel olarak amme alacaklarını kapsayan bir düzenleme içerdiği,  

VUK’un 10. maddesinin ise sadece vergi alacaklarına ilişkin bir düzenleme olduğu ve bu 

nedenle mükerrer 35. maddeye nazaran özel hüküm niteliği taşıdığından hareketle 

mükerrer maddenin kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluğunun belirlenmesinde 

uygulanamayacağı şeklinde özetlenebilecek bir görüş benimsemektedir. Ancak mükerrer 

maddeye 5766 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen ek ikinci fıkra dikkate alındığında 

Danıştay’ın bu görüşünün hukuka uygun olmadığı görülecektir. Zira anılan fıkranın 

“Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan 

hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz.” şeklindeki 

ifadesinden açıkça anlaşılacağı üzere kanun koyucu, 10. maddedeki hükümlere rağmen 

mükerrer 35. maddenin uygulanmasını istemektedir. Bu fıkra hükmünü, Anayasa 

Mahkemesi E. 2014/144, K. 2015/29 sayılı ve 19.03.2015 tarihli kararıyla belirlilik 
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ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmiştir. Fakat iptal sebebi kanunkoyucun, 

AATUHK’nın 35. maddesinin 1. fıkrasının VUK’un 10. maddesinin yanı sıra 

uygulanabileceği görüşü olmamaktadır. Bu sebeple, Anayasa Mahkemesi’nin kararına 

rağmen kanunkoyucunun görüşü AATUHK’nın 35. maddesinin 1. fıkrasının 

uygulanabilirliği lehinde bir delil olmaya devam etmektedir.      

2) AATUHK Mükerrer 35. Maddesine Göre Kanuni Temsilcinin Sorumluluğunun 

Şartları 

a) Amme Borçlusu  

Kanuni temsilcinin sorumluluğu için aranan ile şart, amme borçlusu olarak bir tüzel 

kişi, küçük, kısıtlı veya tüzel kişiliği olmayan bir teşekkülün bulunmasıdır. (T) A.Ş.’nin 

tüzel kişiliğinin bulunduğu daha önce tespit edildiğinden olayda bu şart sağlandığı 

görülmektedir. 

b) Amme Alacağının Tahsil Edilememesi Veya Edilemeyeceğinin Anlaşılması 

İkinci şart olarak, amme alacağının amme borçlusunun (tüzel kişilerle küçüklerin ve 

kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin) mal varlığından 

tamamen veya kısmen tahsil edilememiş olması veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmış 

olması gerekir. 

Tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının ne anlama 

geldiği 6183 sayılı Kanun’un “Kanundaki Terimler” başlığını taşıyan 3. maddesinde 

açıklanmıştır. Buna göre; 

Tahsil edilemeyen amme alacağı terimi: 

Amme borçlusunun bu Kanun hükümlerine göre yapılan mal varlığı araştırması 

sonucunda haczi kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının 

satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin amme alacağını karşılamaması gibi 

nedenlerle tahsil edilemeyen amme alacaklarını, 

Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı terimi: 

Amme borçlusunun haczedilen mal varlığına bu Kanun hükümlerine göre biçilen 

değerlerin amme alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen amme 

borçlusundan aranılan amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin 

anlaşılması gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen takip muamelelerinin herhangi bir 
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aşamasında amme borçlusundan tahsil edilemeyeceği ortaya çıkan amme alacaklarını 

ifade etmektedir. 

Vakada “tahsil edilemeyen amme alacağı” şartı gerçekleşmiş olabilir. Bu şartın 

gerçekleşmiş sayılabilmesi için yapılan mal varlığı araştırması sonucunda amme borçlusu 

(T) A.Ş.’nin haczedilebilecek bir mal varlığının bulunmaması veya haczedilen mal 

varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin (T) A.Ş.’nin borçlu olduğu 

kurumlar vergisi alacağını karşılamaması gibi nedenlerle tahsil edilememiş olması 

gerekiyor. Vakada vergi dairesinin tarh ettiği 2012 dönemine ait kurumlar vergisi 

ödenmemiş ve (T) A.Ş.’den de alınamamıştır. Bundan vergi dairesinin herhangi bir haciz 

girişiminde bulunmadığı değil, aksine şirketten verginin alınamamış olması ve verginin 

belli bir sebeple tahsil edilememiş olması anlamına gelir. Sonuç olarak, vakada ikinci 

şartın da yerine geldiği saptanabilmektedir. 

c) Kanuni Temsilci 

Üçüncü şart ise, (Y)’nin (T) A.Ş.’nin kanuni temsilci olmasıdır. Bu şartın hangi 

safhada gerçekleşmiş olması gerektiği ile ilgili ilk anda bir tereddüt olabilir. (Y)’nin hangi 

anda kanuni temsilci olması gerektiğiyle ilgili bir hüküm AATUHK’nın mükerrer 35. 

maddesinin 5. fıkrasında bulunmaktadır. Anılan fıkra hükmüne göre, vergi alacağının 

doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci farklı şahıslar olmaları 

halinde bu şahısları vergi alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur. Böylece, 

(Y)’nin ya vergi alacağının doğduğu ya da ödenmesi gerektiği zamanda kanuni temsilci 

olmuş olması gerekir.          

Vakadan anlaşıldığına göre (Y) 16.08.2012 tarihine kadar şirketin yönetim kurlu üyesi 

iken bu görevden ayrılmış ve bu durum 13.05.2013 tarihli ticaret sicili gazetesinde tescil 

edilmiştir. 2012 dönemine ait kurumlar vergisi, 30.04.2013 tarihine kadar ödenmesi 

gerektiğinden ve vergiyi ödeme zamanının bitiminde (Y) yönetim kurulu üyesi olarak 

tescilli olduğundan o tarihte hukuken kanuni temsilci olarak kabul edilir (TTK m. 36). 

(Y)’nin vergi alacağının ödenmesi gerektiği sırada görevde bulunuyor olması bakımından 

sorumluluğun üçüncü şartı da gerçekleşmiştir. 

3) Aatuhk Mükerrer 35. Maddesine Göre Hukuki Sonuç 

(Y) adına düzenlenen ödeme emrinin AATUHK’nın mük. m. 35’e dayandırılabilmesi 

için bu madde ilgili idari makamı (Y)’ye karşı bir ödeme emri düzenlemekle 
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yetkilendirmiş olmalıdır. 

AATUHK’nın mük. 35. maddesi uyarınca, (Y)’nin mal varlıklarından (T) A.Ş.’nin 

borçlu olduğu kurumlar vergisi AATUHK hükümlerine göre tahsil edilir. AATUHK’da 

cebren tahsile ilişkin hükümler 54. madde ve devamında bulunmaktadır. Bu maddeler 

arasında bulunan 55. maddede amme alacağının vadesinde ödemeyenlere, bir ödeme 

emrinin tebliğ olunacağı öngörülmüştür. Buradan hareketle, zamanında ödenmeyen vergi 

borcunun kanuni temsilciden tahsil edilmesi bir ödeme emrinin tebliğ edilmesi suretinde 

yapılacağı söylenebilir. Böylece, (Y)’nin (T) A.Ş.’nin borçlu olduğu kurumlar vergisinden 

sorumlu tutulabilmesi için bir ödeme emrinin düzenlenmesi AATUHK’nın mük. m. 35’e 

dayandırılabilecektir. 

III. Sonuç 

(Y) adına düzenlenen dava konusu ödeme emri AATUHK mükerrer 35. maddenin 1. 

fıkrasına dayandığından ve keza hukuka aykırı olmadığından vergi mahkemesi açılan 

davayı reddetmelidir. 
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ç)  Şirket Ortaklarının Sorumluğu 

Şirket ortakları, genelde şirketin borçlarından doğrudan sorumlu olması şirket türüne 

göre farklılık arzetmektedir. Adi şirket, kolektif ve komandit şirketlerde ortakların 

doğrudan sorumluluğu mevcut iken anonim şirket, limited şirket ve kooperatiflerde böyle 

bir durum söz konusu değildir. Ancak, vergi borçları için bir özel hüküm bulunmaktadır. 

AATUHK’nın “Limited şirketlerin amme borçları” başlıklı 35. maddesinde limited şirket 

ortaklarının doğrudan sorumluluğu hükme bağlanmıştır. Zikredilen maddenin 1. fıkrasına 

göre limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil 

edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya 

sorumlu olurlar ve AATUHK hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. Ortak, payını 

devretse pay sahibi olduğu döneme ait vergi alacağının sorumluluğundan kalkmaz, bilakis 

devralan da sorumluluk altına girmiş olur. Zira anılan maddenin 2. fıkrasında, ortağın 

şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir 

öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen 

sorumlu tutulur. Vergi alacağının doğmasından sonra, ancak henüz ödeme zamanı 

gelmeden önce ortakların değişmesi sorumluluk hükmünde bir şey değişmez, hatta eski 

ortaklar ile birlikte yeni ortaklar da (müteselsilen) sorumlu olur. Bu durum aynı maddenin 

3. fıkrasında, amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay 

sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden 

birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur şekilnde hükme bağlanmıştır. 

(B) Ltd. Şti.’nin bir ortağı olan (O)’ya gönderilen ödeme emrinin hukuka uygun olup 

olmadığının belirlenebilmesi için öncelikle ödeme emrinin konusunu oluşturan borcun 

kanuni muhatabının belirlenmesi gerekir. Söz konusu ödeme emrinin konusunu oluşturan 

vergi ziyaı cezası bir amme alacağı olup vergi cezasının sebebi şirket faaliyetleri 

olduğundan cezanın muhatabının (B) şirketi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu belirleme 

çözüm için yeterli değildir. Bir adım daha ileri gidilerek amme borcunun şirket nezdinde 

ki muhatabının (şirket tüzel kişiliği mi? kanuni temsilci mi? şirket ortakları mı?) da 

belirlenmesi gerekmektedir. (B) şirketi bir limited şirket olduğundan vakada söz konusu 

olan amme borcunun muhatabını belirlemek için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun’un limited şirketlerin amme borçlarını düzenleyen 35. maddesine 

müracaat edilmesi gerekir.   

Madde 35: 
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Limited şirketin amme borçları: 

Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil 

edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya 

sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. 

Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar 

devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre 

müteselsilen sorumlu tutulur. 

Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı 

şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra 

hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur. 
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VAKA ÇALIŞMASI 4 

(LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SORUMLULUĞU) 

A.  VAKA
11

 

(B) Ltd. Şti.'ne 2012 yılına dair vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Vergi dairesi bu cezanın 

şirketten veya şirket müdürlerinden tahsili yönünde herhangi bir işlem yapmadan, cezanın 

tahsili amacıyla şirketin ortağı olan (O) adına 10.2.2014 tarihli ödeme emri düzenlemiştir. 

(O) bu ödeme emrine karşı vergi mahkemesinde dava açmış ve dava dilekçesinde, ne 

şirket hakkında ne de kanuni temsilcileri hakkında takip yollarının tüketilmediği için 

düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmadığını ileri sürmüştür. 

B.  SORU 

(O) adına düzenlenen ödeme emri hukuka uygun mudur? 

  

                                                 
11

  Bu vaka, DANIŞTAY 4.D., E. 2009/2694, K. 2012/955 sayılı ve 22.3.2012 tarihli karara (Dan. Der. S.  

130, s. 296) müsteniden yazılmıştır. 
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C.  ÇÖZÜM 

(O) adına düzenlenen ödeme emri hukuka uygun olabilir. Bunun için bir kanuni 

dayanağının bulunması gerekmektedir. Kanuni dayanağı AATUHK’nın 35. maddesi 

olabilir. 

I. (O)’NUN AATUHK’NIN 35. MADDESİNE GÖRE SORUMLUĞU  

Maddenin ilk fıkrasında limited şirket ortaklarının hangi şartlarda şirketin amme 

borçlarından sorumlu tutulabileceği belirlenmiştir. Vakada bu madde hükmünde sayılan 

şartların yerine gelmiş olması gerekir.  

1) Limited Şirket 

Sorumluluk hükmünün birinci şartı, bir limited şirketinin bulunmasıdır. Vakadaki yer 

alan (B) şirketi bit limited şirketidir. Böylece, sorumluluğun birinci şartı vakada 

bulunmaktadır.    

2) Şirketin Ortağı 

Kanun hükümden ikinci şart olarak sorumlu tutulacak kişinin limited şirketinin ortağı 

olması anlaşılmaktadır. Vakada veri dairesi tarafından sorumlu olarak başvurulan kişi (O), 

(B) Ltd. Şti’nin ortağıdır. Bu sebeple, sorumluluğun ikinci şartının gerçekleştiği tespit 

olunmuştur. 

3) Amme Alacağı 

Sorumluluğun üçüncü şartı, sorumluluk konusunun bir amme alacağı olmasıdır. 

Amme alacağı kavramı AATUHK’nın 3. maddesinde, 1. ve 2. Maddeler şümulüne giren 

alacaklar olarak tanımlanmıştır. AATUHK’nın 1. maddesi kapsamına vergi cezaları 

girmektedir. VUK’un 331. maddesi uyarınca, vergi ziya cezası bir vergi cezasıdır. 

Vakada, (O)’nun sorumlu tutulduğu alacak bir vergi ziyaı cezası alacağıdır. 

Neticede, sorumluluk konusu alacak bir amme alacağıdır. 

4) Tahsil Edilememesi Veya Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılması 

Limited şirketin ortağının sorumluluğu için aranan dördüncü şart, amme alacağının 

limited şirketinden tamamen veya kısmen tahsil edilememiş olması veya tahsil 
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edilemeyeceğinin anlaşılmış olması gerekir. 

Tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının ne anlama 

geldiği 6183 sayılı Kanun’un “Kanundaki Terimler” başlığını taşıyan 3. maddesinde 

açıklanmıştır. Buna göre; 

Tahsil edilemeyen amme alacağı terimi: 

Amme borçlusunun AATUHK hükümlerine göre yapılan mal varlığı araştırması 

sonucunda haczi kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının 

satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin amme alacağını karşılamaması gibi 

nedenlerle tahsil edilemeyen amme alacaklarını, 

Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı terimi: 

Amme borçlusunun haczedilen mal varlığına AATUHK hükümlerine göre biçilen 

değerlerin amme alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen amme 

borçlusundan aranılan amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin 

anlaşılması gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen takip muamelelerinin herhangi bir 

aşamasında amme borçlusundan tahsil edilemeyeceği ortaya çıkan amme alacaklarını 

ifade etmektedir. 

Vakaya bakıldığında vergi dairesinin söz konusu vergi ziyaı cezasını ortak (O)’ya 

başvurmadan önce şirketin mal varlıklarından tahsiline yönelik herhangi bir işlem 

yapmamıştır. Bu sebeple, sorumluluğun dördüncü şartı gerçekleşmemiştir.  

Bu şart da gerçekleşmiş, yani vergi cezasının ortaktan önce şirketin mal varlığından 

tahsili denenmiş olsaydı vakada (O) adına düzenlenen ödeme emrinin AATUHK’nın 35. 

maddesinde öngörülen hukuki sonucun kapsamında değerlendirilip değerlendirilmemesi 

incelenmesi gerekirdi.  

5) Kanuni Temsilci – Ortak Sıralaması? 

Limited şirketi ortakları sermaye hisseleri oranında sorumludurlar ve AATUHK 

hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. 

Vakada, vergi dairesi vergi ziyaı cezasının tahsili için ne şirket ne de kanuni 

temsilciye başvurmadan doğrudan ortak (O)’ya ödeme emri düzenlemiştir. Ortaktan önce 

şirkete başvurulması gerektiği yukarıda tespit edilmişti. Ancak, şirketin yanı sıra bir de 

kanuni temsilciye de ortaktan önce başvurulması gerekip gerekmemesi bir hukuki sorun 

teşkil etmektedir. Nitekim Danıştay konuyla ilgili bir takım kararlar vermiş ve bazılarında 

kanuni temsilcilerin öncelikli olarak sorumlu tutulması gerektiğini savunmuştur. Şu kadar 
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belirtelim ki, kanuni temsilcinin sorumluluk bakımından öncelenmesi ile ilgili herhangi 

hukuki dayanak bulunmamaktadır. Kanuni temsilcinin sorumluluğunu düzenleyen 

AATUHK’nın mük. 35. maddesinde böyle bir hüküm bulunmadığı gibi aynı zaman 

AATUHK’nın 35. maddesinden şirket ortaklarının sadece “yardımcı” sorumlu oldukları 

anlaşılmamaktadır. Bilakis, kanunkoyucunun bu anılan maddenin 1. fıkrasında ortakların 

“doğrudan doğruya” sorumlu tutulacaklarını hükme bağlamakla önce kanuni temsilcinin 

mal varlığına başvurulmasını reddettiği görülmektedir.                     

II. SONUÇ 

Bu durumda vergi cezasının şirket ortağından tahsil edilebilmesi için gereken şartların 

gerçekleşmediğinden vakada söz konusu olan ödeme emrinin hukuka uygun olmadığı 

ortaya çıkmaktadır. 
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d) Vergi Kesenlerin Sorumluluğu  

VUK m. 11’de vergi kanunlarının öngördüğü belli durumlarda, yaptıkları veya 

yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar vergi sorumlusu olarak kabul 

edilmiştir. Buna göre bir işveren, ücretli çalışanına yapacağı ücret ödemesinden, gelir 

vergisini kesmek ve vergi dairesine beyan ederek ödemek zorundadır. Bu durumda, ücretli 

mükellef iken limited şirket vergi sorumlusudur. İşveren, vergi sorumlusu olarak 

mükellefin hem ödeme yükümlülüğünü hem de diğer ödevlerini yerine getirir. 

Mükellef adına yerine getirilmesi gereken ödeme yükümlülüğü yerine getirilmemesi 

hâlinde vergi aslı, gecikme faizi ve vergi cezası vergi kesenlerden istenir. Vergi ödendikten 

sonra, bu ödemeler için kural olarak asıl mükellefe rücu edilebilmektedir. Bu rücu hakkının 

kanuni dayanağı Vergi Usul Kanunu’nda açıklanmamaktadır. Sadece, vergi kesenin 

sorumluluğunun mükellefe rücu hakkını kaldırmayacağı açıkça ifade edilmiştir (VUK 

m. 11 f. 2). Kanaatimizce, rücu hakkının dayanağı TBK’nın sebebpsiz zenginleşme 

hükümlerinde aranmalıdır. 

III. VERGİ BORCUNUN KONUSU (YÜKÜMLÜLÜKLER) 

Vergi borcunun içerdiği ve beraberinde geitrdiği belir vergi yükümlülükleri 

bulunmaktadır. Vergi yükümlülükleri, sadece vergi borçlusunun vergi ödeme 

yükümlülüğünden (maddi vergi yükümülülüğünün) ibaret değildir. Bunun ötesinde, 

yükümlülere yüklenen tüm vergisel yükümlülüleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, vergi 

yükümlülükleri bir takım alt yükümlülük ve ödevleri içeren bir üst kavramdır. Vergi 

ödeme (maddi) yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamaya yönelik bazı şekli 

yükümlülükler (ödevler) öngörülmüştür. Bu sebeple, vergi yükümlülüğü vergilendirme 

ilişkisinde söz konusu olabilecek maddi içerikli yükümlülüklerin yanı sıra, (şekli) ödevleri 

bünyesinde barındırır. Ödevleri, ödeme dışında kalan diğer yükümlülüklerdir. Ödevler, 

ödeme yükümlülüğünün gerçeğe uygun olarak yerine getirilmesi için öngörülmüş usule ve 

biçime ilişkin şekli yükümlülüklerdir.  

1) Bildirimde Bulunma  

Vergi idaresiyle yükümlüler arasındaki bilgi akışını sağlamak üzere VUK’da 

bildirimde bulunma ödevlerini öngörülmüştür. VUK m. 153 vd. hükümleri uyarınca, 

bildirimde bulunma ödevleri bildirilmesi olmak üzere şu başlıklar altında toplanmıştır:  

 İşe başlamayı bildirme 
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 Değişikleri bildirme 

 İşi bırakmayı bildirme 

a) Bildirim Türü 

i. İşe Başlamayı Bildirme 

VUK m. 153: Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine 

bildirmeye mecburdurlar:  

1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;  

2. Serbest meslek erbabı;  

3. Kurumlar Vergisi mükellefleri;  

4. Kolektif ve adi şirket ortaklariyle komandit şirketlerin komandite ortakları.  

Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret 

Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru 

evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı 

bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır. 

Tüccarlarda işe başlamanın belirtileri (VUK m. 154): Tüccarlar için aşağıdaki hallerden 

her hangi biri "İşe başlama" yı gösterir:  

1. Bir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınaî 

faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya 

içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez);  

2. İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekkülle kaydolunmak;  

3. Kazançları basit usulde (1) tesbit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya 

başlamak. 

Serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtileri (VUK m. 155): Serbest meslek 

erbabı için aşağıdaki hallerden her hangi biri "işe başlama"yı gösterir:  

1. Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel iş yerleri açmak;  

2. Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden 

alametleri asmak;  

3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren 

ilanlar yapmak;  

4. Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolunmak.  



Genel Vergi Hukuku 

Ders Notu 

52 

 

Mesleki teşekküllere kaydolunanlardan görevleri veya durumları icabı bilfiil mesleki 

faaliyette bulunmıyacak olanlar bildirmelerinde bu ciheti de açıklarlar. 

İş yeri (VUK m. 156): Ticari, sınaî, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, 

yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve 

spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, 

madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai zirai veya mesleki 

bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir. 

ii. Değişikleri Bildirme 

VUK’a göre adres, iş veya işletmedeki değişikler bildirilmelidir.  

Adres değişikliklerinin bildirilmesi (VUK m. 157): 101. maddede yazılı bilinen iş veya 

ikamet yeri adreslerini değiştiren mükellefler, yeni adreslerini vergi dairesine bildirmeye 

mecburdurlar. 

İş değişikliklerinin bildirilmesi (VUK m. 158): İşe başladıklarını bildiren 

mükelleflerden: 

a) Yeni bir vergiye tabi olmayı;  

b) Mükellefiyet şeklinde değişikliği;  

c) Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi;  

gerektirecek surette işlerinde değişiklik olanlar, bu değişiklikleri vergi dairesine 

bildirmeye mecburdurlar. 

İşletmede değişikliğin bildirilmesi (VUK m. 159): Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil 

bulunan iş yerlerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışları mükellefler vergi dairesine 

bildirmeye mecburdurlar. 

iii. İşi Bırakmayı Bildirme 

Mükellefler işi bırakmayı bildirme ödevi ile de yükümlendirilmişlerdir. 

İşi bırakmanın bildirilmesi (VUK m. 160/1): 153. maddede yazılı mükelleflerden işi 

bırakanlar, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

İşi bırakmanın tarifi (VUK m. 161): Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin 

tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder. İşlerin her hangi bir sebep 

yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz. 

Tasfiye ve İflas (VUK m. 162): Tasfiye ve iflas hallerinde, mükellefiyet vergi ile ilgili 

muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam eder.  
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Bu hallerde tasfiye memurları veya iflas dairesi:  

1. Tasfiye veya iflas kararlarını;  

2. Tasfiyenin veya iflasın kapandığını;  

vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeye mecburdurlar. 

Nakil (VUK m. 163): İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres 

değişikliği sayılır. 

Ölüm (VUK m. 164): Ölüm işi bırakma hükmündedir. Ölüm mükellefin mirası 

reddetmemiş mirasçıları tarafından vergi dairesine bildirilir. Mirasçılardan her hangi 

birinin ölümü bildirmesi diğer mirasçıları bu ödevden kurtarır. 

İşi bırakma bildiriminde bulunmayan mükellef (VUK m. 160/3): İşi bıraktığının tespit 

edilmesi veya bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam 

ettiğine dair bilgi edinilememesi veya başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı 

halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin ve 

mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin vergi incelemesi raporunda tespit 

edilmesi ve belirtilmesi halinde, mükellef işi bırakmış addolunur ve mükellefiyet kaydı 

vergi dairesince terkin edilir. Mükellefiyet kaydının terkin edilmesi, mükellefin işi 

bırakmasından önceki döneme ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. 

b) Bildirim Süresi 

VUK m.168’e göre, gerçek kişiler ve şirketler işe başlama bildirimlerini işe başlama 

tarihinden itibaren 10 gün içinde yerine getirmekle yükümlü tutulmuşlardır. Şirketlerin işe 

başlama bildirimleri ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılmak zorundadır.  

Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve 

değişiklik bildirimlerinin, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde 

mükellef tarafından vergi dairesine yapılması hükme bağlanmıştır.  

c) Bildirim Şekli 

VUK’da bildirmelerin kural olarak yazılı olacağı hükme bağlanmıştır. Ancak istisnai 

olarak defter tutmaya mecbur olmayan mükelleflerden okuma ve yazması olmayan 

mükelleflerin bildirmeleri sözle yapabilmesine imkân tanınmıştır. Bu çekilde yapılacak 

sözlü bildirmelerin tutanakla tespiti gerekmektedir.  

Bildirmenin posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi durumunda, bildirmenin postaya 

verildiği tarih vergi dairesine verilme tarihi yerine geçecektir.  
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2) Defter Tutma  

VUK’da bildirmelerin kural olarak yazılı olacağı hükme bağlanmıştır. Ancak istisnai 

olarak defter tutmaya mecbur olmayan mükelleflerden okuma ve yazması olmayan 

mükelleflerin bildirmeleri sözle yapabilmesine imkân tanınmıştır. Bu çekilde yapılacak 

sözlü bildirmelerin tutanakla tespiti gerekmektedir.  

Bildirmenin posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi durumunda, bildirmenin postaya 

verildiği tarih vergi dairesine verilme tarihi yerine geçecektir.  

a) Defter Tutma Yükümlüleri 

VUK m.172’ye göre, kural olarak defter tutmakla ödevli mükellefler;  

 ticaret ve sanat erbabı,  

 ticaret şirketleri,  

 iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve  

 vakıflara ait iktisadi işletmeler,  

 serbest meslek erbabı ve  

 çiftçilerdir.  

b) Tutulması Gereken Defterler 

Genel olarak tutulması gereken defterler:  

i. Ticari Kazanç Ve Kurum Kazancı Elde Edenlerin Tutacakları Defterler 

Defter tutma ödevi bakımından, ticari kazanç ve kurum kazancı elde edenler “birinci 

sınıf tacir” ve “ikinci sınıf tacir” olarak tasnif edilir.  

Birinci sınıf tüccarlar,  

• Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının 

tutarı (1.1.2013 itibariyle) 150.000 TL veya satışları tutarı (1.1.2013 itibariyle) 200.000 

TL’yi aşanlar,  

• Bunların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı 

(1.1.2013 itibariyle) 80.000 TL’yi aşanlar,  

• 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması hâlinde iş hasılatının beş 

katı ile yıllık satış tutarının toplamı (1.1.2013 itibariyle) 150.000 TL’yi aşanlar,  

• Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler ise iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden 

hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.)  
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• Kurumlar vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler  

• Kendi istekleriyle bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenlerdir. 

Birinci Sınıf Tacirlerin Defter Tutma Ödevi: Birinci sınıf tüccarlar bilanço esasına göre 

defter tutmakla yükümlüdür. Bilanço esasına göre tutulması gereken defterler; yevmiye 

defteri, defterikebir (büyük defter) ve envanter defteridir.  

Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve madde hâlinde 

tertipli olarak yazıldığı defterdir. İşlemler yevmiye defterine muhasebe usullerine uygun 

olarak kaydedilir.  

Defterikebir ise yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak usulüne 

göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.  

Envanter defterine işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda 

çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunmaktadır.  

İkinci sınıf tacirler ise, birinci sınıf tacirlerin dışında kalanlar ve  

kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına 

Maliye Bakanlığınca müsaade edilenlerdir.  

Yeni işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar ikinci 

sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler.  

İkinci Sınıf Tacirlerin Defter Tutma Ödevi  

İkinci sınıf tacirler işletme hesabı esasına göre “işletme hesabı defteri” tutarlar. İşletme 

hesabı defterinde sol taraf gider, sağ tarafı hasılat kısmını teşkil eder.  

Defterin gider kısmına satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen 

veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler yazılır.  

Hasılat kısmına satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen 

paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılat 

kaydolunmaktadır.  

ii. Sınaî Müesseselerin Tutacakları Defterler 

Bazı sektörlerde faaliyet gösteren birinci ve ikinci sınıf tacirlerin ek olarak “imalat 

defteri” ve “bitim işleri defteri” tutmaları öngörülmüştür.  

İmalat işleri defteri, birinci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanların 

tutmakla yükümlendirildiği defterdir. İmalat defterinde satın alınan ve müşteri tarafından 

imalat yapılmak üzere tevdi olunan her nevi iptidai ve ham maddeler, imal edilen ve teslim 

edilen mamul maddeler gibi maddelere ilişkin bilgilere yer verilmektedir. 
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Bitim işleri defteri; boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle 

yapılan bitim işleriyle uğraşan birinci ve ikinci sınıf tüccarların tuttukları defterdir.  

iii. Serbest Meslek Kazancı Elde Edenlerin Tutacakları Defterler 

Serbest meslek erbabı, serbest meslek kazanç defteri tutar. Bununla birlikte serbest 

meslek erbabı olan doktorlar, diledikleri takdirde, yukarıda yazılı malumatı protokol 

defterinde göstermek çartıyla ayrı kazanç defteri tutmayabilirler. Serbest meslek kazancı 

defterinin bir tarafına giderler, diğer tarafı na da hasılat kaydolunur. Defterin gider tarafına, 

yapılan giderlerin nev’i ile yapı ldığı tarih; hasılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve 

miktarı ile kimden alındığı yazılmaktadır.  

iv. Zirai Kazanç Elde Edenlerin Tutacakları Defterler 

Zirai kazanç sahipleri kural olarak “çiftçi işletme defteri” tutarlar. Zirai işletme 

hesabını ihtiva eden çiftçi işletme defterinin sol tarafına GVK’nın ilgili maddelerinde 

gösterilen giderler, sağ tarafına da aynı kanunda gösterilen hasılat kaydolunur.  

GVK m. 53’te düzenlenen şartlara uymayan zirai kazanç sahipleri dilerlerse 

kazançlarının çiftçi işletme defteri yerine bilanço usulünde tutulmasını isteyebilirler.  

c) Defter Tutma Ödevinin Zaman Bakımından Tabi Olduğu Esaslar 

VUK m.172’e göre, defter tutma ödevi ticaret ve sanat erbabı, ticaret şirketi, serbest 

meslek erbabı gibi sıfatların kazanılmasıyla, yani “işe başlama” tarihi ile başlar.  

VUK m.174’e göre, defterler hesap dönemi itibarıyla tutulur. Hesap dönemi kural 

olarak takvim yılıdır. Takvim yılı dönemi faaliyet ve işlemlerinin mahiyetine uygun 

bulunmayanlar için, müracaat üzerine Maliye Bakanlığının 12’şer aylık özel hesap 

dönemleri belli edebilmesi mümkündür.  

Kayıtlar her hesap dönemi başında açılır ve sonunda kapatılır.  

Yeniden işe başlama veya işi bırakma durumunda hesap dönemi içinde bir yıldan eksik 

olan faaliyet süresi hesap dönemi sayılır  

3) Defter Tasdik Ettirme  

Defterleri tutma ödeviyle yükümlendirilen mükelleflerin kural olarak bu defterleri 

(defterikebir) tasdik ettirme ödevleri bulunmaktadır.  

Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgâhın bulunduğu yerdeki noter veya 

noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından tasdik olunur. Ayrıca, menkul kıymet 
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ve kambiyo borsasındaki acenteler için tasdik makamı borsa komiserliğidir. Anonim ve 

limited şirketlerin kuruluş aşamasında defterlerin, şirket merkezinin bulunduğu yerde 

ticaret sicili memuru tarafından da tasdikine imkân tanınmıştır.  

Defterler, hesap döneminden önce gelen son ayda. Yeniden içe başlayanlar, sınıf 

değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni 

mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma 

tarihinden başlayarak on gün içinde defterlerini tasdik ettirmek zorundadır. Hesap dönemi 

içinde yeni defter kullanılmaya mecbur olunması hâlinde, yeni defterler kullanmaya 

başlamadan önce tasdik ettirilmek zorundadır.  

4) Kayıt Nizamı  

Tutulacak defter ve kayıtların dili, para birimi, kayıt süresi gibi kayıt düzenindeki gaye, 

mükelleflerin kayıtlarını yeknesak, açık ve anlaşılır hâle getirmektir.  

Defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Bununla birlikte, Türkçe kayıtlar 

bulunmak şartıyla defterlerde başka dilden kayıt yapılmasına izin verilmiştir.  

Kayıt ve belgelerde kullanılacak para birimi ise Türk para birimidir. Belirli şartlarda, 

sermayesinin en az %40’ı ikametgâhı, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan 

kişilere ait olan işletmelere, kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle 

tutmalarına Bakanlar Kurulunca izin verilebilir.  

Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de 

düzenlenebilir. Şu kadar ki, yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk 

parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.  

VUK göre, kayıtlara ilişkin yasaklanan davranışlar:  

 defterlerde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırların, 

çizilmeksizin boş bırakılması ve atlanması,  

 ciltli defterlerin sayfalarını ciltten koparmak,  

 tasdikli müteharrik yapraklarda, bu yaprakların sırasını bozmak ve bunları 

yırtmak,  

 deftere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir 

hâle getirmektir.  

Defter kayıtlarının gerçek durumu yansıtması gerekir. Bu sebepten dolayı, 

yanlışlıkların düzeltilmesi gerekir. Yevmiye defteri dışındaki defter ve kayıtlara rakam ve 

yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak çekilde 
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çizilmek, üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle 

yapılabilmektedir. Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışların ise ancak muhasebe 

kaidelerine göre düzeltilebilir.  

Kayıtların belirli bir sürede yapılması zorunludur. VUK m.219/a genel hükmü 

uyarınca, işlemlerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve 

vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında, ancak 10 günden fazla geciktirilmeden 

kaydedilmesi gerekmektedir. 

5) Belge Düzeni  

Bazı mükelleflerin belirli işlem ve hadiseleri belge ile tevsik etmeleri zorunludur. Bu 

belgeler doğrultusunda deftelerde kayıtların, kayıtların doğrultusunda mükellefin 

beyannamesinin, mükellefin beyannamesinin doğrultusunda da tarh işleminin hukuka 

uygunluğunu temin edilmektedir. 

Buna göre, tarh işleminin hukuka uygunluğu, düzenlenen belgelerin VUK’ta yer alan 

şekil şartlarını taşımasına ve maddi gerçeği yansıtmasına bağlıdır. 

a) Belgelendirme Yükümlülüğünün Kapsamının  

Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan 

münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.  

Belgelendirme zorunluluğu, gerek defter tutan gerek defter tutmayan mükellefler (vergi 

matrahlarının tesbiti ile ilgili giderleri) için geçerlidir.  

VUK m.228’e göre, açağıda yer verilen giderlerin belgelendirilmesi zorunluluğu 

bulunmamaktadır:  

 Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinad ettirilmesi mutad olmayan müteferrik 

giderler;  

 Belge teminine imkân olmayan giderler;  

 Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler. 

b) Düzenlenmesi Gereken Belgeler 

VUK’un 229-252. maddeleri arasında düzenlenmesi gereken belgeler şunlardır:  

 fatura,  

 perakende satış vesikaları,  

 gider pusulası,  

 müstahsil makbuzu,  
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 serbest meslek makbuzu,  

 ücretlere ait vesikalar,  

 taşıma ve otel işletmelerine ait belgeler,  

 diğer evrak ve vesikalar.  

i. Fatura  

Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı 

göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari 

vesikadır. Malı satan veya hizmeti ifa eden satımı veya hizmet ifasını belgelemek üzere 

faturanın ikinci örneğini elinde tutar, müşteri de yaptığı alımı veya yararlandığı hizmeti 

tevsik etmek üzere faturayı alır.  

Faturalar malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde 

düzenlenmek zorundadır. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş 

sayılacaktır.  

Fatura düzenleme mecburiyeti, kural olarak, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı 

basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler için getirilmiştir.  

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, kazançları basit usulde tespit 

olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ve vergiden muaf esnaf satın 

aldıkları emtia veya faydalandıkları hizmetler için fatura isteyip almak zorundadırlar  

ii. Serbest Meslek Makbuzu  

Serbest meslek makbuzu, avukat, doktor gibi serbest meslek faaliyeti icra eden 

mükellefler için öngörülmüş bir vesikadır. Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine 

ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek 

mecburiyetindedir. Bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve 

almak zorundadır. 

iii. Elektronik Cihazla Belge Düzenleme 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükelleflere niteliklerini belirlediği elektronik cihazları 

kullandırmak suretiyle belge düzenlettirme ve kullanılacak özel cihazlardan çıkarılan 

pulları belgelere ekletme yetkisi verilmiştir (VUK mükerrer m. 242/1).  
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Bu yetkiye müsteniden, 397 sıra no'lu VUK Genel Tebliği (RG 27512, 05.03.2010) ile 

Maliye Bakanlığı, anonim ve limited şirket statüsünü haiz mükelleflerin uygulama 

kapsamında e-Fatura gönderme ve/veya almasına izin vermiştir.  

6) Muhafaza ve İbraz Etme  

Defter tutan mükellefler, tutmuş oldukları defterleri ve bu defterlerin dayanağı olan 

belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile 

muhafaza etmek zorundadırlar (VUK m. 253): Örneğin, 2012 yılında defter tutan bir 

mükellef, bu defterler ile aldığı ve düzenlediği belgeleri 31 Aralık 2017 tarihine kadar 

muhafaza etmek zorundadır. (Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tacirlerin tuttukları 

defterleri on yıl saklamaları gerekmektedir.)  

VUK’a göre defter tutmak mecburiyetinde olmayan gerçek ve tüzel kişiler almaya 

mecbur oldukları fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını tarih sırası ile tanzim 

tarihlerini takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile saklamak zorundadırlar 

(VUK m. 254).  

Vergi kanunlarında kendilerine muhafaza ödevi yüklenen gerçek ve tüzel kişiler, 

muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter ve belgeleri muhafaza süresi içerisinde 

yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar 

(VUK m. 257). Dolayısıyla incelemeye yetkililer tarafından defter ve belgelerin ibrazı 

istenebilmektir. 

Beyana dayanan vergilendirmede mükelleflerin beyanı aksi ispatlanıncaya kadar doğru 

kabul edilmektedir. Mükelleflerin beyanının doğru olmadığı vergi denetimi yolu ile 

ispatlanabilmektedir. Denetim sırasında, muahafazası ve ibrazi zorunlu olan defter ve 

belgeler incelenmekte ve mükelleflerin beyanlarının doğru olup olmadığını 

belirlenebilmektedir. 

7) Beyanname Verme  

Beyanname dayanan tarhiyatta mükelleflere, vergi matrahını kanunlara uygun olarak 

belirleme ve yine vergi kanunlarında belirlenen zamanlarda da bir beyanname 

düzenleyerek bağlı olunan vergi dairesine verme ödevi yüklenmiştir.  

Mükelleflerin vermiş olduğu beyannamelerdeki bilgilerin doğru olup olmadığı idarece, 

elde ettiği bilgilerle tespit edilebilmektedir. Mükelleflerin beyannamede matrahı eksik, 

indirim veya mahsupları fazla beyan ettiği tespit edildiğinde, bu durum mükelleflerin eksik 
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vergi tahakkukuna sebep olmuş ise eksik tahakkuk eden vergi aslı ve gecikme faizi 

mükelleflerden ihbarname ile istenmektedir.  

Mükellefler beyannameyi verdikten sonra tespit ettikleri hataları, düzeltme 

beyannamesi vermek suretiyle de giderebilirler. Verilen düzeltme beyannameleri, kanunda 

belirtilen beyanname verme süresinden sonra verilmiş ise bu beyannameler, “kanuni 

süresinden sonra verilen düzeltme beyannamesi” olarak adlandırılmaktadır.  

Beyanname verme ödevi beyannamenin kağıt ortamında ve elektronik ortamda 

verilebilir.  

Kağıt ortamında verilmesi gereken beyannameler elden vergi dairesine verilebileceği 

gibi posta yolu ile de gönderilebilir. Posta yolu ile gönderilen beyanname, adi posta ile 

gönderilirse vergi dairesine ulaştığı gün, ilmuhaber ile olarak gönderilirse, postaya 

verildiği gün, vergi dairesine verilmiş kabul edilmektedir.  

Maliye Bakanlığınca mükellef ya da vergi türü esas alınarak elektronik ortamda 

beyanname verme zorunluluğu getirilebilmektedir (VUK mük. m. 257). Örneğin, bilanço 

esasına göre defter tutan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamesini elektronik ortamda 

göndermek zorunda iken, basit usulde vergilendirilen mükellefler yıllık gelir vergisi 

beyannamesini ister kağıt ortamında isterse elektronik ortamda gönderebilmektedir. 

IV. VERGİ İDARESİNİN YÜKÜMLÜLERİ DENETLEME YOLLARI 

1) Yoklama 

VUK m. 127’ye göre yoklama, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, 

kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek amacıyla yapılır. Örneğin, bir mükellefin 

işe başlama ya da işi bırakma bildirimlerinin doğruluğu yoklama sonucu tespit edilir. 

a) Yoklamaya Yetkili Memurlar 

VUK m. 128: Yoklama, vergi dairesi müdürleri, yoklama memurları, yetkili makamlar 

tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler, vergi incelemesine yetkili olanlar ve gelir 

uzmanları tarafından yapılır. Buna göre, yoklama yapma yetkisi bulunanlar tahdidi olarak 

belirtilmiştir. 

VUK’un 129. maddesine göre yoklama memurlarının bu yetkilerini kullanmaya 

başlamadan önce, yoklama yetkilerini gösteren fotoğraflı resmî bir vesikayı vergi 

ödevlilerine göstermeleri zorunludur. 
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b) Yoklama Yetkisinin Kullanılabileceği Zaman ve Yoklama Usulü 

Amacı ya mükellefi ya da mükellefiyetle ilgi maddi vakıa ve kayıtları tespit etmek olan 

yoklama, her zaman yapılabilir ve ne zaman yapılacağı ilgiliye haber verilmez (VUK 

m. 130) 

Yoklamanın usulüne gelince, yoklamada ulaşılan sonuçların belgelendirilmesi gerekir. 

Bunun için, yoklama sonuçları tutanak mahiyetinde olan “yoklama fişine” geçirilir. 

Yoklama fişleri tarihlenerek iki nüsha halinde düzenlenir. Nezdinde yoklama yapılana 

yükümlüye imzalatılan bu fişlerin birisi, yükümlüye bırakılır. 

2) İnceleme  

Vergi incelemesi başta tarhiyat olmak üzere pek çok vergilendirme işleminin 

hazırlayıcısı olarak kullanılmaktadır.  

VUK m. 134 f. 1 vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğunu belirmektedir. 

Vergi incelemesinin başarılı olabilmesi için, yükümlülerin defter kayıtlarını ve 

belgelerini belli bir düzen içerisinde muhafaza etmesi ve gerektiğinde incelemeye ibraz 

etmesi gerekir. Bu nedenle, yükümlülerin muhafaza ve ibraz ödevlerine uyması, vergi 

inceleme kurumu bakımından önem arz eder.  

Tarh zamanaşımı süresi içinde vergi incelemesi yapılabilir. Ancak, vergi incelemesinde 

geçen süreler tarh zamanaşımı süresini durdurmaz ve kesmez. 

a) Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar  

VUK’un 135. maddesi uyarınca vergi incelemesine yetkililer vergi müfettişleri, vergi 

müfettiş yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, vergi dairesi müdürleri ile Gelir İdaresi 

Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlardır.  

Vergi incelemesine yetkili olanlar dışındakiler vergi incelemesi yapacak olursa tarh 

işlemi hukuka aykırı hale gelir. 

b) Vergi İncelemesinin Usulü  

Vergi incelemesi sonucunda vergi inceleme raporu düzenlenir. Bu işleme konulmadan 

önce Rapor Değerlendirme Komisyonları tarafından okunması gerekmektedir. 

Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasların Maliye Bakanlığınca çıkarılan 

yönetmelikle belirlenmektedir. Bu yetkiye dayanarak, 31.10.2011 tarihli ve 28101 sayılı 
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Resmî Gazete’de yayımlanan “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik”te vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

c) İncelemeye Başlama 

Bir yükümlü hakkında vergi incelemesi yapılmadan önce, ilgili birim tarafından 

inceleme görevinin incelemeye yetkililere verilmesidir. Görevlendirme yapıldıktan sonra, 

incelemeye yetkili kişi yükümlü nezdinde “incelemeye başlama tutanağı” düzenlemek 

suretiyle görevine başlar. 

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en 

geç 30 gün içinde incelemeye başlarlar. Bu süre içinde incelemeye başlanılamamasını 

halinde, inceleme memurunun bağlı bulunulan birim yeterli bir mazeretin varlığı halinde 

en fazla 15 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. 

ç)  İnceleme Çeşitleri 

İnceleme tam inceleme ve kısmi inceleme olmak üzere tasnif edilir.  

Tam inceleme, 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 incelemesidir. Kısmi inceleme ise, tam inceleme 

dışında kalan vergi incelemesini ifade etmektedir. 

d) İnceleme Süreleri 

İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren tam inceleme yapılması hâlinde en fazla bir 

yıl; kısmi inceleme yapılması hâlinde ise en fazla altı ay içinde incelemelerin bitirilmesi 

gerekmektedir. Bu sürelerin en fazla altı ay uzatılması mümkündür.  

Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi hâlinde incelemeye yetkili olan, görevi 

veren birimden ek süre talep edebilecek ve bu talep ilgili birim tarafından değerlendirilerek 

6 ayı geçmemek üzere ek süre verilebilecektir. İncelemenin bitirilemeyeceğinin anlaşılması 

hâlinde, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların, gerekçeli bir yazı ile bağlı oldukları 
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birimden, inceleme süresinin bitiminden en geç on gün önce, ek süre talep etmeleri 

gerekmektedir. 

e) İncelemenin Yapılacağı Yer 

Vergi incelemeleri, esas itibarıyla incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılmak 

zorundadır. Ancak, iş yerinin müsait olmaması hâlinde vergi incelemesi, incelemeyi 

yürütecek olan görevlinin çalışma adresinde yapılacaktır.  

Ölüm, işin terk edilmesi gibi zorunlu sebeplerle incelemenin yerinde yapılmasının 

imkansız olduğu durumlarda incelemenin dairede yapılması gerekmektedir. 

f) İncelemede İbrazı İstenecek Belgeler 

İncelemeye başlandıktan sonra, nezdinde inceleme yapılacak mükelleften, defter ve 

belgelerini ibraz etmesi yazılı olarak istenecek, yazıya istinaden defter ve belgelerini ibraz 

eden mükelleften tutanak düzenlenmek suretiyle defter ve belgeler teslim alınacaktır. 

g) İnceleme Sonucunda Tutanak Düzenlenmesi 

İnceleme esnasında lüzum görülen hâllerde, vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap 

durumları ayrıca tutanaklar ile tespit ve tevsik olunabilmektedir. İlgililerin itiraz ve 

mülahazaları varsa bunlar da tutanağa geçirilmek zorundadır. Bu suretle düzenlenen 

tutanakların birer nüshasının yükümlüye veya nezdinde inceleme yapılan kimseye 

bırakılması zorunludur. 

h) İncelemenin Sona Erdiği Tarih 

İnceleme raporlarının, rapor değerlendirme komisyonlarına intikal ettirilmek üzere 

ilgili inceleme ve denetim birimine teslim edildiği tarih, incelemenin tamamlandığı tarih 

olarak kabul edilmiştir. 

İnceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren bir vesikanın nezdinde inceleme yapılana 

verilmesi gerekmektedir.  

İnceleme tutanaklarının bizzat vergi incelemesi yapılan mükellefe veya kanuni 

temsilcisine imzalatılması gerekmektedir. 
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3) Arama  

Arama, bir ihbar üzerine veya yapılan incelemeler dolayısıyla bir mükellefin vergi 

kaçırdığına delalet eden emareler bulunması üzerine, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi 

görülen diğer şahısların nezdinde ve bunların üzerinde yapılan araştırmadır.  

Aramanın yapılabilmesi için sulh yargıcının kararı gereklidir (Bu anayasal temeli 

Anayasa’nın 20. maddesidir).  

a) Aramada Bulunan Defter ve Vesikalar ile Bunların Saklanması 

Aramada bulunan defter ve belgelerden gerek görülenler bir tutanakla saptanmaktadır 

(VUK m.143). Bu defter ve vesikaların konulduğu yerlerin veya kabların mühürlenmesi 

şarttır. Daha sonra, müfredatlı tutanaklar tanzim olunacak ve bu tutanağın bir nüshası da 

defter ve vesikaların sahibine verilecektir.  

Aramada bulunup incelemesine lüzum görülen defter ve vesikalar, arama kararında 

açıkça yazılmamış olsa bile, inceleme yapanın çalıştığı yere sevk veya celp 

edilebilmektedir.  

Bulunan defter ve vesikalar saklanmalıdır. Defter ve belgelerin iyi saklanmamasından 

doğacak zararı idare tazminle yükümlü olacaktır. 

b) Aramada Bulunan Defter ve Vesikaların İncelenmesi 

Arama yapılan hâllerde bulunan defter ve vesikaların incelemeye konu edilir. 

İncelemeler en geç üç ay içinde bitirilmek zorundadır. Bununla birlikte haklı sebepler 

nedeniyle inceleme bu süre zarfında bitirilemezse sulh yargıcının vereceği karar üzerine bu 

süre uzatılabilir.  

İnceleme sırasında vergi ile ilgisi olmayan şahsi ve özel mektup ve diğer evraka 

rastlanırsa, bunlar makbuz karşılığında sahiplerine geri verilir. 

4) Bilgi toplama  

Maliye Bakanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar bilgi toplamaya 

yetkilidir. Bunun için, kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle 

muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler bilgi vermeye mecburdurlar (VUK 

m.148). Buna göre, mükellefin hesaplarının bulunduğu bankadan bilgi toplamak 

mümkündür.  

Vergi idaresi bilgileri yazı veya sözle isteyebilir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere, 

bu durum yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine uygun süre tayin olunur. 
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V. DEVAMLI BİLGİ VERME ÖDEVİ  

Kamu idare ve müesseseleri ile gerçek ve tüzel kişilerin vergilendirmeye ilişkin 

olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı 

ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar 

(VUK m. 149).  

Ölüm vakalarını ve intikalleri bildirmeyle ilgili devamlı bilgi verme ödevi vardır. Sulh 

yargıçları, icra, nüfus ve tapu memurları, yabancı memleketlerdeki Türk konsolosları veya 

konsolosluk görevini yapanlar, mahalle ve köy muhtarları, banka, bankerler ve şirketler ile 

emanet kabul eden gerçek ve tüzel kişiler her ay muttali oldukları ölüm vakıaları ile 

intikalleri ertesi ayın 15. günü akşamına kadar vergi dairesine yazı ile bildirmeye 

mecburdurlar (VUK m. 150). 

VI. BİLGİ VERMEKTEN İMTİNA (ÇEKİNME) HAKKI 

Tüm ödevliler bilgi verme ödevini yerine getirmekle yükümlüdür. Kendilerinden bilgi 

istenilen gerçek ve tüzel kişiler, özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümlerini ileri 

sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler. Ancak, istisnai olarak bazı durumlarda bilgi 

vermekten çekinme hakkı mevcuttur. Buna göre, 

 haberleşmenin gizliliği ilkesi gereği PTT İdaresinden haberleşmeye ilişkin bilgiler, 

 hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçilerden, ebelerden ve sağlık memurlarından 

hastaların hastalıklarının nev’ine ilişkin bilgiler, 

 avukatlardan ve dava vekillerinden müvekkil adlarıyla vekâlet ücretlerine ve 

giderlerine ilişkin olanlar hariç olmak üzere, kendilerine tevdi olunan işler veya 

görevleri dolayısıyla öğrendikleri ahval ve hususlara ilişkin bilgiler. 

Doğrudan doğruya vergi ile ilgili olmak üzere, bu gibi evraka müsteniden doğan 

borçların miktarlarına ve alacaklıların adlarına ait olan bilgiler hariç olmak üzere Mülga 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 88. maddesi gereğince gösterilmesi veya teslimi 

caiz olmayan evrakın niteliği hakkındaki bilgiler istenemez (VUK m. 151 f. 2 b. 4).  
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B. VERGİ BORCUNUN TARHI 

Vergi borcunun doğması gerçekleştikten sonra vergi idaresinin vergilendirme usul ve 

işlemleri devreye girer. İlk olarak, vergi borcu miktar itibariyle vergi dairesi tarafından 

tespit edilir. Vergi borcunun miktar itibariyle tespitini VUK verginin tarhı olarak 

adlandırmaktadır. VUK’un 20.  maddesine göre verginin tarhı, vergi alacağının 

kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak 

bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir. Öyle ise, verginin tarhı bir idari 

muamele yani bir idari işlemdir. Bir idari işlem olması dolayısıyla bir hukuk sonuç 

doğurmaktadır. Bu hukuki sonuç, vergi alacağının miktar itibariyle hem vergi alacaklısını 

hem de vergi borçlusunu bağlayacak şekilde belirlenmesi, tespit edilmesidir. Bu sebeple, 

verginin tarh tespit edici (ihbari) bir idari işlemdir. Diğer bir görüşe göre ise tarh bir kurucu 

(inşai) idari işlemdir. Ancak, tarhın tespit ediciliği VUK’un 20. maddesinin lafzına uygun 

düşmesi nedeniyle bu görüşe burada katılmak önemli bir hukuki gerekçe gerektirir. 

I. TARH KAVRAMI 

Verginin tarhı, vergi kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler (oranlar) üzerinden 

yapılmaktadır. 

1) Matrah 

Matrah, vergi miktarının üzerinden hesaplandığı değer anlamına gelir. Matrah, 

ekonomik (parasal) bir değer olabilir ki, bu durumda „ad-valorem“ matrahtan söz edilir. 

Ad-valorem matrahlı vergi türlerinden birisi Gelir Vergisi’dir. Gelir Vergisi konusunu 

teşkil eden gerçek kişilerin geliri ekonomik bir değer olarak kabul edilir. Ayrıca, fiziki ya 

da teknik bir değer de matrah olabilir. Bu matrah çeşidine „spesifik“ matrah denir. Spesifik 

matrah uygulamasına örnek olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi anılabilir. Bu vergi türünde 

matrah motorlu taşıtın ekonomik değeri değil, otomobilin motor silindir hacminin 

büyüklüğü ile yaşıdır. Otomobilin motor silindir hacmi arttıkça MTV artar; yaşı ilerledikçe 

vergi miktarı azalır. Bu nedenle, MTV için “spesifik” matrahlı vergi denebilir.  

2) Vergi Tarifesi 

Vergi tarifesi, vergi borcunun hesaplanabilmesi için matraha göre uygulanan ölçülerdir. 

Bu ölçüler, oran (nispet) şeklinde olabileceği gibi, bazı vergiler için sabit bir tutar (maktu) 

şeklinde tarife yapısı olabilir. Örneğin, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Emlak 

Vergisi gibi vergilerin tarifeleri, vergi matrahının belli bir nispeti biçimindedir. MTV’de 
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tarife, taşıtın cinsi ve bazı özelliklerine göre belirlenmiş maktu tutarlar şeklindedir. Damga 

Vergisi ve Harçlar için hem maktu hem de nispi tarifeler vardır. 

Nispi tarifeli vergiler, düz (tek) oranlı veya artan oranlı şeklinde olabilmektedir. Düz 

(tek) oranlı vergilerde, verginin nispeti matrahın artması veya azalması ile artmadıgı veya 

azalmadıgı gibi, artan oranlı vergilerde, verginin nispeti matrahın artmasıyla artar. 

Örneğin, Gelir Vergisi’nin tarifesi artan oranlıdır. Buna karşılık, Kurumlar Vergisi’nin 

tarifesi düz oranlıdır.  

II. TARH USULLERİ 

Verginin tarhı VUK’ta öngörülmüş olan belirli usulleri tabidir. Tarh usuller ile ilgili 

hükümler VUK’un 25. maddeyle başlayan 2. kısmının 1. bölümünde bulunmaktadır. Bu 

usuller 

 beyana dayanan tarh, 

 ikmalen tarh, 

 re’sen tarh ve 

 verginin idarece tarhı 

olmak üzere dört başlık altında incelemek mümkündür. 

1) Beyana Dayanan Tarh 

Verginin tarhı kaide olarak beyanname üzerinden yapılmaktadır. Bu tarh usulüne 

beyannameye dayanan tarh denir. Birçok vergi kanununda (örneğin Gelir Vergisi Kanunu, 

Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu) öncelikli tarh çeşidi olarak 

beyannameye dayanan tarh öngörülmüştür. Bu tarh usulü VUK’un 25. maddesinde tarif 

edilmiştir. Anılan maddenin 1. fıkrası uyarınca beyan üzerinden alınan vergiler tahakkuk 

fişi ile tarh ve tahakkuk etirilir. Bu hükümden ilk olarak anlaşılan, tarh ve tahakkukun aynı 

zamanda gerçekleşmesi. Bunun için bir tahakkuk fişi yeterlidir. Anılan maddenin 2. fıkrası 

gereğince bu tahakkuk fişi vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine tanzim olunur 

ve bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi 

edene verilir. Tahakkuk fişi verildiği anda vergi tahakkuk etmiş olur. Aynı zamanda, 

tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine 

geçer. Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya 

gelmesi anlamına gelmektedir (VUK m. 22).  
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Verginin tahakkuk etmesi, verginin tarhına karşı vergi mahkemesinde bir dava açılsa 

dahi engellenemez. Zira VUK’un 378. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesi gereği 

mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı 

dava açamazlar. Böylece mükelleflerin verdikleri beyanname üzerinden verginin tarh 

edilmesi durmunda mükellefler verginin tarhına karşı dava açma hakkına sahip değildirler. 

Açılan böyle bir dava usulden reddolunur. Mükellefelerin dava açma hakkının 

olmamasının sebebi şu şekilde izah edilebilir: Mükellef beyannamesinde verginin tarhı 

yani vergi miktarının hesaplanarak tespiti için gerekli olan matrahı bildirmektedir. Beyan 

edilen bu matrah dayanarak verginin miktarı tespit edildiği için tarh işlemine karşı dava 

açmakla kendisine ait bir beyan hukuka aykırı olduğunu iddia etmiş olmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle, mükellefin davası kendi beyanı ile çelişmiş olur.  

Bu kaidenin bir istisnası bulunmaktadır. Mükellef beyannameyi verirken beyan ettiği 

matrah kendi hukuki görüşünü değil vergi idaresinin görüşünü yansıtıyor olabilir. Örneğin,   

müekellef gelir vergisi beyannamesinde matrahı (gelir) belirlerken bazı giderleri vergi 

idaresinin görüşünü esas alarak dikkate almaz. Mükellefin böyle davranmasının nedeni,  

vergi idaresinin beyan edilen söz konusu giderleri en geç vergi denetimi sırasında kabul 

etmeyeceği ve matrahı yükselterek eksik kalan verginin gecikme faizi ve cezalar eşliğinde 

sonradan tahsil edeceğidir. Bunu istemeyen mükellef beyannamesinde matrahı vergi 

idaresinin istediği gibi verecektir. Ancak, beyanı kendi gerçek görüşünü yansıtmadığından 

dolayı hukuken kendi beyanı olsa da esasen kendisine ait değildir. Kendi beyannamesini 

hukuka aykırı bularak kabul etmeyen mükellef bu beyannameye göre yapılan vergi tarhına 

karşı dava açsa kendi beyanı ile çelişmiş olmaz. Ne var ki, mükellef verdiği beyannameyi 

kabul etmediğini vergi dairesine açıklaması gerekmektedir. Pratikte, bu açıklama bir 

ihtirazi kayıt ile yapılır. İhtirazi kayıt, dava açma hakkının saklı tutulmasıdır. Gerçi dava 

açma hakkı bulunmamaktadır. İhtirazi kayıt ile beyanname veren mükellefin dava açma 

hakkına sahip olduğu Danıştay’ın müstekar içtihadına kabul görmektedir. Ancak, istinai 

olarak dava açma hakkının bulunması VUK’un 378. maddesinin 2. fıkrası ile telif edilir 

gibi olmasa da kanunkoyucu bu istinayı kabul ettiğini belirli maddelerde göstermektedir 

(örneğin VUK m. 112 f. 6). Mükellef kanuna göre dava açma hakkına sahip değilken 

ihtirazi kayıt ile böyle bir hak doğmuş oluyor.   
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VAKA ÇALIŞMASI 5  

(BEYANNAMEYE DAYANAN TARH USULÜ) 

A. VAKA
12

 

Mükellef (M)’nin Mart 2013 dönemine ait KDV, kendisinin beyanname vermesi 

üzerine tahakkuk ettirilmiştir. Daha sonra vergi dairesi, (M)’nin bu beyannamede ifade 

ettiği KDV indirim miktarına dair faturaları incelemeksizin, (M)’nin düzeltme 

beyannamesi ihtirazi kayıtsız vermesini ve KDV indirim miktarını düşürmesini istemiş, 

aksi takdirde kendisini “kod5” listesine alacağını ifade etmiştir. İdarenin bu isteğini 

yerine getiren (M), yeniden tarh edilen Mart 2013 dönemine ait KDV’ye karşı vergi 

mahkemesinde dava açmıştır. 

 

B. SORU 

Davanın sonucu nasıl olmalıdır? 

  

                                                 
12

  Bu vaka, DANIŞTAY 9.D., E. 2009/7171, K. 2009/5341 sayılı ve 29.12.2009 tarihli karara (Dan. Der. 

S. 125, s. 298)  müsteniden yazılmıştır.  
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C. ÇÖZÜM 

KDV tarhına karşı açılan dava sonucunda vergi mahkemesi tarh işlemini iptal 

edebilir. Bunun davanın hem usul hem de esas bakımından kabul edilir olması 

gerekmektedir.    

I. USUL BAKIMINDAN İNCELEME 

Usul bakımından (M)’nin KDV tarhına karşı dava açma hakkı bulunmayabilir.  

Her ne kadar VUK m. 377 f. 1 uyarınca mükellefler tarh edilen vergilere karşı vergi 

mahkemesinde dava açabilselerde VUK m. 378 f. 2 c. 1’e göre mükellefler beyan 

ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava 

açamazlar. Fakat Danıştay’ın yerleşmiş bir içtihadına göre mükellef eğer beyannameyi 

ihtirazi kayıtla vermiş ise dava açma hakkı olur.  

Vakada, mükellefin verdiği düzeltme beyannamesine göre KDV tarh edilmiştir. 

Verilen beyanname üzerinden tarh edilen KDV’ye karşı (M)’nin dava açma hakkı 

bulunmamaktadır. Ayrıca, düzeltme beyannamesini verirken bir ihtirazi kayıt 

düşmediğinden dava açma hakkı doğmamıştır.  

Lakin, (M) vergi dairesinin bir tehdidine maruz iken beyanname vermiş 

bulunmaktadır. Danıştay, bu tür durumlarda Türk Borçlar Kanunu’nun irade 

sakatlıkları ile ilgili hükümlerine dayanarak tehdit sonucu verilen beyannamene 

üzerinden yapılan tarh işleminin hukuka aykırı olduğunu savunmaktadır.  

TBK’nın ilgili hükümlerine göre irade beyanı kokutma sonucu olarak bozuk ise 

beyanda bulunan kişi bu beyananın hukuki neticesine bağlı olmaz. Taraflardan biri, 

diğerinin veya üçüncü bir kişinin korkutması sonucu yapılan bir beyan bozuk olur 

(TBK m. 37 f. 1). Korkutma, korkutulan içinde bulunduğu durum bakımından 

kendisinin veya yakınlarından birinin kişilik haklarına ya da malvarlığına yönelik ağır 

ve yakın bir zarar tehlikesinin doğduğuna inanmakta haklı ise, gerçekleşmiş sayılır 

(TBK m. 38 f. 1). Anılan hükümler doğrudan vergi beyannameleri için uygulanamasa 

da Danıştay dolayı olarak kıyasen uygulanabilirliğini kabul ediyor. 

"kod5" listesine alınma tehdidi bir korkutma içermektedir. Zira KDV hukukunda 

bir vergi iadesi müessesesi bulunmaktadır. Vergi dairesi, bu müesseseyi kötüye 

kullananlara karşı bir önlem olarak kod-listesi uygulanmasına geçmiştir. Bu tür 

durumlarda ilgili kişiler listeye alınmış ve KDV iadeleri listede olmayanlara göre daha 
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zor şartlara bağlanmıştır. Ayrıca, kod-listesinde bulunan kişilerden belge alanlar da 

vergi iadelerinde zorluklarla karşılaşmaktaydılar. Bu sebeple, kod-listesinde bulunan 

kişilerin ticari ilişkileri zedelenmekteydi ki bu durumda ağır zararların oluşması söz 

konusuydu (şimdilerde ise Maliye’nin artık kod-listeleri tutmadığı açıklanmaktadır). 

Kod-listesi tehdidi (M) açısından bir korkutma ve bunun sonucunda verilen 

beyanname de bağlayıcı değildir.           

 Danışitay’ın görüşüne göre korkutma sonucunda (M)’nin beyanında oluşan 

bozukluk dava açma hakkı için yeterlidir. Ancak bu görüşte önemli bir sorun 

bulunmaktadır. VUK’un “Dava Konusu” başlığını taşıyan 378. maddesinde 

vergilendirmeye ilişkin işlemlerin hangi durumlarda dava konusu edilebileceği 

belirlenmiştir. Anılan maddenin 2. fıkrasında, kural olarak mükelleflerin beyan 

ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava 

açamayacakları hususu hüküm altına alınmıştır. Bunun yanı sıra uygulamada, ihtirazi 

kayıtla verilen beyannamelere dayanılarak yapılan tarh işlemlerine karşı da dava 

açılabileceği kabul edilmekte olup bu durum Danıştay’ın yerleşik bir görüşü halini 

almıştır. Sonuç olarak beyan üzerine yapılan tarhiyat işlemlerine karşı dava 

açılabilmesi için hata hallerinden birinin bulunması veya ihtirazi kayıtla beyanname 

verilmiş olması gerekir. Vakada beyannamenin vergi dairesinin tehdidi üzerine 

verildiği dikkate alındığında, (M)’nin iradesinin iradeyi sakatlayan hallerden biri olan 

korkutma hali nedeniyle sakatlanmıştır. Bu irade sakatlığı nedeniyle beyannamenin 

(M)’yi bağlamadığını söyleyebilsekte TBK hükümlerini kıyasen uyguladığımızda 

korkutulma sonucunda beyanda bulunan (M)’nin, korkutmanın etkisinin ortadan 

kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde beyanname ile bağlı olmadığını bildirmesi 

gerekmektedir (TBK m. 39) ki bununla beyanname tüm sonuçları ile ortadan 

kalkmaktadır. Aksi takdirde beyannameyi onamış sayılacak ve ona bağlı kalarak 

üzerinden tarh işlemine dava açma hakkından mahrum kalacaktır. Beyannameye bağlı 

olmadığını bildirmesi zımnen dahi mümkündür. Vakada zımnen bildiri, (M)’nin 

düzeltme beyannamesi üzerinden yapılan KDV tarhına karşı dava açmasıdır. (M)’nin 

tarh işlemine karşı dava açmış olması, vermiş olduğu beyannameyle ortaya koyduğu 

irade beyanını reddettiğini ve ona bağlı olmadığını bildirmektedir. Bu durumda, 

beyanname ortadan kalkıp vergi dairesinin yapmış olduğu tarh işlemi beyannameye 

dayanan bir tarh işlemi olmaktan çıkmış olacağından ve VUK m. 377 f. 2 c. 1 

uyulanamadığından (M)’nin dava açma hakkı bulunmaktadır.  
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II. ESAS BAKIMINDAN İNCELEME 

Davanın esas bakımından kabul edilir olması için KDV tarhının hukuka aykırı olması 

gerekmektedir. Maddi hukuka aykırılık tespit edilememektedir. Ancak şekli hukuka 

aykırılık söz konusu olabilir. Şekil bakımından tarh işlemi KDVK m. 40 ile VUK m. 

25 uyarınca beyannameye dayanan tarh usulüne tabidir. Beyannameye dayanan tarh 

usulünde bir beyanname olmadan yapılan tarh işlemi hukuka aykırıdır. (M)’nin verdiği 

düzeltme beyannamesi hukuken ortadan kaldırıldığından dolayı vergi dairesi 

tarafından yapılan KDV tarh işlemi hukuka aykırıdır. 

 

III. SONUÇ 

KDV tarhına karşı açılan dava sonucunda vergi mahkemesi tarh işlemini iptal 

etmelidir. 



Genel Vergi Hukuku 

Ders Notu 

74 

 

2) İkmalen Tarh 

Bir diğer tarh usulü ikamalen tarh usulüdür. VUK m. 29 uyarınca ikalen 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. Böylece, 

ikmalen tarh tamamlayıcı veya ek vergi tarhıdır. Bunun için ikmalen tarhın öncesinde bir 

tarh işlemi yapılmış olması gerekmktedir. Önceki tarh, beyannemeye dayanan tarh ya da 

başka bir tarh çeşidi olabilir. İkmalen tarh işlemi önceki tarh işlemini değiştirmemektedir, 

sadece yeni bir tarh işlemi olarak öncesinde tarh edilen vergiye vergi eklemektedir. 

Böylelikle ikmalen (ek veya tamamlayıcı) vergi tarhının ilk koşulu, tarhiyat öncesinde tarh 

yöntemlerinden herhangi birine dayanılarak bir verginin tarh edilmiş olmasıdır. 

Bir vergi tarh edildikten sonra ilave verginin tarh edilmesi sonradan eksik vergi tarhı 

yapıldığının ortaya çıkmasına bağlıdır. Sonradan eksik vergi tarh edildiğinin anlaşılması 

genellikle vergi denetini sırasında gerçekleşmektedir. Bir incelemede defter ve kayıtlarda 

vergi idaresi lehine bazı farklılıklar tespit edildiğinde vergi tekrar hesap edilir. Bu hesapta 

önceki vergi tarhına göre daha fazla vergi çıkarsa bu fazla çıkan vergi defter kayıt veya 

belgelere dayanarak vergi dairesi tarafından ikmalen tarh edilir. Dayanak olarak defter, 

kayıt ve belgeler yeterli değilse ikmalen tarh işkemi yapılamaz. Dolayısıyla ikmalen vergi 

tarhının ikinci koşulu, yapılacak olan tarhiyata ilişkin matrah veya matrah farkının defter, 

kayıt ve belgeler veya kanuni ölçülere dayalı olarak saptanmasıdır. 

3) Re’sen Tarh 

Resen 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 

(VUK m. 30 f. 1 c. 1). İkmalen vergi tarhından farklı olarak re’sen tarh matrahın defter, 

kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespit edilememesi durumlarında 

yapılabilmektedir. Ancak matrahın defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere 

dayanılarak tespit edilememesinin belirlenmesi vergi dairesini zor durumda 

bırakabileceğinden dolayı kanunkoyucu aynı maddenin ikinci fıkrasında bazı kolaylıklar 

sağlamıştır. Bu fıkra hükmüne göre vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve 

belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespit edilemediği belirli hallerde kabul edilir. 
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Bu fıkraya kanunkoyucu bir kesin karine yerleştirmiştir ki aksi yani kanunda sayılı 

hallerden birinin bulunmasına rağmen vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt 

ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespit edilebildiği ispat edilse dahi bu ispat 

kabul edilmez. Ancak ikmalen vergi tarhını da lüzumlu kılan bir durum mevcut 

olduğundan resen takdir sonucu beklenmeksizin gerekli ikmal tarhiyatı yapılır (VUK m. 30 

f. 5 c. 1). Resen takdir sırasında ikmal tarhiyatına mesnet olan matrah farkı nazara 

alınmışsa vergi tarhı sırasında evvelce tarhedilmiş olan vergi indirilir (VUK m. 30 f. 5 c. 

2). Diğer bir deyişle, daha önce tarhedilen vergi, re’sen takdire dâhil edildiyse ikmalen tarh 

edilirken çıkartılır.   

Sözü geçen kesin karine hallerin en önemlileri şunlardır:  

1. Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği halde verilmemiş (beyannameyi 

kanuni süresi geçtikten sonra vermiş olanlara bu beyannamede gösterdikleri matrah 

üzerinden re'sen gerekli tarhiyat yapılır ve bu beyannameler resen takdir için takdir 

komisyonuna sevk edilmez. Ancak vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir 

komisyonuna sevk edilmesinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler için bu hüküm 

uygulanmaz ve inceleme veya komisyon faaliyeti devam eder.); 

2. Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber beyannamede 

vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemiş (bu durumda mükellefe, taktir komisyonu 

tarafından 15 günden az olmamak üzere bir mühlet verilerek vergi matrahına ilişkin 

bilgileri vermemeye ve kanuni defterlerini ibraz etmeye davet olunur. Bu davet üzere 

mükellef istenilen bilgileri verir ve kanuni defterlerini ibraz ederse defter ve vesikalar 

ihticaca salih bulunmak şartiyle (delil olabilecek nitelikteyse) mükellefe takdir olunacak 

matrah defter, kayıt ve vesikaları kayıtlarına göre tesbit olunacak miktardan fazla olamaz.); 

3. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış 

veya tasdik ettirilmemiş olursa veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlara her hangi 

bir sebeple ibraz edilmemiş; 

4. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının doğru ve kesin olarak 

tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla 

ihticaca salih bulunmamış; 

5. Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu 

yansıtmadığına dair delil bulunmuştur. 
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VAKA ÇALIŞMASI 6 

(RE’SEN TARH) 

A. VAKA
13

 

Vergi dairesi, mükellef (M)’nin 2012 yılına ait defter ve belgelerinin iki hafta içinde 

ibrazına ilişkin bir yazıyı 14.1.2013 tarihinde tebliğ etmiştir. (M) ise defter ve belgeleri bir 

sulh mahkemesi tarafından istenilip mahkemece tayin edilen bilirkişiye verildikleri için 

ibraz edemeyeceğini 28.01.2013 tarihli bir dilekçe ile bildirmiştir. Defter ve belgeleri 

vergi incelemesi için ibraz etmemesi nedeniyle vergi dairesi tarafından KDV 

indirimlerinin reddi suretiyle re’sen tarh işlemi yapılmıştır. (M) bu işleme karşı vergi 

mahkemesinde dava açmıştır. 

 

B.   SORU 

Tarh işlemi hukuka aykırı mıdır? 

 

  

                                                 
13

  Bu vaka, DANIŞTAY 9.D., E. 2004/2871, K. 2005/836 sayılı ve 6.5.2005 tarihli karara 

(Dan. Der. S. 110, s. 260) müsteniden yazılmıştır.  
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C.  ÇÖZÜM 

(M)’nin açtığı davanın konusunu teşkil eden re’sen tarh işlemi hukuka aykırı olabilir. 

Maddi hukuk bakımından bir hukuka aykırılık tespit edilememektedir. Şekli hukuk 

bakımından ise bir hukuka aykırılık söz konusu olabilir Usul açısından yapılan re’sen 

tarh işlemi VUK’un 30’uncu maddesine uygun olmak zorundadır.   

I. RE’SEN TARH (VUK M. 30 F. 1 C. 1)  

Bunun için anılan maddenin 1’inci fıkrasının 1’inci cümlesinin şartları (unsurları) 

vakada yerine gelmiş olması gerekir. Söz konusu hüküm uyarınca re'sen vergi tarhı, 

vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanunî ölçülere 

dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir 

edilmesi veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme 

raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır. 

Dava konusu re’sen tarh işlemine hukuki dayanak teşkil edebilecek Vergi Usul 

Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının 1’inci cümlesinin birinci ve en 

önemli şartı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya 

kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmamasıdır.  

Vakada,  vergi dairesi 2012 yılına ait defter ve belgelerinin ibrazını talep etmiş, ancak 

(M) bu talebi yerine getirmemiştir. Bu sebeple, defter ve belgeler vergi dairesince 

incelenmediğinden ve vakada başkaca ipucu mahiyetinde bilgi olmadığından ilgili yıla 

ait vergi matrahının tespiti defter, kayıt ve belgelere dayanılarak mümkün olup 

olmadığı belli değildir. Dolayısıyla Vergi Usul Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 

1’inci fıkrasının 1’inci cümlesinin ilk şartı olan, vergi matrahının tamamen veya 

kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkân 

bulunmaması olaydan anlaşılamamaktadır.  

Ancak, Vergi Usul Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 2’nci fıkrasına göre aynı fıkrada 

sayılan hallerden herhangi birinin bulunması durumunda, vergi matrahının tamamen 

veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin 

mümkün olmadığı (olayda somut olarak belirlemeksizin) kabul edilir. Sayılan bu 

hallerden birisi 3’üncü bentte yazılı olan, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması 

mecburi olan defterlerin vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir 

sebeple ibraz edilmemesi halidir. Bu hükmün sırf lafzına bakıldığında, re’sen vergi 
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tarhı için yeterli olabilecek bir durum mükellefi defterlerini vergi incelemesi yapmaya 

yetkili olanlara - bu yetkililer defterlerin ibrazını istesin veya istemesin - ibraz 

etmemesiyle söz konusu olabilecek gibidir. Hükmün böyle algılanması, mükellefin 

defterleri vergi dairesinin bir ibraz talebi olmaksızın her an ibraz etmek ve hatta 

sürekli olarak vergi dairesinde bırakmak zorunda olması anlamına gelir. Bu sonuç hem 

Vergi Usul Kanunu’nun 256’ncı maddesiyle uyumlu olmaz ve vergi dairesinin beyan 

esasına bir istisna olarak vazedilmiş olan re’sen tarh yapma yetkisini kaide haline 

dönüştürür. Bundan dolayı, Vergi Usul Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 2’nci 

fıkrasının 3’üncü bendi kanun sistematiğine uygun yorumlandığı takdirde, mükellefin 

tutması mecburi olan defterleri vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteği 

üzerine herhangi bir sebeple ibraz etmemesi gerekmektedir. Şayet, yetkilinin bu isteği 

bir süre tanınarak bildirilmiş ise, mükellefin bu süre içinde defterleri ibraz etmemesi 

durumunda 3’üncü bentte tarif edilen hal söz konusu olabilir. Ne var ki, tanınan süre 

hukuka uygun olmalıdır. 

Vakada, vergi dairesi mükellef (M)’nin 2012 yılına ait defter ve belgelerinin iki hafta 

içinde ibrazını istemiş ve ilgili yazıyı 14.1.2013 tarihinde tebliğ etmiştir. Vergi 

dairesinin tanıdığı iki haftalık süre Vergi Usul Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 2’nci 

fıkrasına aykırıdır. Madde hükmüne göre, kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 

günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye 

tebliğ eder. (M)’nin durumunda kanuni bir süre olmadığından, vergi dairesi bir idari 

süre belirlemeye yetkili olsa da süreyi asgari 15 gün olarak belirlemesi gerekirken, iki 

hafta olarak belirlemiş ve madde hükmünü ihlal etmiştir. Süre bakımından hukuka 

aykırı olan ibraz işlemi üzerine defterlerin ibraz edilmemesi Vergi Usul Kanunu’nun 

30’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının 3’üncü bendinde tarif edilen re’sen tarh sebebi 

değildir.   

Bu hukuka aykırılığın yanı sıra, (M)’nin defterleri tanınan idari süre içinde ibraz 

etmediği de tespit edilememektedir. Zira Vergi Usul Kanunu’nun 15’inci maddesinin 

1’inci fıkrası gereğince, 13’inci maddede yazılı mücbir sebeplerden her hangi birinin 

bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Vergi Usul 

Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 4’üncü bendine göre, bir mücbir sebep olarak 

sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış 

bulunması sayılır. Vakada, (M) 28.1.2013 tarihli yazısında defter ve belgelerin bir 

mahkeme tarafından istenilmiş ve belirlenen bir bilirkişiye verilmiş olduklarını 
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bildirmiştir. Mahkemenin ibraz kararına uyma konusunda (M)’ye bir seçenek 

tanınmadığından ve zorunlu olarak inkıyat etmesi gerektiğinden, defter ve belgelerin 

(M)’nin iradesi dışında elinden çıktığını söylemek mümkündür
14

.  Mücbir sebebin (M) 

tarafından ispatı veya tevsiki (VUK m. 15 f. 2) kabul edilmesiyle, vergi dairesinin 

belirlediği süre halen işlememektedir ve defter ve belgelerin (M)’ye mahkemece geri 

verilmediği sürece de işlemeye başlamayacaktır.  

II.  Sonuç 

Böylelikle (M)’nin defterleri vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara (süresinde) 

ibraz etmemiş sayılmadığından, Vergi Usul Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 2’nci 

fıkrasının 3’üncü bendine göre vergi matrahının defter, kayıt ve belgelere dayanılarak 

tespit edilmesinin mümkün olmadığından söz edilemeyecektir. VUK’un 30’uncu 

maddesinin 1’inci fıkrasının 1’cümlesine göre re’sen vergi tarhının birinci şartı vakada 

gerçekleşmediğinden ikinci şartın, yani vergi matrahının takdir komisyonları 

tarafından takdir edilmiş veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş 

vergi inceleme raporlarında belirtilmiş olması, incelenmesi gerekli görülmemiştir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının 1’inci cümlesinde 

öngörülen usule vergi dairesinin re’sen vergi tarhı uygun düşmediğinden dolayı 

konusu tarh işlemi usul bakımından şekli hukuka aykırıdır. 

                                                 
14

 VUK’un 13’üncü maddesinin 4’üncü bendinde yazılı mücbir sebebin olayda tespit edilemediği görüşünde 

bulunulması halinde, bu mücbir sebep veya aynı maddede sayılan diğer mücbir sebeplere benzer (“gibi”) 

bir sebebin (M)’nin bulunduğu durumda mevcut olduğu görüşü de isabetli olacaktır. 
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VAKA ÇALIŞMASI 7 

(RE’SEN TARH, TEBLİĞ) 

 

A. VAKA 

Beylikdüzü’nde eğitim danışmanlık hizmetleri sunan (O) Ltd. Şti. 2012 yılı için 

kurumlar vergisine tabi olan kazanç elde etmiştir. Şirketin kanuni temsilcisi olan müdür 

(M) kurumlar vergisi beyannamesini en geç 25 Nisan 2013 tarihinde vermesi gerekirken 

vermemiştir. Bunun üzerine vergi dairesi ilgili dönemin kurumlar vergisini takdir 

komisyonu tarafından takdir edilen kurum kazancı üzerinden 45.000 TL olarak re’sen tarh 

ettirmiştir. Salınan verginin tebliği için vergi ihbarnamesi, (O)’nun önceki yılın 

beyannamesinde yazılı adresinde teslim edilmek üzere postaya verilmiştir. Posta görevlisi, 

23 Eylül 2013 tarihinde tebliğ işlemini yapmak üzere gittiği adreste hiç kimseyi 

bulamamıştır. Bu durum zarf üzerine yazılmış ve ihbarname vergi dairesine geri 

gönderilmiştir. Posta idaresince imzalanan taahhüt ilmühaberi (O)’nun bağlı olduğu 

muhtarlıkta muhtar tarafından imzalanmıştır. Vergi dairesi, geri gelen ihbarnameyi ilan 

yazısı suretinde askıya çıkarmış, bir nüshasını (O)’nun bağlı bulunduğu muhtarlığa 

göndermiş ve bir yerel gazetede yayımlatmıştır. Gazetede ilanı okuyan (M) derhal vergi 

dairesine müracaat etmiş ve şirketin ofis adresinin değişmediğini söylemiş, posta 

görevlisinin tebliğ için geldiği gün ise kendisinin ofis elemanıyla birlikte acil bir görüşme 

için Beylikdüzü dışına çıktığını ifade etmiştir. Vergi dairesinin ilan yoluna başvurmasına 

anlam veremeyen (M) yapılan tarh ve tebliğ işleminin hukuken incelenmesi için avukatına 

başvurmuştur. 

 

B.  SORU 

Vergi dairesinin tarh ve tebliğ işlemi hukuka uygun mudur? 
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C.   ÇÖZÜM 

Vergi dairesinin tarh ve tebliğ işlemleri hukuka uygun olabilir. 

I. Maddi Hukuka Uygunluk 

1) Vergi Borcunun Doğması  

Bunun için tarh edilen kurumlar vergisi, vergi borcu olarak 2012 döneminde esas ve 

miktar itibariyle doğmuş olması gerekmektedir. 

Öncelikle, vergi borcunun esas itibariyle doğmuş olması için kurumlar vergisi kanununa 

göre vergi borcunu doğuran olayın (VUK m. 19) gerçekleşmiş olması gerekmektedir. 

Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi verginin konusu, mükellefiyet, muafiyet ve istisna 

ile ilgili KVK hükümlerine göre tespit edilir.   

a) Verginin Konusu 

Vakada 2012 dönemi bakımından kurumlar vergisinin konusu bulunması gerekmektedir. 

Kurumlar vergisinin konusu, KVK m. 1 c. 1 gereğince kurumların kazançlarıdır. 

(A), kurumlar vergisine tabi bir kurum olmalıdır. Vergiye tabi kurumlar KVK m. 1 f. 1 

hükmünce sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadî kamu kuruluşları, dernek veya 

vakıflara ait iktisadî işletmeler, iş ortaklıklarıdır. Bu kurumların tanımları KVK m. 2’de 

bulunmaktadır. Anılan maddenin 1. fıkrasında sermaye şirketleri, 29.06.1956 tarihli ve 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar 

olarak tanımlanmıştır. 

(O) bir ltd. şirkettir. Bu sebeple, (O) KVK m. 1, f. 1 uyarınca bir kurumdur. 

(A)’nın 2012 döneminde kurumlar vergisine tabi olan bir kazancı olması gerekmektedir. 

b) Mükellefiyet  

(O)’nın kazancı için, bir kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması gerekmektedir. 

Kurumlar vergisi mükellefiyetine dair hükümler, KVK’nın 3. maddesinde yer almaktadır. 

KVK m. 3 f. 1 hükmüne tam mükellefiyet kapsamında, (O)’nın kazancı için bir kurumlar 

vergisi mükellefiyeti söz konusu olabilir. Tam mükellefiyet kapsamında, KVK m. 1’de 

sayılı kurumlardan kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunanların, gerek yurtiçi gerekse 

yurt dışında elde ettikleri kazançların tamamı vergilendirilir. 
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(O) ltd. şti., kanuni merkezi İstanbul-Beylikdüzün’de yani yurt içinde bulunan bir 

kurumdur. Bu sebeple, tam mükellefiyet kapsamında şirketin kurum kazancı 

vergilendirilir.   

KVK m. 3 f. 1 uyarınca (O)’nın kazancı için, bir kurumlar vergisi mükellefiyeti 

bulunmaktadır. 

c) Vergi Muafiyeti ve İstisnası 

Vakada (O) şirketi için vergi muafiyeti ve istisnası söz konusu değildir. 

2) Vergi Borcunun Miktarı  

Kurumlar vergisi borcunun miktarı, KVK m. 6 f. 1’e göre belirlenir. Bu fıkra hükmüne 

göre, kurumlar vergisi mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum 

kazancı üzerinden hesaplanır. 

a) Vergi Matrahı  

Vakada matrah tespiti için taktir komisyonuna başvurulduğu belirtilmiş fakat matrahın 

hesaplanmasına ilişkin bir bilgi verilmemiştir. Bu bakımdan matrahın maddi hukuka 

uygun olarak belirlenip belirlenmediğine hususunda bir değerlendirme yapılamaz. Ancak 

vakada 45.000 liralık vergi tarh edildiği belirtildiği dikkate alındığında matrahın 225.000 

olması gerektiği söylenebilir.   

b) Vergi Nispeti 

Kurumlar vergisi oranı, KVK m. 32 f. 1’e göre %20’dir. Vakada vergi miktarını 45.000 

TL olduğu belirtildiğinden bir hesaplama yapılması söz konusu değildir.  

3) Vergi Borcunun Sona Ermemesi  

Vakada vergi borcunu sona erdiren bir sebep mevcut değildir. 

4) Vergi Borcunun Ödenmesinde Muhatap 

(O)’nın, tarh edilen kurumlar vergisi borcunun ödenmesi bakımından tarhiyata muhatap 

olması gerekmektedir. KVK m. 16 f. 4 uyarınca, kurumlar vergisi mükellef olanların tüzel 

kişiliği adına tarh olunur. 

(O), sermaye şirketi niteliğinde bir kurum olup KVK m. 2 f. 1’e göre bir mükelleftir. 
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Böylece, kurumlar vergisi tüzel kişiliği olan (O) adına tarh olunur. 

Bu sebeple, (O) KVK m. 16 f. 4 hükmünce kurumlar vergisi borcunun ödenmesi 

bakımından muhataptır. 

II.   Şekli Hukuka Uygunluk  

1) Görev ve Yetki 

Kurumlar vergisi tarh işlemi görev ve yetkili idari makam tarafından yapılması 

gerekmektedir. KVK m. 16 f. 3 uyarınca kurumlar vergisi, vergi dairesince tarh olunur. 

Bu hükme göre, görevli idari makamlar vergi daireleridir.  

Görevli vergi daireleri arasında yetkili vergi dairesinin hangisi olduğu hususunda 

zikredilen kanun hükmü, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği vergi dairesini yetkili 

kılmaktadır. KVK m. 14 f. 3’e göre, kurumlar vergisi beyannamesi mükellefin bağlı 

bulunduğu vergi dairesine verilir. Aynı maddenin 6. fıkrasına göre, mükellefin bağlı 

olduğu vergi dairesi, kurumun kanuni merkezin veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi 

dairesidir. 

Vakada, kurumlar vergisi tarhiyatını İstanbul-Bakırköy vergi dairesi yapmıştır. (A) 

şirketinin kanuni merkezi İstanbul-Bakırköy’de bulunmaktadır. Bu sebeple, (A) adına 

kurumlar vergisinin tarhıyla yetkili vergi dairesi, İstanbul-Bakırköy vergi dairesidir.   

Böylece, kurumlar vergisi tarh işlemi görev ve yetkili idari makam tarafından yapılmıştır. 

2) Usul: Re’sen Tarh 

Vakada re’sen tarh işlemi yapılmıştır. Bu işlemin hukuka uygun olabilmesi için hukuki 

dayanağının bulunması gerekir. Bu işlemin hukuki dayanağı VUK’un “re’sen vergi tarhı” 

başlığını taşıyan 30. maddesi olabilir.  

Re'sen vergi tarh edilebilmesi için, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve 

belgelere veya kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmaması veya buna imkan 

bulunmadığını gösteren -kanunda sayılan- hallerin gerçekleşmesi gerekir. Bunun yanı sıra 

re’sen tarh yapılabilmesi için tarh işleminin, takdir komisyonları tarafından taktir edilmiş 

veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında 

belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden yapılması gerekir. 

a) Matrahın Tespit Edilememesi   

Re'sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya 

kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde yapılabilmektedir (VUK 
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m. 30 f. 1). Bu tür haller belirdiğinde matrahın tamamen veya kısmen defter, kayıt ve 

belgelere veya kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunup bulunmadığı 

değerlendirilerek re’sen tarh yapılabilecektir. Ancak 30. maddenin 2. fıkrasında bentler 

halinde sayılan hallerden herhangi biri ortaya çıktığında artık başkaca bir değerlendirme 

yapmaya gerek kalmaksızın re’sen tarh işlemi yapılacaktır. Zira bu şekilde sayılan 

hallerde artık matrahın defter, belge ve ölçülere göre tespit edilemediği kanun gereği 

varsayılmaktadır.  

VUK’un 30. maddesinin ikinci fıkrasında, bentler halinde sayılan hallerden herhangi 

birinin bulunması durumunda, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve 

belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı kabul 

edildiğinden bu hallerde doğrudan re’sen tarh işlemi yapılabilecektir.  

Kurumlar vergisi beyannamesinin KVK’nın 25. maddesinin 5. fıkrası uyarınca en geç 25 

Nisan tarihinde verilmiş olması gerekmektedir. Vakada ise bu tarihte henüz beyanname 

verilmediğinden (O) şirketinin kurumlar vergisi beyannamesi süresi geçtiği halde 

verilmemiş bulunmaktadır. 

VUK’un 30. maddesinin 2. fıkrasının 1. numaralı bendine göre vergi beyannamesinin 

kanunî süresi geçtiği halde verilmemesi re’sen tarhiyat sebebidir. Vakada da vergi 

beyannamesi kanuni süresinde verilmediğinden re’sen tarhiyat yapılmasının şartı 

gerçekleşmiştir. 

ii. Matrahın Komisyonca Takdiri Veya İnceleme Raporunda Belirlenmesi 

Re’sen vergi tarhı yapılabilmesinin bir şartı da vergi matrahının taktir komisyonu 

tarafından taktir edilmesi veya inceleme elemanı tarafından düzenlenen vergi inceleme 

raporunda belirlenmiş olmasıdır (VUK m.30 f. 1) 

Vakada re’sen tarhiyata konu edilen verginin matrahı taktir komisyonu tarafından taktir 

edilmiş olduğundan bu şart da gerçekleşmiş bulunmaktadır.  

Vakada gerçekleştirilmiş bulunan re’sen tarh işlemi VUK’un re’sen vergi tarhına ilişkin 

30. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak yapıldığından hukuka uygundur. 

3) Tebliğ 

Re’sen tarh işlemi tebliğ hükümlerine uygun olarak tebliğ edilmiş olması gerekmektedir   

İkmalen ve re'sen tarh edilen vergilerin "ihbarname" ile ilgililere tebliğ edileceği VUK’un 

34. maddesinde hüküm altına alınmıştır. VUK’un 93. maddesine göre vergilendirme ile 
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ilgili olup, hüküm ifade eden belgeler ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzelkişilere 

posta yoluyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ 

edilir. 

a) Tebliğ Belge Veya Yazısı 

Re’sen tarh işleminin tebliği için öngörülen ihbarname tebliğ edilebilecek bir belgedir. 

b) Tebliğin Muhatabı 

(M), tebliğin muhatabı olabilir.  

Muhatap olarak VUK m. 93’te gerçek ve tüzel kişiler öngörğlmüştür. Tüzelkişilere 

yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine yapılır. Kendisine 

tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ise ikametgah adresinde bulunanlardan 

veya işyerlerinde memur ya da müstahdemlerinden birine yapılır (VUK m. 94 f. 2, 3). 

(O) şirketi bir tüzel kişi olduğundan bu hüküm çerçevesinde tebligatın şirketin kanuni 

temsilcisi olan müdür (M)’ye yapılması gerekir.  

(M), tebliğin muhatabıdır. 

c) İlanen Tebliğ Usulü 

VUK’un 103. maddesi gereğince ilanen tebligatın yapılabilmesi için aşağıdaki hallerden 

birinin gerçekleşmesi gerekir: 

1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse;  

2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan 

mektup geri gelirse;  

3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa;  

4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa. 

i. Muhatabın Adresi Hiç Bilinmemesi 

Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler bilinen adresler arasında sayılmakta olup bu 

adrese posta yoluyla tebligat yapılabilir (VUK m. 101 f. 1 b. 4) Ancak bu adresin tarih 

itibariyle tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit 

edilmiş adres olması gerekmektedir (VUK m. 101 f. 2). Vakada bu hususta bilgi 

verilmediğinden belirtilen usule aykırı bir durumdan söz edilemez. 
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ii. Muhatabın Bilinen Adresi Yanlış Veya Değişmiş 

Vakaya bakıldığında ilanen tebligat yapılabilecek bu hallerden herhangi birinin 

gerçekleşmediği görülmektedir.  

Ayrıca yukarıda açıklandığı üzere 102. maddenin 3 ve 4. fıkralarında belirtilen usul 

çerçevesinde de ilanen tebligat yapılabilmesi mümkün olmakla birlikte; vakada bu usule 

ilişkin şartlar da oluşmadığından ilanen tebligat yapılabilmesi için aranan hukuki şartlar 

gerçekleşmemiştir. 

iii. Başkaca Sebeplerden Dolayı Posta İle Tebliğ Yapılmasına İmkan Bulunmaması 

İlanen tebliğin bir diğer hukuki sebebi posta ile tebliğin yapılmasına başkaca sebeplerden 

dolayı imkan bulunmamasıdır. Danıştay, “imkan” terimini geniş anlamakta olup ilanen 

tebliğin ancak posta yoluyla tebliğin bir ikinci defa denenmeden caiz olmayacı 

görüşündedir. 

Vakada posta yoluyla ikinci tebliğ teşebbüsünde bulunulmamıştır. 

Bundan dolayı, ilanen tebliğ posta ile tebliğ imkansızlığına dayandırılamamaktadır.  

iv. Muhatabın Geçici Olarak Başka Bir Yere Gitmesi 

VUK’un 102. maddesinin 3. ve 4. fıkralarına göre vergi dairesinin ianen tebliği hukuka 

uygun olabilir.  

Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, bilinen adresinde bulunanlar veya 

komşuları tarafından bildirildiği takdirde keyfiyet ve beyanda bulunanın kimliği tebliğ 

alındısına yazılarak altı beyanı yapana imzalatılır. İmzadan imtina ederse, tebliği yapan bu 

ciheti şerh ve imza eder ve tebliğ edilemeyen evrak çıkaran mercie iade olunur. Bunun 

üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden 

tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeple tebliğ edilemeyerek iade 

olunursa tebliğ ilan yolu ile yapılır (VUK m. 102 f. 3, 4).  

Vakada muhatap (M) nin geçici olarak bir yere gitmesi söz konusu olmakla birlikte bu 

husus posta idaresi tarafından tespit edilmemiştir. Ayrıca bu tespit yapılmış olsa dahi 

mercie iade edilen evrakın belirli bir süre sonra yeniden tebliğ edilmesi ve tekrar aynı 
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sebeple geri dönmesi halinde ilan yoluyla tebliğ yapılması gerekirdi. Ancak vakada bu 

şarta riayet edilmeksizin ilanen tebligat yapılması tebliğ usulüne aykırıdır. 

III. Sonuç 

Vakada kanuni şartları oluşmadığı halde ilanen tebligat yoluna başvurulmuştur. VUK’un 

tebliğle ilgili hükümlerine aykırı şekilde gerçekleştirilen söz konusu ilanen tebliğ işlemi 

hukuka aykırıdır. 
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4) İdarece Tarh 

 Verginin idarece tarhı; ikmalen veya re’sen tarhiyatı gerektiren haller dışında  kalan 

hallerde, mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunları ile muayyen zamanlarda 

müracaat etmemeleri veya aynı kanunlarla kendilerine tahmil edilen mecburiyetleri yerine 

getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilemeyen verginin kanunen belli matrahlar 

üzerinden idarece tarh edilmesidir (VUK mükerrer m. 30). 

Örneğin, Emlak Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca emlak vergisi bildiriminin 

süresinde verilmemesi halinde vergi idarece tarh edilir. 

Verginin idarece tarhında tarh olunan vergiler ihbarname ile ilgiliye tebliğ olunur. 

Bunun yanı sıra, mükellefin adını, soyadını, hesap numarasını, işini, adresini tarh edilen 

verginin miktar ve cinsini gösterir bir ilan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline 

asılır.  
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