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Bölüm 

GİRİŞ YE TARİHİ GELİŞİM 

I. GİRİŞ 

A. Vergi Hukukunun Tanımı ve Kapsamı 

Bir ülke ekonomisinde iki sektörden biri olarak yer alan ka-
mu ekonomisinde, teknik özelliklerinden dolayı 'kamusal mal' 
olarak nitelenen belli malların ve 'yarı-kamusal' malların üre-
tim süreci incelenir. Piyasa ekonomisinin karşıtı olarak kamu 
ekonomisinin işleyiş kuralları (oyun kuralları") ortaya konur. 
Kamusal malların (mal ve hizmetlerin) arzı ve talebi üzerinde 
durulurken, piyasa ekonomisinde olduğu gibi fiyatlandırma il-
kesi prensip olarak geçerli olmadığından, kamusal üretimin fi-
nansmanı sorunu ile karşılaşılır. Kamu ekonomisi finansman 
sorununu kamu gelirlerini inceleyerek çözmeye çalışır. Kamu 
giderleri çözümleriyle mal ve hizmetlerin arzı sorunu ele alınır. 
İşte bu ilişkileri inceleyen kamu ekonomisi ya da kamu maliye-
sinin hukuki yönü mali hukuku ilgilendirmektedir. Başka bir 
deyişle, mali hukuk kamu gelirlerinin toplanmasına ve giderle-
rin yapılmasına ilişkin hukuk kurallarını içeren bir daldır. 

Kamu maliyesine koşut olarak gelirlerin toplanması ve gi-
derlerin yapılması ile ilgilenen malî hukukun giderlere ilişkin 
kuralları "gider hukuku"nu oluşturur. Kamu gelirleri ise vergi 
hukukunun kapsamına girer. "Gider Hukuku" terimine benzer 
biçimde, kamu gelirlerinin hukukî yönünü "Gelir Hukuku" ola-
rak adlandırmak olağan değildir. Bunun yerine, "Vergi Huku-
ku" terimi yeğlenmektedir. Malî hukukun gelir yönü ifade edil-
mek istendiğinde, "Vergi Hukuku" terimi geniş kapsamıyla, 
devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği tüm kamu gelir-
lerini içermek üzere kullanılır. Böylece vergilerin yanı sıra, re-
sim, harç ve şerefiye gibi kamu gücüne, cebre dayanan diğer 
kamu gelirleri de geniş anlamıyla vergi hukuku içinde yer alır. 
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Kuşkusuz, devletin piyasa ekonomisine katılmaktan sağladığı 
gelirler ve mülk gelirleri 'cebir unsuru' ölçütü dışmda kaldık-
larından, geniş anlamıyla vergi hukuku terimi bunları içer-
memektedir. Dar anlamıyla vergi hukuku ise yalnız vergilere 
ilişkin kurallarla ilgilenir. İşte vergi hukuku derslerinde ilke 
olarak bu dar kapsamıyla, vergilere ilişkin kurallar üzerinde 
durulacaktır. Ancak dar anlamıyla vergi hukukunun pekçok 
ilkesinin, diğer cebre dayanan kamu gelirleri için de geçerli ol-
duğunu burada belirtelim. 

Kapsamı böylece belirlenen vergi hukuku için verilen ta-
nımlar, genellikle vergi kavramından hareketle, verginin özel-
likleri esas tutularak yapılmaktadır. Bunun yerine biz, daha so-
yut bir tanımı yeğliyoruz: "Vergi Hukuku, vergi ödevinin nite-
liğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin 
maddî ve şekli hukuk kuralları bütünüdür". Bu tanım soyut ve 
genel içeriğiyle, vergi ilişkisinin çeşitli yönlerini ve aşamaları-
nı olduğu kadar vergi hukukunun belli bölümlenmelerini de 
kapsamaktadır. 

B. Kamu Hukuku Bütünü İçinde Vergi Hukukunun Konumu 

Yukarıda kapsamı ve tanımı verilen vergi hukukunun ne-
reden kaynaklanıp neden ayrı bir hukuk dalı olarak geliştiği 
sorularının yanıtı devlet ve birey arasındaki vergi ilişkisinin 
öneminden çıkartılabilir. Devlet vergiler alanında bir işleme gi-
riştiğinde doğrudan bireylerin 'kese'sine el atmakta, onların ge-
lirine, hatta servetine ortak olmaktadır. Kolayca anlaşılacağı 
gibi, 'akçalı' bir konuda devlet ile birey karşı karşıya gelmek-
tedir. Vergi ilişkisinin 'alacaklısı' sıfatıyla harekete geçmek dev-
let açısından, belli anlayışlara göre bir 'hak'; bir zorunluluk ya 
da bir yetkidir. Gerçekten belli kamu hizmetlerini yürütme 
ödevini üstlenen devletin, bu hizmetlerin finansmanını sağla-
ması da bir görev olarak düşünülebilir. Deyim yerinde ise, ver-
gi alma konusunda idare bir 'bağlı yetki' ile donatümıştır. 

Birey açısından ise kamu hizmetlerinin finansmanına, kamu 
ekonomisi ilkeleri uyarınca vergiler aracılığıyla katılmak hem 
teknik bir zorunluluk hem de anayasalarla bireylere yüklenen 
bir ödev olmaktadır. Nitekim 1982 Anayasası da vergi ödevini 
siyasal haklar ve ödevler bölümünde düzenlemiştir. 
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Yukarıda temelleri belirtilen vergi ilişkisinin, her iki taraf 
açısından belli düzenlemelere bağlanması bir hukukî gerek ola-
rak kendini hissettirmiştir. Bu düzenlemeler bir yandan vergi 
alacaklısının, yani devletin kamu hizmetlerini yürütmek için 
gerekli fonları toplamasım güvenceye bağlarken öte yandan 
vergi borçlusuna akçalı konularda, devlet karşısmda belli gü-
venceler sağlamaktadır. Başka bir anlatımla, vergi ilişkisi tü-
müyle, belli bir hukukî çerçeve içinde yer almaktadır. Tarih 
içinde ilk ve önemli anayasal gelişmelerde vergi konusunun so-
mut bir hareket noktası oluşturması, konunun önemine kanıt-
tır. Gerçekten, tarihi gelişim incelenirken üzerinde durulacağı 
gibi, örneğin çok eski ve önemli bir" anayasal belge olan 1215 
tarihli Magna Carta Libertatum'da bile hükümdarın keyfî ver-
gilendirme yetkisinin sınırlandırılmasını amaçlayan ilkelere yer 
verilmiştir. Denebilir ki tarih içinde vergi hukuku ile anayasal 
gelişmeler birlikte seyretmiştir. 

Buraya kadarki açıklamalardan, vergi hukukunun klâsik 
kamu hukuku-özel hukuk ayrımında, kamu hukuku içinde yer 
aldığı kolayca anlaşılabilir. Vergi ilişkisinde taraflar eşit du-
rumda değildir; özel hukukta olduğu gibi yatay ilişkiler değil, 
dikey hukukî ilişikler söz konusudur. Vergilendirme işlemine 
girişirken devlet kamu otoritesini (gücünü, devlet yetkisini, 
devlet kudretini, egemenlik gücünü) kullanmaktadır. İlişkinin 
bu özelliği vergi hukukunu kamu hukuku dalma sokmaktadır. 

Bu niteliği ile vergi hukuku, kamu hukuku bölümlemesinde 
yer alan diğer hukuk dallarıyla belli ilişkiler içindedir. Özellikle 
anayasa hukuku, idare hukuku, devletler umumi hukuku, ceza 
hukuku, yargılama ve takip hukuklarıyla yakın ilişkiler söz 
konusudur. Yukarıda değinilen, anayasal gelişmelerde önemli 
bir yeri olan, 'yasasız vergi olmaz' (vergilerin yasallığı) (tem-
silsiz vergi olmaz) ilkesi vergi hukukunun olduğu kadar anaya-
sa hukukunun da bir temel kuralı olarak gerek temsilî demok-
rasi, gerek hukuk devleti ilkesinin gelişmesinde ve kurumlaş-
masında önemli bir işlev görmüştür. Anayasa hukuku ile iliş-
kiyi daha somut gösterebilmek için, bugün Anayasamızda yer 
alan hükümlerin yaklaşık üçte birinin vergilerle doğrudan ya 
da dolaylı olarak ilintili olduğunu söyleyebiliriz. 

İdare hukuku iie vergi hukukunun ilişkileri çok daha gi-
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rifttir. Örneğin bireysel bir vergi işlemi, tam anlamıyla bir 
idarî işlem niteliği taşır. Nitekim Vergi Usul Kanunu tarh işle-
mini böyle tanımlamaktadır. Dolayısıyla idarî işlemlerin un-
surları vergilendirme işlemleri için de aynen ya da çok büyük 
ölçüde geçerlidir. Örneğin idarî işlemin unsurları, sakatlıklar, 
sakat işlemlerin geri alınması ya da kaldırılması (düzeltme), 
yargısal denetim gibi konularda esas alman ilkeler geniş ölçü-
de vergilendirme işlemleri açısından da geçerlidir. Kuşkusuz 
vergilendirme işleminin özellikleri gereği bazı farklılıklar var-
dır. Bugün Türkiye'de vergi yargısı da idarî yargı bünyesinde 
düzenlenmiştir; vergi uyuşmazlıklarında uygulanacak usul hü-
kümleri esas olarak idarî yargıyı düzenleyen bir kod olarak 
kabul edebileceğimiz İdarî Yargılama Usulü Kanunu içinde yer 
almaktadır. 

Aralarındaki yakın ilişki, bir bakıma çakışma, bu iki hu-
kuk alanını ayrı birer dal olarak kabul etmeyen düşüncelere 
yol açmıştır. Nitekim klâsik Fransız öğretisinin kabul ettiği gö-
rüş budur. Klâsik Fransız öğretisinde vergi hukuku ya kamu 
maliyesi içinde ya da idare hukukunda özel bir konu olarak ele 
alınmaktadır. Alman öğretisi ise vergi hukukunu ayrı bir dal 
olarak kabul etme eğilimindedir. Vergi hukukunun bağımsız 
bir dal olup olmadığı sorusu ayrı, uzun kuramsal tartışmaları 
gerektiren bir konudur. Tartışmalar bir yana, bugün için en 
azından, konunun özelliğinden dolayı ayrı bir uzmanlık alanı 
olduğu görüşü savunulabilir; keza idare hukukunun, çok özel, 
kendine özgü kavramları, kuralları ve ilkeleri olan ayrı bir alt 
dalı olarak da düşünülebilir. 

Vergi hukukunun devletler hukuku (uluslararası hukuk) 
ile ilişkilerinin de yoğun olduğu söylenebilir. Bu ilişki öncelikle, 
devletin egemenlik unsurunun kullanım alanının saptanması 
konusunda ortaya çıkar. Belli bir egemen devletin vergi yasa-
larının uygulanması, yasaların şahsîliği ve mülkîliği ilkelerine 
göre belirlenir. Ayni konuda birden fazla devletin egemenliği-
nin çakışması, başka bir anlatımla devletler arasında vergilen-
dirme yetkisinin çakışması halinde sorun, ilgili devletlerin iç 
mevzuatı ile birlikte, uluslararası hukuk ilkelerine göre çözüm-
lenil-, Özellikle çifte vergi konusunda çıkan bu çakışmalar, 
uluslararası ikili ya da çok taraflı anlaşmalarla çözümlenmeğe 
çalışılmaktadır. 
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Uluslararası kuruluşlara üye olma durumunda katılma pay-
lan konusu ve uluslarüstü kuruluşlara ortaklığın örneğin vergi 
uyumlaştırmasmda görüldüğü gibi, vergilendirme yetkisi ba-
kımından yüklediği sınırlandırmalar, vergi hukuku ile ulus-
lararası hukukun kesişme alanını oluşturmaktadır. 

Ceza hukuku ile kesişme alanı ise vergi hukukunun, "Ver-
gi Ceza Hukuku" adı verilen alt dalında kendini göstermekte-
dir. Gerçekten vergi ceza hukukunda bir kısım vergi suç ve 
cezaları vergi hukuku ilkeleri çerçevesinde, 'idarî yaptırım' ni-
teliği taşıyan malî ihlâller esasına göre düzenlenirken, diğer bir 
kısmı ise doğrudan Türk Ceza Kanunu anlamında suç ve ceza 
niteliği taşır. Bu sonuncularda suçun oluşması, sübutu, cezanın 
tayini ve yargılama usulü ilke olarak genel ceza hukuku ve ceza 
yargılaması hukuku hükümlerine tabidir. İştirak, tekerrür gibi 
konularda Vergi Usul Kanunu bazı özel düzenlemeler öngör-
müştür. Öte yandan, Vergi Usul Kanunu, arama konusunda ol-
duğu gibi, bazı konularda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu-
nun ilgili hükümlerine doğrudan, açık gönderide (atıf) bulun-
maktadır (VUK. m. 147). 

C. Vergi Hukukunun Özel Hukuk ile İlişkisi 

Vergi hukuku ile özel hukukun hukukî biçimler ve kav-, 
ramlar yönünden ilişkileri daha karmaşıktır. Vergi hukuku-
nun bağımsızlığı ve vergi yasalarının yorum sorunları konula-
rındaki tartışmaların sonuçlarına göre, bu karmaşık ilişkilerin 
nitelenmesi bakımından üç yaklaşım, üç görüş ortaya çıkmak-
tadır. Bu üç görüşü şöylece özetleyebiliriz: 1) Vergi hukuku 
özel hukuka bağlıdır; tamamen ona uymalıdır; 2) Vergi hukuku 
bağımsızdır, kendi ilkelerine göre çözümler getirir; 3) Özel hu-
kuk ilkeleri geçerli olmakla birlikte, vergi hukukunda bu daim 
özel düzenlemeleri asıldır. Biz bu yaklaşımlardan üçüncüsünü 
kabul eğilimindeyiz. Buna göre, vergi hukuku özel hukuk bi-
çimlerini, kavramlarını ilke olarak aynen kabul eder (İkamet-
gâh, evlilik, mal rejimi, rüşt gibi). Ancak belli durumlarda, ver-
gi hukuku kendi özel düzenlemelerini getirdiği takdirde, bun-
lar esas tutulur. Örneğin, Gelir Vergisi Kanunu ticarî kazancı 
tanımlarken Ticaret Kanununa genel gönderide bulunmakla 
birlikte, ayrıca hangi faaliyetlerin de ticarî faaliyet olarak ver-
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gilendirileceğini belirtmektedir; ayni özel düzenlemeler gayri-
menkul niteliğinde sayılan haklar bakımından Gelir Vergisi Ka-
nununun gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin hükümlerinde 
yer almaktadır. Öle yandan Vergi Usul Kanunu, yükümlülük ve 
sorumluluk konularında, vergi yasalarının tanıdığı istisnalar dı-
şında, yapılan özel sözleşme hükümlerinin vergi dairesini bağla-
mayacağını açıkça belirtmektedir (VUK. m. 8/3). Bunun gibi, 
özel hukukun geçerli kabul ettiği biçimler vergi hukuku bakı-
mından 'peçeleme' oluşturduğu takdirde, özel hukuk biçimleri-
nin ve kavramlarının bir yana bırakılıp vergi hukuku açısından 
olayın, ilişkinin gerçek niteliğinin esas tutulmasını yine Vergi 
Usul Kanunu açıkça öngörmektedir. "Vergilendirmede vergiyi 
doğrudan olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiye-
ti esastır" şeklindeki ifade ile yasa yukarıda değinilen ilkeyi 
açıkça hükme bağlamış olmaktadır (VUK. m. 3/B, 1). 

D. Vergi Hukukunun Bölümlenmesi 

Ceza hukuku ve borçlar hukukunun genel ilkeleri ile özel 
düzenlemelerinin (hükümlerinin) ayrı ayrı incelenmesi yönte-
mine koşut olarak vergi hukuku bakımından da yapılan ilk ayı-
rım genel vergi hukuku-özel vergi hukuku ekseni etrafmda yer 
alır. Bu ayırıma göre genel vergi hukukunda, bu hukuk dalının 
tümüne ilişkin ve bütün vergilerde uygulanacak temel ilkeler 
ve kurallar, vergi borcu ve vergi ilişkisinin niteliği, vergi bor-
cunun doğması ve sona ermesi, vergilendirme alanında çıkan 
uyuşmazlıklar ve çözüm yolları (usulleri) incelenir. Özel vergi 
hukukunda ise konularına göre tek tek vergiler ve bunları dü-
zenleyen yasalar incelenir. Örneğin Türk Vergi Sisteminin tek 
tek vergiler itibariyle ele alınması işlenmesi özel vergi hukuku 
içine giren bir inceleme biçimi olmaktadır. Buna göre, 'Türk 
Vergi Sistemi' denildiğinde, 'Türk Özel Vergi Hukuku' anlaşıl-
mak gerekecektir. 

Vergi hukuku bakımından ikinci ayırım ise, genel olarak 
hukukta geçerli maddî hukuk-şeklî hukuk yaklaşımına uygun 
olarak yapılmaktadır. Böylece maddî hukuk ve şeklî hukuk kav-
ramları karşımıza çıkıyor. Maddî vergi hukukunu, "vergi borcu 
konusunda hak ve ödevlerin doğumunu, sona ermesini ve bun-
ların içeriğine ilişkin hukukî ilkeleri inceleyen dal" olarak ta-
nımlayabiliriz. Maddi vergi hukuku, vergi alacağının konusu-
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nu, yöneldiği kişiyi, vergi idaresinin yükümlü ve sorumlu karşı-
sındaki yetkilerini belirler. Bu ayırımda şeklî vergi hukuku ise, 
"maddî hukukça belirlenen vergi ilişkisinde hak ve yükümlü-
lüklerin gerçekleştirilme usullerini düzenleyen dal" olmaktadır. 

Yukarıda değinilen ilk ayırımla birlikte incelendiğinde, 
maddî vergi hukukunun genel vergi hukukunun birkısım ilke-
leriyle tüm olarak özel vergi hukukunu, şeklî vergi hukukunun 
ise genel vergi hukukunun geri kalan kısmını kapsadığı gö-
rülür. Nitekim şeklî vergi hukukunun konusuna giren Vergi 
Usul Kanunu, Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-
nun, İdarî Yargılama Usulü Kanunu gibi yasalar aym zamanda 
genel vergi hukukunun belli konularını da içermekte, düzenle-
mektedirler. 

Belirtilen ayırımlar bakımından kapsamı nitelenecek olur-
sa, bu ders kitabında genel vergi hukukunun, ya da başka bir 
yaklaşımla, maddî vergi hukukunun bazı konuları ile şeklî ver-
gi hukukunun incelendiği söylenebilir. Çünkü vergi hukukunun 
bu iki ana dalı arasındaki sınır kaçınılmaz olarak çok belirli 
değildir. 

Vergi hukuku, konuları itibariyle bazı alt dallara da bölün-
mektedir. Vergi usul hukuku, vergi icra hukuku, vergi yargıla-
ma hukuku ve vergi ceza hukuku olarak adlandırabileceğimiz 
bu dallar yukarıda verilen dörtlü ayırım içine yerleştirilebilir. 
Böylece vergi usul hukuku, vergi icra hukuku ve vergi yargı-
lama hukuku şeklî vergi hukukunun; vergi ceza hukukunun 
belli konuları ise maddî vergi hukukunun kapsamına girmek-
tedir. Vergi ceza hukukunun, maddî yönün yam sıra, şeklî hu-
kukta yer alan belli konuları da bulunmaktadır. 

Yukarıda değinilen dalların tümü Türk Genel Vergi Huku-
kunu oluşturur. Türk Özel Vergi Hukukunu ise Türk Vergi Sis-
teminin karşıladığını daha önce belirtmiştik. Burada eklenmesi 
gerekli bir husus, yapılan tüm bölümleme çabalarının çok bü-
yük ölçüde öğretisel kaldığıdır. Buna karşılık, düzenleniş şekil-
leri itibariyle yasalarımızın tümüyle bu ayırımlara bağlı kalma-
dığını belirtmeliyiz.. Kuramsal nitelikleri farklı çeşitli hüküm-
lere aynı yasada yer verildiği gözlemlenebilir. 

7 



II. TARİHİ GELİŞİM 

A. Batı Demokrasilerinde 

Vergiye tarihin bilinen en eski dönemlerinden biri rastlan-
makla beraber vergi hukukunun doğması ve gelişmesi o kadar 
gerilere gitmemektedir. Vergi hukukunun ortaya çıkışını kamu 
hukuku-özel hukuk ayırımı içinde ele almak gerekir. Mujlaki-
yetçi dönemde iktidar sahipleri ülkeleri üzerindeki mülkiyet 
haklarına dayanarak üstün yetkilere sahipti; ve^gi koyma güç-
leri de egemenlikleri ölçüsünde mutlak ve sınırsızdı. Bu dönem-
de tek bir hukuk düzeni vardı. Özel hukuktan farklı olarak 
kamu hukukunun ortaya çıkması, siyasal iktidarı ellerinde bu-
lunduranların sınırsız güçlerinin smırlandırılmaya başlaması ile 
gerçekleşmiştir. Mutlak iktidarın halk tarafından sınırlandırıl-
mak istenen ilk yetkisi, vergilendirme yetkisi olmuştur. Mutlak 
iktidarın vergilendirme gücünün sınırlandırılarak bir hukuk 
düzenine bağlanması, anayasal demokratik sistemin kurulması 
yönünde atılmış ilk adım niteliğindedir. Tarihte ilk demokrasi 
mücadelesi, iktidarların keyfi vergi koymalarına tepki olarak 
başlamıştır. Gerçekten parlamentoların kazandıkları ilk yetki 
vergilendirme yetkisidir; dolayısıyla vergi hukuku kamu huku-
kunun ortaya çıkan ilk koludur. Günümüzde batılı ülkelerin 
anayasalarında yer alan "yasasız vergi olmaz" kuralının köke-
ninde onyedinci ve onsekizinci yüzyılların "temsilsiz vergi ol-
maz" ve "rızasız vergi olmaz" sloganları vardır. Bu sloganların 
anlamı, yükümlü temsilcilerinden oluşan parlamentoların onayı 
bulunmaksızın vergi alınamayacağı, aksi halde sözkonusu ver-
gilere halkın rıza göstermemiş sayılacağıdır. 

Batı Avrupada mutlakiyetçi dönemde kralın vergilendirme 
gücüne karşı ilk tepkiye 1215 yılında İngiltere'de rastlanmıştı. 
İmzalanan Büyük Özgürlük Fermam (Magna Carta Libertatum) 
ile kralın vergilendirme yetkisi soylular (feodal beyler) ve din 
adamları yararına sınırlandırılmıştır. Bu ferman bir halk hare-
ketine dayanmamakla birlikte "temsilsiz vergi olmaz" ilkesi yö-
nünde dolaylı da olsa atılan ilk adımdır. Kral, din adamları ve 
soylulardan oluşan meclis onaylamadıkça kural olarak malî yü-
kümlülük koyamayacaktı; ancak bu fermamn hükümlerine 
uyulmadı. İngiltere'de kralın vergilendirme gücünü bir halk ha-
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reketi sonucu sınırlandıran anayasal belgeler, 1628 tarihli Hak-
lar Dilekçesi (Petition of Rights) ve 1689 tarihli Haklar Demeci 
(Bili of Rights) dir. Haklar Demeci kralın, parlamentonun onayı 
olmaksızın vergi koymasını kesin olarak yasaklıyordu. Öte yan-
dan Amerika Birleşik Devletlerinde ulusal bağımsızlığın kaza-
nılmasında ve demokratik rejimin kurulmasında hareket nok-
tası, anavatan İngiltere'nin uyguladığı vergilere karşı gösterilen 
tepkiler olmuştur. 1776'da ilân edilen Bağımsızlık Bildirisinde 
temsilsiz vergi olmaz ilkesi yer almıştır. 

İngiltere'de siyasal iktidarın vergilendirme gücünün sınır-
landırılması onyedinci yüzyılda, Kara Avrupasmda ise onseki-
zinci ve ondokuzuncu yüzyıllarda gerçekleşebilmiştir. 1789 
Fransız Devriminin önemli nedenlerinden biri kralın keyfi ver-
giler koymasıdır. Devrimden sonra ilân edilen İnsan ve Vatan-
daş Haklan Demecinde (m. 13, 14) vergilendirmede genellik ve 
eşitlik ilkeleri ile vergilerin yasallığı ilkesi hükme bağlanmıştı. 
Almanya'da ve Avusturya'da derebeylik rejimi diğer avrupa ül-
kelerine göre daha uzun sürmüştür. Ondokuzuncu yüzyılda Al-
man Birliği kurulmadan önce Prusya düzenli bir vergi sistemi 
kurabilmişti. Bu vergi sistemi, kurulan Alman İmparatorluğuna 
model olmuştur. 1920 Weimar Anayasası malî yapıda önemli de-
ğişiklikler getirmişti. Eyaletlere İmparatorluk vergilerinden pay-
lar verilmişti. 1934 yılında Nazi iktidarı döneminde eyaletlerin 
yetkileri merkezî idareye geçmişti. 1949 Bonn Anayasası fede-
ral devletle eyaletler arasındaki malî ilişkileri yeniden düzenle-
mişti. 

Vergi hukuku doğduktan sonra, demokratik gelişmeye koşut, 
sürekli bir 

evrim göstermiştir. 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesinin 17 nci maddesinde (f.2) hiç kim-
senin keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılamayacağı 
hükme bağlanmış, 20 Mart 1952 tarihli İnsan Hakları ve Ana 
Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek Protokol'ün 1 inci 
maddesinde de devletlerin vergi ve diğer malî yükümlülük koy-
ma yetkilerine saygı gösterilmekle birlikte bu yetkilerin insan 
haklarına aykırı olarak keyfi kullanılamayacağı belirtilmişti. 
B. Türkiye'de 

Osmanlı Devleti, İslâm Dininin ilkelerine dayanan teokra-
tik bir devletti. İslâm Dininin vergilendirmeye ilişkin bazı ku-
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ralları vardı. Bu kurallar uyarınca alman vergilere şer'i vergiler 
(zekât, öşür, haraç, cizye) adı veriliyordu. Öte yandan mutlak 
egemenliğin sahibi olan padişahın da sınırsız vergilendirme gü-
cü bulunuyordu. Şeriat dışında padişah tarafından konulan ver-
gilere örfi vergiler adı verilmişti; bu vergiler konulurken örf ve 
gelenekler göz önüne alınarak bölgesel farklılaştırmalar yapılı-
yordu. Osmanlı devleti merkeziyetçi bir vergi idaresi kurama-
mış ve batılı anlamda, gelirleri düzenli ödenen vergilere daya-
nan bir "vergi devleti" olamamıştı. Bunun başlıca nedeni Os-
manlı Vergi Sisteminin, toprak düzeni ve askeri düzenle iç içe 
geçmesiydi. Tımar sistemi çerçevesinde vergi gelirlerinin önemli 
bir bölümü belli kamu görevlilerine (vali, sipahi, kadı, subaşı 
vb.) ayrılmıştı. Bazı bölgelerin vergilerini tarh, tahakkuk ve 
tahsil yetkisi hizmetlerine karşılık olarak bu görevlilere dev-
redilmişti. Tımar sistemi dışında kalan vergiler ise iltizam yön-
temi ile tahsil ediliyordu. Bu yöntemde belli bölgelerin vergi-
lerini toplama hakkı arttırma yolu ile mültezimlere devrediliyo-
du. İltizam yönteminin kapsamı onyedinci yüzyıldan sonra ge-
nişledi; mültezimler daha fazla vergi tahsil edebilmek için hal-
ka baskı yaptılar. Onsekizinci yüzyılın ikinci yarısından itiba-
ren vergi tahsilini gerek devlet, gerek yükümlüler açısından gü-
vence altına alabilmek için, halk tarafından seçilen ve "ayân" 
adı verilen kişiler vergi tahsiline aracılık yapmaya başladılar. 
Ayanlar önceleri halkı mültezimlere karşı koruyorlardı; ancak 
daha sonra mültezimlerle uzlaştılar ve kendileri de iltizam al-
maya başladılar. İmparatorluk zayıfladığı ölçüde ayânların böl-
gesel etkinlikleri arttı ve güçlendiler. 1804 yılında Sened-i İtti-
fak olarak adlandırılan belge ile padişahın vergilendirme gücü 
ayanlar yararına sınırlandırıldı. Padişah vergi koyarken ayan-
larla görüşecek ve bu görüşmeler sonucu ortaya çıkan karara 
uyulacaktı. Padişahın yetkilerindeki bu sınırlandırma bir halk 
hareketi sonucunda gerçekleşmemiştir. Sened-i İttifak, Osmanlı 
İmparatorluğunun merkezi otoritesinin zayıfladığını gösteren 
bir belgedir; ancak hükümlerine hiç bir zaman uyulmamıştır. 
Sened-i İttifak gerek vergilendirme gücünün sımrlandırılış bi-
çimi, gerek etkileri yönünden Magna Carta ile benzerlik gös-
termektedir. 

Türkiye'de demokratik gelişim batılı ülkelere göre oldukça 
geç başlamıştır. Osmanlı Devletinde bu konuda bazı izlere Tan-
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zimat Döneminde rastlanır. 1839 yılında ilân edilen Gülhane 
Hatt-ı Hümayunu ile Padişah, tek taraflı iradesi ile vergilendir-
me gücünü sınırlandırmıştır. Gülhane Hatt-ı Hümayununda 
vergi adaleti ile ilgili hükümler yer almıştı. Ayrıca uygulamayı 
denetlemek üzere kendi atayacağı ve görevlerine son verebile-
ceği kişilerden oluşan Meclis-i Ahkâmı Adliye adlı demokratik 
nitelik taşımayan bir meclis kurmuştur. Daha sonra padişah 1956 
ve 1875 yıllarında ilân edilen İslahat ve Adalet Fermanları ile 
vergilendirme konusunda yabancı ülkelerin baskısı ile belli ilke 
ve kurallara uymayı üstlenmişti. Tanzimat fermanları toplumun 
tabanından gelen bir harekete dayanmamış ve padişahın mut-
lak nitelikte olan vergilendirme yetkisine bir sınırlama getir-
memişti; çünkü bu fermanlar yaptırımdan yoksundu. Bu dö-
nemde halk temsilcilerinden oluşan bir parlamento kurulama-
dığından vergilendirme keyfilikten kurtarılamamıştır. Osmanlı 
İmparatorluğunda ilk parlamento (Meclis-i Umumi) görünüşte 
de olsa 1876 da Kanun-u Esasi ile kurulmuştu. Kanun-u Esasi ya-
saya dayanmadıkça vergi ve diğer malî yükümlülükler konul-
masını yasaklıyordu (m. 25, 96). Meclis-i Umumi bir danışma 
meclisi niteliğinde olup görev yaptığı süre içinde (1876-1878) 
vergilendirme yetkisini padişahla paylaşmıştı. Daha sonraları 
Osmanlı İmparatorluğu bir yandan kapitülasyonlar, öte yan-
dan dış borçlara iç kamu gelirlerinin güvence olarak gösteril-
mesi nedeniyle malî egemenliğini giderek yitirmişti. 1881 yılın-
da Osmanlı Devleti dış borçlarını ödeyemez duruma gelince si-
yasal ve malî egemenlikten ödünler verilmesi sonucunu yara-
tan "Muharrem'Kararnamesi" ilân edildi. Bu kararname ile bazı 
vergilerin tarh ve tahsil yetkileri alacaklı temsilcilerinden olu-
şan ve devlet içinde ikinci bir maliye bakanlığı gibi görev yapan 
Düyunu Umumiye İdaresine verildi. Osmanlı Devleti Birinci 
Dünya Savaşından yenik çıktıktan sonra 1920 yılında Sevr An-
laşmasını imzaladı. Bu anlaşma, Düyunu Umumiye İdaresinin 
yetki alam dışında kalan kamu gelirlerini İngiliz, Fransız ve 
İtalyan temsilcilerinden oluşan bir malî komisyonun yönetimine 
bırakıyordu. Böylece Osmanlı İmparatorluğu malî egemenliğini 
tümüyle yitirmiş oluyordu. 

1919'da Ulusal Kurtuluş Savaşını başlatmış olan Mustafa 
Kemal, Osmanlı borçlarını kabul etmekle birlikte Muharrem 
Kararnamesini ve Sevr Anlaşmasını reddetti. 1921 yılında ha-
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zırlanan Anayasa bütün yetkileri Büyük Millet Meclisi'nde top-
luyordu; ancak vergilendirme ile ilgili bir hükme yer verme-
mişti. Aynı yıl Başkomutanlık Kanunu çıkartılarak Büyük Mil-
let Meclisi bütün yetkilerini üç ay süre ile başkomutan seçilen 
Mustafa Kemal'e devretti. Bu kanuna göre başkomutanın yasa 
gücünde emir verme yetkisi vardı. Mustafa Kemal, bu yetkisini 
kullandı ve on tane "Tekâlifi Milliye" (ulusal yükümlülükler) 
emri yayınlayarak malî yükümlülükler koydu. Türkiye Kur-
tuluş Savaşından galip çıktıktan sonra 1923 yılında imzalanan 
Lozan Anlaşması ile malî bağımsızlığını yeniden kazandı. 1924 
Anayasası vergiyi, devletin genel harcamalarına halkın katıl-
ması olarak tanımlıyor ve vergilerin ancak yasa ile tarh ve 
tahsil edilebileceğini belirtiyordu (m. 84, 85). Bununla beraber 
1924 Anayasasında vergi yasalarının Anayasaya uygunlukları-
nın yargısal denetimi gerçekleştirilemiyordu. 

Türkiye'de gerçek anlamda vergi hukuku Cumhuriyetle 
doğmuştur. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Osmanlı 
Vergi Sistemi tasfiye edilerek çağdaş batı Avrupa ülkelerinin 
vergi yasaları model alındı. Aşârm kaldırılmasından doğan 
boşluk temettü vergisi, kazanç vergisi, veraset ve intikal ver-
gisi ve umumi istihlak vergisi ile doldurulmaya çalışıldı. Dünya 
ekonomik buhranının ve İkinci Dünya Savaşımn etkisi ile malî 
yükümlülüklere yapılan zamların yanı sıra 1942 ve 1943 yılla-
rında antidemokratik hükümler taşıyan varlık vergisi ve top-
rak mahsûlleri vergisi gibi olağanüstü vergiler kabul edilmiş-
tir. 

Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde en önemli vergi reformu 
1949 ve 1950 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Bu tarihlerde Fede-
ral Almanya Cumhuriyeti yasaları esas alınarak Gelir, Kurum-
lar ve Vergi Usul Kanunları kabul edildi. 1953'de Tahsili Emval 
Kanununun yerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın-
da Kanun çıkartıldı. 1957 yılında ise dolaylı vergiler alanında 
Gider Vergileri Kanunu çıkartıldı. 1960 lı ve 1970 li yıllarda 
planlı kalkınma uygulaması daha fazla kamu geliri gereksinimi 
yarattı. Yeni bazı vergiler (motorlu taşıtlar vergisi, işletme ver-
gisi, gayrimenkul kıymet artışı vergisi vb.) getirildi; mevcut 
vergilere zamlar yapıldı. Bu dönemde, ayrıca, yatırım indirimi, 
ihracat muaflığı gibi vergi teşvik tedbirleri kabul edildi. 1961 
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Anayasası (m. 61), 1924 Anayasasında olduğu gibi vergilerin 
yasallığı ilkesi ile, vergilendirmede genellik ve eşitlik ilkelerini 
hükme bağlamıştı. 1961 Anayasası, 1924 Anayasasından farklı 
olarak yasaların Anayasaya uygunluklarının Anayasa Mahke-
mesi tarafından yargısal denetime tabi tutulmasını da kabul 
etmişti. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi birkısım vergi yasala-
rının yargısal denetimini de bu dönem içinde gerçekleştirebil-
miştir. 1961 Anayasasında 1971 yılında yapılan değişiklikle ver-
gilerin yasallığı ilkesi yumuşatılarak Bakanlar Kuruluna belli 
sınırlar içinde mali yükümlülüklerin muaflık, istisna ve oran-
larında değişiklik yapma yetkisi verilmiştir. 1970-1980 yılları 
arasında yasama sürecinin ağır işlemesi nedeniyle vergi yasa-
larında yapılması gerekli değişikliklerden çok azı gerçekleştiri-
lebilmişti. 12 Eylül 1980 den sonra hemen hemen bütün vergi 
yasalarında önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Türk Vergi Hukuku köken olarak ulusal değildir. Vergi ya-
salarımızın önemli bir bölümü Batı Avrupa, özellikle Federal 
Alman yasaları örnek alınarak hazırlanmıştır. Bununla beraber 
bu yasaların zaman içinde yapılan değişikliklerle sosyal ve eko-
nomik yapıya önemli ölçüde uyumu sağlanmıştır. 
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2. 
Bölüm, 

VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM 

I. KAYNAKLAR 

Pozitif hukukun kaynaklan emredici, bağlayıcı nitelikleri 
bakımından aslî-yardımcı kaynaklar olmak üzere ikiye ayrıla-
bilir. Ayni ayrımı, vergi hukukunda herhangi bir kaynağın ye-
ni bir vergi normu koyup koyamaması ölçütüne göre de uy-
gulayabiliriz. Bu ölçüte göre, yeni norm koyanlar aslî, diğerleri 
ise yardımcı kaynak sayılır. Genel olarak pozitif hukukun kay-
nakları tümüyle vergi hukuku bakımından de geçerli olmakla 
birlikte, bu kaynakların bir kısmı vergi hukukunun niteliği ge-
reği bazı özellikler taşıyabilir. Ayrıca genel olarak pozitif hu-
kuktakilere ek, vergi hukukuna özgü bazı ikincil (tâli) kay-
naklar da bu alanda görülmektedir. Öyle ise gerek hiyerarşik 
bağlayıcılık ve yeni vergi normu getirebilme ölçütü çerçeve-
sinde yapılan ikili bölümlemeyi, gerek vergi hukukuna özgü 
ikincil kaynakları aşağıda ana hatlarıyla, bu hukuk dalı bakı-
mından özellikleri itibariyle inceleyelim. 

A. Bağlayıcı ve Yardımcı Kaynaklar Ayrımı 

1. B a ğ l a y ı c ı ( A s l î ) k a y n a k l a r 

a. Anayasa: 

Bugün pozitif hukuk bakımından anayasa hükümleri te-
mel norm niteliği taşımaktadır. 1982 Anayasasının hukuk dev-
leti, sosyal devlet, kanunların anayasaya uygunluğu gibi genel 
ilkelerinin yanı sıra, vergilerin yasallığı ilkesini öngören 73'ün-
cü maddesinin 3'üncü fıkrası hükmü vergi hukukunun birincil 
ilkesini oluşturmaktadır. Anayasanın "Vergi ödevi" başlığını ta-
şıyan 73'üncü maddesi şöyledir: 
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"Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne 
göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politi-
kasının sosyal amacıdır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla 
konulur, değiştirilir veya kaldırılır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaf-
lık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde 
kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yap-
mak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir". 

b. Yasa: 

Anayasanın 73'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası hükmü gereği 
vergi hukukunda yasalar temel kaynak niteliği taşırlar. Vergi-
lerin yasallığını, Anayasa Mahkemesinin geçmiş uygulamasının 
ışığında belirlemek gerekirse, bu ilkenin yalnız bir yasa çıkart-
mayı yeterli kılmadığını, vergi yasalarının verginin temel un-
surlarını (konu, matrah, yükümlü, oran, muafiyet ve istisnalar-
da alt ve üst sınırlar gibi) açıkça belirlemesi gereğini de kap-
sadığı anlaşılır. Yine ayni ilkeden çıkan bir sonuç da vergi hu-
kukunda özel sözleşme hükümlerinin kural olarak kaynak oluş-
turmamasıdır (VUK. m. 8/3). Vergi hukukunda kıyas yasağı da 
yasallık ilkesinin bir başka sonucunu oluşturmaktadır. Maddi 
anlamda değil, şekli anlamda bir yasa olan bütçe yasasının da 
vergi hukuku açısından özel bir konumu vardır. Belli bir malî 
yılda tahsil edilecek vergilerin o yıl bütçe yasasımn C cetvelin-
de yer alması gerekir. Buna ön-izin ilkesi denir. C cetvelinde 
yer almayan bir vergi yasası yürürlükte olmakla birlikte, o yıl 
uygulanmaz. 

c. Anlaşma :* 

Anayasanın 90'mcı maddesi çerçevesinde, usulüne göre yü-
rürlüğe konulan anlaşmalar da yasa hükmündedir (f. 5). Tür-
kiye Cumhuriyetinin gerek uluslararası gerek uluslarüstü ku-
ruluşlara katılmasıyla ilgili olarak usulüne göre yürürlüğe ko-
nulan anlaşmaların vergilere ilişkin hükümleri de, değinilen 
anayasal ilke sonucu, vergi yasası hükmü niteliği taşır. Ayni şe-
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kilde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yabancı devletlerle 
örneğin çifte verginin önlenmesi gibi konularda yapacağı iki ta-
raflı anlaşmalar da maddede belirtilen koşullarda, ayni niteliği 
taşıyacaktır. Ancak diğer vergi yasalarından farklı olarak, an-
laşmaların Anayasaya aykırılığı iddia edilemez (Ana. m. 90/5). 

d. Kanun hükmünde kararname: 

Anayasanın 91'inci maddesinin l'inci fıkrası uyarınca, si-
yasal haklar ve ödevler bölümünde yer alan vergi ödevi, kural 
olarak kanun hükmünde kararname konusu yapılamaz. Ancak, 
sıkıyönetim ve olağanüstü haller bu yasağın istisnası olarak ay-
ni maddede gösterilmektedir. Buna göre, sıkıyönetim ve olağan-
üstü hallerde, vergi konusunda da kanun hükmünde kararna-
me çıkartılabilecektir. 

c. Yürütme organının özel düzenleyici işlemleri: 

Anayasanın 73 üncü maddesinin son fıkrası uyarmca, ya-
sanın belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde vergi, resim, harç 
ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisna, indirim ve 
oranlarına ilişkin düzenlemeler yapma yetkisi yasayla Bakanlar 
Kuruluna verilebilir. Bu yetki verilip kullanıldığı takdirde, yü-
rütme organı vergi ilişkisinin birkısım unsurlarında belli sınır-
lar içinde, yeni düzenlemeler getirebilmektedir. Nitekim son 
olarak (1983 yılı başında) Gelir Vergisi Kanununun tanıdığı 
yetki ve sınırlar çerçevesinde Bakanlar Kurulunun gerek götü-
rü ticarî kazançların sınırlarının miktar olarak yükseltilmesi-
ne gerek belli kazanç türlerinde stopaj oranlarının değiştiril-
mesine ilişkin kararları bu özel yetkinin kullanılmasının örnek-
leridir. 

f.  Diğer düzenleyici işlemler: 

Yasa hükümleri çerçevesinde kalmak koşuluyla idarenin 
birtakım genel düzenleyici işlemler yapma konusundaki yetkisi 
vergi hukukunda da geçerlidir. Yasalar çerçevesinde çıkartılan 
tüzük ve yönetmelikler de vergi hukukunun birer kaynağını 
oluştururlar. Örnek olarak Emlâk vergisine ilişkin olarak çı-
kartılan tüzük ve yönetmelikleri gösterebiliriz. 
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Çeşitli vergi yasalarının belli konularda verdiği yetkiye da-
yanılarak çıkartılan Bakanlar Kurulu kararnameleri de vergi 
hukukunun bir kaynağı olarak gösterilebiilr. Öte yandan belli 
konularda getirdikleri ayrıntıya ilişkin, genel objektif düzen-
lenmeler itibariyle çeşitli Bakanlık kararları da bağlayıcı birer 
kaynak niteliği taşır. Bu kararlara örnek olarak katma değer 
vergisinde beyannamenin şekil ve içeriğinin düzenlenmesine, 
telâfi edici vergilendirme usulünün kapsamının belirlenmesine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanlığı kararları gösterilebilir. 

g. İçtihadı birleştirme kararları : 

Değiştirilene kadar tüm yargı organlarını bağlayıcı nitelik-
leri gereği, içtihadı birleştirme kararları vergi hukukunda da 
aslî kaynak oluşturur. Danıştay Kanununa göre (m. 18, 39), Da-
nıştay başkanı, başsavcı, başkan vekilleri, dava daireleri başkan 
ve üyelerinden oluşan içtihatları birleştirme kurulu, dava daire-
lerinin veya idare ve vergi dava daireleri genel kurullarının 
kendi kararları veya ayn ayrı verdikleri kararlar arasında ay-
kırılık ya da uyuşmazlık görüldüğü takdirde Danıştay başka-
nının havalesi üzerine başsavcının da görüşü alınarak işi in-
celer, gerekli görürse içtihatların birleştirilmesi veya değişti-
rilmesi hakkında karar verir. 

2. Y a r d ı m c ı ( İ k i n c i l ) k a y n a k l a r 

Bağlayıcılık ve yeni vergi normu koyma ölçütüne göre aslî 
kaynak niteliği taşımayan yardımcı kaynaklar arasında doktrin 
ve yargı kararları gösterilebilir. Çeşitli vergi yasalarının uygu-
lanmasında ve uygulamanın gelişmesinde bu kaynaklar yar-
dımcı işleve sahiptir. 

Bu kategorideki kaynaklar arasında vergi hukukuna özgü 
bir kısım türler de bulunur. Bunları vergi hukukunun "açıkla-
yıcı" kaynakları (metinleri) olarak niteleyebiliriz. Yeni bir vergi 
normu getirmediklerinden, varolan normların açıklanması için 
kullanıldıklarından, yükümlüler bakımından değil, yalnız vergi 
idaresinin iç ilişkileri, hiyerarşik ilişkileri bakımından bağlayıcı 
olduklarından, bu metinlerde aslî kaynak niteliği bulunmamak-
tadır. 
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Maliye Bakanlığınca çıkartılan genel tebliğler, genelgeler, 
izahlar ve görüşler (mukteza) ikincil kaynakların örnekleridir. 
Bunlar, Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi işlemlerinin yürütül-
mesi konusunda açıklamalar olup, idarî işlem anlamında kesin 
ve yürütülmesi zorunlu (lâzımülicra) objektif ya da sübjektif 
işlem niteliği taşımaz; dolayısıyla iptal dâvasına konu yapıla-
mazlar. Ancak, bu kaynaklara dayanılarak tesis edilen sübjek-
tif işlemler, yasaya aykırılık koşulu varsa, yükümlülülerce iptal 
ettirilebilir. 

B. Vergi Yasalarında Boşluk Doldurma 

Vergi yasalanmn hükümlerinde boşluk olması durumunda 
yargıcın, Medenî Kanununun 1 inci maddesi anlamında geniş 
ölçüde hukuk yaratma yetkisinden vergi hukukunda ilke olarak 
söz edilemez. Bu irdeleme (saptama), "Yasasız vergi olmaz il-
kesi" ve "vergi hukukunda kıyas yasağı" mn sonucu olarak 
karşımıza çıkar. Buna göre, örneğin örf ve âdet, vergi hukuku-
nun doğrudan bir kaynağı olamayacaktır. Vergi hukukunun 
özel hukuk ile ilişkileri çerçevesinde, vergiyi doğuran olayın 
temelindeki maddî olayın özel hukuk ilkelerine göre saptanması 
gerektiğinde, örf ve âdet özel hukuk için kaynak oluşturduğa 
ölçüde, vergi hukukunun da dolaylı kaynağı olabilecektir. Ör-
neğin ortakçılık ve yarıcılık hakkında Gelir Vergisi Kanununda 
hiç hüküm olmazsa, ya da var olan hüküm yetersiz kaldığı tak-
dirde, bu faaliyetlerin geçerli olduğu ziraî kazanç konusunda 
örf ve âdet dolaylı rol oynayabilecektir. Ayni şekilde, Ticaret 
Kanununun 2 nci maddesi uyarınca, ticarî ilişkilerde geçerli 
örf ve âdet ile ticarî teamül de vergi hukukuna dolaylı olarak 
yansıyabilecektir. Vergi hukuku alanındaki Danıştay uygula-
masında örf ve âdete çok az yer verildiği gözlemlenebilir. Bu-
nunla beraber, vergi yasalarının ender olsa da örf ve âdete 
açıkça yer verdiği görülebilir. Katma Değer Vergisi Kanunun-
da (m. 25, f. 1) Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda (m. 4/c) 
ve Vergi Usul Kanununda (m. 228/1) bunun örneklerini görmek 
mümkündür. 

Yasada açık hüküm bulunmayan durumlarda vergi yargıcı 
söz konusu boşluğu doldurmak üzere hukukun genel ilkelerin-
den yararlanabilecektir. Danıştay kararlarında hukukun genel 
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ilkeleri kavramına daha geniş ölçüde yer verildiği söylenebilir. 
Bununla birlikte gerek örf âdetin gerek hukukun genel ilkele-
rinin uygulanmasında dikkat edilecek nokta, bunların vergile-
rin yasallığı ilkesi çerçevesinde, vergi yükümünün özüne ilişkin 
konulardan ziyade, usul ve şekle ilişkin boşlukların doldurul-
masında işlev görebileceğidir. 

Vergi hukuku bakımından vergi idaresinin yerleşmiş uygu-
lamaları olarak adlandırabileceğimiz idarî teamüller de boşluk-
ların doldurulmasında belli bir işleve sahip olabilir. İdarî süre-
lerin, asgarî yasal sınır olan 15 günden az olmaması koşulu kar-
şısında, vergi idaresinin çoğu kez 15 günlük alt sınıra uyması 
bir idarî teamül olarak gösterilebilir. 

II. VERGİ HUKUKUNDA YORUM 

A. Genel Açıklama 

Soyut hukuk kuralının somut hukuki durum, işlem ve olay-
lara uygulanabilmesi için tam olarak anlamının belirlenebilmesi 
gerekir. Bu anlam, hukuk kuralının sözü (lâfzı) ve özü (ruhu) 
araştırılarak ortaya çıkartılır. Hukukta yorum bir yasa metninin 
açık olmadığı hallerde önem kazamr. 

Vergi hukukunda yorumun önemli bir yeri vardır. Vergi 
idaresi, vergi yasalarını uygularken ve vergi yargısı organları, 
önlerine gelen vergi uyuşmazlıklarını çözümlerlerken zorunlu 
olarak yorum yaparlar. İdare ve yargı organları herşeyden ön-
ce vergiyi doğuran olayın özelliklerini araştırarak maddi olayı 
saptarlar; ikinci olarak da söz konusu olaya uygulanacak yasa 
hükümlerini belirlerler. Başka bir deyişle nitelendirmesini yaptık-
ları somut olayın yasa kapsamına girip girmediğine karar ve-
rirler. Bu çerçeve içinde hukukta yorum yapılırken mantığın 
tümden gelim kuralları, tasım işlemi uygulanır. Yasa hükmü 
büyük önermeyi, vergiyi doğuran olay küçük önermeyi ve ida-
re ya da yargı organının kararı sonucu (vargı) oluşturur. Ör-
neğin, Gelir Vergisi Kanununa göre (m. 37), hertürlü ticari ve 
sınai faaliyet vergilendirilir (hukuk kuralı, büyük önerme); top-
tancılık ticari faaliyettir (somut olay, küçük önerme); toptan-
cılık faaliyeti ile uğraşanlar Gelir Vergisi Kanununun ticari ka-
zancı düzenleyen hükümlerine göre vergilendirilir (sonuç, var-

20 



gı). Bununla beraber yasa kurallarının somut hukuki durum, 
ilişki ve olaylara uygulanmasında mantık kuralları tek başma 
yeterli değildir. Bu nedenle yorum çeşitleri, yöntemleri ve yoru-
mun vergi hukukuna özgü nitelikleri üzerinde durulmalıdır. 

B. Yorum Çeşitleri 

Hukukta yorumu yapan organ ya da kişilere göre dört çeşit 
yorumdan söz edilebilir: Yasama yorumu, idari yorum, yargısal 
yorum, bilimsel yorum. 

1. Y a s a m a y o r u m u 
Yasa koyucu tarafından yapılan yoruma yasama yorumu 

denir. Bu yorum çeşidinde yasama orgam duraksama konusu 
olan bir yasa kuralının nasıl uygulanması gerektiğini belirtir. 
1924 Anayasasında (m. 26) bu yorum çeşidine yer verilmişti. 
1961 Anayasasında olduğu gibi 1982 Anayasası da yasama yo-
rumunu kabul etmemiştir. 

Güçler ayrılığı kuramı, yasaların yorumu yetkisinin yasama 
orgamna bırakılmamasını gerektirir. Bununla beraber, bir ya-
sanın diğer bir yasayı, bir uluslararası vergi anlaşmasının di-
ğer bir uluslararası vergi anlaşmasını yorumlamasına herhangi 
bir engel yoktur. Bu şekilde yapılacak bir yorum da yasama yo-
rumu niteliğini taşıyacaktır. Bu yorum ile ilgili olarak bir hu-
kuki uyuşmazlık ortaya çıktığı takdirde konu, önceki yasa-son-
raki yasa, genel hüküm-özel hüküm ilişkileri içinde çözümlen-
melidir. 

2. İ d a r i y o r u m 
İdari yorum, vergi idaresinin vergi yasalarını anlayış ve uy-

gulayış biçimi ile ilgilidir. Örneğin bir genel tebliğde veya bir 
muktezada belirtilen görüş idari yorumdur. İdari yorum yargı 
organları yönünden bağlayıcı olmayıp yasal idare ilkesi çerçe-
vesinde yargısal denetime tâbidir. İdari yorum, genel düzenle-
yici işlemlerle yapılmışsa, soyut; bireysel sübjektif işlemlerle 
yapılmışsa, somut nitelik taşır. 

3. Y a r g ı s a l y o r u m 
Yargısal yorum, vergi uyuşmazlıklarının çözümü sırasında 
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yargı organlarınca yapılan yorumdur. Yargısal yorum, somut 
olayın özellikleri gözönüne alınarak yapıldığından yalnız ilişkin 
bulunduğu olay açısından bağlayıcıdır; sonraki benzer olaylar-
da ne başka mahkemeleri, ne de aynı mahkemeyi bağlar. Bu-
nunla beraber, içtihadı birleştirme kararı ile ilgili olarak yapı-
lan yargısal yorum yargı organlarını ve idareyi bağlar (DK. m. 
40/bent 4). 

4. B i l i m s e l y o r u m 

Bilimsel yorum, yasa kurallarının bilim adamları tarafın-
dan yorumlanmasıdır. Bilimsel yorum kuramsal ve genel nite-
likte olup somut olayla ilgili değildir. Bu yorum bağlayıcı değil 
yön gösterici, açıklayıcıdır. 

C. Yorum Yöntemleri 

Bir yasa kuralını yorumlarken izlenebilecek yöntemlere yo-
rum yöntemleri denir. Yorum yöntemleri yukarıda değinilen 
yorum çeşitlerinin tümü bakımından geçerli olabilir. 

1. D e y i m s e l ( L a f z î ) y o r u m y ö n t e m i 

Deyimsel yorum yöntemi bir yasa kuralının anlamını çıkar-
tabilmek için başvurulacak ilk yöntemdir. Ancak bu yöntem 
çoğu kez tek başına yeterli olmadığından diğer yorum yöntem-
leri ile desteklenmektedir. Deyimsel yorum yönteminde yasa 
hükmünde yer alan kelimelerin, deyimlerin, ifadelerin dilbilgisi 
kuralları yönünden cümle yapısı içindeki anlamları araştırılır. 

Vergi yasalarında diğer hukuk dallarına ait birçok kavram 
ve deyim kullanılır. Bu kavram ve deyimler ait oldukları hukuk 
dallarındaki anlamlarına göre değerlendirilir. Örneğin hibe, 
sözleşme, aile reisi, intifa hakkı kavramları medeni hukuk ve 
borçlar hukukunda taşıdıkları anlamlara göre değerlendirile-
cektir. Buna karşılık vergi yasaları bir kısım kavramlara deği-
şik tanım vermişlerse artık bu tanım çerçevesindeki anlamları 
gözönüne alınacaktır. Örneğin gayrimenkul kavramı Gelir Ver-
gisi Kanununda (m. 70), Medeni Kanundaki hükümlerden (m. 
632) farklı olarak düzenlenmiştir. Gelir vergisi uygulamasında 
bu düzenleme esas alınacaktır. Aynı şekilde onsekiz yaşını ta-
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marnlayarak Medeni Kanuna göre reşit .sayılan bir genç, yir-
mibeş yaşım aşmamış ve okumasını sürdürüyorsa gelir vergisi 
uygulaması açısından çocuk sayılacaktır (GVK. m. 33). Vergi 
yasaları bazen belli kavramların anlamı ve hukuki etkileri 
konusunda başka yasalara açık olarak yollama yapmaktadır. 
Örneğin Vergi Usul Kanunu (m. 147), bu kanunda açıkça yazılı 
olmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun arama 
ile ilgili hükümlerinin uygulanacağını öngörmektedir. Öte yan-
dan vergi yasalarında yer alan kavramlar sadece hukuk kav-
ramları değildir. İstihsal, istihlâk, yatırım, özsermaye, amortis-
man, değerleme vb. kavramlar ekonominin ve muhasebenin 
kavramlarıdır. Yorum sırasında bu kavramlar kendi bilimsel ve 
teknik anlamlarına göre değerlendirilecektir. 

2. S i s t e m a t i k y o r u m y ö n t e m i 

Sistematik yorum yönteminde bir yasa hükmünün anlamı 
belirlenirken, bu hükmün yasanın yapısı içindeki yeri ve diğer 
mevzuat hükümleri ile olan bağlantısı ve ilişkisi araştırılır. Bu-
na göre bir vergi yasası hükmünün bir yandan söz konusu yasa 
içindeki konumu, diğer yandan da Türk Vergi Sistemini oluş-
turan diğer yasa hükümleri ile bağlantısı açısından anlamı 
araştırılacaktır. 

Sistematik yorumu açıklamada Danıştay kararlarına da ko-
nu olmuş bir örnek üzerinde durulabilir. Vergi Usul Kanununa 
göre (m. 371), yükümlüler işledikleri vergi suçlarından pişman 
oldukları takdirde, bu suçlar henüz vergi idaresinin bilgisi dı-
şında iken haber verirlerse yasada öngörülen koşullar altında 
kendilerine vergi cezası kesilmez. Yükümlüler Vergi Usul Ka-
nununun bu hükmünü emlâk vergisi ve bugün yürürlükten kal-
dırılmış bulunan gayrimenkul kıymet artışı vergisi uygulama-
sında kötüye kullanıyorlardı. Gayrimenkul kıymet artış vergisi 
gayrimenkullerin satımında satış bedeli ile iktisap maliyeti ara-
sındaki fark üzerinden alman bir vergidir. Yükümlüler, gayri-
menkullerini satmadan önce pişmanlık dilekçesini vererek ra-
yiç bedel bildirimlerini yükseltiyorlar ve böylece gayrimenkul 
kıymet artışı vergisinin matrahım azaltıyorlardı. Danıştay, önü-
ne gelen uyuşmazlıklarda Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi 
Kanunu ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisini düzenleyen 
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Finansman Kanunu hükümlerini topluca göz önüne alarak em-
lâk vergisinde Vergi Usul Kanununun pişmanlık hükümleri-
nin uygulanmayacağına karar verdi.* Danıştayınjşistematik yo-
rumla vardığı sonuç doğrultusunda Vergi Usul Kanununun 371 
inci maddesi değiştirilerek bu maddenin emlâk vergisi bakı- • 
mmdan uygulanmayacağı açık olarak hükme bağlandı. 

Vergi hukukunda sistematik yorumu şu örnekle daha iyi 
açıklayabiliriz: Değerli Kâğıtlar Kanununda değişiklik yapılma-
dan önce, faturalar değerli kâğıt sayılmakta idi. Öte yandan 
Vergi Usul Kanunu (m. 235), müstahsil makbuzunun fatura ye-
rine geçeceğini belirtmektedir. Dolayısıyla müstahsil makbuzu-
nu değerli kâğıt sayarak mali yükümlülüğe tabi tutmak vergi-
lendirmede kıyas yoluna başvurmak değil, sistematik yorum 
yapmak anlamını taşıyordu.1 

3. T a r i h i y o r u m y ö n t e m i 

Tarihi yorum yönteminde bir yasa hükmü yorumlanırken, 
yasa koyucunun yasanın yapıldığı andaki iradesi ve amacı araş-
tırılır. Bu araştırma, yasa tasarı ya da taslakları, gerekçe, meclis 
komisyonlarındaki ve genel kuruldaki görüşmelere ilişkin tuta-
naklar üzerinde yapılır. Demokratik parlamenter rejimlerde ya-
sa koyucunun sübjektif iradesi karmaşık bir görünümde oldu-
ğundan tarihi yorum elverişli bir yöntem değildir. Bununla bera-
ber, belli bir hükmün yorumunda o hükmün zaman içinde geçir-
diği değişikliklerin incelenmesi, bu değişikliklerin amacından 
belli sonuçlara varılması da tarihi yorum yönteminin kapsamı-
na girer. 

Uluslararası vergi anlaşmalarının yorumunda tarihi yorum 
yöntemi başarılı olarak uygulanabilir. Çünkü anlaşmaya taraf 
olan devletler anlaşmayı imzalarken egemenliklerine getirilecek 
sınırlamaları ayrıntılarıyla tartmak durumundadırlar. Anlaş-
manın hazırlık çalışmaları, anlaşma taslağı üzerinde yapılmış, 
olan görüşmeler, tarafların egemenliklerini ne ölçüde sınırlan-
dırmak niyetinde olduklarını açıklığa kavuşturur. 

* D.Ş., 9. D., E. 75/2280,  K. 77/1489,  25.4.1977 (Danıştay Dergisi, 1978, 
S. 28-29, S. 528-531). 

ı Bu örnek için bkz. Kenan Bulutoğlu, Türk Vergi Sistemi, Son Vergi 
Kanunları İstanbul, 1981, s. 152, 159 dn. 
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4. A maç s a l (Gaî ) y o r u m y ö n t e m i 

Vergi yasaları ekonomik koşullara bağlı olarak değişen olay 
ve durumlara uygulandığından, yasa koyucunun yasayı çıkar-
tırken neyi amaçladığından çok, yasanın değişen ekonomik ve 
sosyal koşullar altında kazandığı objektif anlam üzerinde du-
rulmalıdır. Bu da amaçsal yorum yöntemi ile gerçekleşebilir. 
Amaçsal yorum yönteminde, yasa ile ulaşılmak istenen sonuç-
lar, amaçlar günün koşullarına ve toplumun gereksinimlerine 
uygun olarak değerlendirilir. Gerçekten bir yasa yürürlüğe gir-
dikten sonra yasa koyucunun sübjektif iradesinden bağımsız, 
objektif bir anlam kazanır. Amaçsal yorumda sosyolojik ve eko-
nomik verilere geniş ölçüde başvurulur. 

Vergi hukukunda amaçsal yorum yöntemine başvurulurken 
çok dikkatli olmak gerekir. Amaçsal yorumla maliye ve yüküm-
lünün karşılıklı çıkarları tartılır; değerlendirilir. Ancak yorum 
yapılırken yasanın metninden sapılmamalıdır; aksi halde vergi 
hukukunun temel ilkelerine aykırı, istenmeyen sonuçlar ortaya 
çıkabilir. 

5. Y o r u m y ö n t e m l e r i n i n u y g u l a n m a s ı i l e 
v a r ı l a n s o n u ç l a r 

Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın yapılan yorum ile 
belli bir sonuca ulaşılacaktır. Ortaya çıkan sonuçlar bakımından 
düzeltici yorum-tamamlayıcı yorum, daraltıcı yorum-genişletici 
yorum ayrımları yapılabilir. Ancak vergi hukukunda yasallık 
ilkesi geçerli olduğundan yasanın yorum yolu ile düzeltilmesi 
veya tamamlanması söz konusu olamaz. Buna karşılık daraltıcı 
ve genişletici yorum yasa sınırları içinde kalmak koşuluyla 
mümkündür. Daraltıcı yorum öze ilişkin yorumun, deyimsel yo-
rumun gerisinde kalması* anlamına gelir. Genişletici yorumda 
ise öze ilişkin yorum, deyimsel yorumu aşar. Genişletici yorum 
bir yasa kuralının gerçek içeriğini aramaya yöneldiğinden ge-
çerli sayılmalıdır. Yasa, belli bir kavrama özel olarak dar anlam 
vermemişse bu kavramın en geniş anlam ve kapsamı ile yorum-
lanması genişletici yorumdur. Genişletici yorum, vergi huku-
kunda hiçbir zaman kıyas noktasına varamaz. Aşağıda daha 
ayrıntılı inceleyeceğimiz kıyasta biri yasada düzenlenmiş, diğeri 
düzenlenmemiş benzer iki olay vardır. Yasada öngörülen kural-
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lar düzenlenmemiş olaya da uygulanır. Oysa genişletici yorum-
da sorun, bir olayın belli bir kuralın kapsamına girip girmedi-
ğidir. 

D. Vergi Hukukunda Yorumun Özellikleri 

i. Yas a l ç e r ç e v e 

Yukarıda ana çizgileriyle açıklanan yorum yöntemleri çe-
şitli hukuk kollarında bu hukuk kollarının özelliklerine göre de-
ğişen ağırlıklarda geçerli olurlar. "Hukuki Pozitivizm"in benim-
sediği yorum yöntemleri, ilke olarak deyimsel, sistematik ve ta-
rihi yorum yöntemleridir. Bu okul yorumda dar ve biçimsel bir 
anlayışı benimsemektedir. Hukuki pozitivizmi savunmalara gö-
re, hukukta kesin olarak yorum yolu ile boşluk doldurulamaz; 
yasa bu yoldan tamamlanamaz ya da düzeltilemez. Buna kar-
şılık "Sosyolojik Hukuk Okulu" hukuk kurallarının temelinde 
bulunan sosyolojik ve ekonomik gerçekleri de göz önüne alarak 
yorum konusunda daha geniş bir anlayışı benimsemektedir. 
Amaçsal yorum, bu okulun ana yorum yöntemidir. 

Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin "Vergi kanun-
larının uygulanması' başlığını taşıyan A fıkrasının 2 nci ben-
dine göre, "Vergi kanunları lâfzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. 
Lâfzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, ko-
nuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve 
diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygula-
nır". Aynı maddenin "İspat" başlıklı B fıkrasının 1 inci bendine 
göre de, "Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya 
ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır". Bu fıkranın 2 nci 
bendinde ise vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin 
gerçek mahiyetinin yemin dışında her türlü delille ispatlanabi-
leceği belirtilmiştir. Görüldüğü gibi yasa koyucu bu hükümler-
le vergi hukukunda hukuki pozitivizmin deyimsel, tarihi ve sis-
tematik yorum yöntemlerinin yanı sıra sosyolojik hukuk okulu-
nun amaçsal yorum yöntemini de kabul etmiş bulunmaktadır. 
Deyimsel yorum yöntemi dışındaki yöntemler, yasa metninin 
açık olmadığı durumlarda ve vergilerin yasallığı ilkesinin sınır-
ları içinde geçerli olacaktır. Vergilerin yasallığı ilkesi, asgari bir 
hukuki pozitivizmi yapısında içermektedir. 
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Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi, Medeni Kanunun 
1 inci maddesinde olduğu gibi yasanm sözü (lâfzı) yanında özü 
(ruhu) ile de geçerli olmasından söz etmektedir. Acaba bir 
vergi yasasının özü ile hüküm ifade etmesi ne anlama gelmek-
tedir? Yasa koyucu bu hükmü getirirken yasanm sözü ile özü-
nün her zaman koşut olmayabileceğini, bunlar arasında bir ça-
tışmanın bulunabileceğini düşünmüştür. Gerçekten yasada kul-
lanılan deyimlerin tek başına anlamlan ile yasanın bütünü ya 
da Türk Vergi Sisteminin bütünü göz önüne alındığında taşıya-
caklan anlam farklı olabilmektedir. Yasanın sözünden ilk ba-
kışta bir anlam çıkartılamıyorsa ya da çıkartılan anlam ciddi 
bir kuşku ve duraksamaya yol açıyorsa yasanın amacı ve özü 
araştınlacaktır. Bu araştırmada başvurulacak yorum yöntem-
leri ise Vergi Usul Kanununda öngörülen tarihi, sistematik ve 
amaçsal yorum yöntemleridir. Amaçsal yorum yöntemi, vergi 
hukukunun özellikleri çerçevesinde ekonomik yaklaşımın ge-
çerli olması sonucunu doğurmaktadır. 

Vergi hukukunda yorum yöntemlerinin uygulanmasını ve 
varılan sonuçlan varsayımsal bir örnekle açıklayabiliriz: Balık 
avcılığını vergilendiren bir yasanın çıkanldığını kabul edelim. 
Acaba balık üreticiliği, balina avcılığı, midye, istiridye ve İsta-
koz avcılığı bu yasaya göre vergilendirilebilecek midir? Balık 
üreticiliği, balık avcılığından farklı bir ekonomik olgudur ve 
yasa koyucu sadece balık avcılığım vergiye tâbi tuttuğu için, 
balık üreticiliğini vergilendirmek genişletici yorumun smırla-
nnı aşarak vergi hukukunda geçerli bir yol olarak kabul edil-
meyen kıyas ile vergilendirmek olur. Eğer balık üreticiliği de 
vergilendirilmek isteniyorsa, bunun yasada açık olarak düzen-
lenmesi gerekir. Balina avcılığı söz konusu olduğunda, balinanın 
memeli hayvan olma özelliğini göz önüne alarak bu avcılığı 
vergi dışı bırakmak, deyimsel yorum yöntemi ile daraltıcı yo-
rum yapılması anlamına gelir. Buna karşılık balinanın memeli 
olma özelliği bir yana bırakılarak yasanın amacının deniz hay-
vanlarının avlanması olduğu sonucuna varılırsa amaçsal ve 
genişletici yorum yapılmış olur. Aynı sonuç yasama meclisin-
deki görüşmelere ilişkin tutanaklann incelenmesi ile çıkartıldığı 
takdirde tarihi yorum yöntemi kullanılmış demektir. İdare ya 
da Vergi yargısı organlan, balık avcılığını vergilendiren yasanın 
adından ya da kenar başlıklarından hareket ederek denizden 
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midye, istiridye ve İstakoz çıkartanların vergilendirilmemesine 
karar verirlerse, bu takdirde deyimsel ve sistematik yorum yap-
mış olurlar. Söz konusu yasanın adı balık avcılığını vergilendi-
ren yasa değil de deniz avcılığını vergilendiren yasa olsaydı bu 
ürünlerin avcılığı da vergilendirme kapsamına girerdi. 

Amaçsal ve daraltıcı yoruma Gelir Vergisi Kanunumuzdan 
bir örnek verilebilir. Bu kanun, hayvancılığı tarımsal bir faali-
yet olarak vergilendirmektedir. (GVK, m. 52-60). Tarımı teşvik 
etmek için verilen ikramiyeler ise vergiden istisna edilmiştir 
(m. 29/bent 1). Yarış atı sahiplerinin at yarışları sonunda elde 
ettiği ikramiye (tarımsal kazanç) bu teşvik istisnasından yarar-
lanabilir mi? Yasanın istisna hükmünün amacı ülke hayvancı-
lığının geliştirilmesidir. Oysa yarış atı yetiştirmenin bu amaç 
kapsamında düşünülemeyeceği gerekçesine dayanılarak istis-
nadan yararlandınlmazsa amaçsal yorum yöntemi ile daraltıcı 
yorum yapılmış olur. 

Vergi hukukunda uygulanan yorum yöntemleri, hazine ya-
rarına sonuç verebileceği gibi yükümlü yararına da sonuç ve-
rebilir. Ancak yorum yapılırken belli bir yarara hizmet etme 
konusunda ön düşünceden hareket edilmemelidir. 

2. E k o n o m i k y a k l a ş ı m 

Vergi hukukunda yasanın amacından hareket edilerek yo-
rum yapılması, ekonomik yaklaşımın uygulanması sonucunu do-
ğurur. Ekonomik yaklaşım vergi doğurucu olayların saptanma-
sında ve vergi yasası hükümlerinin yorumlanmasında hukuki bi-
çimlerin ötesine geçilerek gerçek ekonomik nitelik ve içerikle-
rin esas alınması anlamını taşır. Ekonomik yaklaşım, vergi hu-
kukuna özgü bir yorum yöntemidir ve gerek maddi olayın sap-
tanmasını, gerek hukuk kuralının yorumunu içerdiğinden bir 
üst kavram olarak kullanılır. Vergiyi doğuran olayın ekonomik 
niteliği ve işlerliğine göre saptanmasına ve değerlendirilmesine 
vergi hukukunda ekonomik irdeleme denir. Vergiyi doğuran 
olaya uygulanacak hukuk kuralının ekonomik gerçekler göz 
önüne alınarak saptanması ise ekonomik yorumdur. Ekonomik 
yorum, karar aşamasında yapılır. Ekonomik irdeleme ve ekono-
mik yorum, ekonomik yaklaşım üst kavramının unsurları görü-
nümündedir. 
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Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin "İspat" başlıklı 
B fıkrasında yer alan, "Vergilendirmede vergiyi doğuran olay 
ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır" hük-
mü gerçekte bir ispat kuralından çok vergi hukukunda ekono-
mik yaklaşıma ilişkin bir kural öngörmektedir. Buna göre ver-
gi doğurucu işlem, olay ve hukuki durumların sadece dış gö-
rünüşleri, hukuki biçim ve isimleri değil, aynı zamanda bunla-
rın ekonomik anlam ve içerikleri de göz önünde bulundurula-
caktır. Damga Vergisi Kanununun 4 üncü maddesi (f. 1, 2), bu 
genel yorum kuralına uygun bir hüküm getirmektedir: "Bir 
kâğıdın tabi olacağı verginin tâyini için o kâğıdın mahiyetine 
bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur. Kâğıtların 
mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlar-
da kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki 
yazımn tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılır". Örneğin, 
içeriğinden kefalet sözleşmesi olduğu anlaşılan bir belgenin baş-
lığında kira sözleşmesi yazıyorsa bu belge üzerinden yasamn 
kira için öngördüğü binde 1 oranında damga vergisi değil, ke-
falet için öngörülen binde 4 oranında damga vergisi alınacak-
tır. 

Vergi hukukunda ekonomik yaklaşımın gerek idare, gerek 
yargı organları tarafından gözönüne alındığını gösteren ilgi çe-
kici bir örnek "para faizsiz-ev kirasız" sözleşmelerinde taraf-
ların gelir vergisi yükümlülüklerine ilişkindir. Sözleşmenin ta-
raflarından biri, diğerine bir gayrimenkulün kullanılmasını ki-
rasız olarak devretmekte, karşı taraf ise, ona faizsiz ödünç para 
vermeyi üstlenmektedir. İki tarafın da amacı vergiyi doğuran 
olayın meydana gelmesini önleyerek vergiden kaçınmaktır. An-
cak sözleşmenin tarafları, Gelir Vergisi Kanunu hükümleri (m. 
70, 73, 75) çerçevesinde birbirlerine karşılıklı olarak para ile öl-
çülebilir çıkar sağlamaktadır. Tarafların özel hukukun "karma 
sözleşme" biçimini kullanmaları, gerçek ekonomik durumu giz-
lemeye yönelmektedir. İdare ve yargı organları paranın faizsiz, 
evin kirasız olduğunu kabul etmeyerek taraflar adına gelir ver-
gisi tarhedilmesine karar vermektedirler. 

Vergi yükümlüleri ve sorumluları özel hukuk biçimlerini ve 
kurumlarını kötüye kullanarak vergi kaçırma amacı güdüyor-
larsa, bu amaca yönelen sözleşmelere "peçeleme sözleşmesi" 
adı verilir. Bu durumda idare ve vergi yargısı organları vergi-



lendirmede görünüşteki sözleşmeyi değil, gerçek ekonomik du-
rumu gözönüne alır. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ivazsız 
servet transferlerini vergilendirir. Bu yasa her çeşit bağışın 
50.000 lirasını vergiden istisna etmektedir. (VİVK, m. 4/d). Bir 
anne oğluna 1.000.000 lira bağışlamışsa 50.000 liralık istisnadan 
artakalan 950.000 lira vergiye tabi tutulacaktır. Anne böyle yap-
mayıp vergi borcunu bertaraf etmek amacıyla her biri 50.000 
liralık yirmi ayrı bağış yaparsa, bu durum yasanın emredici 
hükmüne ters düşeceğinden peçeleme olarak nitelendirilecektir. 
Bununla beraber, peçeleme olayını değerlendirirken çok dikkatli 
olmak gerekir. Annenin bağışı geniş bir zaman dilimine yayıl-
mışsa peçelemenin varlığını ileri sürmek kolay değildir. Yapı-
lan yirmi ayrı bağış onbeş gün içine yayılmışsa peçelemeden 
sözedilebileceği halde bir, iki yıla yayılmışsa, somut olayın özel-
likleri içinde, yasanın istisna hükmü uygulanabilecektir. Vergi 
hukuku yazınında peçeleme konusunda tartışmaya konu olan 
bir örnek üzerinde duralım :'* Baba "A"nm bir konutu, oğul "B" 
nin iki konutu vardır; oğul "C"nin ise konutu yoktur. "B" iki 
konutundan birini kardeşi 'C"ye oturması için'bırakırsa, bu iliş-
kiden kira geliri elde etmese bile Gelir Vergisi Kanununa göre 
(m. 73) emsal kira bedeli üzerinden vergi yükümlüsü olur. Oy 
sa "B" iki konutundan birini babası "A"ya; Baba "A" da kendi 
konutunu oğlu "C"ye oturması için bırakırsa, bu gayrimenkul 
tahsisleri usul-füruğ ilişkileri çerçevesinde yapılmış olacağın-
dan Gelir Vergisi Kanununa göre (m. 73, f. 2, bent 2) vergiyi do-
ğuran olay meydana gelmeyeceği için herhangi bir vergi yü-
kümlülüğü ortaya çıkmayacaktır. Ancak bu sonuç A ile B ve A 
ile. C arasında yapılan gayrimenkul tahsislerinin vergi hukuku 
açısından geçerli kabul edilmesine bağlıdır. İdare ya da yargı 
organları olaydaki fiili durum ve ekonomik gerçeğin "B"nin 
gayrimenkulünü kardeşi "C"ye oturması için tahsis etmesi ol-

• duğunu saptamışlarsa görünüşteki tahsisler peçeleme olarak ni-
telendirilecek ve vergiyi doğuran olay meydana gelmiş sayıla-
caktır. Peçeleme kararma varılmadan önce olayın tüm ayrıntı-
ları dikkatle araştırılmalıdır. Örneğin sözkonusu evlerin bü-
yüklükleri, bulundukları şehir ya da semt, kişilerin sosyal du-

* Bu örnek ve tartışması için bkz: Salih Şanver, İşletme Vergiciliği ve 
Türk Vergi Sistemi, İstanbul 1968, s. 124, 125.; Reha Poroy, Ticaret Hukuku 
ve Vergi Hukuku, İktisat ve Maliye, C. 28, S. 1, Nisan 1976, s., 26, 28. 
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rumları vb. incelendikten sonra bu gayrimenkul tahsislerinin 
salt vergi kaçırma amacına yönelip yönelmediği konusunda bir 
yargıya varılmalıdır. 

Gayrimenkullerin ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile tem-
liki bir ivaza yani karşılığa dayandığı için veraset ve intikal 
vergisinin konusu dışındadır. Karı-koca birbirlerine gayrimen-
kullerini karşılıklı olarak ölünceye kadar bakma sözleşmeleri 
ile devretmişlerse peçelemeden söz edilebilir. Çünkü evlilik iliş-
kisi tek başına karı ve kocayı, birbirlerine ölünceye kadar bak-
makla yükümlü kılmaktadır. Dolayısıyla bu sözleşmeler, salt 
vergi kaçırma amacına yöneldiğinden peçeleme sözleşmeleridir. 
Buna karşılık aralarında evlilik veya yakın akrabalık ilişkisi 
bulunmayan kişiler arasında yapılan karşılıklı ölünceye kadar 
bakma sözleşmeleri vergi hukuku yönünden de geçerli sayıla-
caktır. 

İdare ve yargı organları peçeleme sonucuna ekonomik yak-
laşım ile varırlar. Bu konuda ispat yükü kural olarak idareye 
aittir. İdare salt vergi kaçırmaya yönelen iradenin varlığını ye-
min dışında her çeşit delile başvurarak kanıtlayabilir. Vergi 
yargısı organı da resen araştırma ilkesi çerçevesinde delilleri 
araştıracaktır. Ayrıca peçelemenin söz konusu olabilmesi için 
vergi yasasının emredici hükmünün özel hukuk biçimleri kö-
tüye kullanılarak bertaraf edilmeye çalışılması koşulu da ara-
nacaktır. Vergi yasaları bazan belli sözleşmelerin peçeleme söz-
leşmeleri olarak kullanılabileceğini düşünerek belli koşullar al-
tında yapılan sözleşmelerin geçersiz sayılacağını ya da kısmen 
geçerli olacaklarını hükme bağlamıştır. Örneğin Kurumlar Ver-
gisi Kanununun 16 ncı maddesine göre, kurumların aralarında 
dolaylı, dolaysız bir şirket ilişkisi veya sürekli ve sıkı bir ekono-
mik ilişki bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yaptıkları borçlan-
malar, teşebbüste sürekli olarak kullanılır ve bu borçlanmalar-
la kurumun öz sermayesi arasındaki oran emsal kurumlarda-
kine nazaran açık bir fazlalık gösterirse bu borçlanmalar örtü-
lü sermaye sayılır. Örtülü sermaye için yasada öngörülen bu 
koşullar ortaya çıktığı takdirde kurum bu borçlanmalar için 
ödüyor göründüğü faizleri kurumlar vergisi matrahından in-
diremeyecektir; kredi sözleşmesi de tümüyle geçersiz sayılacak-
tır. Kurumlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesi ise, örtülü ka-
zanç dağıtımı ile ilgili hüküm getirmiştir. Bu hüküm bir ser-
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maye şirketinin kendi ortakları, ortaklarının ilgili bulunduğu 
gerçek ve tüzel kişilerle olan ilişkilerinde emsaline göre göze 
çarpacak derecede yüksek veya düşük fiyatlar üzerinden veya be-
delsiz olarak alım-satım, imalat ve inşaat işlemleri yapılmasını, 
hizmet ilişkilerinde bulunulmasını, emsaline göre göze çarpa-
cak derecede yüksek veya düşük fiyatlar üzerinden kiralama 
ya da kiraya verme işlemlerinde bulunulmasım, yüksek veya 
düşük faiz ve komisyonlarla ödünç para alıp verilmesini, ortak-
larına veya yakınlarına emsaline göre yüksek aylık, ikramiye, 
ücret ve benzeri ödemelerde bulunulmasım örtülü kazanç da-
ğıtımı saymaktadır. Bu şekilde yapılan örtülü ödemelerin ku-
rumlar vergisi matrahının saptanmasında gider olarak indiril-
mesine izin vermemektedir. Örtülü kazanç dağıtımında peçele-
ine sözleşmesi tümüyle değil normal sınırları aşan kısmı bakı-
mından geçersiz sayılır. Örneğin, bir limited şirket, ortağımn 
emsal kira bedeli yıllık 600.000 lira olan bir apartman dairesini 
2.000.000 lira kira ile tutmuşsa, bu sözleşme 600.000 lira üzerin-
den yapılmış sayılacaktır. Kurumlar Vergisi Kanununda gerek 
örtülü sermaye, gerek örtülü kazanç dağıtımı ile ilgili olarak 
hükme bağlanan peçeleme sözleşmeleri hükümleri adi yasal 
karine niteliğindedir. Bu sözleşmelerin ekonomik gerçekliği yan-
sıttığını isbat yükü vergi yükümlüsü veya sorumlusuna aittir. 

Peçeleme sözleşmesinin tarafları yasanın sözüne uygun 
davranıyor görünmekle birlikte, onun özünü ihlal etmektedir-
ler. Yasanın amacı tamamen bertaraf edilmektedir. Bu özellik-
leri ile peçeleme, özel hukukun yasaya karşı hile ve objektif 
iyiniyet kurallarına aykırılık kurumlarının özelliklerini taşı-
maktadır. Gerçekten belli hukuki biçimlerin sadece vergiden 
kaçmak amacı ile kullanılması objektif iyiniyet (doğruluk ve 
güven) ilkesine de ters düşer. Peçeleme, borçlar hukukunun 
muvazaa kavramı ile de benzerlik gösterir. Muvazaada da söz-
leşmenin taraflarının gerçek iradeleri ile açıklanan iradeleri 
arasında kasıtlı bir uygunsuzluk vardır. Görünüşteki işlem hü-
kümsüzdür; gizlenen işlem geçerli sayılır. Ancak görünüşteki 
işlemin sakladığı gizli bir işlem yoksa geçerli sayılacak bir iş-
lem de söz konusu değildir. Örneğin tapu harcının düşük öden-
mesi için bir gayrimenkulün satış fiyatının gerçek bedelden az 
gösterilmesi muvazaadır. Bu durum saptandığı takdirde gizlenen 
gerçek değer üzerinden ikmalen vergi tarhı yoluna başvurulur 
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(VUK. m. 29). Buna karşılık muvazaa olduğu kanıtlanan ve 
özel hukuk açısından başlangıçtan itibaren geçersiz sayılan bir 
sözleşme, aynı zamanda vergiyi doğuran olay niteliğinde ise, 
bu sözleşmenin vergi hukuku yönünden doğurduğu sonuçlar da 
kalkacaktır. Örneğin, bir gayrimenkulün maliki diğer mirasçı-
larını mirastan yoksun bırakmak amacıyla gayrimenkulünü bir 
çocuğuna satmışsa ve bu satış hukuk mahkemesince muvazaa 
olarak nitelendirilip geçersiz sayılmışsa, bu satış işlemi sırasın-
da ödenen tapu harcı düzeltme işlemi ile yükümlüye iade edile-
cektir. Çünkü vergilendirme işleminin "sebep" unsurunu oluş-
turan vergiyi doğuran olay başlangıcından itibaren geçersiz sa-
yılmıştır.* 

3. K ı y a s y a s a ğ ı 

Hukukta kıyas, bir olay hakkında yasada yer alan kuralın, 
nitelikleri ve koşulları ona benzeyen fakat yasada düzenlenme-
miş diğer bir olaya uygulanmasıdır. Kıyasa yasa boşluklarını 
doldurmak amacı ile başvurulabilir. Vergi hukukunda kıyas 
yolu ile yoruma başvurulması hukuk devletinin hukuki güven-
lik ilkesine ve vergilerin yasallığı ilkesine ters düşer. Aksi hal-
de vergi koyma açısından yetkisiz olan yürütme ve yargı or-
ganları tarafından yeni vergi doğurucu olaylar yaratılabilir ve-
ya mevcut vergi yükleri değiştirilebilir. Kamu hukukunda bu 
durum fonksiyon (işlev) gasbma yol açar.-Örneğin Emlak Vergisi 
Kanunu, bina, arazi ve arsayı vergi konuları olarak saptamıştır. 
Medeni Kanuna göre (m. 632), tapu siciline kaydedilen haklar 
ve madenler de gayrimenkul mülkiyetinin konusuna girmekte-
dir. Bunlar üzerinden de emlak vergisi almak kıyas yolu ile em-
lâk vergisinin konusunun genişletilmesi anlamına gelir. Bu ko-
nuda ise tek yetkili organ, yasama organıdır. 

Vergi hukukunda, özel hukukta olduğunun tersine yargıcın 
hukuk yaratma yetkisi yoktur. Yargıç, vergi yasalarını özü (ru-
hu) ile yorumlarken yeni vergi doğurucu olaylar ya da yeni 
vergi muaflık ve istisnaları yaratamaz. Vergi yasalarında gö-
rülen boşlukların ya da eksik yasal düzenlemelerin yasama sü-

* Peçeleme konusuna ilişkin ilginç bir Danıştay kararı için bkz.: Dş. 11. 
D.E. 1967/2032,  K. 1968/450. 
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reci içinde doldurulması ve tamamlanması gerekir. Vergi hu-
kukunda kıyas ancak yasanm açıkça öngördüğü durumlarda 
mümkündür. Kurumlar Vergisi Kanununun 45 inci maddesi, ge-
lirin Türkiye'de elde edilmesi, Türkiye'de daimi temsilci bulun-
durulması, arızî kazanç deyimlerinin kapsamlarının belirlenme-
sinde Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerinin (m. 7, 8, 
Mükerrer m. 80, 82) kıyas yolu ile uygulanacağını hükme bağla-
mıştır. 

Danıştaym vergilendirmede kıyas yasağına çoğu kez titiz 
bir biçimde uyduğunu görüyoruz. Örneğin Danıştay 5237 sayılı 
eski Belediye Gelirleri Kanununun 30 uncu maddesinde düzen-
lenen akaryakıt resmi konuları içinde açık olarak belirtilmediği 
için likitgaz tüketimi üzerinden bu resmin alınamayacağına (9. 
Daire, K. 1971/2382); Denizcilik Bankasına ait yüzer havuzun, 
ulaştırma aracı olmaması nedeniyle liman işgal resmine tabi tu-
tulamayacağına (9. Daire, K. 1966/1295) karar vermiştir. Buna 
karşılık Danıştay, yine eski Belediye Gelirleri Kanununun, be-
lediye sınırları içinde tüketilen havagazmm metreküpü üzerin-
den belediye meclisi kararı ile resim alınmasını öngören hük-
münün (m. 6) benzer nitelikte bir gaz olan kok gazı için de ge-
çerli olduğuna karar vermiştir (9. Daire, K. 1976/2853). 

Vergi hukukunda kıyas yasağı, amaçsal yorumun ve eko-
nomik yaklaşımın sınırını oluşturmaktadır. Gerçekten kıyas yo-
luna başvurulması durumunda yalnız yasanın objektif amacı 
değil, aynı zamanda yasa koyucunun düzenlemesi gerektiği hal-
de düzenlemediği hukuki olay, durum ve ilişkilere de benzer 
olaylar için konulmuş kuralların uygulanması söz konusu ol-
maktadır. Öte yandan, yasallık ilkesi ile ekonomik yaklaşım 
arasındaki ince çizginin de belirlenmesi gerekir. Örneğin eko-
nomik anlamda gelir olarak görünen Milli Piyango, Spor-Toto 
ikramiyeleri Gelir Vergisi Kanununun kapsamı dışında kaldık-
ları için vergilendirilmezler. Aynı şekilde Gelir Vergisi Kanu-
nunun 31 inci maddesinde öngörülen sakatlık indirimi ücret ge-
liri elde eden vergi yükümlüleri için kabul edilmiştir; sakat ol-
malarına rağmen bu kapsamın dışında kalan gelir vergisi yü-
kümlüleri bu indirimden yararlanamazlar. Aksi halde kıyas yo-
lu ile bu hükmün kapsamı genişletilmiş olur. Vergi hukukunda 
yorum, ancak yasanın sınırlan içinde yapılabilir. Kıyas yolunun 
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hazinenin ya da yükümlünün yararma sonuç vermesi, yasağın 
geçerliliğini etkilememektedir.'* 

4. T i p l e ş t i r m e v e t i p i k l i k 

Vergi hukukunda kıyasın önlenmesi bakımından yasama 
organına da önemli görevler düşmektedir. Vergi yasalarında so-
yut ve belirsiz kavramlar kullanılmamalıdır. Yasa koyucu, ver-
gi yasalarında yer alan gelir, servet, üretim, mülkiyet vb. genel 
nitelikteki kavramları, ekonomik ve sosyal içeriklerini de göz 
önünde bulundurarak çok belirli ölçütlerle tanımlamalıdır; bun-
ların çerçevelerini kesin sınırlarla belirlemelidir. Bunun aksine 
vergi yasalarında soyut ve içerikleri belirsiz tip kavramlar kul-
lanılması vergilerin yasallığı ilkesine ve vergiyi doğuran olayın 
belirliliği ilkesine aykırı sonuçların doğmasına yol açabilir. 

Vergi hukukunda tipleştirme, yasa koyucunun vergiye iliş-
kin genel soyut kurallar koymasıdır. Vergi yasaları hazırlanır-
ken model kavramlar (kategoriler) kullanılması tipleştirmedir 
Her yasa kuralı ne kadar somut düzenlenmiş olsa da bir tiptir; 
soyut bir çerçevedir. Görüldüğü gibi tipleştirme vergi yasalarının 
hazırlanış tekniği ile ve tasım işleminin büyük önerme aşaması 
ile ilgilidir. Başka bir deyişle tipleştirme vergilendirme alanın-
da yasama sürecine bağlı bir kavramdır. Tipleştirme sonucu 
getirilen hükümler belli durumlarda "yasasız vergi olmaz" ilke-
sini zedeleyebilir. Tipleştirmede benzer genel olaylar tek bir 
olay sayılıp eşit vergilendirilmek istenirse ortaya sakıncalı bir 
kısım sonuçlar çıkar. Örneğin vergi yasalarında ücret, serbest 
meslek kazancı, zirai kazanç vb. gelir çeşitleri hukuki özellik-
leri ve farklılıkları saptanmadan yer aldığı takdirde amaçsal 
yorum yönteminin en geniş ölçüler içinde uygulanması söz ko-
nusu olabilecek, hattâ bu yorum kıyasa kadar varabilecektir. 
Yasama organı vergi hukukunda olanak ölçüsünde geniş ve es-
nek tip kavramlar kullanmaktan kaçınmalıdır. Vergi hukukun-
da büyük ölçüde kazuistik yöntem geçerli olmakla birlikte, ver-
gilerin yasallığı ilkesini zedelemeden belli ölçüde kazuistik yön-
temden uzaklaşmak gereklidir. Örneğin, Gelir Vergisi Kanu-
nunda her türlü gelirin vergiye tabi tutulacağına ilişkin bir hü-

* Yükümlü lehine kıyas yasağını içeren karar örneği için bkz.: DŞ. 4. D. 
E. 1984/1294,  K. 1984/3160. 
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küm yer almışsa tipleştirme yapılmış olur. Buna karşılık Türk 
Gelir Vergisi Kanununda gelir unsurlara ayrılıp, her bir gelir 
unsuru hukuki ve ekonomik niteliklerine göre tanımlanmıştır; 
böylece ne tam bir kazuistik yöntem ne de tipleştirme yöntemi 
benimsenmiştir. Gelir Vergisi Kanunumuz ziraî kazançlar ko-
nusunda ayrıntılı hükümler getirmiştir. Ücretler konusunda ise 
kapsayıcı bir tanım yapmıştır. Bir ödemenin ücret olarak nite-
lendirilebilip nitelendirilemeyeceği bu tanımda yer alan unsur-
lara göre yorum yolu ile çıkartılacaktır. 

Hukukta somut maddi olayın (küçük önerme) soyut hukuk 
kuralına (büyük önerme) uygun olmasına tipiklik denir. Tipik-
liğin gerçekleşmesi halinde hukukta yargıya varılacak, bir so-
nuç elde edilebilecektir. Tipiklik salt vergi hukukuna özgü bir 
kavram değildir. 

Vergi hukukunda soyut bir tip olan vergiyi doğuran olay 
-yani yasada öngörülen olay, fiil ya da durumlar- somut olarak 
yaşamda gerçekleşirse tipiklikten söz edilir. Ortaya çıkan sonuç 
ise vergilendirmedir. Vergi kuralının yarattığı soyut çerçevenin 
özelliklerini belirsiz sayıda somut olay taşır. Somut bir olayın, 
durumun ya da ilişkinin, soyut tip olan vergiyi doğuran olaya 
uygunluğundan söz ettiğimiz zaman hukuki bir niteleme yap-
mış oluruz. Bu olay, durum ve ilişkilerin vergilendirilebilmesi, 
soyut tipe uymasına, onun asgari unsurlarım taşımasına bağlı-
dır. Tek tek vergi kuralları ne kadar somutlaştırılırsa somutlaş-
tırılsın bir tip ya da modeldir. Somut yaşamda vergi doğurucu 
olaylar farklı gerçekleşebilir. Somut vergiyi doğuran olay hiç 
gerçekleşmese de soyut tip (soyut, yasada yer alan vergiyi do-
ğuran olay) hukuk düzeni içinde varlığını sürdürür. 

Soyut tip olarak vergiyi doğuran olay kuralsal bir çerçeve-
dir. Bu her özel, somut vergiyi doğuran olayın yasal tipidir. Ör-
neğin yasada belirtilen gelir çeşitlerinin elde edilmesi Gelir Ver-
gisi Kanununda belirlenen soyut tiptir. Kişilerin mülkiyetinde 
bina, arazi ve arsa bulunması ise Emlâk Vergisi Kanununda ön-
görülen soyut tiptir; çok sayıda somut vergi doğurucu olaylar 
bu çerçevelerin kapsamına girer. Belli bir vergiyi doğuran olay-
la ilgili soyut çerçeve farklı bir vergiyi doğuran olay bakımın-
dan da çerçeve oluşturabilir. Örneğin, ödünç para verme işleriy-
le sürekli olarak uğraşanlar Gelir Vergisi Kanununun ticari ka-



zanç hükümlerine göre vergilendirilirler (m. 51). Bu fiil aynı 
zamanda Gider Vergileri Kanununun banka ve sigorta muame-
leleri vergisi için öngördüğü soyut çerçevenin (m. 28) de kap-
samına girmektedir. 

Vergilendirme sonucunun gerçekleşebilmesi için ön koşul, 
soyut tip olan yasa kuralının varlığıdır. Vergilerin yasallığı il-
kesi soyut tip olarak vergiyi doğuran olayın açık seçik belirle-
nerek tanımlanmasını gerektirir. Somut olayın yasal tipe uy-
gunluğu (tipiklik) ise vergilendirme işleminin "sebep" unsuru-
nu oluşturur. Tipiklik vergi hukukunda yorum açısından büyük 
önem taşımaktadır. Tek tek vergi yasalarını anlamak ve uygu-
lamak tipiklik sayesinde gerçekleşir. 
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3. 
Bölüm 

VERGİLENDİRME YETKİSİ 
\ 

I. KURAMSAL TEMEL VE SINIFLANDIRMA 

Vergilendirme yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenli-
ğine dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve 
fiili gücü olarak tanımlanabilir. Bu yetki devletin mali alanda 
sürdürdüğü egemenliğin içerdiği yetkilerin (harcama, bütçe yap-
ma, borçlanma vb.) en önemlilerinden biridir. Devlet, kamu hiz-
metlerinin görülmesi için gereksinim duyduğu mali kaynakları 
vergilendirme yetkisini kullanarak karşılar. Vergilendirme yet-
kisinin hukuki niteliği zaman içinde devlet anlayışına ve biçi-
mine göre değişiklik göstermiştir. Jandarma Devlet anlayışı için-
de vergilendirme yetkisi aynı egemenlik gibi mutlak ve sınırsız 
bir yetkidir. Liberal Devlette ise vergilendirme karşılık ve mü-
badele ile açıklanmaya çalışılmıştır. Ondokuzuncu yüzyılda or-
taya çıkan kollektivist devlet anlayışı içinde vergilendirme yet-
kisi fedakârlık ve ulusal görev kavramları ile açıklanmıştır. 
Çağdaş anlayış vergilendirme yetkisini devlet egemenliği teme-
line dayandırmaktadır. 

Vergilendirme yetkisi çeşitli yönleri gözönüne alınarak sı-
nıflandırılabilir. Herşeyden önce dar anlamda vergilendirme yet-
kisi, devletin kamu gelirleri içinde sadece vergi koymaya ilişkin 
yetkisini içerir. Geniş anlamda ise, devletin kamu giderlerini 
karşılamak üzere gerçek ve tüzel kişiler üzerine koyduğu her 
çeşit mali yükümlülüğe ilişkin yetkiyi kapsar. Bu çerçeve içine 
dar anlamda verginin yanı sıra resimler ve harçlarla Belediye 
Gelirleri Kanununda düzenlenen katılma payı, sanayi, ticaret, 
ziraat odaları ve barolar gibi meslek kuruluşuna ödenen aidat 
ve harçlar, televizyon ruhsat ücretleri, bazı temel stok ürünlerin 
fiyatlarına yapılan zamlar sonucunda alman fiyat farkları, üni-
versitelerarası seçme sınavına katılan öğrencilerden alman üc-
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retler, Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalara, Ordu Yardımlaşma 
Kurumuna ödenen aidatlar vb. girmektedir. Geniş anlamda ver-
gilendirme yetkisinin kapsamı içine giren vergi benzeri mali yü-
kümlülüklerin tam bir listesini çıkartma olanağı yoktur. 

Vergilendirme yetkisi, devlet tüzel kişiliği tarafından bizzat 
kullanılacağı gibi, yerel idarelere ve federal devletlerde federe 
devletlere belli ölçüler içinde devredilebilir. Bu çeşit yetki dev-
rine ilişkin kurallar genellikle anayasalarda yer alır. 

Vergilendirme yetkisi başka bir açıdan vergilendirme süre-
cinin aşamalarına göre sınıflandırılabilir. İlk olarak vergi ve 
vergiden muaflıklar ve istisnalar koymak, değiştirmek ve kal-
dırmak vergilendirme konusundaki yasama yetkisine ilişkindir. 
Bu alanda kural olarak yasama organı yetkilidir; ancak anaya-
sal yetki devri koşulları varisa yürütme organı da yetkili kılına-
bilir. İkinci olarak da idarenin vergi tarh ve tahsil işlemlerine 
ilişkin idari yetkisi vergilendirme yetkisinin kapsamı içindedir. 

II. VERGİLENDİRME YETKİSİNİN DEMOKRASİ İLE 
İLİŞKİSİ 

A. Köken Yönünden 

Halk egemenliği anlamına gelen demokrasi terimi üzerinde 
bir fikir birliği bulunmamakla birlikte tarihi gelişim içinde ana 
çizgileriyle iki çeşit demokrasi anlayışına rastlanmaktadır. Fran-
sız Devriminden sonra geliştirilen mutlak demokrasi anlayışı, 
demokrasiyi halk çoğunluğunun sınırsız ve koşulsuz iradesine 
dayandırmıştır. Buna karşılık günümüzde de geçerli olan çoğul-
cu demokrasi anlayışı demokrasiyi çoğunluk iradesine dayan-
dırmakla birlikte bu iradeyi sınırlı ve bireylerin temel hak ve 
özgürlükleri ile çerçevelendirilmiş anlamı ile kabul etmektedir. 
Halk çoğunluğunun karar alma sürecine doğrudan doğruya ka-
tılmasının olanaksızlığı, temsili demokrasileri ortaya çıkarmıştır. 
Vergi hukukunun tarihi gelişimini incelerken görüldüğü gibi 
halk temsilcilerinden oluşan parlamentoların ortaya çıkmasm-
daki en önemli nedenlerden biri mutlak iktidarın vergilendirme 
gücünün sınırlandırılması arzusu olmuştur. Demokrasilerin doğ-
ması ile kamu hukukunun ve vergi hukukunun doğması aynı 
zamana rastlamaktadır. 
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Demokrasilerin gelişimi ile vergilendirme arasındaki diğer 
bir ilişki de, seçme ve seçilme haklarında eşitliğin ve genelliğin 
sağlanmasında söz konusu olmuştur. Seçme ve seçilme hakları-
nın belli tutarda vergi yükümlülüğü koşuluna bağlanması, ka-
tılma ve temsilin tam anlamı ile gerçekleşmesini engelliyordu. 
Sınırlı temsil yönteminin temelinde seçme ve seçilmenin hak 
değil görev olduğu ve bu görevin varlıklı ya da seçkin kişiler 
tarafından yerine getirilmesi gerektiği düşüncesi vardır. Vergi 
yükümlülüğü ya da servet tutarı, gelir tutarı, öğrenim derecesi, 
cinsiyet, vb. ölçütlerle oy hakkının ve seçilme hakkının sınırlan-
dırılması demokrasilerin gelişmesi ile ortadan kalkmaktadır. 

Demokratik rejimin sağlıklı olarak yürütülebilmesi devletin 
vergilendirme yetkisini kullanarak sağlayacağı düzenli mali 
kaynaklara bağlıdır; başka bir deyişle vergilendirme demokrasi-
nin finansmanı açısından zorunlu bir araçtır. 

B. Güçler Ayrılığı Kuramı Yönünden 

Güçler ayrılığı kuramı, Fransız Devriminden sonra, mutla-
kiyetçi rejimlere karşı kişi hak ve özgürlüklerini korumak ama-
cıyla ortaya atılmıştır. Bu kurama göre egemenliği oluşturan üç 
ana yetki (yasama, yürütme ve yargı) devlet idaresinde birbir-
lerinden ayrılarak bağımsız organlar tarafından kullanılmalıdır. 
Güçler ayrılığı kuramı ilk kez 1789 İnsan ve Vatandaş Haklan 
Demecinde (m. 16) yer almış ve kuram, Amerika Birleşik Dev-
letleri Anayasasını etkilemiştir. 

Günümüzde güçler ayrılığı kuramının en duyarlı biçimde 
korunmaya çalışıldığı alanlardan birisi de vergilendirmedir. 
Vergilerin ancak yasa ile konulabileceği kuralına hemen hemen 
bütün anayasalarda rastlanmaktadır. Bunun nedeni bir yandan 
vergilendirme yetkisinin parlamentoların kazandıkları ilk yetki 
olması diğer yandan da kişi hak ve özgürlüklerini sınırlandıran 
vergilendirmenin yasal düzenlemeye bağlanarak kişilere gü-
vence sağlanmak istenmesidir. 

Güçler ayrılığı kuramı çerçevesinde vergi, muaflık ve istis-
naların konulması, değiştirilmesi ve kaldırılması yasama organı 
tarafından ve yasa ile gerçekleştirilebilir. Buna karşılık vergi-
lerin sübjektif ve bireysel nitelik taşıyan tarh ve tahsil işlemleri 
yürütme organının yetkisi içindedir. Vergilerin yasallığı ilkesi 
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yürütme organının yetkisinin kural olarak "bağlı yetki" olması 
sonucunu doğurmaktadır. Herşeye rağmen yasama ve yürütme 
güçlerinin vergilendirme alanındaki düzenleme yetkilerinin sı-
nırını belirlemek kolay değildir. Bu konuda vergilendirmenin 
temel öğelerine ilişkin düzenlemelerin yasama organı, vergilen-
dirme tekniğine ve ayrıntıya ilişkin düzenlemelerin yürütme 
organı tarafından yapılması gerektiği ileri sürülebilirse de bu 
ölçüt yetki ayırımını kesin olarak gerçekleştirememektedir. Öte 
yandan çağdaş demokratik gelişim, güçler ayrılığı kuramımn 
yasama ve yürütme güçleri arasındaki ayırım açısından yumu-
şaması sonucunu doğurmuş, kurumlar dengesi yürütme organı 
yararına bozulmuştur. Bunun en önemli nedeni sosyal devlet ve 
müdahaleci devlet kavramlarının gelişmesidir. Ekonomiye çabuk 
ve etkin müdahale zorunluluğu yürütme organının özellikle 
vergilendirme alanında güçlendirilmesini gerekli kılmıştır. Gü-
nümüzde vergi reformları genellikle yürütme organları tarafın-
dan sonuçlandırılabilmektedir; çünkü yasama organları yürüt-
me organlarına nazaran baskı gruplarının etkisine daha açıktır. 
Dolaylı vergiler alanında bir reform niteliği taşıyan Katma De-
ğer Vergisi Kanununda Bakanlar Kuruluna geniş düzenleme 
yetkisi verilmiştir. 

Çeşitli ülkelerde yürütme organının vergilendirme alanın-
da sahip olduğu yetkinin kapsamı farklı düzenlenmiştir. Tür-
kiye'de 1982 Anayasasının 73'üncü maddesinin 3 üncü fıkrasın-
da vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla 
konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı belirtilmiş, aynı 
maddenin 4 üncü fıkrasında ise vergi, resim, harç ve benzeri 
mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oran-
larına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı 
sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisinin Bakanlar Kuruluna 
verileceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm yürütme organının 
vergilendirme alanında Anayasa çerçevesinde sahip olduğu özel 
düzenleme yetkisine ilişkindir. 1961 Anayasasında olduğu gibi, 
1982 Anayasası da Bakanlar Kuruluna vergilendirme alanında 
kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi vermemiştir. 
Çünkü Anayasanın vergi ödevi ile ilgili 73 üncü maddesi, kanun 
hükmünde kararnamenin kapsamı dışında kalan siyasi haklar 
ve ödevler arasında düzenlenmiştir. Bununla beraber Anaya-
sanın 121 inci maddesi (f. 2, 3), Bakanlar Kuruluna olağanüstü 
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hallerde vatandaşlar için olağanüstü hal kanununa uygun ola-
rak kanun hükmünde kararnamelerle para, mal ve çalışma yü-
kümlülükleri getirme yetkisini vermektedir. Bu kararnamelerin 
Resmi Gazetede yayınlandığı gün Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinin onayına sunulması gerekmektedir. Öte yandan Anayasa-
nın 167 nci maddesinin 2 nci fıkrası, Bakanlar Kuruluna yasa ile 
dış ticaretin ülke ekonomisi yararına düzenlenmesi amacıyla 
ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve 
benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler koyma 
ve bunları kaldırma yetkisinin verilebileceğini hükme bağla-
mıştır. Bu hükme dayanılarak çıkarılan 2976 sayılı Dış Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Bakanlar Kuruluna geniş 
yetkiler verilmiştir. 

Güçler, ayrılığı kuramının günümüzde de değerinden birşey 
yitirmeyen yanı yargı organının ve işlevinin, yasama ve yürüt-
ma organları ve işlevlerinden ayrı ve bağımsız olmasıdır. Vergi 
yükümlülerinin sahip oldukları en sağlam hukuki güvence bu 
konuda kendisini göstermektedir. 

C. Vergi İdaresinde Demokrasi 
İdarede demokrasi, halkın devlet idaresinde etkili olması 

anlamına gelir. Bunun için idarenin halkı aydınlatması, halk 
tarafından gelen tepkileri göz önüne alması gereklidir. Vergi-
lendirme devletle halkı en somut biçimde karşı karşıya getiren 
bir işlem olduğundan, idarede demokrasi bu alanda önem ka-
zanmaktadır. Vergilendirme işlemlerine halkın işbirliği ve ka-
tılması, onların toplumun birer bireyi olmaları bilincini kazan-
malarını sağlayacaktır. 

Vergi hukukunda, idarede demokrasi hedefine yönelen çe-
şitli mekanizmalar vardır. Herşeyden önce beyanname yöntemi, 
yükümlülerin kendileri için yapılacak tarh işlemine katılma-
ları anlamına gelmektedir. Ancak bu konuda fazla ileri gitmek 
yarardan çok sakınca getirebilecektir. Yükümlülerin beyanları 
idare tarafından denetlenmediği ya da eksik denetlendiği tak-
dirde, bu kez vergilendirmede yükümlü kesiminden gelen bir 
"keyfilik" söz konusu olacaktır. Öte yandan vergi matrahlarının 
belirlenmesi ile görevli takdir komisyonlarında, ziraî kazanç ko-
misyonlarında yükümlü temsilcileri olarak nitelendirilebilecek 
kişilerin üye olarak görev almaları vergi idaresinde demokra-
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sinin gerçekleştirilmesi ile yakından ilgilidir. Ayrıca idarede de-
mokrasi, idarenin vergilendirme işlemleri sırasında halka ko-
laylık göstermesini, karmaşık vergi mevzuatını halka bedelsiz 
olarak öğretmesini de gerektirmektedir. Maliye Bakanlığının, 
vergi ile ilgili genel tebliğlerinin Resmi Gazetede yayımlanması 
ve yükümlülere bedelsiz olarak beyanname düzenleme kılavuz-
ları dağıtılması, bu amaca yönelen uygulamalardır. 

D. Yerel İdarelerin Vergilendirme Yetkisi 

Vergilendirme yetkisinin sahibi olan devlet, bu yetkisini 
uygun göreceği sınırlar içinde yerel idarelere devredebilir. Ye-
rel idareler kendilerine devredilen vergilendirme yetkisi ölçü-
sünde mali özerkliğe sahip olurlar. Anayasalar vergilendirme 
yetkisinin merkezî devletle yerel idareler arasındaki bölüşümü 
konusunda çeşitli düzenlemeler yapabilirler: 

1. G e n i ş m a l i ö z e r k l i k 
Yerel idarelere belli vergi alanları bırakılır. Yerel idarele-

rin organları bu vergilerin konularını, yükümlülerini, matrah-
larını, oranlarım ve diğer koşullarını saptayabilir. Devletin ge-
nel bir denetleme yetkisi vardır. 

2. S ı n ı r l ı m al i ö z e r k l i k 
Devlet, yerel idarelere vergilendirme konusundaki yasama 

yetkisini devretmez; fakat birkısım vergilerin tarh, tahakkuk ve 
tahsil yetkisini devreder. Birkısım vergiler bakımından ise, ye-
rel idarelerin sadece kendi uygulayacakları oranları belli sınır-
lar içinde belirleme yetkisi vardır. 

3. M e r k e z i d e v l e t e b a ğ l ı l ı k 
Vergilendirme yetkisinin yerel idarelere devri söz konusu 

değildir. Yerel idareler merkezi devlet tarafından konulan, tarh 
ve tahsil edilen vergilerden çeşitli ölçütlere göre (nüfus, yüzöl-
çümü, ulusal gelirden aldıkları pay vb.) pay alırlar. Bu halde 
yerel idarelerin mali özerkliğinden söz edilemez. 

Yerel idarelerin vergilendirme yetkisi ile donatılması ve 
mali özerkliğe sahip olması demokratik ilkelere uygundur. Ye-
rel idarelerin mali kaynaklarının önemli bir bölümünün mer-
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kezi idare tarafından sağlanması bu idarelerin özerkliklerinin 
zayıflaması sonucunu doğurur. Bina, arazi ve arsa vergileri gibi 
yerel özelliği baskın olan vergilerin yerel idarelerin yetki alan-
ları içinde bırakılması demokratik devlet ilkesine daha uygun 
düşmektedir; çünkü yerel idare hizmetlerinin idari sınırlar için-
de bulunan taşınmazlarla yakın ilişkisi bulunmaktadır. Nitekim 
batı ülkelerinin büyük bir kısmında sözkonusu vergiler yerel 
idarelerin yetkisine bırakılmıştır. 

1982 Anayasası yerel idarelerin mali özerkliği konusunda, 
"...Bu idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır" 
hükmünü (m. 127, f. 6) getirmiştir. Bu hüküm 1961 Anayasasında 
da aynen yer alıyordu (m. 116, f. 4). Ancak, her iki Anayasa'da 
da bu gelirlerin hangi kaynaklardan ve nasıl sağlanacağı ve gü-
vence altına alınacağı belirtilmemiştir. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (m. 96/B), belediye 
meclislerine çeşitli vergi ve harçlara (meslek vergisi, ilân ve 
reklâm vergisi, tellâllık harcı vb.) ilişkin tarifelerde yasada ön-
görülen alt ve üst sınırlar arasında değişiklik yapma yetkisi ver-
miştir. Yerel idarelerden olan belediyelerin göreli de olsa bu 
çeşit bir yetkiye sahip olması demokratik ilkelere uygundur. 
Bununla beraber bu yetkinin anayasal dayanağı bulunmamak-
tadır. Çünkü, gerek 1961 Anayasası (m. 61, f. 3), gerek 1982 Ana-
yasası (m. 73, f. 4) vergi oran ve tarifelerinde belli sınırlar için-
de değişiklik yapma yetkisinin ancak Bakanlar Kuruluna veri-
lebileceğini hükme bağlamıştır. Bakanlar Kurulu dışında her-
hangi bir merciin -ve belediye meclislerinin- bu yetkiye sahip 
olması Anayasa'ya aykırıdır. Ancak Belediye Gelirleri Kanunu, 
Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkartılan yasalardan oldu-
ğu için Anayasanın geçici 15 inci maddesi uyarınca anayasa 
yargısının denetimi dışında kalmaktadır. Öte yandan, Anayasa 
Mahkemesinin bu hükmü Anayasa'ya aykırı bulması olasılığı 
da çok güçlü değildir; çünkü Yüksek Mahkeme, 1961 Anayasa-
sında da yerel idarelerin vergilendirme yetkisine ilişkin bir hü-
küm bulunmamasına rağmen belirli alt ve üst sınırlar içinde 
bulunmak koşuluyla belediye meclislerinin aynı Bakanlar Ku-
rulu gibi bu yetkiye sahip olduğunu kabul etmiştir.* 

* Ays. Mahk., E. 1970/29,  K. 1970/48,  22.10.1970 (AMKD, S. 8, s. 493-496); 
E. 1965/45,  K. 1966/16,  29.3.1966 (AMKD, S. 4, s. 109-113). 
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III. HUKUK DEVLETİ İLKESİ AÇISINDAN SINIRLAR 

A. Genel Açıklama 

1982 Anayasasına göre (m. 2) Türkiye Cumhuriyeti "...sos-
yal bir hukuk Devletidir". Hukuk devleti, hukukun egemen ol-
duğu ve vatandaşların hukuki güvenliğe sahip bulunduğu devlet 
olarak tanımlanabilir. Hukuk devletinin tüm öğelerini içeren 
bir tanım vermek olanaksızdır; ancak yazında hukuk devletinin 
belli başlı şu nitelikleri üzerinde durulmaktadır: Yasal idare 
ilkesi, yasaların genelliği ilkesi, yasa önünde eşitlik ilkesi, kaza-
nılmış haklara saygı ilkesi, temel hak ve özgürlüklerin güvence 
altına alınması, yargı bağımsızllığı ve tarafsızlığı, yasaların ana-
yasaya uygunluğunun yargısal denetimi, idari eylem ve işlem-
lerin yargısal denetimi ve devletin mali sorumluluğu. 

Hukuk devleti kavramı vergi hukuku açısından bir sınır 
özelliği taşımaktadır. Çünkü devlet vergilendirme yetkisi ara-
cılığı ile kişilerin hak ve özgürlük alanlarına müdahale etmek-
tedir. Hukuk devletinde vergilendirme yetkisinin yasama ya da 
yürütme organı tarafından keyfi olarak kullanılması önlenme-
ye çalışılır. Bu konuda yargı organına görevler düşmektedir. 

B. Yasal İdare İlkesi 

1982 Anayasasının 8 inci maddesine göre, "Yürütme yetkisi 
ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Ana-
yasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir". 
123 üncü maddede ise (f. 1), "İdare, kuruluş ve görevleriyle bir 
bütündür ve kanunla düzenlenir" hükmü yer almıştır. 1982 Ana-
yasası, 1961 Anayasasından farklı olarak yürütmeyi sadece ya-
sama yetkisine bağlı, ondan türetilen bir görev olarak değil, 
aynı zamanda bir yetki olarak da belirtmiştir. Yürütme organı 
birkısım yetkilerini yasa aracılığıyla da olsa Anayasadan al-
maktadır. 

Yasal idare ilkesi, vergi hukuku alanında, Anayasanın 73 
üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan, "vergi, resim, harç 
ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur .değiştirilir 
veya kaldırılır" hükmü dolayısıyla daha sağlam bir güvenceye 
sahiptir. Vergilerin yasallığı ilkesi, bir yandan vergilerin genel-
objektif düzenleyici işlemlerle konulmasını öte yandan da birey-
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sel, sübjektif nitelikteki vergi ve tahsil işlemlerinin vergi yasa-
larına uygun ve doğru olarak yapılmasını içerir. 

Vergi hukukunda yasal idare ilkesi, idarenin vergilendirme 
işlemlerini yalnız yasalara uygun ve doğru olarak yerine getir-
mesini değil, aynı zamanda yürütme organına yetki devrinin 
anayasal koşulları gerçekleşmişse Bakanlar Kurulunun düzen-
leyici işlemlerine ve yasaya eşit ve daha üstün kaynaklara (Ana-
yasa, Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı, uluslararası vergi 
anlaşmaları) uygun olarak davranmasını da içerir. Buna karşı-
lık idare hukukunda yasal idare ilkesi, idarenin yasa yanında 
tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlere de uygun dav-
ranmasını ifade eden daha geniş bir içerik taşımaktadır. Vergi 
hukukunda, vergilendirme işleminin sebep unsurunu oluşturan 
vergiyi doğuran olayın yasada açık olarak belirtilmesi zorunlu-
luğu yasallık ilkesini daha da sertleştirmektedir. 

C. Genellik ve Eşitlik İlkeleri 

Vergilendirmede genellik ve eşitlik ilkeleri geleneksel vergi 
adaleti ilkeleridir. Vergilendirmede genellik ilkesi bir toplumda 
yaşayan herkesin mali gücüne göre vergi yükümlüsü olmasını 
gerektirir. Günümüzde bu ilke herkesin şu veya bu şekilde geliri, 
serveti veya harcamaları üzerinden vergi ödemesi ile gerçek-
leşmektedir. Hukuk devleti kavramı açısından vergilendirmede 
genellik ilkesi ile yasa önünde eşitlik ilkesi çakışmaktadır. Ana-
yasanın 10 uncu maddesine göre, herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayırım gözetilmeksizin yasa önünde eşittir (f. 1); hiçbir kişiye, 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz (f. 2); devlet or-
ganları ve idare bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine 
uygun olarak hareket etmek zorundadırlar (f. 3). Bu hükümler 
uyarınca vergi yasalarının genel nitelikte olması gerekir; başka 
bir deyişle bu yasalar sadece şeklî yasa değil, aynı zamanda 
maddi yasa özelliği de taşımalıdır. Böylece yasama organı şekli 
anlamda bir yasa ile kimliği belli kişilere mali yükümlülükler 
yükleyemez. Hukuk devleti ilkesi, kişilerin temel haklarını et-
kileyen yasaların genel olmasım zorunlu kılar. 

Bu anlamda vergilendirmenin genel olması, eşit olmasının 
da ön koşuludur. Ancak vergilendirmede eşitlik ilkesi daha ge-
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niştir. Anglo-Amerikan yazımnda vergilendirmede eşitlik ilkesi 
yatay adalet-dikey adalet ayırımı içinde incelenir. Yatay adalet 
vergilendirme yönünden benzer durumda (gelir, gider, servet, 
aile durumu vb.) bulunan kişilerin eşit işleme tabi tutulmasını, 
dikey adalet ise benzer durumda olmayan, farklı koşullar altın-
daki kişilere, farklılıklar ölçüsünde, değişik işlem yapılmasını 
gerektirir. Yatay adalet, hukuk devleti kavramının yasa önünde 
eşitlik ilkesi ile ilgili bulunmaktadır. Buna karşılık dikey adalet, 
yasa koyucunun tercihlerine ve sosyal devlet anlayışına göre 
belirir. Vergilendirmede genellik ve eşitlik ilkelerini gerçek-
leştirme konusunda ilk görev yasama organına düşmektedir. 
Yasa koyucu vergi yükümlüleri veya vergi konuları bakımından 
ortaya çıkan fiili eşitsizlikleri gözönüne alarak farklı düzenle-
meler yapar. Bununla beraber yasa koyucunun fiili eşitsizlikle-
rin tümünü gözönünde bulundurabilmesi olanaksızdır. Yasa ko-
yucu bu konuda takdir yetkisine sahiptir; ancak bu takdir yet-
kisi Anayasa Mahkemesinin yargısal denetimine tabidir. Ana-
yasa Mahkemesi, takdir yetkisinin keyfi olarak kullanılıp kul-
lanılmadığını, eşitlik ilkesine aykırı görünen durumların haklı 
bir nedene dayanıp dayanmadığını denetleyecektir.* Ancak 
Yüksek Mahkeme yasa koyucunun yerine geçerek kendi adalet 
anlayışını ortaya koymamalı, fakat Anayasanın eşitlikle ilgili 
kurallarına açıkça aykırı yasa hükümlerini iptal edebilmelidir. 

Yasa koyucu, ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlık politika-
ları ile vergi tekniğine ilişkin kolaylaştırıcı nedenlerle eşitlik il-
kesine istisnalar getirebilir. Bu istisnalar Anayasamızın diğer 
kurallarına dayanıyorsa eşitlik ilkesinden sapmalar geçerli sa-
yılabilir. Örneğin ekonomik kalkınmaya yönelen (Ana., m. 166) 
yatırımları ve ihracatı teşvik için getirilen düzenlemeler, tarımın 
ve çiftçinin korunmasına yönelen (Ana, m. 45) düzenlemeler 
eşitlik ilkesinden ayrılmayı zorunluk kılmakla birlikte Anaya-
sanın diğer hükümlerinde öngörülen amaçların gerçekleşmesini 
hedef almışlardır. Bunun gibi vergi hukukunda kabul edilmiş 
olan tahakkuk ve tahsil zamanaşımı, vergi borçlarını zamanında 
ve düzenli ödeyen yükümlüler açısından eşitsizliğe neden olmak-
tadır. Bu eşitsizliğin kaynağı ise kamu yaran ve hukuk politi-
kası düşünceleridir. Vergi tekniğine ilişkin nedenlerle de eşitlik 

* Bkz.,: Ays. Mahk., E. 1970/36,  K. 1970/50,  24.12.1970 (AMKD, S. 8, s. 
496-506); E. 1974/31,  K. 1974/43,  24.10.1974 (AMKD, S. 12, s. 382-383). 
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ilkesine aykırı davranılabilir. Örneğin bütün vergi sistemlerinde 
kabul edilmiş olan götürü usule, vergi matrahının gerçek tuta-
rının bilinmesinin çok zor ya da olanaksız olduğu durumlarda 
başvurulur. Götürü usul çoğu kez gerçeğe göre daha düşük de-
ğerlendirmelere yol açtığından eşitlik ilkesinin bozulmasına ne-
den olmaktadır. Bunun gibi vergilendirme tekniğinin gerekli kıl-
dığı başka bir eşitsizlik de birkısım gelir sahiplerinin vergileri-
nin kaynakta kesilmesine karşılık diğerlerinin vergilerini izle-
yen takvim yılında ödeme olanağına sahip olmalarıdır. Örneğin 
ücret geliri elde eden yükümlüler vergilerini gelirin elde edildiği 
yılda ve aylık olarak öderler; buna karşılık beyanname usulüne 
tabi yükümlüler vergilerini gelirin elde edildiği yılı izleyen yılda 
ve üç taksitte öderler. Bu durum beyanname usulüne tabi 
yükümlülerin ücretlilere göre fiyatlar genel düzeyindeki artış 
ve ödeme süresinin uzun olması dolayısıyle yıllık faiz haddi ka-
dar bir maddi çıkar sağlamalarına neden olmaktadır. Devletin 
mali gereksinimi, kolay kavranabilir ücret kaynağına yoğun bi-
çimde yönelmesi için yeterli bir gerekçe sayılmamalıdır. Devlet 
bu gereksinimini eşitlik ilkesini bozmadan karşılamaya çalış-
malıdır. 

Vergi Usul Kanunu, bazı durumlarda verginin normal usul-
lerle tahakkukundan vazgeçerek vergi idaresi temsilcileri ile 
yükümlünün uzlaşmaları sonucunda anlaştıkları tutar üzerin-
den tahakkuk etmesini kabul etmiştir (VUK Üçüncü Kısım Üçün-
cü Bölüme Ek m. 1-10). Uzlaşma yolu ile tahakkuk eden vergi, 
normal yasal usule uygun olarak tahakkuk etmesi gereken ver-
giye göre farklılık göstereceğinden eşitlik ilkesine aykırılık ta-
şır. 

Öte yandan, yasa koyucu bir vergi ya da vergi muaflığı 
hükmü getirirken bu hükmün kapsamına girebilecek kişiler ara-
sında eşitlik ilkesine aykırı düşebilecek ölçüde bir ayırım yapmış-
sa vergi yasasında bir boşluktan veya eksiklikten söz edilebilir. 
Örneğin Gelir Vergisi Kanunu (m. 31) sadece hizmet erbabı 
yani ücret geliri elde edenler için bir sakatlık indirimi kabul 
etmiştir. Bu indirim, aynı fiili durumda bulunan fakat diğer 
kazanç ve irat çeşitleri elde eden vergi yükümlüleri için kabul 
edilmemiştir. Bunun gibi Gelir Vergisi Kanunu (m. 23, bent 6) 
"...apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan ... yerlerde..." ça-
lıştırılan kapıcıların ücretlerini de vergiden muaf tutmuştur. 
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Böylece ikametgâh olarak kullanılan apartmanlarda çalışan ka-
pıcıların ücretleri vergiden muaf olduğu halde, işhanı gibi ticari 
işyerlerinde çalışan kapıcıların ücretleri vergiye tabi tutulmak-
tadır. Bu iki çeşit kapıcının görevleri tamamen aynı olmamakla 
birlikte, bu ölçüde ayırımı gerektirecek bir farklılığın bulundu-
ğunu ileri sürmek kolay değildir. Ayrıca kapıcıların ücretlerine 
vergi muaflığı tanınmasına karşılık, daha ağır işlerde çalışan 
bazı ücretlilere muaflık tanınmaması Anayasanın eşitlik ve ma-
li güce göre vergilendirme ilkelerine (Ana, m. 10, m. 73, f. 1) 
ters düşebilecektir. Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme so-
nucunda yasal düzenlemenin kapsamını eşitlik ilkesine aykırı 
biçimde dar bulmuşsa bu eksik düzenlemeyi iptal edebilecek 
midir? İlk bakışta dar kapsamlı hükmün iptal edilerek yasa ko-
yucu tarafından yeniden düzenlenmesine olanak tanınması uy-
gun gözükmektedir; çünkü Anayasa Mahkemesi yasa koyucu-
nun yerine geçerek yasanın eşitlik ilkesine uygun biçimde kap-
samını genişletemeyecektir. Bununla beraber, bu çözümün özel-
likle sosyal amaçlı vergi muaflık ve istisnaları söz konusu oldu-
ğunda önemli bir sakıncası vardır. Dar kapsamlı yasa hüküm-
lerinin iptali halinde muaflık ve istisnalardan yararlanmakta 
olanlar da bu olanaklardan yoksun kalacaklardır. Bu nedenle 
Anayasa Mahkemesinin, Anayasa'ya aykırılığını saptadığı eşit-
sizliği kararının gerekçesinde göstermesi, buna karşılık iptal ka-
rarı vermemesi sosyal amaca daha uygun düşecektir. Yasama 
organı da, Anayasa Mahkemesinin kararının gerekçesi doğrul-
tusunda harekete geçerek eşitsizliği yasama süreci içinde gider-
melidir. 

Vergilendirmede eşitlik ilkesi bazen belirli bir hukuk kuralı 
dolayısıyla değil de fiili bazı durumlar nedeniyle bozulmaktadır. 
Vergi denetiminin yetersizliği ve eksikliği, vergilendirmede eşit-
lik ilkesini bozmaktadır. Çünkü vergi yükümlülerinin ancak bir 
kısmı denetlenebiliyorsa yükümlüler arasında haklı bir nedene 
dayanmayan ayrım yapılıyor demektir. Bunun gibi idarenin ne-
den olduğu vergi hataları ile yükümlülerin yaptığı vergi kaçak-
çılığı da eşitlik ilkesine aykırı düşmektedir. Aynı durumdaki iki 
kişiden birinin vergi kaçırması, diğerinin vergisini ödemesi, 
eşitlik ilkesinin en tipik bir ihlalidir. Baskı grupları da sosyo-
politik bir etmen olarak fiili eşitsizliğe yol açabilmektedir. Baskı 
grupları ortak ekonomik çıkarlarını gerçekleştirmek için örgüt-
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lenerek siyasal karar organlarını etkileyebilecekleri gibi örgüt-
lenmemelerine rağmen, taşıdıkları oy potansiyelleri dolayısıyla 
varlıkları ile etkili olurlar. Türkiye'de tarım kazançlarının ye-
terli biçimde vergilendirilememesi bu nedene dayanmıştır. Buna 
karşılık diğer sektörlerde vergi yükü çok daha ağır olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. 

D. Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Sınırlandırmalar 

Hukuk devleti ilkesi, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin 
güvence altına alınmasını gerektirir. Devlet vergilendirme yet-
kisini kullanırken kişilerin çeşitli hak ve özgürlüklerini smırlan-
dırabilir. Vergilendirmenin temel hak ve özgürlüklerle ilgili ol-
ması vergilerin yasallığmın ana gerekçesini oluşturmaktadır. 
Temel hak ve özgürlüklerin vergi yasaları ile de olsa sınırlan-
dırılması ölçüsüz ve aşırı boyutlara ulaştığı takdirde, bu hak 
ve özgürlükler kullanılamaz bir hale gelebilir ya da bu hak ve 
özgürlükler konusuz kalafcjilir. Gerçekten günümüzde devlet 
vergilendirme yetkisini mali amaç dışında ekonomik, sosyal ve 
kültürel amaçlarla da kullanabilir. Bu çeşit vergilere düzenleyi-
ci, yönlendirici vergiler (ordnungssteuern, lenkungssteuern) adı 
verilmektedir. Bu vergi yasalarıyla birkısım vergi doğurucu olay-
ların özendirilmesi, önlenmesi ya da caydırılması amaçlanmak-
tadır. Vergiyi doğuran olay caydırılmak istenirken temel hak ve 
özgürlükler zedelenebilir. 

1982 Anayasasında yer alan temel hak ve özgürlükler ara-
sında vergilendirme yetkine karşı duyarlı olanlar özel hayatın 
gizliliği (m. 20), yerleşme ve seyahat özgürlüğü (m. 23), mül-
kiyet ve miras hakkı (m. 35), çalışma ve sözleşme özgürlüğü 
(m. 48, 49), sosyal güvenlik hakkı (m. 60) ve ailenin korunma-
sına (m. 41) ilişkin hükümlerdir. Bu temel hak ve özgürlükler-
den son üçü (m. 41, 48, 60) Anayasanın temel hak ve ödevlerle 
ilgili ikinci kısmının sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerle il-
gili üçüncü bölümünde düzenlendiğinden devlete bu konuda 
yüklenen ödevler olumlu niteliktedir. Bu hak ve özgürlüklerin 
devlet tarafından sınırlandırılması değil, alınacak tedbirlerle 
güçlendiirlmesi söz konusudur. Örneğin devlet geçim indirimi 
ile ilgili olarak getireceği düzenlemelerle aileyi koruyacaktır. 
Ancak Anayasanın 65 inci maddesi, devletin bu görevlerini ye-
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rine getirmesini ekonomik istikrarın korunması ve mali kay-
naklarının yeterliliği ile sınırlandırmıştır. Sosyal ve ekonomik 
haklar dışında kalan diğer hak ve özgürlükler (m. 20, 23, 35) 
ise vergi yasalarına karşı incinebilir niteliktedir. Örneğin ta-
şınmaz gelirinden malikin yararlanmasını engelleyecek ölçüde 
yüksek oranlı bir gelir vergisi; veraset yolu ile mirasçılara geçen 
malvarlığının tümüne yakın bir bölümünün devlete aktarılması 
sonucunu doğuran çok yüksek oranlı bir veraset vergisi; malik 
ile taşınmaz arasındaki ilişkiyi kesmeye yönelen ve kamu yara-
rının haklı kılamayacağı kadar yüksek oranlı bir emlâk vergisi; 
teşebbüsler arasındaki rekabet koşullarını ölçüsüz biçimde de-
ğiştiren vergi teşvik tedbirleri; bir sanat veya mesleğin sürdü-
rülmesini ekonomik olarak caydıran veya önleyen vergiler, mül-
kiyet ve miras hakları ile çalışma ve sözleşme özgürlüklerine 
ters düşebilecektir. Ayrıca yine vergi yasaları ile Anayasanın 
seyahat özgürlüğüne, özel hayatm gizliliğine ilişkin hükümleri-
ne de aykırı davranılabilir. 

Anayasanın 13 üncü maddesi (f. 1, 2), temel hak ve özgür-
lüklerle ilgili genel sınırlama nedenlerini belirtmektedir. Bu ne-
denler devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, 
milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düze-
ninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel 
sağlığın korunması gibi amaçlara ilişkindir. Anayasanın 13 üncü 
maddesi, gerek bu genel sınırlandırma nedenlerinin, gerek te-
mel hak ve özgürlüklerle ilgili maddelerde yer alan özel sınır-
landırma nedenlerinin Anayasamn sözüne ve ruhuna uygun 
olarak yasa ile yapılmasını ve bu sınırlandırmaların demokra-
tik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamayacağını ve ön-
görüldükleri amaç dışında kullanılamayacağım hükme bağla-
mıştır. Dolayısıyla Anayasanın tümüne egemen olan ilkelere 
ve öncelikle sosyal hukuk devleti ilkesine aykırı, antidemokra-
tik nitelik taşıyan keyfi vergi yasaları Anayasa Mahkemesinin 
takdir yetkisi çerçevesinde iptal edilebilecektir. 1961 Anayasa-
sında yer alan, "Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne do-
kunamaz" (m. 11, f. 2) hükmü, 1982 Anayasasında yer alma-
mıştır. Ancak yukarıdaki ölçütler çerçevesinde öze varmayan 
ölçüsüz, keyfi sınırlandırmalar da iptal edilebilecektir. Bununla 
beraber, Anayasanın temel hak ve özgürlüklerinin kullanılma-
sının durdurulması ile ilgili 15 inci maddesinde (f. 1) savaş, se-
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ferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde milletlerarası 
hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek koşuluyla du-
rumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve özgürlüklerin kulla-
nılmasının kısmen veya tamamen durdurulabileceği ya da bun-
lar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alı-
nabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla bu koşulların ortaya çık-
ması halinde temel hak ve özgürlükler vergi yasaları ile de sı-
nırlandırılabilecektir. 

E. Hukuki Güvenlik İlkesinin Etkisi 

1. G e n e l a ç ı k l a m a 
Hukuk devletinin hukuki güvenlik ilkesi, herkesin bağlı ola-

cağı hukuk kurallarını önceden bilmesi, tutumunu ve davranış-
larını buna göre güvenle düzene sokabilmesi anlamına gelir. Ki-
şilerin davranışlarını düzenleyen kurallar onlara güvenlik sağ-
lamalıdır. Bu güvenliğin sağlanabilmesi herşeyden önce, devle-
tin kendi koyduğu hukuk kurallarına kendisinin de uymasına 
bağlıdır. Hukuki güvenlik ilkesinin vergi hukukunda özel bir 
önemi vardır. Bu ilke vergi yükümlülerinin, devletin hak ve öz-
gürlük alanlarına vergilendirme aracılığı ile yaptığı müdaha-
leleri önceden görmelerini ve durumlarını buna göre ayarlama-
larını gerektirmektedir. Kişiler böylece geleceğe yönelik plânları-
nı buna göre yapabilecekler, vergilendirmede keyfilik de önemli 
ölçüde önlenebilecektir. Hukuki güvenlik ilkesi, vergilendirme-
nin belirliliğini, vergi hukukunda kıyas yasağını ve vergi ya-
salarının geriye yürümezliği ilkesini içermektedir. 

2. V e r g i l e n d i r m e d e b e l i r l i l i k i l k e s i 

Adam Smith'in geleneksel vergilendirme ilkelerinden olan 
belirlilik ilkesi vergilerin miktarlarının, tarh ve tahsil zaman-
larının ve biçimlerinin hem idare, hem de kişiler yönünden belli 
ve kesin olması anlamına gelir. Vergilerle ilgili kurallar ve iş-
lemler açık ve anlaşılabilir olduğu ölçüde keyfilik önlenecektir. 
Hukuki güvenlik ilkesi, geleneksel vergilendirmede belirlilik il-
kesine yeni bir içerik kazandırmıştır. Belirlilik ilkesi bir yandan 
yükümlülerin hukuki güvenliğini korurken diğer yandan da 
vergi idaresinde istikrarı sağlamaktadır. 

Vergilerin yasallığı ilkesi ve idarenin vergiyi doğuran olay-
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la bağlılığı belirlilik ilkesinin ön koşuludur. Yasa koyucu tip-
leştirme yaparken belirsiz, çift anlamlı ve içerikten yoksun kav-
ramlar kullanmamalıdır. Vergi yükümlülerinin hukuki güven-
liklerinin sağlanabilmesi için kişisel vergi yükünün açık olarak 
önceden hesaplanabilmesi ve tahmin edilebilmesi gerekir. Ay-
rıca belirlilik için vergi yasalarının dilinin de açık ve yalın ol-
ması zorunludur. 

Vergi hukukunda kıyas yasağı belirlilik ilkesini tamamla-
yıcı nitelik taşır. Hukuk devletinin hukuki güvenlik ilkesi ve 
vergilerin yasallığı ilkesi, vergi hukukunda kıyas yoluna baş-
vurulmasını engeller. Aksi halde idare ve yargı organlarının 
bu yoldan yeni vergi doğurucu olaylar yaratmaları veya vergi 
yükünü arttırmaları olasılığı doğabilir. Bu durum da hukuki 
güvenliğe ve barışa ters düşer. Daha önce de görüldüğü gibi 
kıyas, vergi hukukunda yorumun sınırını oluşturmaktadır. Ver-
gi hukukunda kıyas yasağı, vergi yasalarının açık olarak yolla-
madığı hallerde diğer hukuk kollarına ilişkin yasaların kıyas 
yolu ile uygulanmasına da engel olur. Ancak bu durum, vergi 
yasalarında yer alan kavramların yorumlanması sırasında diğer 
hukuk kollarında yerleşmiş anlamlarının esas alınmasına engel 
değildir. 

3. V e r g i y a s a l a r ı n ı n g e r i y e y ü r üm e z 1 i ğ i 
i l k e s i 

Hukuki güvenlik ilkesi, vergi yasalarının geçmişte meydana 
gelen olaylara uygulanmamasını gerektirir. Kişiler gelecek dö-
nemlere ilişkin plânlarını yürürlükteki vergi yasalarına göre 
yaparlar. Sonradan çıkartılan yasalarla geçmiş dönemler için 
vergi yükünün arttırılması, yükümlülerin devlete.ve hukuk dü-
zenine olan güvenlerini sarsar; ekonomik ve ticari hayatta bu-
lunması gereken belirlilik ve istikrar bozulur. 

Türk anayasalarında vergi yasalarının geriye yürümezliği 
ilkesi ile ilgili bir hüküm yer almamıştır. Batılı demokratik dev-
letlerin anayasalarında böyle bir hüküm bulunmamakla birlik-
te bu ülkelerde yargı organları geriye yürütülen vergi yasaları 
hükümlerini hukuk devletinin hukuki güvenlik ilkesi açısından 
yargısal denetime tabi tutmaktadırlar. 

Federal Almanya ve İsviçre yazın ve içtihatlarında vergi ya-
salarının geriye yürümezliği ilkesi ile ilgili olarak "gerçek ge-
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riye yürüme-gerçek olmayan geriye yürüme" (echte Rückwir-
kung-unechte Rückwirkung) ayırımı yapılmaktadır. Gerçek ge-
riye yürüme, bir vergi yasasının eski yasa döneminde tamam-
lanmış ve hukuki sonuçlarını doğurmuş hukuki durum, ilişki ve 
olaylara uygulanmasıdır. Gerçek olmayan geriye yürüme ise 
yeni yasanın, eski yasa yürürlükte iken başlamakla beraber 
henüz sonuçlanmamış hukuki durum, ilişki ve olaylara uygu-
lanması anlamına gelmektedir. Bu ayırım çerçevesinde kural 
olarak gerçek geriye yürüme geçersiz, gerçek olmayan geriye 
yürüme ise geçerli sayılmaktadır. Ancak her iki kurala da istis-
nalar getirilmektedir. Yargı organları bir sonuca varırken yü-
kümlülerin hukuki güvenliklerinin korunmaya değer olup ol-
madığını gözönüne almaktadır. Örneğin Federal Alman Anayasa 
Mahkemesi gerçek geriye yürümeyi geçersiz saymakla beraber, 
bu konuda şu istisnaları kabul etmiştir :* 

a. Kişiler yasa değişikliğini ve bu değişikliğin geriye yü-
rüyeceğini tahmin etmek durumunda iseler, örneğin yasa de-
ğişikliği basında haber olarak yer almışsa, 

b. Eski yasa döneminde hukuki durum belirsiz, anlaşıl-
maz idi ise, 

c. Daha önce yürürlükteki kural yok hükmünde ise veya 
bu kuralın Anayasaya aykırılığı tereddüt yaratmayacak kadar 
açık idi ise, örneğin yürütme organına eski yasa ile anayasal 
koşul ve sınırları aşan ölçüde geniş yetki verilmiş ise, 

d. Kamu yararı geriye yürürlüğe zorunlu kılıyorsa ve bu 
neden kişilerin hukuki güvenliklerinden daha baskmsa geriye 
yürüme geçerlidir. Buna karşılık Federal Alman Anayasa Mah-
kemesi ve İsviçre Federal Mahkemesi gerçek olmayan gerive 
yürüme hallerinde kişilerin mevcut hukuki duruma güvenlerini 
korumamakta, vergi yasalarındaki değişikliklerin verginin tarh 
dönemi başına kadar yürütülmesini, gerçekleştirilen artışın öl-
çülü olması koşulu ile geçerli saymaktadır. Federal Alman Ana-
yasa Mahkemesi, kurumlar vergisi oranının tarh dönemi içinde 

* B. Verf., GE 13, 261/272/;  18, 429/439/;  19, 187/196  f; 22, 330/347  23, 
12/32/;  24, 220/229;  30, 250/267;  30, 272/385/  (Bruno Schmıdt Bleibtreu-Franz 
Klein, Steuerrecht unter Verfassungskontrolle, 2. ervveiterte Auflage, Verlag 
Neue Wirtschafts-Briefe, Berlin 1972, s. 80-85). 
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% 50 den % 60 a yükseltilerek tarh dönemi başından itibaren 
uygulanmasını ölçülü sınırlar içinde görmüştür. 

Türk hukukunda ve yabancı hukuk sistemlerinde çeşitli 
zamanlarda vergi yasaları geriye yürütülmüştür. Vergi yasala-
rına bu çeşit hükümler konulmasının başlıca nedenleri haksız 
savaş kazançlarının vergilendirilmek istenmesi, enflasyona v© 
ekonomik buhranlara karşı izlenen vergi politikası ve vergilerin 
tarh ve tahsil dönemleri gibi teknik özellikleridir. Örneğin, ku-
rumlar vergisinde 30.12.1960 tarih ve 192 sayılı Kanun, verginin 
oranını % 10 dan % 20 ye çıkartmış ve yeni oranın 1960 yılı ka-
zançlarına da uygulanacağını kabul etmiştir. Bu oran da 
27.3.1969 tarihinde 1137 sayılı Kanunla % 25 e çıkartılmış ve 
yeni oranın 1968 yılı kazançlarına uygulanacağı hükme bağlan-
mıştır. 24.12.1980 tarih ve 2362 sayılı Kanun da aynı şekilde, ye-
ni vergi oranlarının kurumların 1980 takvim yılı kazançlarına 
da uygulanacağını belirtmiştir. Görüldüğü gibi bu değişiklikler-
le vergiyi doğuran olay zamanında yürürlükte olan vergi oran-
ları yerine yeni yasalarla getirilen oranlar geçerli kılınmıştır. 
26.11.1980 tarih ve 2348 sayılı "197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", mo-
torlu taşıtlar vergisinin tarifesini değiştirmiş ve verginin tarh 
zamanı (mali yılm ilk ayı) geçmesine rağmen, ikinci taksidi 
ödeme süresi dolmadığından bu değişik tarifelerin ikinci taksit 
bakımından geçerli olmasını hükme bağlamıştır. 1980 yılı ver-
gisinin iki taksidini beraber ödeyenler de, ikinci taksit bakımın-
dan yeni tarifeye göre doğacak farkı ödemekle yükümlü tutul-
muşlardır. Yasa koyucu geriye yürüttüğü bu hükümlerde ku-
rumlar vergisi ile ilgili olanlarda verginin tarh zamanının geç-
mediği motorlu taşıtlar vergisinde de ödeme zamanının geçme-
diği gerekçelerine dayanmıştır. Bu vergilerde vergiyi doğuran 
olayların meydana çelmesinden sonra, yeni yasaların oran ve 
tarifelerinin uygulanması öngörülmektedir. Vergi Usul Kanunu 
(m. 19) vergi alacağının doğumunu tarh ya da tahakkuka değil 
vergiyi doğuran olaya bağlamıştır. Dolayısıyla yukarıda sözü 
edilen geriye yürürlük hallerini gerçek geriye yürüme olarak 
nitelendirmek gerekir. Bu örnekleri çoğaltma olanağı vardır. 
Türk hukukunda gerçek olmayan geriye yürüme durumuna, 
1.1.1961 tarihinde yürürlüğe giren 213 sayılı Vergi Usul Kanu-
nunun tahakkuk zamanaşımı süresini üç yıldan beş yıla çıkart-
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ması ve bu sürenin, eski yasanın yürürlüğü sırasında üç yıllık 
süreyi doldurmayan vergi alacaklarına uygulanması örnek gös-
terilebilir. Burada yeni zamanaşımı süresi sadece eski yasa za-
manında tamamlanmamış hukuki ilişkilere uygulanmış, üç yıl-
lık süreyi dolduran vergi alacakları eski yasa hükümleri uyarın-
ca zamanaşımına uğramıştır. 

1982 Anayasasında vergi yasalarının geriye yürümezliği il-
kesi ile ilgili bir hüküm bulunmamakla beraber Anayasa Mah-
kemesi, geriye yürütülen vergi yasalarını hukuk devleti ilkesi ve 
ölçülülük açılarından yargısal denetime tâbi tutabilir. Şimdiye 
dek Anayasa Mahkemesinin önüne böyle bir konu gelmemiştir. 
Türk hukukunda vergilendirme işleminin "sebep" unsurunu 
oluşturan vergiyi doğuran olay (VUK. m. 19) meydana gel-
dikten sonra vergi yükünü arttıran bir vergi yasası hükmü, 
gerçek geriye yürüme olarak nitelendirilebileceğinden Anayasa 
Mahkemesince iptal edilebilecektir. Buna karşılık vergiyi do-
ğuran olayın tamamlanmasından önce vergi yükünü arttıran 
bir yasa hükmü gerçek olmayan geriye yürüme olarak nitelen-
dirilecek ve gerek geriye yürütüldüğü dönemin uzunluğu, ge-
rek getirdiği ek vergi yükü açısından ölçüsüz değilse hukuki gü-
venlik ilkesine ters düşmeyeceğinden geçerli sayılabilecektir. 
Anayasa Mahkemesi her somut olayı kamu yararı ile yüküm-
lülerin hukuki güvenliklerini karşılaştırarak irdeleyecektir. Öte 
yandan vergi yasalarında yükümlülerin yararına olarak yer alan 
geriye yürütülmüş hükümler hukuk devletinin hukuki güven-
lik ilkesi açısından herhangi bir sakınca yaratmazlar. Ancak 
bu çeşit hükümlerde yükümlüler arasında eşitlik ilkesinde ay-
kırılık yaratabilecek uygulamalardan kaçınmak gerekir. 

Vergi hukukunda geriye yürümezlik ilkesi sadece vergi ya-
saları yönünden değil, aym zamanda yürütme organımn vergi-
lendirme alanında düzenleme yetkisine sahip olduğu durum-
larda da geçerlidir. Bakanlar Kurulunun yükümlülük yükleyici 
işlemlerle geçmiş dönemlere ilişkin mali yükümlülükler getir-
mesi ya da mevcutları arttırması idari işlemlerin geriye yürü-
mezliği ilkesine de ters düşer.* Aksi halde söz konusu işlem, 
yetki öğesi açısından sakatlanır. Yürütme organımn bir vergi 
muaflığını veya indirimini kaldırması veya sınırlandırması ha-

*DŞ DDK, E. 1978/529,  K. 1979/452,  7.12.1979 (DD, S. 38-39, s. 85-87). 
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linde, bunu geçmişte tanıdığı vergi muaflıklarını veya vergi in-
dirimlerini kapsayacak biçimde uygulamaması gerekir. Aynı 
şekilde kararnamelerle veya diğer genel düzenleyici işlemlerle 
getirilen vergi kolaylıkları, daha önce vergilendirme kapsamı-
na giren ve tamamlanmış hukuki durum ve olayları kapsama-
malıdır.* Anayasa Mahkemesinin birkısım vergi kolaylıklarını 
iptal etmesi durumunda, daha önce bu kolaylıklardan yararlan-
mış olanların durumları bu iptal kararından etkilenmez. Ana-
yasanın 153 üncü maddesinin 5inci fıkrası Anayasa Mahkeme-
sinin verdiği iptal kararlarının geriye yürümeyeceğini açık ola-
rak hükme bağlamıştır.*'* 

F. Başvurma Haki ve Yargısal Denetim 

Hukuk devleti ilkesi ve buna bağlı ilkeler tek başına kişiler 
için bir güvence oluşturmamaktadır. Yeterli güvence, bu ilke-
lere işlerlik kazandıracak başvurma hakkı ve yargısal denetim-
le sağlanabilir. Örneğin yasaya aykırı bir vergilendirme işlemi 
ile karşı karşıya kalan bir yükümlünün yasal idare ve eşitlik 
ilkelerinden yararlanabilmesi için idari ve yargısal başvurma 
olanaklarına sahip olması gerekir. Anayasanın 36 ncı maddesi 
(f. 1) ile 40 mcı maddesi hak arama özgürlüğü ve başvurma 
hakkı ile ilgilidir. Anayasanın 74 üncü maddesi ise vatandaş 
ların dilekçe ile yetkili idari makamlara veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisine dilek veya şikâyetlerini bildirme hakkını dü-
zenlemiştir. 

Kendisi hakkında Anayasaya veya yasalara aykırı bir işlem 
yapılan yükümlünün bu işlemi yargı organlarına götürme hak-
kı vardır. Sakat vergilendirme işlemine karşı yükümlülerin 
mahkemeye başvurma olanağı kaldırılamaz. Vergilendirme iş-
lemlerinin yargısal denetimi vergi mahkemeleri, bölge idare 
mahkemeleri ve Danıştay tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Anayasa koyucu vergilendirme alanında Danıştay ile Sayıştay 
kararları arasında uyuşmazlıklar ortaya çıkabileceğini düşüne-
rek bu uyuşmazlıklarda Danıştay kararlarının esas alınacağını 
belirtmiştir (m. 166, f. 2). 

* Bkz.: DŞ, 7.D.E. 1964/4135,  K. 1967/46,  19.1.1967 (Danıştay Yedinci Daire 
Kararları, 1. Kitap, s. 283) 

** Bkz: DŞ. 12. D, E. 1971/885,  K. 1971/1638,  25.6.1971 (Danıştay Onikinci 
Daire Kararlan 1. Kitap, C. I, s 306) 
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Vergilendirme yetkisinin yargısal denetiminin ikinci yönü 
de vergi yasalarımn Anayasa yargısının denetimine tâbi olma-
sıdır. Türk hukukunda vergi yasaları da diğer yasalar gibi Ana-
yasa Mahkemesinin yargısal denetimine tabidir. Ancak yasaların 
Anayasa Mahkemesince denetimi sınırlı durumlarda söz konu-
su olduğu için (Ana. m. 150-152) bu denetim yaygın bir biçimde 
işleyememektedir. Anayasanın 150 nci maddesi kimlerin iptal 
davası açabileceğini belirtmiştir. Bu hüküm uyannca, bir vergi 
yükümlüsünün ya da vergi dairesinin iptal davası açmasına ola-
nak yoktur. 152 nci maddede düzenlenen Anayasaya aykırılığın 
itiraz yolu ile ileri sürülmesi vergi yasaları yönünden de söz 
konusu olabilecektir. Ancak bir yasa hükmünün anayasaya ay-
kırı olduğunun ya bir mahkemece resen düşünülmesi veya da-
va sırasında taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiası-
nın davaya bakmakta olan mahkemece ciddi bulunması ge-
rekmektedir. Anayasanın geçici 15 inci maddesi (f. 3) , Milli Gü-
venlik Konseyi döneminde çıkartılan yasaların Anayasaya ay-
kırılığının iddia edilemeyeceğini hükme bağlamıştır. Bu hüküm 
vergi yasalarının yargısal denetimini önemli ölçüde etkileyebi-
lecek niteliktedir. Çünkü bu dönemde temel vergi yasalarında 
(GVK, VUK, KVK, VİVK, EVK vb.) köklü değişiklikler yapılmış-
tır. Bu hükümler anayasa yargısının kapsamı dışında kalmak-
tadır. 1961 Anayasasında da (geçici m. 4), Milli Birlik Komitesi 
döneminde çıkartılan yasaların anayasaya uygunluklarının de-
netimini engelleyici bir hüküm vardı. 

IV. SOSYAL DEVLET İLKESİ AÇISINDAN SINIRLAR 

A. Genel Açıklama 
1982 Anayasası, 1961 Anayasasında da olduğu gibi Türkiye 

Cumhuriyetini sadece "hukuk devleti" olarak değil, "sosyal bir 
hukuk devleti" olarak nitelendirmiştir. Sosyal devlet kavramı, 
devletin amaçlarına ve üstlendiği görevlere göre belirlenebilir. 
Sosyal devletin temel amaç ve görevleri sosyal adaletin, sosyal 
refahın ve sosyal güvenliğin sağlanmasıdır. Bu amaçlar çerçe-
vesinde devlet bir yandan ekonomik bakımdan zayıflan koruya-
cak, vatandaşları sosyal güvenliğe kavuşturacak, diğer yandan 
da ekonomik kalkınmayı sağlayacaktır. Hukuk devletinin eşitlik 
anlayışının yasa önünde eşitlik olmasına karşılık sosyal devletin 

59 



benimsediği eşitlik anlayışı, sosyal adalete uygun fırsat eşitliği-
dir. Hukuk devleti, vergi adaletinin yatay adalet yönü ile ilgi-
lenmekte, sosyal devlet ise gelir, servet, harcama, aile durumu 
vb. yönlerden farklı durumlarda olanların ne ölçüde farklı ver-
gilendirilecekleri, yani dikey adalet sorunu ile ilgilenmektedir. 
Sosyal devlet, hukuk devletinin kişilere sağladığı hukuki gü-
vencelere ek olarak ekonomik ve sosyal güvenceler sağlamak-
tadır. Hukuk devleti ilkesi ile sosyal devlet ilkesi arasında bir 
çatışma değil, birbirini tamamlama vardır. Çatışma ise özel-
likle gelişmekte olan ülkelerde sosyal devlet ilkesinin sosyal 
adalet ve kalkınma hedefleri arasında ortaya çıkar. 

Sosyal devlette vergilendirmenin kamu giderlerine karşılık 
bulmak olan geleneksel mali amacının yanı sıra ekonomik ve 
sosyal amaçları da önem kazanmıştır. Anayasanın 73 üncü mad-
desinin 1 inci fıkrası herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere 
mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğunu hükme 
bağlamaktadır. Bu maddede yer alan "kamu giderleri" deyimini 
devletin ekonomik ve sosyal amaçlarla yaptığı giderleri de kap-
sayacak şekilde geniş yorumlamak gerekir. Öte yandan 1961 
Anayasasında yer almayan 1982 Anayasasındaki, "Vergi yükü-
nün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal 
amacıdır." hükmü (m. 73, f. 2), vergilendirmenin sosyal amacı 
açısından yasama organına yön gösterici niteliktedir. Ancak 
vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının ölçüsü konusun-
da parlamento çoğunluğunun görüşleri ve değer yargıları ge-
çerli olacaktır. 

Sosyal devlet, vergilendirme aracını bir yandan sosyal ada-
letin, gelirin ve servetin yeniden dağılımının gerçekleştirilme-
sinde, diğer yandan da plânlı kalkınma için gerekli özendirici 
tedbirleri alırken kullanmaktadır. Ancak bu hedefler birbirine 
ters düşen tedbirleri gerektirdiğinden çoğu kez çelişmektedir; 
dolayısıyla sosyal devlet ilkesinin ne dereceye kadar hukuki 
bağlayıcılığa sahip olduğu sorunu ortaya çıkmaktadır. 

B. Mali Güce Göre Vergilendirme İlkesi 

Mali güce göre vergilendirme (Ana, m. 73, f. 1) sosyal dev-
letin vergi adaleti ile ilgili ilkesidir. Mali güce göre vergilendir-
me kişilerin ekonomik ve kişisel durumlarının göz önüne alma-
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rak vergilendirilmeleridir. Bu ilkeye uyulması ile vergi yükünün 
adil ve dengeli dağılımı da sağlanır. Mali güce göre vergilendir-
me ilkesi, dar anlamda vergi için geçerlidir. Vergiler dışındaki 
mali yükümlülüklerde kısmen de olsa karşılık ve yararlanma 
ilkesi geçerli olur. Çünkü bu yükümlülüklere konu olan hizmet-
lerin kişiler yönünden özelleştirilmesi ve mali bir karşılığa da-
yandırılabilmesi olanağı vardır. Anayasanın 73 üncü maddesi 
de mali güce göre vergilendirme ilkesini sadece dar anlamda 
vergi için hükme bağlamıştır (f. 1). Oysa aynı madde (f. 3, 4) 
vergilerin yasallığı ilkesi ve yürütme organının vergilendirme 
yetkisi ile ilgili olarak geniş anlamda vergiyi esas almıştır. Ana-
yasanın 73 üncü maddesi vergilerin mali güce göre konulacağım 
hükme bağlamakla beraber, mali gücün tanımını yapmamış ve 
hangi göstergelere göre belirleneceğini öngörmemiştir. Kamu 
maliyesinde kişilerin mali güçlerinin ana göstergeleri gelir, ser-
vet ve harcama olduğu'kabul edilmektedir. Yasa koyucu mali 
güce göre vergilendirmeyi gerçekleştirmek üzere bu kaynakla-
ra kendi tercihleri çerçevesinde değişik yoğunluklarda yönele-
cektir. Mali güce göre vergilendirmeyi sağlamak için çeşitli 
amaçlardan ve tedbirlerden yararlanılabilir. Örneğin en az ge-
çim indirimi, artan oranlı vergi tarifeleri, emek gelirlerinin ser-
maye gelirlerine göre daha hafif vergilendirilmesi (ayırma ku-
ramı), sosyal amaçlı vergi muaflık ve istisnaları ile vergi in-
dirimleri, veraset ve intikal vergisi, zorunlu gereksinim mad-
deleri tüketiminin hafif, lüks tüketimin ağır vergilendirilmesi 
bu tedbirlerin önde gelenlerindendir. Bu tedbirler ile amaçlanan 
sonuçların sağlanabilmesi için "yansıma" gibi ekonomik ölçüt-
lerin dikkatle göz önünde bulundurulması ve mali güce göre 
vergilendirme ilkesinin vergi sisteminin tümü bakımından de-
ğerlendirilmesi gerekir. 

C. Gelirin ve Servetin Vergilendirme Yolu ile Yeniden Dağıtılması 

Sosyal devletin vergilendirme yolu ile ekonomiye müdaha-
le etmesinde temel amaç, gelir ve servet dağılımındaki adalet-
sizlikleri giderme düşüncesidir. Serbest rekabete dayanan pi-
yasa ekonomisinde çok çeşitli nedenlerle (ekonomik bakımdan 
üstün durum, tekelleşme, piyasa oyunları vb.) başarıya bağlı 
gelir ve servet dağılımı gerçekleşememekte, kişiler arasında fır-
sat ve olanak eşitsizlikleri meydana gelmektedir. Sosyal devlet 
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vergiyi ekonomik bakımdan tarafsız bir mali araç olarak ele al-
mamakta tersine bu aracı sosyal dengeyi sağlamak ve sosyal 
sınıf ve gruplar arasındaki gerginlikleri azaltmak amacı ile kul-
lanmaktadır. 

Gelirin ve servetin daha adil yeniden dağılımının gerçek-
leştirilebilmesi için mali güce göre vergilendirmeye yönelen ted-
birleri daha yoğun biçimde kullanmak gerekir. Örneğin gelir 
vergisi tarifesine daha belirli bir artan oranlılık kazandırılabi-
lir; geliri belli bir düzeyin altında olanlara devlet yardımı ya-
pılabilir (negatif gelir vergisi); lüks mallardan almanlar dışın-
da muamele ve özel tüketim vergileri hafifletilebilir, zorunlu 
gereksinim maddeleri üzerinden almanlar kaldırılabilir; veraset 
ve intikal vergilerinin oranı yükseltilebilir; sosyal amaçlı vergi 
muaflık ve istisnalarının kapsamı genişletilebiilr. Yasa koyucu 
dar gelirliler yararına gelirin ve servetin yeniden dağılımını 
sağlamaya çalışırken getireceği düzenlemelerin ekonomik etki-
lerini göz önüne almalıdır. Devletin vergilendirme yolu ile bu 
konuda alacağı tedbirler kamu gideri politikası ile de destek-
lenmelidir. Başka bir deyişle maliye politikasının kendi içinde 
uyumlu bir şekilde uygulanması gerekir. İkincil gelir dağılımı-
nın adil olması ancak böylece sağlanabilir. Ancak hangi gelir 
dağılımının adil olduğu konusunda önemli olan yasama süreci 
içinde belirecek değer yargısıdır. Parlamenter demokrasilerde 
parlamento çoğunluğunun tercihleri ve anlayışı bu konuda be-
lirleyicidir. 

D. Sosyal Devlette Planlı Kalkınma ve Vergilendirme 

Sosyal devletin, sosyal adalet ve gelirin ve servetin yeniden 
dağılımı hedeflerinin yanında planlı kalkınmayı gerçekleştirme 
hedefi de vardır. Gelişmekte olan ülkelerde planlı kalkınma he-
defi ile ulusal gelirin ve servetin adil dağılımını gerçekleştirme-
ye yönelen tedbirler çelişkiye yol açmaktadır. Sosyal adaleti ger-
çekleştirme ve gelirin ve servetin yeniden dağıtılması yönünde 
alınacak tedbirler tasarruf ve sermaye oluşumuna, dolayısıyla 
kalkınmaya engel olabilir. Örneğin, sosyal adaletle ilgili vergi dü-
zenlemeleri orta ve yüksek gelir sahiplerinin tasarruflarına ve 
yatırımlarına engel olurken, düşük gelir gruplarının daha faz-
la tüketimde bulunmalarına yol açarsa, bu olumsuz sonuç ka-
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çınılmaz olacaktır. Sosyal devletin en zor görevi bu çelişen he-
defler arasında uygun bir dengeyi bulmaktır. 

Plânlı kalkınmaya ilişkin vergi tedbirleri başlıca yatırımları 
ve ihracatı geliştirmek ve özendirmek amaçlarını hedef almak-
tadır. Bu düzenlemeler içinde başlıcaları yatırım indirimi, gelir 
ve kurumlar vergisinde ihracat muaflığı, hızlandırılmış amor-
tismanlar, gümrük vergisinde muaflık ve istisnalar, ihracatta 
vergi iadesi, turizm muaflıkları vb. dır. Bu tedbirlerden genel-
likle yalnız yüksek gelir sahipleri yararlandığından, mali güce 
göre vergilendirme ilkesi ile gelir ve servet dağılımı olumsuz 
etkilenir. 

E. Sosyal Devlet İlkesinin Vergilendirme Yetkisini Sınırlandır-
mada Hukuki Değeri 

Sosyal devlet ilkesinin, vergilendirme yetkisinin sınırlandı-
rılmasında ne ölçüde hukuki bağlayıcılığa sahip olduğu, bu il-
kenin kendi içinde taşıdığı çelişkiler nedeniyle önem kazanmak-
tadır. Sosyal devlet ilkesi, hukuk devleti ilkesine göre hem da-
ha az belirli ölçütlere dayanmakta, hem de siyasal tercihe daha 
çok yer vermektedir. Bununla beraber, sosyal devlet ilkesinin 
hukuki değer taşımadığı sonucuna varmamak gerekir. Yasa 
koyucu, vergi sistemini düzenlerken mali güce göre vergilen-
dirme yönergesine uyacak (olumlu ödev) ve kişilere mali güç-
lerini aşan ölçüde vergi yükü yüklemeyecektir (olumsuz ödev, 
kaçınma ödevi). Mali güce göre vergilendirme ilkesi, yasama 
orgamna yüklediği olumlu ödev açısından, vergi yükünün ada-
letli ve dengeli dağılımının maliye politikasının sosyal amacı 
olduğunu belirten hükümle (Ana. m. 73, f. 2) birlikte yön göste-
rici değere sahiptir. Başka bir deyişle Anayasanın bu hüküm-
leri program-hüküm niteliğindedir. Buna karşılık mali güce 
göre vergilendirme ilkesi yasama organına yüklediği kaçınma 
ödevi açısından pozitif anayasa hukukunda değer taşımaktadır. 
Yasa koyucu kişilere mali güçlerini aşan ölçüde vergi yükü 
yüklediğinde, ileri sürülecek Anayasaya aykırılık iddiası Ana-
yasa Mahkemesi tarafından ne ölçüde yargısal denetime tabi 
tutulabilecektir? Böyle bir denetimde hukuki denetim-yerindelik 
denetimi geniş çapta kendini gösterecek ve yasa koyucunun 
takdirine müdahale edilecektir. Ancak bu denetim çok açık 

63 



ihlaller için sınırlı durumlarda yapılabilir ve yerindelik dene-
timinden ince bir çizgi ile ayrılır. Örneğin artan oranlı vergi 
tarifesi getirmeyen bir gelir vergisi yasası, bu ilkeye açık bir 
biçimde aykırılık taşıdığından Anayasaya aykırı olarak nite-
lendirilip iptal edilebilecektir. Bunun gibi yasama organının 
mali güç ölçütünü göz önüne almadan vergilendirme tekniğinin 
elverişli olması nedeniyle ücret gelirlerini ağır bir biçimde ver-
gilendirmesi Anayasaya ters düşebilecektir. Yapılacak dene-
timin yerindelik niteliği baskın olduğu takdirde bunun kamu 
yararı ölçütü ile güçlendirilmesi hukukiliğe geçişte bir araç 
olabilecektir. Kamu yararı kavramı da içeriği hukuki olmakla 
birlikte, saptanma şekli bakımından toplumsal koşulların bir 
sonucu olarak belirecektir. Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde dev-
letin güdeceği kamu yararına ağırlık verilirken, kişisel yararın 
adaletsiz, haksız ve ölçüsüz bir biçimde zedelenmemesine dik-
kat edilmesi gerekmektedir. Yirmiüç yıllık Türk Anayasa Hu-
kuku ve Vergi Hukuku uygulamasında mali güce göre vergi-
lendirme ilkesinin gerek Anayasa Mahkemesi kararlarına, ge-
rek vergi yargısı organlarının kararlarına gerekçe yapıldığını 
görüyoruz* 

Mali güce göre vergilendirme ilkesinin hukuki değeri ile 
ilgili bir sorun da sosyal amaç taşımayan vergi muaflık, istisna 
ve indirimlerinin Anayasanın sosyal devlet ilkesi ve 73 üncü 
maddesi ile ne derece bağdaşabileceğidir. Bir anlayışa göre, bu 
çeşit vergi kolaylıkları için tek ölçüt mali güçtür; dolayısıyla ya-
tırımları ve ihracatı teşvike yönelen vergi kolaylıkları mali güç 
ölçütü ile çeliştiğinden Anayasaya aykırıdır. Gerçekten bu vergi 
teşvik tedbirlerinden daha çok yüksek gelirliler yararlanabile-
ceğinden mali güce göre vergilendirme ilkesine aykırılık ortaya 
çıkacaktır. Ancak teşvik tedbirleri sosyal refah devletinin planlı 
kalkınmayı gerçekleştirme hedefi ile ilgili olduğundan kural 
olarak Anayasaya aykırı sayılmamalıdır. Bununla beraber, Ana-
yasa Mahkemesi vergi teşvik tedbirleri bakımından her somut 
olayı kendi özellikleri çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirmelidir. 
Örneğin inşaat sektörüne lüks konut inşaatını özendirici vergi 
kolaylıkları sağlanması durumunda ,bu düzenleme sosyal devle-

* Bkz: Ays. Mahk., Ej 1965/25,  K. 1965/57,  26.10.1965 CAMKD, S. 3, 
S. 268, 271) E . 1970/55 ,  K . 1971/57 ,  15.6.1971 ( A M K D , S. 9, s . 533, 538) ; Dş, 
4. D., E , 1968/575 ,  K. 1968/4659,  31.10.1968 (DKD, S. 127-130 S, 63, 64) 
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tin sosyal adalet hedefine ve mali güce göre vergilendirme ilke-
sine açıkça aykırı olacağından iptal edilebilmelidir. 

Gelirin ve servetin yeniden dağılımı konusunda yasa koyu-
cunun takdir yetkisi mali güce göre vergilendirme ilkesine göre 
daha serbest ve geniştir. Gelir ve servet dağılımım olumsuz et-
kileyen vergi yasaları öncelikle mali güce göre vergilendirme 
ilkesine aykırılık taşıyacağından, bu yönü ile yargısal denetime 
tabi tutulabilir. Yasama organı vergilendirme yetkisini gelirin 
ve servetin yeniden dağılımında kullanırken temel hak ve öz-
gürlüklerin sınırlarına dikkat etmek, ölçülü olmak zorundadır. 
Aksi takdirde sosyal devlet ilkesinin bir gereğine uymaya çalı-
şılırken hukuk devleti ilkesinin ihlâl edilmesi olasılığı ortaya 
çıkabilir. 

V" VERGİLENDİRME YETKİSİNİN ULUSLARARASI 
ALANDA SINIRLARI 

A. Genel Açıklama 

Devlet egemenliği gibi onun içerdiği yetkilerden biri olan 
vergilendirme yetkisi de kural olarak devlet ülkesinin sınırları 
içinde geçerlidir. Devletler vergilendirme yetkilerinin sınırlarını 
uluslararası ilişkilerindeki çıkarları doğrultusunda bağımsız ve 
özgür bir biçimde belirlerler. Devletlerin kendi vergilendirme 
yetkilerini iradi olarak yasalarla ya da uluslararası anlaşma-
larla sınırlandırmaları mali egemenliklerinin doğal bir sonucu-
dur. Buna karşılık devletlerin vergilendirme yetkilerinin başka 
bir güç tarafından zorla ya da örtülü olarak anlaşma ile sınır-
landırılması o devletin mali egemenliğini yitirdiği anlamına 
gelir; artık bir devletten de söz edilemez. 

B. Vergi Yasalarının Yer Bakımından Uygulanması ve Vergilen-
dirme Yetkisi Çakışmaları 

Bir devletin vergi yasaları kural olarak o devletin egemen-
lik alanı içinde geçerlidir. Bir ülkenin mali sınırlan gümrük 
sınırlarına eşittir. Gümrük sınırları açısından, ülkenin coğrafi 
sınırları içinde bulunan serbest bölge, serbest liman ve antrepo-
lar ülke dışı sayılır. Devletler kuramsal olarak vergilendirme 
yetkilerinin kapsamım diledikleri kadar geniş tutabilirler. An-
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cak devletler hukuku kuralları uyarınca bir devletin vergi yasa-
larının başka devletlerin ülkelerinde uygulanması olanaksızdır. 
Dolayısıyla devletler vergilendirme yetkilerinin sınırlarını ger-
çekçi bir şekilde belirlemek durumundadırlar. Vergilendirme 
yetkisini kullanan devlet ile vergi yükümlüsü ya da vergi konu-
su arasında asgari ve yeterli bir ilişkinin bulunması gerekir. 

Vergi yasalarının mülkiliği, vergilendirmede kaynak ilkesi-
nin uygulanması anlamım taşır. Bu ilkeye göre, bir devletin 
ülkesinde bulunan vergi konuları ve vergi doğurucu olaylar o 
devletin vergilendirme yetkisine tabidir. Vergilendirmede kay-
nak ilkesi tek başma kabul edildiği takdirde vergi yükümlüsü-
nün uyrukluğu ya da ikametgâhının bulunduğu yer önemli de-
ğildir. AnCak bir ülke vergi sisteminde kaynak ilkesi yerine uy-
rukluk veya ikamet ölçüt alınmışsa vergi yasalarında mülkilik 
ilkesi değil, şahsîlik ilkesi kabul edilmiş olur. 

Birçok ülkenin vergi sisteminde kaynak ve ikametgâh ilke-
leri değişen ağırlıklarda birlikte uygulanır. Sermaye ihraç eden 
gelişmiş ülkeler, sermaye gelirlerinin vergilendirilmesinde ika-
met ilkesini, sermaye ithal eden gelişmekte olan ülkeler ise kay-
nak ilkesini tercih ederler. Ancak gelişmekte olan ülkeler ya-
bancı sermayeyi özendirmeye yöneldikleri ölçüde kaynak ilke-
sinden vazgeçip ikamet ilkesini kabul edebilirler. Öte yandan 
genellikle dolaylı vergiler ve emlâk vergileri alanında mülkilik 
ilkesi uygulanır. Dolaysız vergiler ve veraset vergileri alanında 
ise şahsîlik ilkesine yer verilmektedir. 

Çeşitli ülkelerin şahsîlik ve mülkilik ilkelerini aynı vergiler 
bakımından aynı şekilde kabul etmemeleri birden fazla devletin 
vergilendirme yetkisinin aynı yükümlüler ve aynı vergi konu-
ları üzerinde çakışması sonucunu doğurur. Örneğin, bir kişi ver-
gilendirmede ikamet ilkesini kabul eden bir ülkede yerleşmişse 
ve kaynak ilkesini kabul eden bir ülkedeki ekonomik faaliyeti 
sonucunda gelir elde etmişse, her iki devletin de vergilendirme 
yetkisi vardır. Bu hukuki anlamda uluslararası çifte vergilen-
dirmedir. Hukukî anlamda çifte vergilendirme birden fazla dev-
letin vergilendirmede değişik ilkeleri kabul etmesinden kay-
naklanır. Buna karşılık aynı vergi konusu üzerinden birden 
fazla kişinin birden fazla devlet tarafından vergi yükümlüsü 
tutulması ve ekonomik anlamda uluslararası çifte vergilen-
dirmeyi oluşturmaktadır. Ekonomik anlamda çifte vergilendir-
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me vergi konularının (birden çok devlet tarafından değişik 
nitelendirilmesinden ya da vergi matrahının değişik usul-
lerle hesaplanmasından doğabilir. Örneğin, "A" ülkesinde 
ikâmet eden ve boşanmış olduğu karısına "B" ülkesinde nafaka 
ödeyen koca, bu nafakayı "A" ülkesinde gelirinden düşemiyorsa 
ve "B" ülkesi nafakayı karının geliri olarak vergilendiriyorsa 
ekonomik anlamda çifte vergilendirme meydana gelir. Devlet-
lerin hukuki anlamda çifte vergilendirmeyi önlemeleri için ver-
gilendirme yetkilerini sınırlandırmaları, ekonomik anlamda çifte 
vergilendirmeyi önlemek için ise buna ek olarak vergi sistem-
lerini belli ölçüde uyumlaştırmaları gerekir. 

C. Yasalarla Tek Yanlı Sınırlandırma 

Devletlerin vergilendirme yetkilerini yasalarla tek yanlı 
olarak sınırlandırmaları, hukuki anlamda çifte vergilendirmeyi 
önlemek için başvurulacak ilk yoldur. Vergilendirmede ikamet 
ilkesini kabul eden devletler, gelir veya servetin kaynağı olan 
devletlerin vergilendirme yetkisini tanıyarak çifte vergilendirme-
yi önleyecek tedbirler alabilirler. Bu konuda iki ana yöntem var-
dır : Mahsup yöntemi (credit method), istisna yöntemi (exemp-
tion method). Mahsup yönteminde vergilendirmede ikamet ilke-
sini kabul eden devlet vergiyi, yükümlülerin gerek ülke içinde 
gerek ülke dışında sahip olduğu kaynaklar üzerinden hesaplar; 
fakat yabancı ülkede ödenmiş olan vergi, hesaplanan toplam 
vergiden mahsup edilir. İstisna yönteminde ise, vergi yalnız 
ülke içinde sahip olunan kaynaklar üzerinden hesaplanır; ya-
bancı ülkelerdeki gelir ve servet unsurları göz önüne alınmaz. 
Bununla beraber, yabancı ülkelerdeki gelir ve servet vergiden 
istisna edilmekle beraber, artan oranlı gelir vergisi tarifesinin 
uygulanması bakımından toplama dahil edilebilir; bu şekilde 
bulunan tarife yalnız ülke içinde sahip olunan gelir veya ser-
vete uygulanır. Yasa koyucu, bu iki ana yöntem dışında başka 
yöntemlerle de çifte vergilendirmeyi önlemeye çalışır. Örneğin 
yabancı ülkelerdeki gelir ve servet değerlendirilirken daha dü-
şük vergi oranları uygulanabilir ya da yabancı ülkelerde öde-
nen vergilerin yurt içinde hesaplanan toplam vergi matrahın-
dan indirilmesi yoluna başvurularak çifte vergilendirme kısmen 
giderilebilir. 

Türk vergi yasalarında çifte vergilendirmenin önlenmesi 
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için vergilendirme yetkisini sınırlandırıcı hükümlere yer veril-
miştir. Gelir Vergisi Kanunu, gerçek kişilerin bu verginin tam 
yükümlüsü olmalarını, yani gerek Türkiye içinde, gerek Türkiye 
dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden ver-
gilendirilmelerini Türkiye'de yerleşmiş olmalarına (ikamet il-
kesi) ve belli koşullar altında uyrukluk ilkesine bağlamıştır 
(GVK, m. 3). Uyrukluk ilkesine göre, tam yükümlülüğün söz 
konusu olabilmesi için, "Resmi daire ve müesseselere veya mer-
kezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı 
geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayı-
sıyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları"mn ya-
bancı ülkelerde gelir elde etmeleri gerekmektedir. Ancak bu ki-
şilerin bulundukları ülkelerde elde ettikleri kazanç veya iratları 
dolayısıyla gelir vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutul-
maları halinde, bu kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilen-
dirilmeyecekleri hükme bağlanmıştır (GVK, m. 3, bent 2). Gelir 
Vergisi Kanunu, bu hükümle çifte vergilendirmeyi önlemek 
için "istisna yöntemi"ni kabul etmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 
123 üncü maddesi ise yine çifte vergilendirmeyi önlemek ama-
cıyla "mahsup yöntemi"ni kabul etmiştir. Bu hükme göre, tam 
yükümlülerin yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve irat-
lardan ödedikleri benzer vergiler, Türkiye'de tarh edilen gelir 
vergisinin, yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlara isa-
bet eden kısmından indirilir. İndirilecek miktar, gelir vergisinin 
yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden 
kısmından fazla olduğu takdirde aradaki fark nazara alınmaz. 
Kurumlar Vergisi Kanunu, tam yükümlülüğü kurumların yasal 
merkezlerinin veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması ko-
şuluna bağlamıştır. Yasal merkez ve iş merkezlerinin her ikisi 
de Türkiye dışında olan kurumlar ise bu verginin dar yüküm-
lüleri olup, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar üzerinden 
vergilendirilirler. Kurumlar Vergisi Kanunu da çifte vergilen-
dirmeyi önlemek için "mahsup yöntemi"ni kabul etmiştir. Ya-
bancı ülkelerde elde edilerek, Türkiye'de genel sonuç hesapla-
rına geçirilen kazançlardan yabancı ülkelerde ödenen benzer 
vergiler, Türkiye'de tarh edilen kurumlar vergisinden indirile-
bilir. Ancak indirilecek tutarın, yabancı ülkelerde elde edilen 
kazançlara Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesindeki 
oranların uygulanması ile bulunacak tutardan fazla olamaya-
cağı hükme bağlanmıştır. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
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yükümlülük için uyrukluk (murisin ve mirasçının) ve Türki-
ye'de bulunan mallar bakımından, malların bulunduğu yerde 
vergilendirilmesi koşullarını öngörmüştür. Ancak kanuna "Tür-
kiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları 
dışında bulunan malım veraset tarikiyle veya sair suretle ivaz-
sız bir tarzda iktisabeden ve Türkiye'de ikametgâhı olmayan 
ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulamaz" hükmü konularak 
(VİVK. m. 1, f. 3) vergi yasalarının yabancı ülkelerde uygula-
namayacağı gerçeğine uyulmuştur. Kanunda çifte vergilendir-
meyi hafifletmeye yönelen bir hüküm de yer almıştır. Bu hükme 
göre, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan kişilerin yabancı 
ülkelerde bulunan mallarından o ülkelerde alman veraset ve 
intikal vergileri, Türkiye'de beyannamede gösterilen malların 
değerlerinden indirilir (VİVK, m. 12, bent c). Böylece yurt dı-
şında ödenen verginin "matrahtan mahsubu yöntemi" kabul 
edilmiş olmaktadır. Bu yöntem çifte vergilendirmenin yükünü 
ancak bir ölçüde hafifletmektedir. 

Vergi yasalarında yer alan diplomat muaflığına ilişkin hü-
kümler (GVK. m. 15; VİVK. m. 3, bent c ; HK. m. 85, bent a, m. 124; 
KDVK. m. 15; EVK. m. 4. bent 1; m. 14, bent d; GK. m. 9 m. 12, 
BGK. m. 100) de vergilendirme yetkisini sınırlandırmaktadır. 
Bu hükümler devletin devletler hukuku kurallarına uyması ve 
uluslararası anlaşmalarla üstlendiği yükümlülükleri yerine ge-
tirmesi amacı ile konulmuştur. Diplomat muaflığına ilişkin ver-
gi yasası hükümleri karşılıklı olma koşulu (mütekabiliyet şartı) 
na bağlanmıştır. 

Öte yandan Serbest Bölgeler Kanunu da yatırımları ve üre-
timi arttırmak, dış ticareti geliştirmek amaçlan ile yer ve smır-
lanm Bakanlar Kurulunun belirleyeceği serbest bölgeler kurul-
masını hükme bağlamıştır. Serbest bölgelerde vergi, resim, harç, 
gümrük ve kambiyo yükümlülüklerine ilişkin mevzuat uygulan-
mayacaktır. Aynca yasaya göre (m. 6), Türkiye'deki tam ve dar 
yükümlü gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgedeki faaliyetleri 
dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratlar, Türkiye'nin diğer 
yerlerine getirildiğinin kambiyo mevzuatına göre kanıtlanması 
halinde de gelir ve kurumlar vergilerinden muaftır. Görüldüğü 
gibi Serbest Bölgeler Kanunu ile devlet vergilendirme yetkisini 
tek taraflı olarak sınırlandırmaktadır. 

69 



D. Uluslararası Anlaşmalarla Sınırlandırma 

Devletlerin vergilendirme yetkilerini tek yanlı olarak ya-
salarla sınırlandırmaları çifte vergilendirmeyi tamamen önle-
mek bakımından yeterli olmamaktadır. Devletler uluslararası 
anlaşmalarla vergilendirme yetkilerini karşılıklı olarak sınırlan-
dırırlar. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları genellikle ge-
lir, servet ve veraset ve intikal vergileri alanlarında yapılır. Bu 
anlaşmalar iki taraflı ya da çok taraflı olarak imzalanabilir. 
Ancak iki taraflı anlaşmalar çok daha yaygın olarak kullanıl-
maktadır. Uluslararası vergi anlaşmalarının amacı sadece çifte 
vergilendirmenin önlenmesi değildir. Bu anlaşmalarda devlet-
lerin mali idareleri arasında işbirliği ve bilgi alışverişine ilişkin 
hükümler de yer alır; uluslararası vergi kaçakçılığı bu yoldan 
önlenmeye çalışılır. 

1982 Anayasasının uluslararası anlaşmalarla ilgili 90 mcı 
maddesine göre, devlet maliyesi bakımından bir yüklenme ge-
rektiren ve Türk yasalarına değişiklik getiren anlaşmaların 
onaylanması yasa ile uygun bulunmasına bağlıdır. Uluslararası 
vergi anlaşmaları vergilendirme yetkisini sınırlandırdığı için 
vergi yasalarında değişiklik yapmakta ve çoğu kez devlet mali-
yesi yönünden bir yüklenme gerektirmektedir. Anayasanın ver-
gilerin yasallığı ilkesini öngören 73 üncü maddesi (f. 3) ile 
uluslararası anlaşmaları düzenleyen 90 mcı maddesi birlikte 
gözönüne alındığında vergilendirmeye ilişkin hüküm taşıyan 
bütün anlaşmaların onaylanmalarının yasa ile uygun bulunma-
sı gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) çifte ver-
gilendirmeyi önleme anlaşma taslakları hazırlamış, bu örgüte 
üye devletler kendi aralarında imzaladıkları, ikili anlaşmalarda 
bu taslakları örnek alarak kullanmışlardır. Türkiye, bu taslak-
ları ilke olarak benimsemediği için, OECD üyesi diğer devlet-
lerle az sayıda çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması imzalan-
mıştır. Çünkü bu taslaklarda çifte vergilendirme sorununa ser-
maye ve teknoloji ihraç eden gelişmiş ülkelerin çıkarları açısın-
dan bakılmış, dolayısıyla vergilendirmede ikamet ilkesi üzerine 
ağırlık verilmiştir. Gelişmiş ülkeler birbirlerine karşı hem ser-
maye ihracatçısı hem de ithalatçısı olduklarından çıkarları ara-
sında bir uzlaşma sağlanabilmektedir. Türkiye'de Maliye Ba-
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kanlığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına temel ol-
mak üzere bir anlaşma modeli hazırlamıştır. Türkiye, Avustur-
ya ve Norveç ile gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendir-
meyi önleme anlaşması imzalamış ve bu anlaşmaların yasa ile 
onaylanmaları uygun bulunmuştur. Bu anlaşmalarla Türkiye 
Cumhuriyeti, anlaşmaların düzenleme alanına giren konular 
bakımından vergilendirme yetkisini sınırlandırmıştır. Örneğin 
her iki anlaşma ile de (iki Anlaşmada da m. 6) gayrimenkul ser-
maye iratlarının, malların bulunduğu âkit devlette vergilendiril-
mesi kabul edilerek Gelir Vergisi Kanununun bu konuya ilişkin 
hükümlerine (m. 70-74, 123) anlaşmaların kapsamı açısından 
değişiklik getirilmiş olmaktadır. Bu anlaşmalarda bilgi alışveri-
şine ilişkin hükümler de yer almıştır. Bu anlaşmalarda ne OECD 
modeline ne de Türk modeline tam olarak uyulmuştur. Türkiye 
daha sonra İtalya ve Güney Kore ile de çifte vergilendirmeyi 
önleme anlaşması imzalamıştır. Türkiye ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında 19.10.1968 tarihinde Bonn'da çifte vergi-
lendirmeyi önleme anlaşması parafe edilmişse de, daha sonra 
bu anlaşma konusunda bir gelişme olmamıştır. 

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile NATO çerçevesinde 
yapılacak giderlerle ilgili olarak 1954 yılında tek yanlı vergi 
muaflığı anlaşması imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bu an-
laşma ile tek yanlı olarak vergilendirme yetkisini sınırlandır-
mıştır. Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortak savunma 
için yapılacak harcamaların gider vergileri, harçlar, damga 
vergisi, şeker istihsal vergisi, ithalat üzerinden alman vergi ve 
resimler bu anlaşma ile getirilen muaflığın kapsamı içindedir. 
Buna benzer bir anlaşma da 1956'da Avrupa Müttefik Kuvvetleri 
Komutanlığı ile imzalanmıştır. Bu anlaşma (m. 9), Türkiye'de 
kurulan müttefik karargâhları masraflarının gider, damga ve 
ithalat vergilerinden, harçlardan ve birkısım belediye vergi ve 
resimlerinden muaf tutulmasını öngörerek vergilendirme yetki-
sini tek yanlı olarak sınırlandırmıştır. Türkiye, karayolu taşıma-
cılığı konusunda çeşitli devletlerle (Bulgaristan, İngiltere, Irak) 
vergi anlaşmaları imzalamıştır. Bu anlaşmalarda karşılıklı ola-
rak, karayolu taşımacılığına ilişkin vergi muaflığı tanınması ve 
ulusal karayolu araçlarına uygulanan vergiler dışında mali yü-
kümlülükler konulmaması öngörülmüştür. Bunlar yanında Tür-
kiye ile Hollanda arasında 1980 de Vize Harçlarından Muafiyet 
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Anlaşması imzalanarak iki ülke arasında seyahat ve transit vize 
harçları karşılıklı olarak kaldırılmıştır. 

Devletler vergilendirme yetkilerini sadece iki taraflı anlaş-
malarla değil, çok taraflı anlaşmalarla da smırlandırabilirler. 
Ancak şimdiye dek çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla çok 
taraflı bir anlaşma imzalanamamıştır. Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan çifte vergilen-
dirmeyi önleme anlaşma taslağı bazı değişikliklere uğrayarak 
iki taraflı vergi anlaşmalarında kullanılmasına rağmen, Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna üye devletler arasında bile çok taraflı 
bir anlaşmaya konu yapılmamıştır. Gerçekten iki taraflı vergi 
anlaşmalarında bile tarafların zıt çıkarları arasında bir uzlaşma 
sağlanabilmesi çok güç olmaktadır. Çok taraflı çifte vergilen-
dirmeyi önleme anlaşmasının gerçekleştirilebilmesi için bazı ko-
şulların hazırlanması gerekmektedir. Herşeyden önce devlet-
lerin vergi yasalarında yer alan ikametgâh, daimi temsilci, işlet-
me merkezi, temettü, telif hakkı vb. kavramların içeriklerinin 
belirlenmesinde bir birlik sağlanmalıdır. Ayrıca vergi sistemleri 
arasında ileri derecede bir uyumlaştırmanm sağlanması zorun-
luluğu da vardır. Vergilendirmeye ilişkin çok taraflı anlaşmalar 
ancak sınırlı konularda gerçekleştirilebilmiştir. 1931 yılında Ce-
nevre'de Yabancı Motorlu Araçların Vergilendirilmesi ile İlgili 
Çok Taraflı Anlaşma imzalanmış ve bu anlaşmaya 1936 da Tür-
kiye dahil yirmiiki devlet katılmıştır. Bu anlaşma Birleşmiş Mil-
letler Örgütü çerçevesinde 1956 da yeniden imzaya açılmış ve 
yirmi ülke daha anlaşmaya taraf olmuştur. Türkiye'nin katıl-
dığı diğer bir çok taraflı vergi anlaşması, Birleşmiş Milletler 
çerçevesinde 1959'da imzalanan Milletlerarası Atom Enerjisi 
Ajansının İstisna ve Muafiyetleri Hakkındaki Anlaşmadır. Tür-
kiye anlaşmaya 8.5.1973 tarih ve 1722 sayılı yasa ile katılmıştır; 
ancak bu katılma yasasının 2 nci maddesine konulan çekince ile 
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansında görevli Türk vatandaşla-
rı bakımından Türkiye'nin vergilendirme yetkisi saklı tutulmuş-
tur. Öte yandan çok taraflı ticaret anlaşmaları ile de vergilen-
dirme yetkisi sınırlandırılabilir. 1947 de Cenevre'de imzalanan 
ve 1953 yılında Türkiye'nin de taraf olduğu Gümrük ve Ticaret 
Genel Anlaşması (GATT) bu anlaşmaya taraf olan devletlerin 
vergilendirme yetkilerine sınırlandırmalar getirmiştir. Anlaş-
manın temel hedefi, devletler arasında görüşmeler yolu ile ulus-
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lararası ticarette gümrük vergileri tarifelerinin indirilmesidir. 
Gümrük ve Ticaret Genel Anlaşması, anlaşmaya taraf devletle-
rin vergilendirme yetkilerini gümrük vergileri, eş etkili mali 
yükümlülükler ve uluslararası ticarete konu olan ürünler üze-
rine konulan vergiler bakımından sınırlandırmaktadır. 

E. Uluslararası Ekonomik Bütünleşmelere Katılarak Sınırlan-
dırma 

Devletler vergilendirme yetkilerini uluslararası ya da ulus-
larüstü ekonomik bütünleşmelere üye olarak smırlandırabilirler. 
Ekonomik bütünleşmeler devletlerin uluslararası ekonomik iliş-
kilerini geliştirmek ve dış ticareti serbestleştirmek amaçları ile 
kurdukları ekonomik işbirliği boyutlarını aşan uluslararası bir-
liklerdir. Vergilendirme yetkisinin ekonomik bütünleşmeler için-
de sınırlandırılması, bu yetkinin üye devletler arasında belli 
alanlarda karşılıklı olarak kullanılmasından "vazgeçilmesi" ya 
da bütünleşme ile oluşturulan kurumlara "devredilmesi" şeklin-
de olabilir. Sınırlandırmanın yoğunluğu, bütünleşmenin niteliği 
ve amaçlarına göre farklılık gösterir. Başlıca ekonomik bütün-
leşme çeşitleri olan serbest ticaret bölgesi, gümrük birliği, or-
tak pazar, ekonomik birlik ve ekonomik ve parasal birlikte, dev-
letler egemenliklerini ve buna koşut olarak vergilendirme yet-
kilerini sırasıyla artan yoğunlukta sınırlandırırlar. Üye devletler 
serbest ticaret bölgesinde vergilendirme yetkilerini sadece bir-
birlerine karşı koyacakları gümrük vergileri açısından sınırlan-
dırdıkları halde gümrük birliğinde buna ek olarak birliğe üye 
olmayan devletlere karşı ortak bir gümrük tarifesi uygularlar, 
dış ticarete konu olan ürünlerin serbest dolaşımını etkileyen en-
geller kaldırılır; ortak pazarda ise üretim faktörlerinin üye ül-
keler arasında serbest dolaşımını etkileyen engeller kaldırılır. 
Gümrük birliği ve ortak pazar, ekonomik birliğin ön koşuludur. 
Ekonomik birlikte belli alanlarda ortak ekonomi politikası izle-
nir ve bu amaçla üye devletlerin vergilendirme yetkileri sınır-
landırılır. Ekonomik ve parasal birlik, ekonomik bütünleşmenin 
en ileri derecedeki aşaması olarak üye devletlerin vergilendirme 
yetkilerini ileri derecede sınırlandırır. Bu bütünleşme şeklinde 
oluşturulan topluluğa, uygulanacak ekonomi, maliye ve sosyal 
politika konularında uluslarüstü yetkiler verilir. Topluluğun ver-
gilendirme yetkisinin kapsamı, üye devletlerin devrettikleri ver-
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gilendirme yetkisi ölçüsündedir. Ekonomik bütünleşme ile so-
nuçta siyasal bütünleşme de amaçlanıyorsa vergilendirme yet-
kisinin sınırlandırılması daha da önem kazanır. 

Şimdiye dek gerçekleştirilmiş ekonomik bütünleşmeler için-
de en başarılı olanı çeşitli özellikleri ile Avrupa Ekonomik Top-
luluğu (AET) dur. Avrupa Ekonomik Topluluğu uzun vadede 
siyasal bütünleşme hedefine yönelmiş bir ekonomik birliktir. 
Topluluğa üye devletler egemenliklerinin içerdiği yetkileri belli 
ölçülerde sınırlandırmışlar ve böyle Topluluk kurumlarına ulus-
larüstü yetkiler verilebilmiştir. Avrupa Ekonomik Topluluğu, bir 
yandan bu topluluğu kuran Roma Anlaşmasının hükümleri ile, 
diğer yandan da Topluluk kurumlarının anlaşmanın öngördüğü 
hedefler doğrultusundaki işlemleri ile üye devletlerin vergilen-
dirme yetkilerini sınırlandırmaktadır. Ancak üye devletlerin iz-
ledikleri ekonomik ve sosyal politikalar kendi yetki alanlarında 
kaldığından vergilendirme yetkisi Topluluk düzeyinde bu politi-
kaların aracı olarak kullanılmamaktadır. 

Roma Anlaşmasının 9 uncu maddesi Topluluğun gümrük 
birliği temeli üzerinde kurulduğunu hükme bağlamıştır. Do-
layısıyla üye devletler arasında gerek ithalat gerek ihracata 
konu olan mallara ilişkin gümrük vergileri ve buna eş etkili 
sonuçlar yaratabilecek her çeşit mali yükümlülük yasaklanmak-
tadır. (RA, m. 12-16). Öte yandan, Roma Anlaşması kural olarak 
üye devletlerin kendi işletmelerine, sanayilerine ve belli bölge-
lere üye devletler arasında ticareti ve rekabet koşullarını olum-
suz etkileyebilecek nitelikte yardımda bulunmalarını, teşvik ted-
birleri uygulamalarını yasaklamaktadır. Anlaşmada hangi yar-
dımların ortak pazar ile bağdaşacağı ve hangi yardımların bağ-
daşır sayılabileceği belirtilmiştir (RA, m. 92, f. 2. 3). Üye devlet-
lerin belirli sanayi kollarını tanıdıkları vergi muaflık ve istis-
naları, vergi iadeleri ve vergi indirimleri bu yasağın kapsamı 
içindedir. Bu hükümler de üye devletlerin vergilendirme yetki-
lerini sınırlandırmaktadır. Roma Anlaşmasının ayırımcı vergi-
lendirmeyi yasaklayan hükümleri de (m. 95, 96) benzer amaca 
yönelik olup aynı sonucu doğurmaktadır. Bu hükümlerin amacı, 
üye devletlerin iç vergilerinin kaldırılmış olan gümrük vergile-
rinin yerini alarak Topluluk içinde serbest rekabet koşullarının 
bozulmasını önlemektir. Anlaşmanın 95 inci maddesine göre, 
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"Hiçbir üye devlet, diğer üye devletlerin ürünlerine doğrudan 
doğruya ya da dolaylı olarak kendi benzer ürünlerine doğrudan 
doğruya ya da dolaylı olarak uyugladıklarmdan hangi nitelikte 
olursa olsun daha yüksek iç vergiler koyamaz. Ayrıca hiçbir 
üye devlet diğer üye devletlerin ürünlerine başka ürünleri do-
laylı olarak koruyacak nitelikte iç vergiler koyamaz". Anlaşma-
nın 96 nci maddesinde de, "üye devletlerden birinin ülkesine 
ihraç edilen ürünler doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak tâbi 
oldukları vergilerden daha yüksek hiçbir vergi iadesinden ya-
rarlanamazlar" hükmü yer almıştır. 96 nci maddede üye devlet-
lerin şişkinleştirilmiş vergi iadeleri yolu ile ihracatı teşvik etme-
lerini yasaklamaktadır. İhracatta iade edilen vergiler ürünün 
taşıdığı gerçek vergi yükünü aştığı takdirde, bu durum yerli 
üretimin ayırım yolu ile korunduğu anlamını taşır. Roma An-
laşmasının bu hükümleri GATT hükümlerine koşut olup dolaylı 
vergiler alanında "varış ülkesinde vergilendirme ilkesf'ni hük-
me bağlamaktadır. Bunun anlamı dış ticarete konu olan ürün-
lerin üretildikleri ülkelerin değil, tüketildikleri ülkelerin vergi 
yükünü taşımalarıdır. Buna karışlık dolaysız vergilerde Toplu-
luk kurumlan tarafından aksine karar verilmediği sürece "çıkış 
ülkesinde vergilendirme ilkesi" geçerli olacaktır (RA. m. 98). 
Yani dolaysız vergiler alanında ürünlerin üretildiği ülkenin yet-
kisi kabul edilmektedir. 

Roma Anlaşması doğrudan doğruya üye devletlerin vergi-
lendirme yetkisini smırlandıncı hükümlerinin yanı sıra, Toplu-
luk kurumlarına da yapacakları işlemlerle aynı yetkiyi vermiş-
tir. Topluluk Konseyi vergilendirme alanında çeşitli tüzük, di-
rektif ve kararlar çıkartmıştır. Konsey, kendi yetki alanına gi-
ren ortak gümrük tarifesi ve tarımsal vergiler konulannda tü-
züklerle çeşitli işlemler yapmıştır. Tüzükler tümüyle bağlayıcı 
ve üye devletlerde doğrudan uygulanabilir niteliktedir. Konsey, 
üye devletlerin vergi sistemlerini uyumlaştırırken direktif ara-
cına başvurmaktadır. Konsey, katma değer vergisi alanında çı-
karttığı direktiflerle uyumlaştırmayı gerçekleştirmiş, bu vergi-
nin matrahını tekdüze duruma getirmiştir. Direktif yöneldiği 
üye devletleri varılacak sonuç açısından bağlamakla beraber 
şekil ve araçları seçme yetkisini ulusal organlara bırakmaktadır 
(RA. m. 189). Topluluk kurumlarının üye devletlerin vergilen-
dirme yetkilerine sınırlandırma getiren işlemleri uluslarüstü ya-
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sama işlemi niteliğindedir ve aykırı ulusal mevzuata göre ön-
celikle uygulanırlar. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında 12.9.1963 
tarihinde Ankara Anlaşması ve 23.11.1970 tarihinde Katma Pro-
tokol imzalanarak bir ortaklık ilişkisi kurulmuştur. Bu ilişki Tür-
kiye'nin üye devlet olması sonucu doğurmadığından Topluluğun 
uluslarüstü hukuku Türkiye yönünden geçerli değildir. Bununla 
beraber, Ankara Anlaşması ve Katma Protokol Türkiye ile Top-
luluk arasında uluslararası anlaşmalar temeline dayanan ekono-
mik birlik kurmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu anlaşmalar Ro-
ma Anlaşmasında yer alan hükümlere koşut hükümler içermek-
tedir. Katma Protokol, Türkiye ile Topluluk arasında gümrük 
vergileri ve eş etkili mali yükümlülüklerin kaldırılmasını, Türki-
ye'nin üçüncü ülkelerden yapacağı ithalata uygulayacağı güm-
rük vergilerini Topluluğun ortak gümrük tarifesine uydurması-
nı öngörmüştür (KP. m. 7, 17). Gümrük vergileri ve eş etkili yü-
kümlülüklerin kaldırılması ve ortak gümrük tarifesine uyum 
sağlanması, Türkiye bakımından aşamalı bir plana bağlanmış, 
Topluluğun gümrük vergileri ve eş etkili yükümlülükleri kaldır-
ması ise, bazı istisnalar dışında Katma Protokolün yürürlüğe gir-
mesi ile gerçekleştirilmiştir. Tarım ürünleri ilk 22 yıllık dönem-
de gümrük birliğinin kapsamı dışında tutulmuştur. Türkiye, bu 
anlaşmalar gereğince üzerine düşen yükümlülükleri iki kez ye-
rine getirmiş (1973 ve 1976'da) diğer yıllardaki yükümlülüklerini 
ekonomik durumunu öne sürerek ve Anlaşmanın sanayii koru-
ma hükmünden yararlanarak (KP. m. 60) ertelemiştir. Türk Ver-
gi Sistemi içinde akaryakıt gümrük vergisi, ithalde alman istih-
sal vergisi, akaryakıtta ithalde alman istihsal vergisi, ithalat 
damga resmi ve rıhtım resmi gümrük vergisine eş etkili yüküm-
lülük niteliğindedir. Bu vergilerin sanayii koruyucu nitelikleri-
nin yamnda mali nitelikleri de vardır. Bunlarda yapılacak indi-
rimler bütçede önemli azalmalara yol açmaktadır. Roma Anlaş-
masında yer alan ayırımcı vergilendirmeyi yasaklayıcı hüküm-
ler Katma Protokol'de de vardır. Ankara Anlaşması, Topluluğa 
üye devletler ile Türkiyenin hükümet temsilcilerinden oluşan bir 
Ortaklık Konseyi kurmuştur. (AA. m. 6). Konsey'de Türkiye ile 
Topluluğun birer oyları vardır; kararlar oybirliği ile alındığın-
dan Anlaşma hükümlerinin uygulanması büyük ölçüde tarafla-
rın iyi niyetine bağlı kalmaktadır. 
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Türkiye ileride Topluluğa üye olarak katıldığı takdirde ege-
menliğinin içerdiği yetkilerde daha büyük ölçüde sınırlama 
yapması gerekli olacaktır. 1982 Anayasası, başta 6 ncı madde-
sinde yer alan "egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir" hükmü 
ve yasama yetkisinin devredilemeyeceği hükmü (m. 7) ile Tür-
kiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye olarak ka-
tılması bakımından elverişli değildir. Öte yandan, Anayasanın 
vergilerin yasallığı ilkesini hükme bağlayan 73 üncü maddesi 
(f. 3) de Topluluk Hukukunun uluslarüstü niteliği ile bağdaş-
mamaktadır. Çünkü Türkiye Topluluğa tam üye olarak katıl-
dığı takdirde "vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülük-
ler" sadece Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile değil Topluluk 
kurumlarının işlemleri ile de konulabilecektir. Ayrıca ortak-
lık anlaşmaları çerçevesinde herhangi bir engelle karşılaşma-
yan belli sanayi kollarını ve bölgesel yatırımları özendirici 
vergi teşvik tedbirlerinin uygulanması önemli ölçüde sınırlan-
dırılacaktır. 

F. Uluslararası ve Uluslarüstü Kuruluşların Vergilendirme 
Yetkisi 

Çağımızda devletler ekonomik, siyasal, askeri çeşitli ortak 
amaçlarını gerçekleştirebilmek için uluslararası örgütler kurar-
lar. Bu örgütlerden önemli bir bölümünün gelirleri üye devlet-
lerin malî katkılarından oluşur (Örneğin, Birleşmiş Milletler 
UN., Dünya Sağlık Örgütü WHO„ Dünya Posta Birliği UPU., 
Gıda ve Tarım Örgütü FAO., vb.). Petrol İhraç Eden Ülkeler 
Örgütü (OPEC) gibi bazı uluslararası örgütlerde, üye devletle-
rin örgüt giderlerine katkıları eşittir. Bu şekildeki eşit mali katkı 
ilkesi, örgüt giderlerinin düşük olması ve üye devletlerin örgüt 
faaliyetlerinden eşit yarar sağlamaları durumunda söz konu-
sudur. Ancak genellikle uluslararası örgütlerde üye devletler 
örgüt giderlerine, örgüt hizmetlerinden yararlanma dereceleri-
ne bakılmaksızın ödeme güçlerine göre katılırlar. Üye devlet-
lerin ödeme güçleri ulusal gelirlerine ve nüfuslarına göre belir-
lenir. Uluslararası örgüt üyeliğinin tam üyelik, ortak üyelik ya 
da kısmi üyelik oluşuna göre değişik mali katkı yöntemleri 
kabul edilmektedir. Uluslararası örgütlerin üye devletlerden, 
örgüt hizmetlerinden yararlanma derecelerine bakılmaksızın 
ödeme güçlerine göre mali katkı sağlaması geniş anlamda ver-

77 



gilendirme yetkisi olarak nitelendirilebilir. Ancak mali katkı 
yöntemi uluslararası bir örgüte mali özerklik vermez. 

Bazı uluslararası örgütler ise dar anlamda vergilendirme 
yetkisine sahip kılınmıştır. Bu halde söz konusu örgüt mali 
özerkliğe sahip olup uluslarüstü bir nitelik kazanmış olur. Şim-
diye dek çok az sayıda uluslararası örgüte vergilendirme yetkisi 
verilmiştir. 6.6.1967 de Uganda, Tanzanya ve Kenya arasında 
kurulan fakat başarıya ulaşmayan Doğu Afrika Topluluğu ver-
gilendirme yetkisine sahipti. 18.4.1951 tarihli Paris Anlaşması, 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun yürütme organı olan 
Yüksek Otorite'ye üye devletlerin kömür ve çelik üretimleri 
üzerine belli sınırlar içinde vergi koyma yetkisi vermiştir. 
1.6.1967 tarihli Birleşme Anlaşmasından sonra bu yetkiyi Avrupa 
Topluluğu Komisyonu kullanmaktadır. Avrupa Ekonomik Top-
luluğunu kuran Roma Anlaşması da Topluluk giderlerinin öz 
kaynaklardan karşılanacağını hükme bağlamıştır (RA, m. 201). 
Öz kaynaklar, ulusal yetkili mercilerin ayrıca bir kararma ge-
rek olmaksızın Topluluğun bütçesini finanse edeceği gelirleridir. 
Avrupa Topluluğunun gelir kaynakları ilk yıllarda ortak güm-
rük tarifesinden elde edilen gelirler, tarımsal vergiler ve üye 
devletlerin mali katkılarından oluşmuştur. Avrupa Topluluğu 
Konseyi 21.4.1970 tarihinde üye devletlerin mali katkılarının 
yerini matrahları uyumlaştınlmış katma değer vergisinin % ı 
lik bölümünün almasına karar vermiştir; ancak vergi matrah-
larının uyumlaştırılması geciktiğinden uygulamaya 1.1.1980'de 
geçilebilmiştir. Avrupa bütünleşmesi süreci ilerledikçe Avrupa 
Topluluğu uluslarüstü bir örgüt olarak daha da geniş ölçüde 
vergilendirme yetkisine sahip olmaktadır. 
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4. 
Bölüm 

VERGİ ÖDEVİ 

I. KAVRAM 
İdare ile kişiler arasında vergilendirmeden doğan ilişkilere 

vergi hukuku ilişkisi denir. Bu ilişki genel idare hukuku ilişki-
sinin vergi hukuku alanına özgü olan çeşididir. Vergi hukuku 
ilişkisi vergi ödevi ilişkisi ve vergi borcu ilişkisi olmak üzere 
iki türlüdür. Vergi ödevi ilişkisinin konusu bir şeyi yapmak ve-
ya yapmamak veya birşeye katlanmaktan oluşan haklar ve gö-
revlerdir. Vergi borcu ilişkisi ise mamelekle ilgili (maddi edime 
ilişkin) hak ve yükümleri içine alır. Vergi ödevi ve vergi borcu 
ilişkileri arasındaki fark, her ikisi de kamusal nitelikte olan bu 
ilişkilerden ilkinin genel, diğerinin özel nitelikte oluşudur. Ver-
gi ödevi ilişkisi kamu idaresinin yükümlüler dışındaki kişilerle 
olan ilişkilerini de içerir. Vergi ödevlisi, vergi hukuku ilişkisi 
içinde hak ve ödevlere sahip olan kişileri ifade eder. Söz ko-
nusu ödevler bir vergi borcunun ödenmesine veya vergilendir-
menin şeklî görevlerinin yerine getirilmesine ilişkin olabilir. Bu 
nedenle bir verginin borçlusu, sorumlusu, bir vergiyi üçüncü 
kişi hesabına keserek yatırmak zorunda olan kimse, vergi be-
yannamesi vermek, bir güvenlik önlemini almak, defter ve ka-
yıt tutmak veya yasalarla emredilen diğer ödevleri yerine getir-
mek zorunda olan kimseler birer vergi ödevlisidirler. Bu an-
lamda, görevleri dolayısıyla öğrendikleri yükümlülere ait sır-
ları saklamak zorunda olan memurlar (VUK. m. 5), yasa ile be-
lirlenen hısımlarının davalarına bakamayan vergi mahkemesi 
yargıçları veya hısımlarının vergilendirmeye ilişkin işlerinde 
görev yapamayan vergi elemanları da (VUK. m. 6) vergi ödev-
lisi sayılırlar. Açıklanan nedenlerle vergi ödevi daha geniş bir 
kavram olup vergi borcunu da kapsamaktadır. 

II. VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Vergilendirmeden doğan kamu hukuku ilişkisinin pasif ta-
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rafım oluşturan "vergi borçlusu" belli miktarda vergiyi kamu 
alacaklısına ödemek zorunda olan kişidir. Vergi borçlusunun 
vergiyi ödemek görevi (maddî görev) yanında, defter tutmak, 
beyanname vermek, bildirimlerde bulunmak, belgeleri belli bir 
süre saklamak gibi çeşitli şeklî görevleri de vardır. Genellikle 
vergi borçluluğu yalnız maddî edimde bulunma gereği şeklin-
de anlaşılır. Yükümlülük ise hem maddî görevi hem de şeklî 
görevleri içine alan daha geniş bir kavramdır. Vergi Usul Ka-
nunu ilk bakışta yükümlüyü yalnız maddi görev açısından ta-
nımlar gibidir. Ancak, "mükellef vergi kanunlarına göre ken-
disine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir" di-
yen 8 inci madde hükmünü "mükellefin ödevleri" başlığını ta-
şıyan îkinci Kitabın şeklî ödevlere ilişkin hükümleri ile bir ara-
da almak gerekir. Vergilendirmeden doğan ilişkide maddî gö-
rev ile şeklî görevler bir arada bulunur. Bununla birlikte bir 
kimsenin vergi borçlusu olmadan da yerine getirmek zorun-
da olduğu şeklî ödevleri bulunabilir. Örneğin zarar eden bir 
ticari işletme sahibi yalnız şeklî ödevleri olan bir vergi yüküm-
lüsüdür; vergi borcu doğmadığı halde gelir vergisi beyanname-
si vermek (GVK. m. 85/3), işi bıraktığını bildirmek (VUK. m. 
160) gibi ödevleri devam eder. Öte yandan şeklî ödevlerin bu-
lunmadığı, devlete sadece belli bir miktarın borçlu olunduğu 
yükümlülük durumları da düşünülebilir. Örneğin damga ver-
gisinde veya harçlarda yükümlü sadece borçlu olunan miktarı 
ödemekle yükümlüdür; herhangi bir şeklî görevi söz konusu 
değildir. 

Vergi yükümlüsü vergilendirmeye ilişkin ödevleri her-
zaman kendisi yerine getirmez. Ödevlerden bazan biri, bazan 
diğeri, bazı durumlarda ise her ikisi de (ölenin vergi borçları-
nın ödenmesinde olduğu gibi) asıl vergi yükümlüsünden baş-
kası tarafından yerine getirilir. Örneğin küçükler ve kısıtlıların 
vergilendirmeye ilişkin şeklî ödevleri bunların yasal temsilcileri 
tarafından yürütülür. Öte yandan ihtilaflı kamu alacakları için 
pay ayırmadan tasfiye sonucu elde edileni alacaklılara dağıtan 
tasfiye memurları tahakkuk etmiş ve edecek kamu alacakları-
nın maddî ediminden şahsen ve müteselsilen sorumlu oldukla-
rında, bunları kendi malvarlıklarından ödemek zorunda tutu-
lurlar (6183 SK, m. 33). işte kendi vergi borcu için vergilendir-
menin maddî-şeklî ödevlerini yerine getiren kişi (yükümlü) ile, 
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başkasının borcu için bu işlemleri yapan üçüncü kişiler (so-
rumlu) arasında bir ayırım yapmak gerekir. Vergi yükümlüsü-
nün başlıca belirleyici nitelikleri vergiyi doğuran olayı kendi 
kişiliğinde gerçekleştirmiş bulunması ve malvarlığmdan vergi 
borcunu ödemek zorunda olmasıdır. Bu nitelikler yükümlüyü 
aşağıda ayrıntılı olarak ele alacağımız sorumlulardan ayırma-
da kullanılacak iki önemli ölçütü oluşturur. Çünkü sorumlular 
açısından bu koşullardan ilki hiçbir zaman, ikincisi ise büyük 
çoğunlukla gerçekleşmez. 

Vergi yükümlülüğü vergiyi doğuran olayla birlikte gerçek-
leşir; vergiyi doğuran olay her vergi bakımından yasalarla be-
lirlenmiştir. 

Vergi yükümlüsü gerçek veya tüzel kişi, özel bir kişi veya 
bir kamu kurumu, vatandaş yahut yabancı bir gerçek ya da tü-
zel kişi olabilir. Gerçekten gelir vergisinin yükümlüsü gerçek 
kişiler olduğu halde, kurumlar vergisine tabi tutulan anonim, 
limited ve paylı komandit ortaklıklar birer tüzel kişidir. Türki-
ye'de katma değer vergisine tabi bir malı kullanan bir yabancı 
bir Türk vatandaşı gibi katma değer vergisi öder. Ayni şekilde 
özel kişiler yanında, birer kamu kuruluşu olan kamu iktisadi 
kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri örneğin PTT, DDYü 
Etibank, Sümerbank hem kurumlar vergisi, hem de katma de-
ğer vergisi yükümlüsüdürler. 

Vergi yasaları gereğince kendisinden vergi alman kimseye 
"yasal yükümlü" denir. Ancak, vergi herzaman bunu ödeyen 
kişinin üzerinde kalmaz. Yükümlüler ödedikleri vergiyi çeşitli 
ekonomik durumlardan yararlanarak başkalarına geçirebilirler. 
Bu durumda verginin yasal yükümlüsü ile gerçek taşıyıcı ayrı 
kimselerdir. Örneğin gümrük vergisini ödeyen ithalatçı, bunu, 
sattığı malın fiyatına ekleyerek alıcılara geçirmişse, gümrük 
vergisinin yasal yükümlüsü kendisi olduğu halde gerçek taşı-
yıcısı (yüklenici) tüketici olmuştur. Bir verginin yasal yüküm-
lüsü ile gerçek taşıyıcısı arasındaki fark vergilendirmeden do-
ğan hakların kullanılması ve ödevlerin yerine getirilmesi bakı-
mından önem taşır. Yasakoyucunun gerçek amacı bir verginin 
ekonomik yükünü onu ödeyenden farklı kişilere yüklemek olsa 
bile, vergilendirmeye ilişkin ödevler bakımından vergi dairele-
rine muhatap olanlar yasal yükümlülerdir. Bu konuda yasala-
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rın tanıdığı haklar da sadece yasal yükümlüler tarafından kul-
lanılabilir. Vergi hukukumuzda başından beri titiz bir şekilde 
sürdürülen bu ayırım Belediye Gelirleri Kanununun bazı mad-
deleri ile (m. 13, 35) ihlâl edilmiştir. Bu konuya aşağıda sorum-
luluk ile ilgili açıklamalarımızda değineceğiz. 

Yükümlülük yasadan doğan bir hukuki durumdur; sözleşme 
ile yasalara aykırı olarak değiştirüemez. Yasada öngörülen is-
tisnalar dışında yükümlülüğe ilişkin özel sözleşmeler vergi dai-
resini bağlamaz (VUK. m. 8/3). Borçlar Kanunu yasalara ay-
kırı sözleşme yapılamayacağını öngördüğünden (m. 19), vergi 
dairesini bağlamayan bu gibi sözleşmeleri adliye mahkemeleri 
de hükümsüz sayar (BK. m. 20). 

Vergiyi doğuran olayın yasalarla yasaklanmış olması yü-
kümlülüğün doğumuna engel değildir (VUK. m. 9/2)). Bu ne-
denle örneğin izinsiz olarak haşhaş yetiştiren bir kimse için zirai 
kazanç, bundan uyuşturucu madde çıkartarak satan kişi için 
de ticari kazanç nedeniyle gelir vergisi yükümlülüğü doğar. Bu-
na karşılık kumar oynamaktan doğan para kişinin gelir vergisi 
yükümlüsü olmasını gerektirmez; çünkü böyle bir malvarlığı 
artışı, Gelir Vergisi Kanununun tanımladığı (m. 2) kazanç ve 
irat türlerinden hiçbirine girmemektedir. 

Yükümlü, vergi borcunun ödenmesinden tüm malvarlığı ile 
ve kişisel olarak sorumludur. İstisnai olarak aynî sorumluluk ta 
söz konusu olabilmektedir. Aynî sorumluluk, bir malın o mala 
ilişkin bir vergi alacağına güvence tutulmasını ifade eder. Ver-
giden sorumlu tutulan eşyanın kime ait olduğu önemli değildir; 
idare alacağını tahsil için borca güvence tutulan eşyanın şim-
diki malikine yönelir. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanunda (m. 21/2) bu hususta genel bir hüküm yer al-
dığı gibi, münferit yasalarda da hükümler bulunmaktadır (Bk. 
GK. m. 72/1, KDVK. m. 55). 

III. EHLİYET VE TEMSİL 

Vergi hukukunda yükümlülük ve sorumluluk için kanuni 
ehliyet şart değildir (VUK. m. 9/1). Bu nedenle vergiyi doğuran 
olayla iradi veya gayrı iradi bir ilişki kurmak vergi yükümlüsü 
olmak için yeterlidir; çünkü vergi hukukunda ehliyetin temeli 

84 



vergi ödeme gücüdür. Medeni hukuktaki fiil ehliyetine sahip 
olmayanlar vergiyi doğuran olayla ilişki içinde iseler vergi yü-
kümlüsü olurlar; ancak tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, 
vakıflar, cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan kuruluşların yü-
kümlü veya sorumlu olmaları halinde bunlara düşen ödevler 
kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan kuruluşları idare 
edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getiri-
lir (VUK. m. 10). Yasal temsilciler vergi yükümlüsü veya so-
rumlusu olup ta fiil ehliyeti bulunmayan bu kişilerin vergilen-
dirmeden doğan tüm ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından 
vergi dairesine muhatap tutulurlar. Yasal temsilciler kasıt ve 
ihmalleri sonucu temsil ettikleri kişilerin malvarlığmdan kıs-
men ya da tamamen alınamayan vergi borçlarından sorumlu 
olurlar; yani asıl yükümlüden alınamayan vergiler bunların 
malvarlıklarından tahsil edilir. Bu hüküm Türkiye'de bulunma-
yan yükümlülerin Türkiye'deki temsilcileri açısından da geçer-
lidir. Ancak bu vergiler temsilcilerin kendi kişisel borçlan ol-
madığı için asıl vergi borçlusuna rücu hakları vardır (VUK. 
m. 10/2, 3). Buna karşılık yasal temsilciler vergi yasalarına ay-
kırı düşen fiilerinden dolayı, cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca 
bizzat cezanın muhatabı olurlar (VUK. m. 332). İstisnai olarak 
tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde yasalara aykırı hareketler-
den doğacak vergi cezaları temsilci adına değil, tüzel kişi adına 
kesilir; fakat temsilcilerin kasıt ve ihmalleri sonucu doğmuş 
olan cezalar tüzel kişiden alınamadığı takdirde kanuni temsil-
ciden tahsil edilir (VUK. m. 333/2). Vergi cezası ile birlikte hür-
riyeti bağlayıcı cezayı da gerektiren kaçakçılık suçları (VUK. 
m. 344/b. 1-6), kaçakçılığa teşebbüs suçu (VUK. m. 358) ile bilgi 
vermekten çekinme (VUK. m. 361) suçuna öngörülen hapis ce-
zaları (VUK. m. 359, 360, 361) tüzel kişilerin yasal temsilcileri 
adına hükmolunur (VUK. m. 333/3); çünkü hapis cezasının 
tüzel kişiye uygulanması mümkün değildir. 

Vergi mevzuatımızda iradi temsile ilişkin genel bir hüküm 
bulunmamakla birlikte, iradi temsil yasaklanmış da değildir. 
Nitekim Vergi Usul Kanunu yükümlülerin umumi vekillerine 
tebliğ yapılabileceğini belirtmektedir (m. 94). Tek taraflı ira-
de ile temsil yetkisi verilerek ya da vekâlet sözleşmesi yapa-
rak medeni hukuk ilkeleri çerçevesinde vergilendirmeye iliş-
kin işlemlerin yürütülmesi bir başkasına bırakılabilir; bu ki-
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şinin avukat olması zorunlu değildir. Ancak, avukat olmayan 
kişi, vergi yargısında yükümlüyü temsil edemez. Muhasebe-
cinin veya mali müşavirin yükümlünün davası ile ilgili olarak 
dinlenmesi (VUK. mükerrer m. 378), onların temsilci sayıl-
masını gerektirmez. Yasal temsilcilerin vergi ve cezalardan 
sorumluluğu hakkındaki kurallar iradi temsilciler için de ge-
çerlidir. 

IV. VERGİ SORUMLULUĞU 

A. Kapsam 
Diğer hukuk kollarında yerine göre çeşitli anlamlara ge-

lebilen sorumluluk kavramı vergi hukukunun en önemli mües-
seselerinden birini oluşturur. Medeni hukukta sorumluluk ve-
rilen bir zararın tazminini ya da bir malvarlığına alacakları-
nın el koyabilme hakkını ifade eder. İdare hukukunda, vergi 
idaresi de dahil olmak üzere idarenin, eylemlerinden doğan za-
rarların tazmininden sorumluluğu yerine göre söz konusudur. 
Vergi hukukunda sorumluluk ise vergiyi doğuran olayla ilişkisi 
olmayan üçüncü kişilerin yasalarla, vergiye ilişkin maddî ya 
da şeklî ödevlerin yerine getirilmesi bakımından vergi dairesine 
muhatap tutulmalarını, bazı koşullarda asıl vergi borçlusu ile 
birlikte veya onun yerine geçerek vergiyi kendi malvarlıkla-
rından ödemelerini ifade eder. Başkasının vergi borcu için 
vergilendirmenin maddî-şeklî ödevlerini yerine getirmekle gö-
revli tutulan üçüncü kişilere de vergi sorumlusu denilir. 

Kural olarak sorumlu, yükümlü ile devlet arasındaki ala-
cak-borç ilişkisinde üçüncü kişi durumundadır. Bununla bir-
likte geniş anlamda ele alınırsa her vergi yükümlüsü kendi 
borcunun ayni zamanda sorumlusu sayılır; çünkü borç ve so-
rumluluk -istisnalar dışında- daima bir arada bulunurlar. İs-
tisnai durumlarda sorumluluktan sıyrılmış borçluluktan söz 
edilebilir. Örneğin zamanaşımına uğrayarak tabii borca dönü-
şen bir vergi alacağı, sorumluluğu olmayan bir borçluluğu ifa-
de eder. İdarenin alacağım talep etme, bunun için yükümlüyü 
kovuşturma olanağı kalmadığı, yani yükümlünün borçtan so-
rumluluğu kalktığı için yükümlü vergiyi ödemekten kurtulur. 
Bunun tersi de mümkündür; yani henüz borç doğmadan so-
rumluluk yaratılabilir. Gelir vergisi sistemimizde zaman zaman 
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uygulanan peşin ödeme usulünde, yükümlü işlemekte olan faa-
liyet yılının sonuçlarının kâr ya da zararla kapacağım bilme-
den, başka deyimle kendisi için henüz o yıla ilişkin vergi borcu 
doğmadan geçen yıllarda ödenen vergilere göre saptanan or-
talama bir miktarı, ileride mahsubu yapılmak üzere, peşinen 
ödemek zorundadır; böylece sorumluluk borçtan önce doğmuş 
olur. Ayni şeyi 6183 sayılı yasanın (AATUHK) ihtiyati tahak-
kuk (m. 17-20) ile ilgili hükümleri için de söyleyebiliriz. 

Sorumlunun ödevleri yalnız maddî veya şeklî edime ilişkin 
olabileceği gibi her ikisini de içeriyor olabilir. Örneğin kirala-
dığı işyerinin kira bedelinden % 25 ini keserek kiralayan adına 
vergi dairesine yatıran kiracı (GVK. m. 94) sadece yükümlüye 
ait maddi edimi yerine getirmek durumunda olan bir vergi so-
rumlusudur; şeklî ödevleri bulunmaz. Buna karşılık trafik şu-
be veya bürolarındaki memurlara bir taşıtı trafiğe kaydetme-
den önce bunun taşıt alım vergisinin ödendiğini gösteren bel-
geyi aramak görevini yükleyen hüküm (TAVK. m. 10), bu ki-
şiler açısından sadece şeklî bir ödevin yerine getirilmesini ön-
görmektedir. Küçük ve mahcurların yasal temsilcileri ise tem-
sil ettikleri kişilere ait maddî ve şeklî ödevlerin tümünü yerine 
getirmekle görevlidirler. Bazı durumlarda sorumlular vergiye 
ilişkin maddî ve şeklî ödevlerin yapılması bakımından vergi 
dairesine muhatap olmakla kalmayıp vergi yükümlüsü ile bir-
likte veya onun yerine geçerek vergi borcunu bizzat kendi mal-
varlıklarından ödemek zorunda kalabilirler. Yukarıda sözü edi-
len trafik memurları belirtilen ödevi yerine getirmedikleri tak-
dirde verginin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müteselsilen 
sorumlu tutulurlar. Vergi Usul Kanununun karnesiz hizmet er-
babı çalıştıranların sorumluluğunu düzenleyen 251 inci mad-
desinin b fıkrası ise sorumlunun yükümlünün yerine geçerek 
ödemede bulunmasına örnek gösterilebilir. Bu fıkraya göre "kar-
nesini zamanında almış ve vergisini tarh ettirmiş olan götürü 
yükümlü hizmet erbabının zamanında ödenmemiş olan vergisi 
ve gecikme zammı, yamnda çalıştığı tesbit edilen işverenden 
tahsil olunur". Burada işverenin yerine getirmesi gereken mad-
dî ya da şekli herhangi bir görevi söz konusu değildir; ancak 
asıl yükümlünün vergisini ödemediği durumlarda işveren onun 
yerine geçerek vergiyi ve gecikme zammını kendi malvarlığm-
dan ödemekle sorumlu tutulur. 
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B. Vergi Sorumluluğuna Girmeyen Durumlar 

Yukarıdaki açıklamalardan sonra vergi sorumluluğu içine 
girmeyen durumları belirlemekte yarar vardır: 

1. Y ü k ü m 1 ü n ü n k e n d i b o r c u n d a n 
s o r u m l u l u ğ u 

Her vergi borçlusu kendi borcunun ödenmesinden sorum-
ludur. Ancak Vergi hukukunda sorumluluk kavramı bu geniş 
anlamı değil, başkasının borcu için kovuşturulmayı, görevlendi-
rilmeyi öngören bir anlamı ifade etmektedir. 

2. T ü k e t i m e d a y a l ı v e r g i l e r 
Katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, 

gümrük vergisi gibi mal ve hizmetlerin fiyatlarına eklenerek 
alınan vergilerde sorumluluktan söz edilemez; çünkü bu vergi-
lerden herbirinde, vergi yükümlüsünün yasada öngörülen malı 
veya hizmeti satan kişiler olduğu açıkça belirtilmektedir. Vergi 
yükümlülüğü için gerekli olan vergiyi doğuran olayı kendi ki-
şiliğinde gerçekleştirmek ve vergi borcunu ödemek koşulları 
bu kimseler ve işletmeler bakımından birarada bulunmaktadır. 
Bunların ödedikleri vergileri müşterilere yansıtmakta olmaları, 
hatta şimdi yürürlükten kalkmış olan Gider Vergileri Kanu-
nunda (m. 36) ve İşletme Vergisi Kanununda (m. 12) olduğu 
gibi verginin müşteriye yansıtılacağının yasada hükme bağlan-
mış olması durumu değiştirmez. Katma değer vergisi, gümrük 
vergisi gibi dolaylı vergilerde gerçek vergi yüklenicisinin tü-
ketici olması bunların yasal vergi yükümlüsü sayılmasını gerek-
tirmez. Bir verginin yansıtılması büyük ölçüde fiyat mekaniz-
masına bağlıdır. Koşulları bulunmadığı zaman yasanın açık 
niyetine rağmen satıcı vergiye kendisi katlanıp onu yansıtmaz; 
ya da yansıtamaz. Vergi idaresi yükümlünün vergiyi yansıtıp 
yansıtmadığı ile ilgilenmez. Nitekim bir uyuşmazlıkta, Danış-
tay, hataen fazla ödendiği için iadesi istenilen gider vergisinin 
nasıl olsa müşteriye yansıtılmış bulunacağı, bu nedenle haksız 
bir kazanç oluşturacağı gerekçesiyle iadesini kabul etmeyen 
Maliye Bakanlığının işlemini iptal etmiş,* aynı nitelikteki bir 

* DŞ. 7. D. E. 1970/1207,  K. 1971/1118,  30.3.1971 (Yılmaz Aliefendioğlu, 
Türk Vergi Sisteminde Verginin Kaynakta Kesilmesi (Stopaj), Ankara 1975, 
S. 14). 
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başka uyuşmazlıkla ilgili kararında ise "Verginin mükellefi eş-
yayı ithal eden şahıs olup... salman verginin müşteriye intikal 
ettirilip ettirilmeyeceği hususunun nazara alınması mümkün 
değildir" demiştir.* Açıklanan nedenlerle Belediye Gelirleri Ka-
nununda yer alan ilân ve reklâm vergisi (m. 13) ile elektrik ve 
havagazı tüketim vergisinde (m. 35) bu vergilerin yükümlüsü 
ve sorumlusu ile ilgili tanımlamaların hatalı olduğunu söyleye-
biliriz. 

3. B i r d e n ç o k k i ş i n i n a y n i b o r c u n 
b o r ç l u s u o l m a s ı 

Bir vergi alacağı ilişkisinde birden fazla asıl borçlunun bu-
lunduğu durumlarda da sorumluluktan söz etmemek gerekir. 
Emlak Vergisi Kanununun 3 ve 13 üncü maddelerinde bir bina 
ya da araziye iştirak halinde sahip olanların vergiden mütesel-
silen sorumlu oldukları hükme bağlanmaktadır. Burada vergi so-
rumluları değil, vergiyi doğuran olayı birlikte gerçekleştirmiş, 
ayni borcun borçlusu olan birden fazla yükümlüler söz konusu-
dur. Medeni Kanunun 629 uncu madesine göre yasa gereğince 
veya bir sözleşme ile iştirak oluşturan kimseler birşeye malik 
olursa, herbirinin hakkı o şeyin tamamı için geçerli olacağından 
maliklerden herbirinin, bu mülke ait verginin tamamının borç-
lusu olması gerekir. Burada ayni vergi borcunun yükümlüsü 
olan birden fazla kimse bulunduğundan Emlâk Vergisi Kanu-
nunda yer alan "sorumlu olmak" deyimini geniş anlamı ile, yani 
yükümlünün kendi borcundan sorumluluğu olarak anlamak ge-
rekir. 

4. A i l e r e i s i b e y a n ı n d a e ş l e r i n d u r u m u 

Gelir Vergisi Kanununun 93 üncü maddesinde tam yüküm-
lülükte, eşlerin ve velayet altındaki çocukların yıllık beyanname 
ile bildirilmesi gereken gelirlerinin aile reisi tarafından tek be-
yanname ile bildirileceği söylendikten sonra, eşlerden herbirinin 
kendi gelirine isabet eden vergi kısmından veya bunlara tekabül 
eden cezalardan sorumlu tutulacağı öngörülmektedir. Aile reisi 
beyamnda eşlerden herbiri vergiyi doğuran olayı kendi kişiliğin-
de gerçekleştiren "asıl vergi yükümlüsü" olduğundan bu madde-

* DŞ. 7. D. E. 1971/2190,  K. 1971/2521,  29.6.1971 (Aliefendioğlu, age, s 14) 
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de teknik anlamda sorumluluktan söz edilemez; buradaki "so-
rumlu olmak" deyimini de yükümlülerin kendi borçlarından so-
rumluluğu şeklinde anlamak gerekir. Aile reisi beyanname ver-
mek, eşe ait vergi borcunu yatırmak gibi sadece şekle ilişkin 
ödevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. 

K ü l l î h a l e f i y e t t e m i r a s ç ı l a r ı n , t e ş e b b ü s l e -
r i n k ü l o l a r a k d e v r i n d e d e v r a l a n t e ş e b b ü s l e -
r i n d u r u m u 

Vergi Usul Kanunu ölüm halinde yükümlünün ödevleri-
nin mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılara geçece-
ğini ve mirasçılardan herbirinin ölenin vergi borçlarından miras 
payları oranında sorumlu olacaklarını hükme bağlamaktadır 
(VUK. m. 12). Ölüm işi bırakma hükmünde olduğundan miras-
çılar dört ay içinde ölenin vergi borçları için beyanname vermek 
ve vergilerini ödemek durumundadırlar. Küllî halefiyette miras-
çı hak ve yükümlülükleri itibarıyla tamamen ölenin hukuki du-
rumunu kazanmakta, diğer borçlarıyla birlikte vergi borcunun 
da borçlusu olmaktadır. Bununla birlikte halefiyet yoluyla öle-
nin borçlarını üstlenen kanuni ve mansup mirasçıların üstlen-
dikleri borcun asıl borçlusu mu, sorumlusu mu sayılacakları tar-
tışmaya açıktır. Mirasçı tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte 
ölenin yerine geçtiğinden, başkasının borcu için ödeme yaptığı 
fikri, diğer sorumluluk biçimlerinde olduğu kadar kuvvetli de-
ğildir. Bununla birlikte mirasçının küllî halefiyet nedeniyle ken-
disine yüklenen vergi borcu ile, vergiyi doğuran olayı kendi ki-
şiliğinde gerçekleştirmiş olmasından doğan vergi borçları ara-
sında fark vardır. Ölenin vergi borçları başlangıçta mirasçı için 
doğmamış, vergiyi doğuran olayı ölenin gerçekleştirdiği borç-
lardır. Küllî halefiyet nedeniyle vergi yükümlüsü olmada, yü-
kümlülüğün belirleyici unsurlarından olan "vergiyi doğuran ola-
yı kendi kişiliğinde gerçekleştirmiş olmak" koşulu eksik kal-
maktadır. Vergiyi doğuran olay dolaysız olarak kendi kişiliğinde 
doğmadığı, dolaylı yoldan kendisine izafe edildiği, borçluluk ve 
sorumluluk sıfatları vergiyi doğuran olay unsuru dışında ayni 
kişide birleştiği için mirasçımn hukuki durumu "sorumluluk" 
olarak nitelendirilmelidir. 

Teşebbüslerin Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39 uncu 
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maddelerinde yazılı koşullara uygun olarak yapılan birleşme-
lerinde de, ayni nedenlerle, devralan kurumun yükümlülükten 
çok sorumluluğu söz konusudur. Devralan kurum vergiyi doğu-
ran olayı kendi kişiliğinde gerçekleştiren asıl borçlu değildir; 
münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek tüm borçlarını 
ödemeyi taahhüt eden külli halef olduğu için vergiyi doğuran 
olay dolaylı olarak kendisine izafe edilmektedir. 

C. Sorumluluğun Hukuki Niteliği 

Sorumluluk, vergi yükümlülüğü gibi, kamu hukuku ilişki-
sinden doğar. Yükümlülükte olduğu gibi, yasalarla kabul edilen 
durumlar dışında sorumluluğa ilişkin özel sözleşmeler vergi 
dairelerini bağlamaz. Bu nedenle sözleşme yolu ile sorumluluk 
yaratılamaz ya da bir kimse bu yolla sorumluluktan kurtulamaz 
(Bk. KVK. m. 37-39). 

Sorumluluk, sorumluluğun ilgili olduğu vergiyi doğuran ola-
yın gerçekleşmesi ile doğar. Örneğin işveren ücret ödemesi yap-
madıkça vergi kesmek, muhtasar beyanname ile vergi dairesine 
yatırmak görevi de doğmaz. Borcun ödenmesi ile sorumluluk 
ta son bulur. Miktar olarak ta sorumluluk asıl borçla bağım-
lıdır; sorumlu olunan miktar asıl borçtan fazla olamaz. Sorum-
luluğun vergi borçluluğu ile birlikte doğup, borcun edimi ile 
birlikte ortadan kalkmasına sorumluluğun bağımlılığı ilkesi de-
nilmektedir. 

Sorumluluğun diğer bir özelliği de fer'i nitelikte oluşudur. 
Sorumlulara ancak kasıt ve ihmalleriyle görevlerini yerine ge-
tirmedikleri durumda ve vergi borcu asıl yükümlüden alına-
madığı takdirde başvurulması gerekir. Vergi Usul Kanununda 
(m. 10) sadece yasal temsilciler için öngörülen bu husus genel 
bir kural olarak düzenlenmiş değildir; bunun tüm sorumluluk 
durumları için geçerli genel bir ilke olarak kabulü sorumluluk 
kurumunun niteliği gereğidir. Borcun asıl yükümlüden isten-
medikçe sorumluya başvurulmaması gereğine sorumluluğun 
fer'iliği ilkesi denilir. 

Vergi hukukunda kişisel sorumluluğun yanında aynî sorum-
luluktan söz edilebilir. Yukarda açıkladığımız gibi aynî sorum-
lulukta eşya kendi bünyesine sıkı sıkıya bağlı bir vergi borcu-
na güvence tutulduğu için bu sorumluluk teknik anlamda so-
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rumluluktan çok kişinin kendi borcunun sorumlusu olmasını 
ifade eden geniş anlamda sorumluluğa özdeş olmaktadır. 

Sınırlı ve sınırsız sorumluluk ayırımı vergi hukukunda bu-
lunmamaktadır. Yükümlü gibi sorumlu da bütün malvarlığı ile 
sorumluluktan doğan borcu yerine getirmek zorundadır. Bunun 
bir istisnası 6183 sayılı yasanın 35 inci maddesinde yer almak-
tadadır. Limited ortaklıkların kamu borçları hakkındaki bu 
maddeye göre limited ortaklıkların, ödenmeyen ve tahsil ola-
nağı bulunmayan borçlarından dolayı ortaklar koydukları veya 
koymayı taahhüt ettikleri sermaye tutarında doğrudan doğruya 
sorumludurlar. 

Vergi Usul Kanununun ve münferit yasaların hükümleri ile 
bazan yükümlüler ile sorumlular arasında (MTVK. m. 14, TAVK. 
m. 10, HK. m. 128, DVK. m. 24), bazı durumlarda birden fazla 
sorumlunun kendi aralarında (KVK. m. 34, 6183 SK. m. 33) mad-
dî ve şeklî ödevlerin yerine getirilmesi bakımından teselsül öngö-
rülmüş, bazı durumlarda ise sorumlu doğrudan doğruya yüküm-
lünün yerine geçirilerek vergi idaresine muhatap kılınmıştır 
(VUK. m. 251/b, DVK. m. 24, 25). Sorumlunun, yasaların açık 
hükmü gereği yükümlünün yerine geçtiği durumları bazı ya-
zarlar vergide ikame olarak isimlendirmektedirler. 

D. Sorumlunun Yetkileri 

Sorumluların hak ve yükümlülükleri hakkında genel bir 
yasa hükmü bulunmamakla birlikte Vergi Usul Kanununun 
vergi yükümlüsünü ve sorumlusunu tanımlayan 8 inci mad-
desi, bu yasanın müteakip maddelerinde geçen yükümlü (mü-
kellef) deyiminin sorumluları da kapsadığını öngördüğünden 
(m. 8/4), yükümlülere tanınan hak ve ödevlerin sorumlular için 
de geçerli olduğu söylenebilir. Bununla birlikte yerleşik içtihat-
lar sorumlulara tanınan yetkilerin yükümlülerinki kadar geniş 
tutulmadığını ortaya koymaktadır. Sorumluların tarhedilen ver-
gilere karşı yargı yoluna başvurabilmeleri hususunda Yüksek 
Mahkemenin çelişik içtihatları bulunmaktadır.* Sorumluların 

* Çelişik iki içtihat için bkz: DŞ 4. D., E. 1971/5552,  K. 1972/241,  28.12.1972 
(Gelescen - Karabağ Tamer, Vergi Anlaşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Karar-
ları 1971-1973, s. 359); DŞ. 4., D., E. 1975/2007,  K. 1975/3410,  23.12.1975 (Kamer 
Genç ve Diğer Yazarlar, Mali Yargılama Usulü ve Uyuşmazlıklarına İlişkin 
Danıştay Kararlan, Ankara 1976, s. 595). 
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dava açma yetkisi gibi düzeltme isteminde bulunma yetkileri de 
tartışma konusu yapılabilir. Yerleşik içtihatlar ve Maliye Bakan-
lığının görüşü, düzeltmeye konu olan hatalı vergilendirmelerde 
sorumluların kendisinden fazla vergi istenen veya alman kişi 
olmadıkları, dolayısıyla düzeltme başvurusu yapma yetkilerinin 
bulunmadığı yolundadır.* Bu nedenle bir işveren bir hizmetli-
nin ücretinden hataen fazla vergi kestiği takdirde düzeltmeyi 
işverenin değil, ücretlinin istemesi gerekir. Vergi sorumlusunun, 
sorumlu sıfatıyla kesip yatırmak zorunda olduğu vergileri, yü-
kümlü sıfatıyla fazla ödediği için kendisine iadesi gereken ki-
şisel alacakları ile takas isteminde bulunup bulunamayacağı so-
rusunu da içtihatlar olumsuz cevaplandırmaktadır.** Bunun 
gerekçesi sorumlunun, takas istemine konu olan vergi borcunun 
yükümlüsü olmadığı, yatırması gereken vergi kesintisi ile ida-
reden olan alacağı arasında takas hakkı tanındığı takdirde bu-
nun, sorumluyu yatıracağı kesintinin yasal yükümlüsü yerine 
koymak anlamına geleceği yolundaki paylaşılması güç olan fi-
kirdir. 

E. Vergi Mevzuatımızda Sorumluluğa İlişkin Hükümler 

Vergi mevzuatımızdaki vergi sorumluluğuna ilişkin hüküm-
leri 5 grupta toplayabiliriz: 

1. M i r a s ç ı l a r ı n s o r u m l u l u ğ u 

Ölüm halinde yükümlünün ödevleri mirası reddetmemiş ka-
nuni ve mansup mirasçılara geçer ve mirasçılardan herbiri 
ölenin vergi borçlarından miras payları oranında sorumlu olur-
lar CVUK. m. 12); buna karşılık ölümle vergi cezaları düştü-
ğünden (VUK. m. 372), mirasçıların ölenin vergi cezalarından 
sorumluluğu yoktur. Mansup mirasçılar mahfuz hisseyi aşma-
mak koşulu ile vasiyetnamede mirasçı olarak belirtilen kimse-
lerdir. Külli halef durumundaki kanuni ve mansup mirasçılara 
karşılık, kendisine muayyen mal vasiyet edilmiş kimseler ve 

* DŞ. 4. D., E. 1970/876,  K. 1970/9993,  15.12.1972 (Şükrü Kızılot - Şükrü 
Avcı, Muktezalar ve Danıştay Kararlan, Ankara 1979, s. 580). 

** DŞ. 4., E. 1975/2947,  K. 1977/616,  3.3.1977 (Danıştay Dergisi, S. 28-29, 
s. 289, 290). 
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intifa hakkını seçen sağ kalan eş cüz'î halef durumundadırlar; 
bu nedenle ölenin vergi borçlarından sorumlu değildirler.* 

Tüzel kişiliğin son bulma şekillerinden biri olan sermaye 
ortaklıklarının vergisiz birleşmelerinde de gerçek kişilerdeki 
küllî halefiyete benzer bir durum doğmaktadır. Ticaret Kanu-
nuna göre Cm. 146) birleşme, iki veya daha fazla ortaklığın bir-
leşerek yeni bir ortaklık kurmalarını (m. 452) veya bir yahut 
daha fazla ticari ortaklığın mevcut diğer bir ticari ortaklığa ka-
tılmalarını (m. 451) ifade eder. İster yeni ortaklık kurulması 
yoluyla, ister devralma yoluyla olsun ortaklıkların birleşmesi, 
birleşme nedeniyle tüzel kişilikleri son bulan ortaklıkar bakı-
mından tasfiye hükmündedir ve birleşme kârı üzerinden ku-
rumlar vergisi alınır. Ancak Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39 
uncu maddelerinde öngörülen öze ve şekle ilişkin koşullara uy-
gun olarak yapılan birleşmeler vergi dışı bırakılmıştır. Bu tür 
birleşmelerde birleşilen ortaklık birleşen kurumun tahakkuk et-
miş veya edecek vergi, borçlarını ödemeyi ve diğer ödevlerini 
yerine getirmeyi taahhüt ettiğinden, birleşen kurumun tüm ver-
gi borçlarından sorumludur. 

2. A i l e r e i s i b e y a n ı n d a a i l e r e i s i n i n 
s o r u m 1 u 1 u ğ u 

Gelir vergisinde aile reisi, eşin ve küçük çocukların yıllık 
beyanname ile bildirilmesi gereken gelirlerini kendi vereceği 
tek bir beyannamede göstermek zorundadır (m. 93). Gerçi eş-
lerden herbiri kendi gelir payına düşen vergi borcunu ödemek-
le yükümlüdür; ancak aile reisi beyanname verilmesi, verginin 
yatırılması gibi şeklî görevlerin yerine getirilmesinden sorum-
lu tutulmuştur. 

3. V e r g i k e s e n l e r i n s o r u m l u l u ğ u 

Yasaların emredici hükümleri ile yaptıkları veya yapacak-
ları ödemelerden vergi kesmekle ödevli tutulanlar verginin tam 
olarak kesilip ödenmesinden ve diğer ödevlerin yerine getirilme-
sinden sorumludurlar (VUK. m. 11). Vergi kesintisinin yapıldığı 
başlıca vergiler şunlardır: 

* Bk. Tahsilat Genel Tebliği, No. 231. 
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Gelir vergisinde kamu idare ve müesseseleri, ticari ortak-
lıklar, dernekler, vakıflar ve bunların iktisadi işletmeleri, ger-
çek gelirini beyan etmek durumunda olan ticari ve zirai kazanç 
sahipleri ile serbest meslek erbabı 94 üncü maddenin 12 bent 
içinde saydığı ödemeleri yaparken vergi tevkif ederek yatır-
makla ödevli tutulmuşlardır. Örneğin sayılan kurum ve kişiler 
hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden, serbest meslek erbabı-
na yaptırılan iş karşılığında ödenen bedelden, menkul sermaye 
iratlarından vergi kesintisi yaparak yatırmak zorundadırlar. 

Kurumlar vergisinde dar yükümlü kurumlara ücret, ser-
best meslek kazancı, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı... 
gibi Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinde yazılı 
kazanç ve iratları sağlayanlar bunlardan aynı maddede belirti-
len oranlarda vergi kesip yatırmakla sorumlu tutulmuşlardır. 

Damga Vergisi Kanununa göre (m. 19) genel ve katma 
bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, iktisadi kamu te-
şekkülleri ve bankalar damga vergisine tabi ödemeleri yapar-
ken, vergiyi istihkaktan kesinti yoluyla tahsil etmekle sorumlu-
durlar. 

Veraset ve intikal vergisinde de yasada sayılan (m. 17) ban-
ka, sigorta şirketi, icra dairesi... gibi kuruluşlar bu verginin ko-
nusuna giren herhangi bir işlem dolayısıyla ödeme yaparken, 
veraset vergisinin ödendiğini gösterir belgeyi ibraz etmeyen-
lerden vergi borcuna mahsuben yasada belirlenen oranlarda 
vergi kesintisi yapıp yatırmakla sorumlu tutulmuşlardır. 

4. K a r n e s i z h i z m e t e r b a b ı ç a l ı ş t ı r a n l a r ı n 
s o r u m l u l u ğ u 

Götürü usulde vergilendirilen ticaret, sanat ve serbest mes-
lek erbabı ile götürü gider usulünü seçen gayrimenkul sermaye 
iradı sahipleri yanlarında çalışan hizmet erbabının zamanında 
karnelerini almalarını ve karnede yazılı vergiyi zamanında öde-
melerini sağlamakla sorumlu tutulmuştur (VUK. m. 251). 

5. Y a s a l t e m s i l c i l e r i n s o r u m l u l u ğ u 

Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların veya tüzel kişiliği 
olmayan kuruluşların yükümlü ya da sorumlu olmaları halin-
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de bunlara düşen görevler yasal temsilcileri veya tüzel kişiliği 
olmayan kuruluşları idare edenler veya bunların temsilcileri 
tarafından yerine getirilir (VUK. m. 10); bunların sorumlulu-
ğuna ilişkin ayrıntılar yukarıda ehliyet ve temsil konusunda 
incelenmiştir. 

\ 

6. D i ğ e r s o r u m l u l u k ç e ş i t l e r i 

— Taşıt alım vergisinin ödendiğini gösteren belgeleri ara-
madan taşıtları trafiğe kaydeden memurlar bu vergiden so-
rumlu olurlar (TAVK. m. 10). 

— Taşıt alım vergisi ödenmeden işlem yapan noterler de 
taşıt alım vergisinden sorumludur (m. 10). 

— Damga vergisinde vergiye tabi kâğıtların ödenmeyen ya 
da eksik ödenen vergisinden bu kâğıtları ibraz edenler, damga 
vergisinden muaf kuruluşlarca düzenlenen ve sadece bu ku-
rumların imzasını taşıyan kâğıtlara ait verginin ödenmemesi 
veya eksik ödenmesinden kişilerle birlikte kurumlar müteselsi-
len (DVK. m. 24), yabancı ülkelerde, Türkiye'deki yabancı el-
çilik ve konsolosluklarda düzenlenen ticari kâğıtların ödenme-
yen damga vergisinden kâğıtların taşıyıcıları sorumludurlar 
(DVK. m. 25). 

— Kamu idarelerinin her türlü alacaklarını ödemeden ve-
ya ödemek üzere pay ayırmadan tasfiye sonucu elde edileni da-
ğıtan tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler bu alacaklar-
dan şahsen ve müteselsilen sorumludurlar (6183 SK. m. 33, 
KVK. m. 34). 

— Katma değer vergisi yükümlüsünün Türkiye içinde ika-
metgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi, bulunmuyorsa 
ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
vergiye tabi işlemlere taraf olanları ya da diğer ilgili bir kişiyi 
verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir (KDVK. m. 9) .Yü-
kümlünün izlenmesinin çok güç ya da olanaksız olduğu du-
rumlarda bu hüküm uygulanabilecektir. Bu durumda yüküm-
lünün vekiü ya da iş ilişkisinde bulunduğu bir kişi vergi alaca-
ğının güvence altına alınabilmesi için sorumlu tutulabilecek-
tir. 
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V. VERGİ HUKUKUNDA TESELSÜL 

Zincirleme borçluluk ta diyebileceğimiz teselsül, birden faz-
la kişinin ayni bir borcun tamamının borçlusu olmasını ifade 
eder (BK. m. 141). Vergi hukukunda da teselsül birden fazla 
yükümlünün ayni bir verginin tamamının borçlusu olmaları 
demektir. Ancak, teselsül yalnız yükümlülere özgü bir durum 
değildir. Yükümlü (ya da yükümlüler) ile birlikte sorumlu (ya 
da sorumlular) veya sadece birden fazla sorumlular vergilen-
dirmenin maddi veya şeklî ödevlerini yerine getirmekten yahut 
cezalardan vergi dairesine müteselsilen muhatap tutulabilir. Bu 
durumları ayrı ayrı inceleyelim : 

Yükümlüler arasında teselsül birden fazla yükümlünün ay-
ni bir verginin tamamının borçlusu olmaları demektir. Vergi 
dairesi alacağını borçluların birinden tahsil ettiğinde diğerle-
rinin borcu da son bulur. Emlâk vergisinde iştirak halinde mül-
kiyette yükümlüler arasında teselsül vardır; bir bina ya da ara-
ziye iştirak halinde malik olanlar emlâk vergisinden mütesel-
silen sorumlu olurlar (m. 3, 13). 

Yükümlü ile sorumlu arasındaki teselsülde vergiyi doğuran 
olayla ilişkisi olmayan üçüncü kişiler verginin yükümlüsü ile 
birlikte verginin ödenmesinden ya da şeklî ödevlerden sorumlu 
tutulurlar. Örneğin motorlu taşıt vergisinin ödendiğini gösterir 
belgeleri aramadan motorlu taşıtların her türlü satış veya de-
vir işlemini yapan noterler, memurlar ödenmeyen ya da nok-
san ödenen vergilerden yükümlülerle birlikte müteselsilen so-
rumludurlar (MTVK. m. 13/d). Ayni şey taşıt alım vergisi için 
de geçerlidir (TAVK. m. 10). Harçlar Kanununda gerekli harç-
ları tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın ödenme-
sinden yükümlülerle müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır (m. 
128). Damga vergisinde bu vergiden muaf kuruluşlarca düzen-
lenen kâğıtlara ait damga vergisinin hiç ödenmemesi veya nok-
san ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle 
birlikte kurumlar müteselsilen sorumlu olurlar (DVK. m. 24/f. 
2) . 

Sorumlular arasında teselsül ise birden fazla sorumlunun 
vergilendirmeye ilişkin ödevlerin yerine getirilmesinden vergi 
dairesine karşı müteselsilen muhatap tutulmalarıdır. Örneğin 
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kurumların tasfiyesinde kurumun tahakkuk etmiş vergileri ya 
da davalı tarhiyat için karşılık ayırmadan ortaklara paylaştır-
ma yapan tasfiye memurları vergilerin asıl ve zamlarmdan ve 
vergi cezalarından şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar (KVK. 
m. 34, AATUHK. m. 33). 

Vergilendirmeye ilişkin özel anlaşmalar, istisnalar dışında, 
vergi dairelerini bağlamadığından vergi hukukunda teselsül yal-
nız yasadan doğar. Yükümlü ya da sorumlu sıfatıyla bir vergi-
nin ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulan kişilerden biri-
nin suç işlemesi halinde, cezaların şahsiliği ilkesi gereğince ce-
zanın sadece o kişi adına kesilmesi gerekir. Yalmz vergi bor-
cunda değil, cezalarda da teselsül olabilir. Örneğin damga ver-
gisinde maktu veya nispi vergilerle ilgili cezadan sorumlu olan-
lar birden fazla olduğu taktirde yekdiğerine müracaat haklan 
saklı kalmak üzere müteselsilen sorumlu tutulurlar (VUK. m. 
334, DVK. m. 11/f. 2). 
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5. 
Bölüm 

VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ 

I. GENEL OLARAK VERGİLENDİRME SÜRECİ 

Herhangi bir vergi borcunun doğması için ön koşul, yasallık 
ilkesinin gereği olarak bir vergi yasası hükmünün bulunması-
dır. Ayrıca bu vergi yasası hükmünün uygulanabilmesi için 
Bütçe ile ön-izin verilmiş olması, başka bir anlatımla, o ver-
gi yasasının belirli bir mali yılda uygulanacağı yolunda büt-
çe yasasında hüküm bulunması, C cetvelinde yer verilmesi zo-
runludur. Bu ön koşullar sağlandıktan sonra vergi yasası hü-
kümleri çerçevesinde vergiyi doğuran olayın ortaya çıkması ile 
yükümlü ve devlet arasında somut bir vergi ilişkisinin başla-
ması söz konusu olur. Acaba bu ilişki hangi aşamalardan ge-
çerek, nasıl biçimlenir; nasıl doğar ve nasıl sona erer? Somut 
bir vergi ilişkisi yasa hükümleri çerçevesinde ele alınıp ince-
lendiğinde bu ilişkinin doğup ortadan kalkması sürecinde çe-
şitli aşamaların yer aldığı, bu aşamalardan herbirinin belli bir 
vergilendirme işlemini karşıladığı görülür. İşte bu bölümde ver-
gilendirme işlemleri değişik türleri itibariyle yani vergilendir-
me sürecinin çeşitli aşamaları olarak incelenecektir. 

Herhangi bir somut vergi ilişkisi vergiyi doğuran olay ile 
başlar. Vergi Usul Kanununa göre, "Vergi alacağı, vergi ka-
nunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukukî du-
rumun tekemmülü ile doğar" (m. 19). Vergiyi doğuran olay 
vergilendirme işleminin sebeb unsurunu oluşturur. Vergi işle-
minde hukuki sebeb yürürlükteki yasa hükmüdür( soyut norm); 
maddî sebeb ise vergiyi doğuran olaydır (somut tip). Somut olay 
norma uygun olarak gerçekleşmişse sebeb unsuru tümüyle or-
taya çıkmış demektir. Vergiyi doğuran olay kişiliğinde gerçek-
leşmiş olan kimse yükümlü statüsüne girer. Soyut yükümlü 
statüsündeki kişinin vergi borcunun somut olarak saptanması 
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için vergi tarhı gereklidir. Verginin tarh edilebilmesi için ise 
vergi konusunun, üzerinden vergi hesaplanacak ekonomik biri-
minin, kısmının yani matrahın bilinmesi zorunludur. 

Matrah çeşitli yöntem ve tekniklere göre saptanır. Matrah 
yükümlünün beyanı ile saptanabileceği gibi, idarî bir işlemle 
de saptanabilir. Yükümlünün gerekli bilgileri yazılı ya da sözlü 
olarak vergi dairesine bildirmesi olarak tanımlayabileceğimiz 
beyan usulünde yükümlünün beyanı esas tutulmakla birlikte 
idarenin bu beyanın doğruluğunu araştırma yetkisi vardır. Mat-
rahın idarî işlem ile saptanması çeşitli biçimlerde olabilir. Bu 
konuda yapılan ilk ayırım genel-objektif matrah saptama iş-
lemleri ile özel-sübjektif matrah saptama işlemleri şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır. Genel-objektif matrah saptaması götürü 
usul uygulamasında görülür. Özel-sübjektif saptama türleri ara-
sında ikmalen, re'sen vergi tarhı ile idarece tarh işlemlerinde 
yapılan matrah saptamalarını gösterebiliriz. Götürü usulde mat-
rahın belli sınıf ve dereceler üzerinden genel olarak saptanma-
sına karşılık özel-sübjektif işlemlerde matrah ilgili yükümlünün 
durumuna göre, özel olarak saptanmaktadır. 

Çeşitli yöntemlere göre belirlenen matraha vergi oranının 
uygulanması suretiyle vergi borcunun miktarının hesaplanması 
işlemine tarh işlemi adı verilir. Tarh edilen verginin yükümlüye 
tebliğinden sonra süresinde vergi davası açılmaması ya da açı-
lan davanın reddi ile vergi borcu tahakkuk eder; ödenmesi ge-
reken bir aşamaya gelmiş olur (VUK. m. 22). Tahakkuk eden 
verginin süresinde ödenmesi, yani tahsil edilmesi üzerine ver-
gilendirme ilişkisi sona erer; o somut vergi borcu ortadan kal-
kar. 

Yukarıda anahatlarıyla anlatılan süreç, genel olarak vergi-
lendirme aşamalarımn soyut bir tablosu niteliğindedir. Uygu-
lamada ve çeşitli kanunlarda düzenleniş biçimlerine göre bu 
teorik şemaya uymayan vergilendirme işlemleri de görülebilir. 
Örneğin beyan usulüne göre alman vergilerde yükümlüye ay-
rıca tarh işleminin tebliği gerekmez; tarh ve tahakkuk aşama-
ları birlikte gerçekleşir. Bunun gibi tahakkuku tahsile bağlı 
vergilerde de tahakkuk ve tahsil aşamaları pratik olarak birbi-
rinden ayrılmaz. Vergi borcunun ortadan kalkmasında tek 
neden ödeme değildir. Kendiliğinden ödenmeyen vergiler için 

100 



tahsil aşamasında birkısım güvence mekanizmaları sağlanmış-
tır. Vergilere ilişkin ilkeler vergi cezaları bakımından da geçer-
lidir. Tarh ve tahakkuk aşamaları Vergi Usul Kanununda, tah-
sil aşaması ise Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-
nunda düzenlenmiş bulunmaktadır. Tüm bu aşamalarda ortaya 
çıkabilecek idarî ve yargısal uyuşmazlıklar ise Vergi Usul Ka-
nunu, İdarî Yargılama Usulü Kanunu ve vergi yargısı mercile-
rinin kuruluş yasalarına göre çözümlenir. 

Çeşitli aşamalara ayırarak analiz edilen vergilendirme iş-
lemlerinde hukukî niteliği bakımından en önemli olanı tarh iş-
lemidir. Bu nedenle aşağıda öncelikle tarh işleminin hukukî ni-
teliğine ve çeşitlerine eğilmekte yarar olacaktır. 

II. TARH İŞLEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

Vergi Usul Kanununun verdiği tanıma göre, "Verginin tarhı, 
vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nisbetler üze-
rinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar 
itibariyle tesbit eden idarî muameledir" (m. 20). Bu tanıma dik-
kat edildiğinde, yasanın tarh aşamasını bir idarî işlem olarak 
hükme bağladığı anlaşılır. Tarh işlemi böyle nitelendirilince ida-
re hukukunda idarî işlemler ile ilgili olarak yapılan analizlerin 
tümü bu vergilendirme işlemi için de geçerli olacaktır. Bilindiği 
gibi idare hukukunda işlemler çeşitli ölçütlere göre değişik ka-
tegorilerde toplanır. Bu işlem türlerinden, vergi konusunda önem 
taşıyan birkısmımn tarh işlemine nasıl uygulanabileceğini aşa-
ğıda göreceğiz. Böylece kitabın Giriş bölümünde vergi hukuku 
ile idare hukukunun ilişkileri ele alınırken değinilen husus, bu 
iki hukuk dalının yakınlığı ve içiçe olmaları gerçeği daha so-
mut olarak ortaya çıkacaktır. 

Bilindiği gibi idare hukukunda işlemler genel-düzenleyici 
(objektif), bireysel (sübjektif) işlemler; şart işlemler; yararlan-
dırıcı, yükümlendirici işlemler; aslî, hazırlayıcı, uygulama ile 
ilgili işlemler; sarih, zımnî işlemler; yapıcı (inşaî), belirtici (tes-
bit edici) işlemler gibi birkısım kategorilere ayrılmaktadır. Bu 
ayırımlardan bizi ilgilendirenleri, tarh işlemi açısından irdele-
yelim. 

İlk olarak, tarh işleminin bireysel (sübjektif) bir işlem ol-
duğu söylenebilir. Genel-düzenleyici (objektif) bir işlemle ver-

101 



gilendirme yetkisinin kullanılmasından farklı olarak tarh işle-
mi tek bir yükümlü hakkında tesis edilen bir işlem niteliği ta-
şır. Tarh işleminin dayanağı olan vergi yasası hükmü ise objek-
tif, kişisellikten uzak bir niteliktedir. Tarh işlemi yükümlüyü ge-
nel, kişilik dışı hukukî durumdan çıkartıp özel, kişisel bir du-
ruma sokar. Ayni işlem ile yükümlü ve vergi dairesi arasında 
sübjektif bir ilişki kurulmaktadır. Her yükümlünün vergi borcu 
miktarı farklı olduğundan vergi tarhı ile özel, kişisel durum 
ortaya çıkarılmış olmaktadır. 

Kişileri belli bir statüye sokan işlemler için kullanılan şart 
işlem ayırımı tarh işlemi için geçerli değildir. Şart işlemin ya-
rattığı etki vergi ilişkisinde vergiyi doğuran olay ile kendiliğin-
den doğmakta, kişi bu olay ile yükümlü statüsüne girmektedir. 
Öte yandan vergi tarhı bireylere belli yükümler getirici özel-
liğinden dolayı yararlandıncı değil, yükümlendirici idarî işlem-
ler kategorisine girmektedir. Ancak teşvik tedbiri olarak yapı-
lacak bir vergi indirimi, vergi muafiyeti tanınması gibi işlem-
ler yararlandıncı işlem örnekleridir. Tarh işlemi taşıdığı kesin 
ve yürütülmesi zorunlu (lâzımülicra) işlem niteliğiyle bir aslî 
işlem görünümündedir. Buna karşılık matrah saptanması, yok-
lama, arama, vergi incelemesi gibi işlemler ise aslî olmayıp, 
nihaî işlemi oluşturan tarh açısından hazırlayıcı işlemler nite-
liğindedir. Vergilendirme sürecinin çeşitli aşamalanndaki teb-
liğ işlemleri ise uygulama ile ilgili işlemler kategorisine girer. 

Çeşitli idarî işlem kategorileri içinde tarh işleminin yeri 
saptanırken vergi hukuku bakımından önem taşıyan, tartışıl-
ması gereken konu, bu işlemin yapıcı (inşaî) - belirtici (tesbit 
edici) işlemler ayıranında hangi kategoride yer aldığıdır. Eğer 
işlem yeni bir hukukî durum yaratıyorsa yapıcı nitelik taşır; 
buna karşılık yeni bir durum yaratmayıp varolan durumu sap-
tamakta ise işlem belirticidir. Tarh işleminin bu ölçüte göre ir-
delenmesinde sorunu çözümleyici unsur olarak karşımıza ver-
gi borcunun doğum zamanı çıkmaktadır. 

Vergi borcu acaba ne zaman doğar? Vergiyi doğuran ola-
yın vukuu ile mi, yoksa tarh işlemi ile mi bu ödev ilişkisi olu-
şur? Vergiyi doğuran olay ile birlikte borcun doğumu da ka-
bul edildiği takdirde tarh işlemi, varolan durumu tesbit eden, 
belirtici bir işlem niteliği taşır. Böyle değil de vergi borcu tarh 
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işlemi ile birlikte oluşuyor ise, bu durumda tarh işlemi yapıcı 
(inşai) kabul edilecektir. Bu konu vergi hukuku doktrininde tar-
tışmalıdır; tartışmalar tarh işleminin niteliğine değil, vergi bor-
cunun doğuşu, oluşumu zamanına yöneliktir. Teorik tartışma-
lar ve olması gereken hukuka uygun düzenleme önerilerini bu-
yana bırakıp soruna bir çözüm bulmak üzere pozitif hukuku-
muza eğildiğimizde, hiç olmazsa bizim hukuk sistemimiz açı-
sından konunun tartışma götürmekten uzak olduğu kolayca an-
laşılır. Vergi Usul Kanununun vergiyi doğuran olayı düzenle-
yen 19 uncu maddesinin vergi alacağı 'vergi kanunlarının ver-
giyi doğuran olayın vukuu veya hukukî durumun tekemmülü 
ile doğar' hükmü bu açıdan incelendiğinde Türk hukuk siste-
minde tarh işlemine belirtici nitelik tanındığı sonucuna varılır. 

Tarh işleminin inşaî mi yoksa belirtici mi olduğunun sap-
tanması, öğretisel olduğu kadar uygulama bakımından da önem-
li sonuçları birlikte getirir. Şöyle ki, vergi hukukunda yürür-
lükteki yasa hükümlerinin uygulanması, zamanaşımının işleme-
ğe başlaması ve ceza yaptırımlarının geçerlik kazanması gibi 
üç önemli konunun çözümünde vergi borcunun doğumu zama-
nı esas tutulur (Ceza yaptırımları bakımından bazı istisnalar 
bulunmaktadır). Vergi borcu vergiyi doğuran olay ile doğduğu-
na göre, uygulanacak yasa hükümlerinin saptanmasında, za-
manaşımının hesabında ve ceza yaptırımlarının işlemeğe baş-
lamasında vergiyi doğuran olayın vukuu zamanı esas tutula-
caktır. Böyle olmayıp da pozitif hukukumuzda tarh işlemi ya-
pıcı bir nitelik taşısa idi, yukarıda değinilen hususlarda tarh iş-
leminin tamamlanması zamanı esas tutulurdu. Başka bir an-
latımla, bu son durumda, vergiyi doğuran olay sırasında değil, 
tarh işlemi sırasında yürürlükte olan yasa hükmü o vergi iliş-
kisine uygulamrdi; zamanaşımı tarh işleminin tarihine göre iş-
lemeğe başlardı. Oysa yukarıda belirtildiği gibi, bugünkü hu-
kukî düzenleme, vergi borcunu vergiyi doğuran olaya bağlamak 
suretiyle tarh işlemine belirtici işlem niteliği vermiş olmakta-
dır. 

III. TARH İŞLEMİNİN UNSURLARI 

Tarh işleminin hukukî niteliği incelenirken vergi hukuku 
ile idare hukukunun ilişkileri yalmz işlem kategorileri konusu 
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ile sınırlı kalmamaktadır. Bunun yanı sıra idari işlemlerde sa-
katlıklar ve bu sakatlıkların idarî yolla (sakat işlemin geri alın-
ması, kaldırılması, değiştirilmesi, düzeltilmesi gibi) ya da yar-
gısal yolla (sakat işlemlerin iptali) ortadan kaldırılması konu-
lan vergi hukuku açısından da önem kazanmaktadır. Konuyu 
daha somutlaştırmak gerekirse, idare hukukunun ve idarî yar-
gılama hukukunun denetleme amacıyla geliştirdikleri, işlemle-
rin çeşitli unsurlan ve bu unsurlardaki sakatlıklar gibi incele-
me yöntemleri de tümüyle, ya da çok büyük ölçüde vergi hu-
kukunda da geçerli olabilecektir. 

İdarî yargıda işlemin düzgünlüğü ya da sakatlığının bu iş-
lemin unsurlara ayrılarak bu unsurlar itibariyle yapılması Fran-
sız doktrininin geliştirdiği bir yöntemdir. Buna göre idarî işlem 
sebeb, konu, yetki, şekil ve maksat bakımından beş unsura ay-
rılmakta, bu unsurlardan herhangi birindeki sakatlık işlemin 
iptali sonucunu yaratmaktadır. Buna karşılık Alman doktrini-
nin geliştirdiği ölçüt ise işlemin genel olarak bünyesinde yasa-
ya aykınlık taşıyıp taşımadığıdır; yasaya aykınlık ölçütü daha 
geniş olarak, hukuka aykınlık şeklinde de anlaşılmaktadır. Türk 
uygulamasında unsurlar itibariyle inceleme, denetleme gelene-
ği yerleşmiştir. Nitekim İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 
nci maddesi de iptal davalarında menfaat ihlali şartını işlem 
unsurları itibariyle belirtmektedir (m. 2/1, a). 

Bir idarî işlem olarak nitelenince, tarh işlemi bakımından 
da çeşitli unsurlar itibariyle incelemenin yapılması, denetleme-
de kolaylık sağlayabilir. Gerçi sonuçta verilecek karar işlemin 
'esas' ya da 'usul' yönünden sakat olup olmadığı, yani herhangi 
bir nedenle hukuka aykırı olup olmadığıdır. Bununla birlikte 
sırf öğretisel amaçlarla da olsa, vergi tarhı işleminin unsurlar 
itibariyle analizinde, tarh işleminin niteliğinin ve sakatlıkların 
daha iyi kavranabilmesi bakımından yarar vardır. 

Yukanda idarî işlemin beş unsurunu saymıştık. Bunlardan 
maksat unsuru prensip olarak vergilendinne işlemleri bakımın-
dan söz konusu olmaz. Daha, açık bir anlatımla, genel olarak 
tüm vergilendirme işlemleri, genel amaç olan kamu yararını 
gerçekleştirmek üzere, idarenin yapmakla görevli olduğu, ye-
rine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerini finanse et-
mek amacıyla tesis olunur. Vergi idaresinin her türlü işleminde 
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geçerli olan, bu en genel amaçtır. Kamu yararı dışında, özel bir 
yarar için vergi tarhedilmesi durumunda yetki saptırması söz 
konusu olur. Sebebi yasada açıkça belirtilmiş bir işlemin kamu 
yararı amacıyla yapılıp yapılmadığı araştırılmaz; sebeb varsa 
işlem yapılır. Yani verginin yasallığı ilkesi çerçevesinde vergi 
borcu doğarsa, vergi alınır. Böylece tarh işleminde ilke olarak 
maksat denetimi gerekmeyecektir. Sebeb unsuru kanunda açık 
değilse, işlemin genel amaç doğrultusunda tesisi gerekir. Bu du-
rumda sebeb ve maksat unsurları birbirine karışmaktadır. 

Tarh işlemini 'esas' yönünden hukuka aykırı kılan sakatlık-
lar sebeb ve konu unsurlarında ortaya çıkar. İdare hukuku öğ-
retisinde (doktrininde) sebeb unsuru idareyi bir işlem yapmağa 
yönelten etken olarak tanımlanır. Bu tanımı vergi hukukuna 
aktaracak (uygulayacak) olursak, vergiyi doğuran olay tarh iş-
leminin sebeb unsurunu karşılamaktadır. Daha önce, tarh işle-
minde sebeb unsurunu ikiye ayırmıştık: Buna göre vergi yasası 
hükmü hukukî sebebi, vergiyi doğuran olay ise maddî sebebi 
oluşturmaktaydı. Vergiyi doğuran olay belli hukukî kategoriler 
içinde gerçekleşebileceği gtibi (sözleşme yapılması, mülkiyet 
hakkının temliki ya da temellükü gibi), tümüyle fiilî olaylar 
(olgular) şeklinde de belirebilir (Bir maddî olay olarak tüketim 
ya da üretim yapılması). Başka bir anlatımla, vergiyi doğuran 
olay hukukî ya da fiilî olarak ortaya çıkabilir. İşte tarh işlemi-
nin sebeb unsurunda bir sakatlık bulunmaması için somut ola-
yın (maddî olay) soyut norma (yasa hükmü) uygun olması ge-
rekir. Başka bir deyişle norm ve maddî olay arasındaki tipiklik 
ilişkisinin doğru kurulması, işlemin sebeb unsurunda düzgün-
lük için bir zorunluluktur. Somut tip (maddî olay) vergi idare-
since yanlış nitelendirilip aslında yükümlü olmaması gereken 
bir kimseye vergi salınması, işlemi sebeb unsuru bakımından 
sakat kılar; çünkü tipiklik gerçekleşmemiştir. 

İdarî işlemde konu unsuru, işlemin doğurduğu hukukî so-
nuç olarak tanımlanır. Açık olarak hukuka aykırılık hallerinde 
konu yönünden sakatlık söz konusu olur. Gelir elde eden kişi-
den gelir vergisi alınır. Burada vergi tarhı işleminin konu un-
surunu gelir vergisi yükümlülüğü oluşturmaktadır. Gelir elde 
eden kişiden gelir vergisi yerine, örneğin servet vergisi alınması 
işlemi konu unsuru bakımından sakat kılar. Ayni şekilde gelir 
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elde eden A'dan vergi almak yerine gelir elde etmemiş olan B'nin 
vergi yükümlüsü sayılmasında işlem yine konu unsuru açısın-
dan sakat olur. Tarh işlemi, bu işleme konu olan vergi türü, 
vergi miktarı ve yükümlü bakımından kanuna uygun olmak zo-
rundadır. Bu örneklerde sebeb-konu unsurları karışmaktadır. 
Çünkü arada illiyet vardır. 

Görüldüğü gibi, tarh işleminin iki unsuru arasında bir illi-
yet bağı bulunmaktadır. Bu iki unsur arasında sebeb-sonuç iliş-
kisi doğru kurulmadığı takdirde işlem hukuka aykırı olur; 'esas' 
yönünden sakatlık taşır. Bu noktayı vergi yasalarının anlam 
bakımından uygulanması, yani yorum konusuyla birlikte dü-
şününce yukarıda belirtilen, iki unsur arasında bulunması ge-
rekli uygun illiyet bağı, tarh işleminde tipiklik ve vargı ilişkisi-
nin doğru kurulması anlamına gelir. Vergiyi doğuran olaydaki 
tipiklik ilişkisi ile vergi arasında mantık bağlantısı doğru ku-
rulmadığı takdirde, işlem sakat olacaktır. Bu oldukça soyut an-
latıma bir ölçüde daha fazla açıklık kazandırabilmek için, yo-
rum konusunun temel kavramlarını burada kısaca tekrar ele 
almakta yarar olacaktır. 

Bilindiği gibi vergilerin yasallığı ilkesi gereği, her vergi-
lendirme işleminin temelinde bir yasa hükmü bulunmalıdır (so-
yut norm). Sübjektif bir vergilendirme işleminde somut olayın 
(maddî olay) soyut norma uygun olması gerekir; bu uygunluk 
ilişkisine tipiklik adını veriyoruz. İşte vergilendirme işleminin 
sebeb unsurunu oluşturan bu tipiklik ilişkisi ile, işlemin konu 
unsuru olan ve bir mantık süreci olarak yorum işleminin so-
nucunu karşılayan 'vargı' arasındaki bağıntının doğru kurul-
ması durumunda sübjektif vergi işlemi düzgün (sahih) sayılır. 
Bağıntı yanlış kurulduğunda, işlem sakat olarak nitelenecektir. 

Yukarıdaki açıklamaları daha da somutlaştırmak üzere bir 
örnek ele alabiliriz: Soyut norm (büyük önerme, kanun hük-
mü) gelir elde edenin vergilendirilmesini öngörmektedir. Somut 
olayda (küçük önerme, maddî olay, vergiyi doğuran olay), A 
adlı kişi belli bir gelir elde etmiştir. A'nm durumu soyut norm 
kapsamına girdiğinden tipiklik ilişkisi kurulmuş olup işlem se-
beb unsuru bakımından düzgündür. Yorum ile ulaşılan 'vargı'-
da (sonuç, vergilendirme, tarh işlemi) A'dan belli miktarda ge-
lir vergisi alınması gereği ortaya çıkar. Vargıda yapılan bir 
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yanlışlık, işlemi konu unsuru açısından sakatlar. A yerine B'deıı 
vergi alınması (yükümlüde yanlışlık), belli miktar yerine daha 
az ya da çok vergi tarhı (vergi miktarında yanlışlık), gelir 
vergisi yerine bir servet ya da gider vergisi istenmesi (vergi tü-
ründe yanlışlık), işlemi konu unsuru bakımından sakat kılacak-
tır. 

İdarî usuller içinde malî usuller önemli bir yer tutmakta-
dır. Genel olarak idarî usullerin yasalaştınlmamış olmasına kar-
şılık vergiler alanında ayrıntılı usul hükümlerine yer verildiği 
görülür. Nitekim Vergi Usul Kanunu (ve ayni şekilde Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun) idarî usulün belli 
bir alanının kodu olarak nitelenebilir. Vergilendirme işlemle-
rinde usul hükümlerine sıkı sıkıya bağlanılmasınm nedeni bir 
yandan, verginin yasallığı ilkesi gereği hazine karşısında birey-
lere tanınan güvencenin sağlamlaştırılması bir yandan da ha-
zinenin vergi alacağını güvenceye bağlamak düşüncesidir. İşte 
idarî işlemin, 'usul' kategorisinde topladığımız diğer iki unsu-
runda, yetki ve şekil unsurlarında herhangi bir yanlışlık da 
ayni şekilde tarh işleminin sakatlığına (usul sakatlığı) yol açar. 
Örneğin vergi yasalarında, belli vergileri tarha (ve tahsile) yet-
kili vergi daireleri öngörülür. Tarh işleminin yetkili olmayan 
bir vergi dairesince yapılması durumunda yetki unsuru bakı-
mından sakatlık söz konusu olacaktır. Yetki, yatay-dikey; vergi 
türü itibariyle, zaman itibariyle, yer itibariyle yetki olmak üze-
re çeşitli ölçütlere göre geçerli olur. 

Vergilendirme işlemlerinde yasalarca öngörülen şekillere 
uyulmaması işlemi şekil unsuru açısından sakat kılar. Buna ör-
nek olarak yasalarda öngörülen şekil ve usul kuralları, yazılı 
şekil esası, tebligat işlemlerine ilişkin usuller gösterilebilir. Şekil 
koşullarına aykırılık talî veya aslî olmak üzere ikiye ayrılır. Tali 
şekil koşullarına aykırılık işlemi sakatlamaz. Vergi memuru-
nun ihbarnamede parafının bulunmamasını talî şekil noksan-
lığı olarak gösterebiliriz. Vergi Usul Kanuna göre, "Tebliğ olu-
nan vesikalar, esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı 
hukukî kıymetlerini kaybetmezler" (m. 108/1). Buna karşılık 
aslî şekil koşullarına aykırılık ise işlemi sakat kılar. Vergi Usul 
Kanunu bu son durumu da şöyle hükme bağlamaktadır: "...ver-
gi ihbarı ile ilgili vesikalarda mükellefin adının, verginin nevi 
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veya miktarının., vergi mahkemesinde dava açma süresinin hiç 
yazılmamış olması veyahut bu vesikaların görevli bir makam 
tarafından tanzim edilmemiş bulunması vesikayı hükümsüz kı-
lar" (m. 108/2). 

Vergi idaresi ilke olarak bağlı yetki ile donatılmış bulun-
duğundan, takdir yetkisinin geçerli olması söz konusu değildir. 
Bilindiği gibi takdir yetkisi, çeşitli çözümler arasında idarenin 
seçme serbestisi olarak tanımlanır. Vergilendirme işlemlerinde 
sınırlı olarak kullanılabilecek takdir yetkisi örnekleri arasında 
verginin tecili, mühlet verme, uzlaşma, muafiyet tanıma sayıla-
bilir. Vergiler alanındaki bu sınırlı takdir yetkisinin de kuşku-
suz genel amaç olan kamu yararı doğrultusunda kullanılması 
gerekir. İdarî işlemin çeşitli unsurları açısından takdir yetkisi-
nin geçerli olup olmadığı vergi işlemlerinde şöyle değerlendirile-
bilir : Bir kere, maksat unsurunda herhangi bir takdir kullanı-
mı söz konusu olamaz. Öte yandan yetki ve şekil unsurları ba-
kımından da takdir yetkisi geçerli değildir. Bu durumda, takdir 
yetkisinin kullanılması sebeb ve konu unsurlarına inhisar et-
mektedir. Vergi kanunlarının sebeb unsurunu belirsiz, soyut ku-
rallarla hükme bağlamış olmaları durumunda bu unsur açısın-
dan takdir yetkisinin kullanılması durumu söz konusu olabile-
cektir. Kuşkusuz bir yüküm getirme açısından bu durum vergi-
nin yasallığı ilkesi ve vergi hukukunda tipleştirmeye ilişkin 
eleştirilerle birlikte değerlendirilmelidir. Sebeb unsurunun yasa-
da açıkça belirlenmesi durumunda konu unsurunda takdir yet-
kisinin kullanılmasının örneği özellikle vergi kolaylıklarının ta-
nınmasında ortaya çıkar. Daha önce değindiğimiz gibi, gerek 
sebep gerek konu unsurunda takdir yetkisinin kullanılması ge-
nel amaç doğrultusunda olmalıdır. 

Değinilen sakatlıklar, bir tarh işleminde bulunduğu takdir-
de, bunlar işlemin yoklukla malûl (keenlemyekûn) olmasını ge-
rektirebileceği gibi, işlem yok hükmünde sayılmamakla birlik-
te, iptal edilene veya geri almana kadar şartlı geçerlilik (askılı 
geçerlilik) taşıyan, daha dar anlamıyla 'sakat' işlem olarak ad-
landırılan hukuka aykırılık durumu yaratabilir. Dar anlamıyla 
'sakat' işlem, iptal edilene ya da geri almana kadar 'askılı ge-
çerlilik' taşır. Yok hükmünde işlemde ayırıcı ölçüt bu noktada 
ortaya çıkmaktadır. Sakat işlemler idarece geri alma, kaldırma, 
değiştirme ve düzeltme yollarıyla sona erdirilebileceği gibi, iptal 
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davası ile de ortadan kaldırılabilir. Sakatlıkların giderilmesine 
ilişkin bu yöntemler ileride, vergi hukukunda uyuşmazlıkların 
çözüm yolları başlığı altında, idarî ve yargısal çözümler incele-
nirken ayrıntılarıyla ele alınacaktır. Ancak, konuyu bitirmeden 
önce ortaya atılabilecek bir soruna burada kısaca değinelim. 

Vergi dairesinin yok hükmünde ya da ağır sakatlık taşıyan 
bir tarh işlemi sonucunda belli meblağları hukuka aykırı ola-
rak tahsil etmesi durumunda, yükümlü ile aradaki vergi ödevi 
ilişkisinin niteliği acaba ne olur? Vergi dairesi, 'idare' sıfatını 
aşarak yasaya aykırı bir işleme giriştiğinde, yükümlü ile arasın-
daki kamu hukukundan kaynaklanan ödev ilişkisi nitelik değiş-
tirip bir özel hukuk ilişkisine, örneğin haksız fiil ya da sebebsiz 
zenginleşme ilişkisine dönüşebilir mi?*. Bu sorunun yanıtını as-
lında idare hukukunun vermesi gerekir. Dikkat edilirse, bu so-
runsalın, vergi hukuku, idare hukuku ve borçlar hukuku ilişki-
lerini bir yumak şeklinde bünyesinde taşıdığı anlaşılır. Sorun-
sala yaklaşım ve çözüme göre vergi yargısı, idarî yargı ve adli 
yargının görev alanlarının yanı sıra özellikle vergi hukuku ve 
özel hukukta dava açmada olduğu gibi birkısım hak düşürücü 
sürelerin nasıl işleyeceği de doğal bir sonuç olarak saptanabi 
lecektir. 

IV. TARH İŞLEMİNİN ÇEŞİTLERİ 

Daha önce değindiğimiz yöntemlere göre matrah ya yü-
kümlüce ya da idarece saptanmaktadır. Sözkonusu matrah sap-
tama yöntemlerine koşut olarak, saptanan matrahlar üzerin-
den yürütülen tarh işlemleri de belli kategorilerde toplanabilir. 
Vergi Usul Kanununun getirdiği düzenlemeye uygun biçimde, 
tarh işlemlerini altı kategoride toplayabiliriz : 

D Beyana dayanan tarh 
2) İkmalen vergi tarhı 
3) Re'sen vergi tarhı 
4) İdarece vergi tarhı 
5) Tahrire dayanan tarh 
6) Düzeltme yoluyla tarhiyat 

* Bkz: DŞ. 4. D; E. 76/1861,  K. 77/931,  T. 6.4.1977 (Danıştay Dergisi, S. 28-29, 
1978, S. 326-28). 
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Belirtilen kategorilerden ilk dördü aşağıda ana hatlarıyla 
incelenecektir. Bunlar dışında kalan son iki türe kısaca burada 
değinelim. Tahrire dayanan tarh usulü Vergi Usul Kanununda 
halen yer almakla birlikte, uygulamadan kalkmış eski bir yön-
temdir. Emlâk Vergisinde 1970 yılında yapılan değişikliğe ka-
dar uygulanan bu usulde yükümlülerin bireysel beyanları ye-
rine vergi matrahları idarece saptanmakta idi. Düzeltme yoluy-
la tarhiyat ise, düzeltme işleminin doğal bir sonucu olarak, ön-
ceki hatalı vergilendirmenin yerine doğru işlemin konulmasına 
ilişkin bir işlemdir; bu konu vergi hataları ve düzeltme bölü-
münde ayrıntılı incelenecektir. 

A. Beyana Dayanan Taıh 

İdeal bir vergi sisteminin yöntemi olarak niteleyebileceği-
miz beyana dayanan tarh işleminde vergi matrahı yükümlüce 
saptanıp bildirilir. Bu bildirim bir itiraf niteliği taşımakla bir-
likte ayrıca vergi dairesi tarafından denetlenir. 

Yükümlüler ilke olarak kendi beyanları üzerine yapılan tar-
hiyata karşı dava açamazlar. İşlemde vergi hatası bulunması ve 
ihtirazi kayıtla beyan durumları bu ilkenin istisnalarını oluş-
turmaktadır. 

Türk vergi sisteminde gelir, kurumlar, veraset ve intikal, 
emlâk, katma değer vergileri gibi belli başlı vergilerde beyan 
usulü asıldır. Örneğin Gelir Vergisi Kanununa göre, "Hilâfına 
hüküm olmadıkça, gelir vergisi mükellefin veya vergi sorumlu-
sunun beyanı üzerine tarh olunur" (m. 83). Bu madde hükmün-
de açıkça görüldüğü gibi, yükümlülerin yanı sıra vergi sorum-
lularına beyan usulünde bir şeklî ödev olarak beyanda bulun-
ma zorunluluğu söz konusu olabilir. Örneğin gelir vergisinde 
stopaj sorumlularının yaptıkları vergi tevkifatmı muhtasar be-
yanname ile bildirmeleri gerekir (GVK. m. 94, 98). Sorumlunun 
beyanı ile gerçekleştirdiği işlevi bir tür tanıklık olarak kabul 
edebiliriz. 

Beyan usulünde yükümlünün yazılı veya sözlü beyanı üze-
rine vergi tarh edilir. Aslolan yazılı beyandır; istisnaî olarak 
sözlü beyan uygulamasına da pozitif hukukumuz yer verir. Bu-
nun bir örneğini Emlak Vergisi Kanununun köylerde sözlü be-
yana olanak tanıyan 25 inci maddesinde görebiliriz. 
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Beyaıı usulünde tarh işlemi ile tahakkuk aşaması birlikte 
gerçekleşir. Matrah bizzat yükümlüce saptanmış bulunduğun-
dan, yükümlünün kendi saptanması üzerine yapılacak tarh iş-
lemine ilke olarak bir itirazının bulunmayacağı gerekçesiyle bu 
usulde vergi, tarhiyatla birlikte tahakkuk da etmiş sayılır-, be-
yan üzerine tahakkuk fişi kesilir. Böylece vergilendirme süre-
cinin ayrı birer teknik aşaması olarak düşünülen tarh-tebliğ-ta-
hakkuk aşamaları ayni anda tamamlanmış olmaktadır. 

îdeal bir vergilendirme sisteminin tekniği olarak nitelediği-
miz beyan usulünde yükümlünün beyanı asıl olmakla birlikte 
vergi dairesinin de bunu ayrıca denetlediği yukarıda belirtil-
miştir. Vergi idaresinin zayıf olması durumunda beyanın doğ-
ruluğunu araştırma işlevi kuşkusuz yeterince yerine getirile-
mez. Yükümlü ile vergi idaresi arasında objektif iyiniyet kural-
larına dayanan, yakın işbirliği sağlandığı ölçüde sistem iyi işle-
yecektir. Matrahın eksik bildirilmesi ya da tümüyle gizlenmesi 
durumlarında vergi idaresi yükümlünün yerine geçerek mat-
rahı saptayacaktır. İdarenin yasal koşullara göre saptayacağı 
matrah bütünü ya da matrah farkı üzerinden tarhiyata gidildi-
ğinde aşağıda anahatlarıyla incelenecek olan ikmalen ve re'sen 
vergi tarhı yöntemleri işletilmiş olur. 

B. İkmalen Vergi Tarla 

Ek ya da tamamlayıcı vergi tarhı olarak da adlandırılan bu 
işlem, beyan usulünde belli bir vergi tarhiyatmdan sonra ortaya 
çıkan ve idarece saptanan matrah farkı için yapılan bir vergi-
lendirmedir. Vergi Usul Kanununa göre "İkmalen vergi tarhı, 
her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu 
vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defler, kayıt ve bel-
gelere veya kanunî ölçülere dayanılarak miktarı tesbit olunan 
bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh 
edilmesidir" (m. 29). İkmalen vergi tarhı için gerekli iki koşul 
madde metninden çıkartılabilir. Buna göre ikmalen vergi tarhı-
na gidilebilmesi için a) Daha önceden bir vergi tarh edilmiş ol-
ması, b) ek tarhiyatta matrah ya da matrah farkının defter 
kayıt ve belgeler gibi maddî delillere ya da kanunî ölçülere gö-
re saptanması gerekir. Örneğin yükümlü beyan dönemi içinde 
beyannamesini vermiş ancak defter, kayıt ve belgelerinde ya-
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pılan inceleme sonucunda gelirini eksik gösterdiği anlaşılmışsa 
bu maddî delillerden ortaya çıkan matrah farkı üzerinden ek 
vergi tarh edilecektir. Ayni şekilde matrah farkı ortalama kâr 
haddi, asgarî gayrisafî hasılat, asgarî zirai kazanç gibi kanunî 
ölçülere dayanılarak ortaya çıkartılabilir; emlâk vergisi uygu-
lamasında görüldüğü üzere gayrimenkullerin değerlendirilmesi 
konusunda yine yasa ile öngörülmüş ölçülere göre bulunan mat-
rah farkı üzerinden tamamlayıcı vergi alma yoluna gidilebilir. 
İkmalen vergi tarhımn yanı sıra vergi cezalarına ilişkin hüküm-
ler de ayrıca uygulanacaktır. 

İkmal tarhiyatı ihbarname ile yükümlüye bildirilir (VUK. 
m. 34). Yükümlünün dava hakkım kullanıp kullanmamasına 
ya da açılan davanın sonucuna göre tarh işlemi tahakkuk eder, 
kesinleşir, ya da iptal edilir (terkin edilir). Görüldüğü gibi 
yükümlünün beyanına dayalı tarhiyattan farklı olarak ikma-
len vergi tarhında verginin tahakkuku, tarh işleminden ayrı 
bir aşama biçiminde karşımıza çıkıyor. Bunun nedeni ikmal 
tarhiyatmda matrahın saptanması konusunda inisyatifin vergi 
idaresinde bulunmasıdır. 

C. Re'sen Vergi Tarhı 

Matrahın maddî delillere, kanunî ölçülere dayanılarak kıs-
men ya, da tamamen saptanmasına olanak bulunmayan durum-
larda ve zamanında beyanname verilmemesi gibi birkısım ya-
sal koşullar gerçekleştiğinde matrah yine idarece saptanıp re'sen 
vergi tarhı yoluna gidilir. Vergi Usul Kanunu bu tarh işlemini 
şöyle tanımlıyor: "Re'sen vergi tarhı, vergi matrahının tama-
men veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanunî ölçü-
lere dayanılarak tesbitine imkân bulunmayan hallerde takdir 
komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi 
yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme rapor-
larında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi 
tarh olunmasıdır" (m. 30, 2791 sayılı kanunla değişik birinci 
fıkra). Vergi Usul Kanunu yukarıda verilen tanımın yanı sıra 
hangi durumlarda re'sen tarh için gerekli koşulların varsayıl-
dığmı 30 uncu maddesinde 6 bentte saymaktadır. Örneğin, ya-
sal süre içinde vergi beyannamesinin verilmemiş olması; süre-
sinde verilen beyannamede matraha ilişkin bilgilerin gösteril-
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memesi; kanunen tutulması zorunlu defterlerin tutulmaması, 
tasdik ettirilmemiş olması ya da inceleme elemanına ibraz edil-
memesi; defter kayıtlan ve ilgili belgelerin noksan, usulsüz ve 
karışık olması; ziraî kazançlarda götürü gider usulüne tâbi 
birkısım yükümlülerce giderlerinin belgelendirilmemesi; def-
ter ve beyannamelerin gerçeği yansıtmadığı yolunda delil bu-
lunması gibi durumlar, re'sen vergi tarhını gerektiren yasal ko-
şullar arasındadır (VUK. m. 30/2, 2365 sayılı kanun ile değişik 
şekli). 

Re'sen vergi tarhım gerektiren yasal koşullar bulunduğu 
takdirde matrah ya takdir komisyonunca saptanır; ya da vergi 
inceleme elemanının raporunda gösterdiği miktar re'sen tak-
dir olunmuş matrah sayılır (m. 30/1, 2791 sayılı kanunla deği-
şik şekil). Re'sen vergi tarhının yam sıra ilgili hükümler çer-
çevesinde ayrıca ceza da kesilir. İkmalen tarhiyatta olduğu gibi 
re'sen tarh işleminde de vergi idaresi inisyatif kullandığından, 
tarh işleminin kendiliğinden tahakkuku esası geçerli değildir. 
Re'sen tarhiyat, yükümlünün dava hakkını kullanabilmesi için 
ihbarname ile tebliğ edilir (VUK. m. 34). 

D. Verginin İdarece Tarhı 

Yükümlünün vergi borcuna ilişkin ödevlerini yerine getir-
mediği ve Vergi Usul Kanununa göre re'sen ve ikmalen tar-
hiyatm geçerli olmadığı birkısım durumlarda matrah yine ida-
re tarafından saptanır. Bu tarh işlemi türünü idarece yapılan 
diğer matrah saptama yöntemlerinden ayıran nokta, idarece 
tarh usulünün beyan esasının uygulanmadığı durumlarda söz 
konusu olmasıdır. Vergi Usul Kanununun verdiği tanıma göre, 
"Verginin idarece tarhı; 29 uncu ve 30 uncu maddeler dışında 
kalan hallerde, mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanun-
lan ile muayyen zamanlarda müracaat etmemeleri veya ayni 
kanunlarla kendilerine tahmil edilen mecburiyetleri yerine ge-
tirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilemeyen verginin ka-
nunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir". 
(Mükerrer m. 30). Örneğin gelir vergisinde götürü usulde, kar-
ne esasıyla vergilendirmeye tâbi bir yükümlü zamanında vergi 
dairesine başvurmamış ise, durum vergi yoklamasında anla-
şıldığında, düzenlenen yoklama fişine dayanılarak vergi ida-
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rece tarh edilir. Kuşkusuz yasal koşullara göre ceza yaptırımı 
da söz konusu olabilecektir. Bu tarh türünde verginin ihbarna-
me ile tebliğinin yanı sıra yasa ayrıca ilân esasım da kabul 
etmiştir (VUK. Mükerrer m. 30/3-5). 

V. VERGİ TARHINDA ÖN İŞLEMLER 

A. Genel Açıklama 

Verginin idarece tarh edildiği işlem türlerinde (re'sen, ik-
malen, verginin idarece tarhı gibi), beyana dayalı tarhiyatın 
aksine, matrah vergi dairesince saptanır. Matrahın idare tara-
fından saptanması, aslî işlem olan vergi tarhına hazırlayıcı 
işlem niteliği taşır. Vergi alınmasında aslî idarî işlem, yani kesin 
ve yürütülmesi zorunlu (lâzımülicra) işlem tarh işlemidir. An-
cak kendisi hazırlayıcı nitelikteki matrah saptaması için de 
birkısım ön işlemlere, ön inceleme ve çalışmaya gerek vardır. 
Bunlar arama, yoklama, inceleme, bilgi toplama gibi vergi dai-
resinin vergi kaçağını yakalamasına yönelik araştırma eylem 
ve işlemleridir. İnce bir çözümlemede, bu son sayılanlar da, 
matrah saptama işleminin hazırlayıcı işlemleri olmaktadır. Bun-
ları, tarha hazırlayıcı matrah saptama eyleminin hazırlayıcı 
işlemleri şeklinde karışık bir ifade ile betimleme yerine, kısa-
ca idarece vergi tarhında 'ön işlemler' başlığı altında toplamak 
daha uygun olacaktır. İdarenin harekete geçmesini sağlayan, 
Vergi Usul Kanununun Birinci Kitap Yedinci Kısmında dü-
zenlenen bu ön vergilendirme işlemlerini aşağıda anahatlarıyla 
inceleyelim. 

B. Yoklama 

Vergi Usul Kanununa göre yoklama, vergi idaresinin yü-
kümlüleri ve yükümlülükle ilgili maddî olayları, kayıtları ve 
konuları saptamaya yönelik araştırma işlemleridir (m. 127, 2365 
sayılı kanunla değişik şekil). Örneğin veraset vergisinde beyan 
konusu bir gayrimenkulün varlığının yerinde saptanması, ge-
lir vergisinde serbest meslek erbabının işe başladığının işyerin-
de araştırılması ya da işi bırakma bildiriminin doğruluğunun 
yine işyerinde araştırılması, herhangi bir gayrimenkulün kira-
ya verilip verilmediğinin soruşturulması yoklama işleminin ko-

114 



\ 

nusunu oluşturur. Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye 
bildirilmez; yoklama her zaman yapılabilir (VUK. m. 130). Yok-
lama sonucu tutanak niteliğindeki yoklama fişine geçirilir; bu 
fiş ilgili kişiye imzalatılıp bir nüshası da ona verilir (VUK. m. 
131, 132). Toplu yoklama için yasada ayrıca hüküm getiril-
miştir (VUK. m. 133). 

C. İnceleme 

Bu işlem, beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğ-
ruluğunu sağlamak amacıyla yükümlünün defter kayıtları, bel-
geleri ve envanteri üzerinden yapılan derinlemesine bir araş-
tırmadır. Vergi Usul Kanununa göre incelemeye tâbi olanlar, 
yasa ile öngörülen defter ve hesapları tutmak, evrak ve belge-
leri muhafaza ve gerektiğinde ibraz etmek zorunda olan ger-
çek ve tüzel kişilerdir (m. 137). Kanun inceleme yapmaya yet-
kili denetim elemanları olarak hesap uzmanları ve yardımcı-
larını, maliye müfettişleri ve yardımcılarını, gelir kontrolörleri-
ni, ilin en büyük malmemurunu, kontrol memurlarını ve vergi 
dairesi müdürlerini saymıştır (VUK. m. 135). İnceleme zamanı-
nın önceden haber verilmesi zorunlu değildir; ancak yükümlü-
nün hazırlık yapması gerekli ise haber verilir. İnceleme yüküm-
lünün işyerinde ya da vergi dairesinde yapılabilir. Kanun, sonu-
cu alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere tahakkuk 
zamanaşımı süresi içinde inceleme yapma olanağı tanımakta-
dır (m. 139). İnceleme ile ilgili usul ayrıntılı hükümlerle düzen-
lenmiştir (VUK. m. 134-141). 

İnceleme sonucunda gerektiğinde vergilendirme ile ilgili 
olaylar ve hesap durumları tutanakla saptanır; varsa ilgililerin 
itirazları da bu tutanağa geçirilir (VUK. m. 141). Vergi Usul 
Kanununun 30 uncu maddesine göre, inceleme elemanının ra-
porunda belirtilen matrah farkı üzerinden, ayrıca takdir ko-
misyonuna sevketmeden, re'sen vergi tarh edilebilmektedir. 

D. Arama 

Vergi Usul Kanununun 142-147 nci maddelerinde düzenle-
nen arama, bir ihbar ya da inceleme sonucu vergi kaçırdığı yo-
lunda kuvvetli belirtiler bulunan kişinin ve olayla ilgili bulunan 
üçüncü kişilerin nezdinde ve üzerlerinde vergi kaybı ve vergi 
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suçuna ilişkin delillerin toplanması için yapılan bir araştırma-
dır. Ceza yargılama hukukunun delil toplama araçlarından bi-
ri olan bu yol böylelikle vergi usulünde de yer almış bulunmak-
tadır. Nitekim Vergi Usul Kanunu arama ile ilgili olarak hak-
kında hüküm bulunmayan durumlar için Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa açık atıfta bulunmaktadır (m. 147). Anayasal 
kişi hakları ile doğrudan ilgili bu konuda ceza yargılama usu-
lüne paralel bir düzenleme yasada kabul edilmiştir. Buna göre, 
arama için inceleme elemanının sulh yargıcından karar al-
ması zorunludur (VUK. m. 142/2). Aramanın ilgili kişilerin nez-
dinde ve üzerinde yapılabileceği hükmünden (VUK. m. 142/1), 
kişinin üzeri olduğu gibi konutu ve işyerinin de arama kararı 
ve uygulaması kapsamına girdiği anlaşılmaktadır. Arama so-
nucunda elkonulan defter ve belgeler en geç üç ay içinde ince-
lenir. Haklı nedenler varsa sulh yargıcı bu süreyi uzatabilir 
(VUK. m. 145). İnceleme ve arama sırasında denetim elemanın-
ca belli vergi suçlarını (VUK. m. 344/1-6) oluşturan maddî un-
surlar bulunduğu takdirde durum Cumhuriyet Savcılığına in-
tikal ettirilir (VUK. m. 367). Arama sırasında vergi suçu dışın-
da Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde bu-
lunan, suç oluşturabilecek sair hususların adlî mercilere inti-
kal ettirilmesi ise ceza yargılama usulünün genel hükümleri ile 
diğer özel yasa hükümlerine tâbidir. 

E. Bilgi Toplama 

Vergi Usul Kanunu vergi idaresine, yükümlü ile ilgili araş-
tırmalarını yürütürken yükümlüden, yükümlü ile herhangi bir 
işlem yapan üçüncü kişilerden, kamu idare ve müesseselerin-
den bilgi alma yetkisini tanımaktadır. 148 inci maddeye göre, 
"Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler, mükelleflerle muame-
lede bulunan gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığının veya 
vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgi-
leri vermeye mecburdurlar". Madde hükmünden anlaşılacağı 
gibi, doğrudan yükümlü sıfatını taşıyan kişinin yanı sıra onun-
la işlem yapan üçüncü kişiler için de bilgi verme ödevi öngö-
rülmektedir. Örneğin ticarî kazancının gerçek miktarı araştı-
rılan bir müteahhidin daire sattığı kişilerden daireleri satın al-
ma bedelleri sorulabilir. Kuşkusuz üçüncü kişilerin vereceği 
bilgi Vergi Usul Kanununun isbat ile ilgili hükmü çerçevesin-
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de delil niteliği taşıyacaktır (m. 3/B, f. 2). Öte yandan yasa, 
kamu idare ve müesseselerine ayrıca devamlı olarak bilgi ver-
me ödevini yüklediği gibi, sulh yargıcı, icra, nüfus ve tapu me-
murları, konsoloslar, muhtarlar, banka, banker ve şirketler ile 
emanet kabul eden gerçek ve tüzel kişilere de ölüm olaylarım 
ve intikalleri belli sürelerde vergi dairesine bildirme zorunlu-
luğunu getirmektedir (VUK. m. 149, 150). 

Bilgi vermekten çekinme hakkına sahip olanlar yasada ay-
rıca belirtilmiştir. Buna göre haberleşmenin gizliliği ilkesi ge-
reği Posta Telgraf ve Telefon İdaresi; mesleklerinin icrası ne-
deniyle öğrenip açıklamama yükümü altında bulundukları mes-
lek sırrı dolayısıyla doktor, avukat gibi birkısım serbest mes-
lek erbabı ve CMUK nun 88 inci maddesi kapsamına giren du-
rumlar için bilgi verme yükümü geçerli değildir (VUK. m. 151). 
Yasanın çekinme olanağı tanımadığı durumlarda bilgi verme 
yükümünü yerine getirmeyenlere uygulanacak yaptırımlar 
Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 ve 361 inci maddelerin-
de hükme bağlanmıştır. Sözkonusu yaptırımlar arasında özel 
usulsüzlük cezası, para cezası ve hapis cezası bulunmaktadır. 

F. Takdir Komisyonlarınca Matrah Saptanması 

Takdir komisyonları yetkili makamlarca istenen matrah ve 
servet takdirlerini yapmakla görevli, vergi idaresi ve yüküm-
lü kesiminin temsilcilerinden oluşan sürekli ya da geçici ko-
misyonlardır (VUK. m. 72-76, 2686 sayılı yasayla değişik şekil). 
Komisyonların matrah saptama konusundaki görevleri iki ana 
noktada toplanır: Genel-objektif nitelikteki matrah saptama-
ları, bireysel-sübjektif nitelikteki matrah saptamaları. Daha ön-
ce değindiğimiz bu yöntemlerden birincisi götürü usule giren 
matrahlar için, ikincisi ise tek yükümlü hakkında ikmalen, 
re'sen ya da idarece vergi tarhına gidildiğinde söz konusu olur. 
Emlâk vergisinde arsalar için kabul edilen asgarî birim değer-
lerinin saptanması da bu komisyonların görevine giren yeni 
bir genel matrah saptama işlemi olmaktadır (VUK. m. 72, 74, 
2686 sayılı yasayla değişik şekil). 

Vergi Usul Kanunu takdir komisyonlarına inceleme yetkisi 
vermiştir (m. 75). Dolayısıyla komisyonlar ilgililerden açıkla-
ma ve bilgi isteyebilir (VUK. m. 148). Ayrıca bilirkişiye başvur-
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ma yetkisi de kanunda açıkça belirtilmiştir (VUK. m. 75/2, 
2375 sayılı yasayla değişik şekli). Buna karşılık vergi mahre-
miyetine uyma, yakınları ile ilgili işlere bakamama gibi yüküm-
ler takdir komisyonu üyeleri için de geçerlidir (VUK. m. 5, 6). 

İdarenin üç, yükümlü kesiminin iki temsilcisinin oluştur-
duğu karma niteliği ile takdir komisyonları merkezî idare hi-
yerarşisi dışında yer alan kuruluşlardır. Vergi idaresinin ko-
misyon kararlarını değiştirme yetkisi yoktur; ancak bu karar-
lara karşı dava açılabilir. Takdir komisyonlarınca verilen ka-
rarların niteliği, üzerinde durulmağa değer bir konudur. Bu 
kararlar idarenin iç işlemi özelliği göstermez; çünkü komisyo-
na yükümlü temsilcileri de katılmaktadır. Komisyonlar mah-
keme niteliği taşımadıklarından, kararları organik bakımdan 
yargısal işlem olmadığı gibi, işlevsel bakımdan da uyuşmazlık 
ve kesin hüküm unsurları taşımazlar. Takdir komisyonu sap-
tamalarına karşı yükümlülerce doğrudan uyuşmazlık çıkartı-
lamaz. Komisyonun saptadığı matrah üzerinden vergi dairesi-
nin tarh ettiği vergi uyuşmazlık konusu yapılır. Burada, ke-
sin ve yürütülmesi zorunlu idarî işlem vergi tarhı olmaktadır. 
Bu durumda takdir komisyonlarının işlevi uzmanlığa dayanan, 
teknik bir düşünce ve saptamadan ibaret kalmakta-, vergi tarhı 
işlemine hazırlayıcı ön işlemler arasında yer almaktadır. Bu 
şekliyle takdir komisyonu kararları bilirkişi kararlarına ben-
zemekle birlikte, arada bazı farklar vardır. Komisyonların ay-
rıca bilirkişiye başvurma yetkisine yukarıda değinmiştik. An-
cak vergi yargısında bilirkişi konusunda İdarî Yargılama Usu-
lü Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa yollamada 
bulunmuştur. Bu yollama nedeniyle ortaya çıkan farklar şöyle 
özetlenebilir: Bilirkişi reddedilebilir; takdir komisyonu üyeleri 
için bu konuda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bi-
lirkişinin tarafları dinleme yetkisinin olmamasına karşılık tak-
dir komisyonunun inceleme yetkisi bunu da içermektedir. Yar-
gıç gerek gördüğünde ikinci bir bilirkişiye başvurabilir; vergi 
dairesi komisyon kararma karşı yeniden ayni yola gidemez. 
Bilirkişi kararları yargıcı bağlamaz; oysa vergi dairesi komis-
yon kararı ile bağlı olup buna karşı ancak mahkemeye baş-
vurabilir. Vergi dairesi bakımından bağlayıcı olan komisyon 
kararı vergi yargıcı açısından ise bir takdirî delil niteliğindedir. 
Vergi yargıcı gerekli gördüğünde komisyon kararma konu olan 
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husus için bilirkişiye başvurabilir. Takdir komisyonunca ya-
pılan saptama üzerine tarh edilen vergiye karşı dava açtığı 
takdirde komisyon saptamasının yanlışlığını isbat yükü yü-
kümlüdedir. Ayni konuda bilirkişiye gidilmesini yükümlü de 
mahkemeden talep edebilir. 

VI. TEBLİĞ 

Vergilendirme sürecinde, tarh işleminden sonra gelen 
önemli aşama tebliğdir. Yükümlünün, adına salman vergiden 
haberdar olması için tarh işleminin kendisine bildirilmesi ge-
rekir. Bu resmi bildirimden sonra yükümlü ya borcu kabul 
edip öder ya da işleme karşı hukukî yollara başvurur. Daha 
önce idarî işlem türleri üzerinde dururken tebligatın uygula-
maya ilişkin işlemler kategorisinde yer aldığını belirtmiştik. 
Uygulamaya ilişkin bu işlemler tarhtan sonra vergi borcunun 
daha somutlaşması, iyice belirginleşmesi bakımından tahak-
kuk aşaması ile bir köprü kurduğundan vergilendirme süre-
cinde büyük önem taşır. Bunun gibi idarî ve yargısal sürelerin 
işlemeğe başlamasında da belirleyici unsur tebliğ tarihi ol-
maktadır. Tarh işleminin yanı sıra vergilendirmeye ilişkin çe-
şitli belgeler, yazılar, belli ödevlerin ifası için vergi dairesince 
yapılan bildirimler de tebligata tâbidir. Ayni şekilde yargıla-
ma aşamasında çeşitli yargısal işlemler ve kararlar tebliğ usul-
leri çerçevesinde ilgililere bildirilir. 

Tebligat Kanunu, Türk hukukunda tebliğ işlemlerini dü-
zenleyen bir genel yasa olarak yer almıştır. Ancak vergilen-
dirme işlemi kişilerin temel hak ve özgürlükleriyle yakından 
ilgili olduğundan bu konuda bazı özel düzenlemeler getirilmiş-
tir; Vergi Usul Kanunu vergilendirme sürecine ilişkin tebligat 
işlemlerini özel hükümlere bağlamaktadır (m. 21, 93-109). Es-
kiden Vergi Usul Kanununda yer alıp yükümlü lehine olan çok 
sıkı tebligat hükümleri 1981 yılında yapılan değişikliklerle ida-
re lehine bir ölçüde kolaylaştırılmıştır. 

Vergilerin tarh ve tahakkuk aşamalarında Vergi Usul Ka-
nununun tebligata ilişkin hükümleri geçerlidir. Tahsili düzen-
leyen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 8 inci maddesinde yapılan açık atıf gereği, bu aşa-
mada da Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Böy-
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lece, vergilendirme sürecine ilişkin tüm idarî aşamalarda Ver-
gi Usul Kanununun tebligat hükümleri esas tutulmuş olmak-
tadır. Buna karşılık vergilendirme sürecinin herhangi bir aşa-
masında yargı uyuşmazlığı çıktığı takdirde tebligat işlemleri 
İdarî Yargılama Usulü Kanununun 60 mcı maddesi uyarınca, 
Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

İdarî işlemlerin şekil unsuru bakımından sakatlık taşıma-
ması için şekil koşullarına uyulmasının önemini daha önce 
vurgulamış, malî usullerde şekil konularının ayrıntılı yasal dü-
zenlemelere tâbi tutulduğunu belirtmiştik. Buna göre bir vergi-
lendirme işleminin tebliğinde yasa hükümlerine uymamak, iş-
lemi ilke olarak sakat kılacaktır. Ancak Vergi Usul Kanunu 
tebligat işlemlerinde esasa etkili olan ve esasa etkili olmayan 
hatalar ayırımım yaparak bunlardan yalnız birincilerin işle-
mi hükümsüz kılacağını kabul etmektedir (m. 108). 

Vergi Usul Kanununa göre, "Tebliğ, vergilendirmeyi ilgi-
lendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar ta-
rafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilme-
sidir" (m. 21). Bu tanımdan anlaşılacağı gibi vergi ihbarname-
leri, ceza ihbarnameleri, vergi dairesince belli ödevlerin yerine 
getirilmesi için yapılan bildirimler, takdir komisyonu karar-
ları, yoklama fişleri, inceleme raporları, düzeltme fişleri, yargı 
kararları ve çeşitli yargısal işlemler, uzlaşmaya ilişkin tutanak-
lar tebligat kapsamına girer. Buna karşılık beyana dayalı tar-
hiyatta tahakkuk fişinin ayrıca tebliği gerekmez (VUK. m. 25, 
93). Kanun ayrıca bazı durumlarda belli işlemlerin tebliğ yeri-
ne geçeceğini de belirtmiştir. Örneğin gelir vergisinde götürü 
usulde ödenecek vergiler karneye yazılmak suretiyle tebliğ 
olunmuş sayılır (VUK. m. 109). 

Tebliğ işleminde yazılı şekil esastır. Tebligat yükümlüye, 
yasal temsilciye, umumî vekile, ceza muhatabına, tüzel kişiler-
de yasal temsilcilere, tüzel kişiliği olmayan kuruluşlarda ida-
reci veya temsilcilere, kamu idare ve müesseselerinde en bü-
yük amirlere, bunların yardımcılarına ya da yetkili kılman me-
murlara yapılır (VUK. m. 94, 95, 98). Muhatap bulunmadığı 
takdirde tebligat ikametgâh adresinde bulunanlardan birine 
ya da işyerinde memur, müstahdemden birine yapılır (VUK. m. 
94/3). Ancak ikametgâh veya işyerinde muhatap yerine tebliğ 
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yapılacak kişilerin görünüşüne göre 18 yaşından aşağı olma-
ması ve açıkça ehliyetsiz bulunmaması gerekir. 

Kanunî temsilci sıfatıyla sorumluya yapılacak tebligata iliş-
kin hükümler Vergi Usul Kanununun 94 ve 95 inci maddele-
rinde düzenlenmiş bulunuyor. Kanunî temsilcilik sıfatı dışın-
da, örneğin stopaj sorumluluğunda sorumlunun kendi şeklî 
ödevleriyle ilgili hususlarda tebligata muhatap olacağı kuşku-
suzdur. 

Vergi Usul Kanununda düzenlenen şekliyle tebliğ usulleri 
üç kısımda toplanabilir: 

A. İlgilinin kabul etmesi koşuluyla tebligat vergi dairesin-
de yapılabilir (VUK. m. 93/2). 

B. İkinci usul, tebligatın adreste yapılmasıdır. Adreste 
tebligat da ya posta ile (VUK. m. 99, 100) ya da memur vasıta-
sıyla (VUK. m. 107) yapılır. Adreste tebligatın yapılması için 
muhatabın bilinen adresleri olarak nelerin kabul edildiği Vergi 
Usul Kanununda sayılmıştır. Örneğin işe başlarken, işi bıra-
kırken ya da değişiklik üzerine bildirilen adresler, vergi beyan-
namelerinde, dava dilekçelerinde bildirilen adresler vb. bilinen 
adresler arasındadır (VUK. m. 101/1). Bu adreslerden, tarih 
itibariyle en son bildirilmiş veya ilgili makamca tesbit edilmiş 
olan esas tutulur (VUK. m. 101/2). 

C. Yasada öngörülen son usul ilân yoluyla tebliğdir. Ad-
resin bilinmemesi ya da başka nedenlerle muhataba tebligat 
yapılamadığı takdirde ilân yoluyla tebliğ yoluna gidilir (VUK. 
m. 103). İlân yerel gazetelerde yayınlanır; gazete çıkmayan 
yerlerde mutad vasıtalar bu amaçla kullanılır. Ayrıca ilân ver-
gi dairesine asıldığı gibi ilgilinin son adresinin bulunduğu muh-
tarlığa da gönderilir. İstanbul dışındaki ilânlardan konusu bir 
milyon lirayı aşanlar ayrıca Ankara ve İstanbul'da çıkan birer 
gazetede de yayınlanır (VUK. m. 104). İlân üzerine ilgili baş-
vurmaz ya da adresini bildirmezse bir aylık süre sonunda teb-
ligat yapılmış sayılır (VUK. m. 106). 

Yukarıda değinilen tebliğ usullerinin yanısıra Vergi Usul 
Kanunu erlere ve yabancı ülkelerde bulunanlara yapılacak teb-
ligata ilişkin özel bazı düzenlemeler getirmiştir (m. 96, 97). 
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VII. TAHAKKUK 

Vergilendirme sürecinin önemli bir aşaması da tahakkuk-
tur. Hemen belirtelim, tahakkuk aşaması başka hukuk sistem-
lerinde ayrıca yer almamaktadır. Bizim sistemimizde vergi bor-
cunun ödenecek duruma gelmesini ifade eden bu aşama, ver-
gilendirme sürecinde hukuk tekniği açısından ayrı bir idari 
işlem niteliği taşımamaktadır. Tahakkuk, tarh edilen verginin 
ödenecek aşamaya gelmesini ifade eden bir durumdur, bir sap-
tamadır. Vergi Usul Kanununun tanımına göre, "Verginin tahak-
kuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir 
safhaya gelmesidir" (m. 22). Bu aşama ya belli dava süresinin 
geçirilmesi ile kendiliğinden ya da yargı organının açılan da-
vayı red kararı üzerine gerçekleşir. Bu kendiliğinden gerçek-
leşme özelliği tahakkuku birer idarî işlem olarak tarh ve tahsil 
işlemlerinden ayıran en önemli noktadır. 

Beyana dayalı vergilendirmede tahakkukun tarh işlemiyle 
birlikte gerçekleşmesi de ona ayrı bir işlem niteliği kazandır-
mamaktadır. Beyan usulünün daha önce belirtilen özelliği ge-
reği tarh işlemiyle birlikte vergi tahakkuk eder. Bu usulde yü-
kümlünün beyanı esas tutulup doğru varsayıidığmdan, öde-
necek vergi miktarı bakımından bir kuşkuya yer kalmamak-
tadır; dolayısıyla tarh işlemi ile birlikte tahakkuk fişi de kesi-
lir. Buna karşılık örneğin ikmalen ya da re'sen vergi tarhında 
idarenin inisyatifiyle gerçekleştirdiği işlemden haberdar edi-
lerek belli hukukî yolları kullanma olanağı yükümlüye tanın-
makta; tahsil ertelenmekte, yani ayrı bir aşama olarak araya 
tahakkuk aşaması girmektedir. 

Vergi idaresinin tek yanlı bir işlemi olan tarh işlemi ile he-
saplanıp pek belirgin olmayan hatlarla, oldukça ham bir şekil-
de ortaya çıkan vergi borcu tahakkuk aşamasında yükümlünün 
tutumuna göre (dava açmaması) ya da vergi mahkemesinin 
red kararma göre, daha somutlaşır, daha büyük ölçüde şekil-
lenir, duruma göre kesinlik kazanır. Yükümlünün ve vergi mah-
kemesinin, idarenin tek yanlı işlemine şu veya bu şekilde ka-
tılması suretiyle işlem, taşıdığı istem hakkı bakımından daha 
geçerli, daha sağlam bir nitelik kazandığından, tahakkuk ile 
birlikte artık vergi borcunun ödenmesi gerekir. Ancak ödeme 
yapıldıktan sonra vergi mahkemesinin kararma karşı üst yargı 
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mercilerine gidilerek işlemin ve mahkeme kararının yeniden 
denetlenmesini sağlama olanağı ayrıca vardır. Üst yargı orga-
nının kararı yükümlü lehine ise, ödenmiş verginin iadesi yolu-
na gidilir. Üst derece mahkemesinde yürütmenin durdurulma-
sı karan alınmış olup da vergi henüz ödenmemiş ise, üst mah-
keme kararı üzerine terkin yoluna gidilir. 

Yukarıdaki açıklamaları daha somuta indirgemek üzere 
vergi borcunun nasıl tahakkuk ettiğini, yargılama hukukunun 
bir kavramı olan kesinleşme ile birlikte daha şematik olarak 
tekrar ele alalım. 

Tarh edilen bir vergi borcu kendisine tebliğ edilen yüküm-
lü ya bu borcu kabul edip öder ya da hakkında tesis edilen iş-
lemin hukuka aykırı olduğu kanısında ise belli hukukî yollara 
başvurur. Birinci durumda, yani otuz günlük süreyi dava aç-
madan geçirerek vergi borcunu kabul etmiş olan yükümlü ba-
kımından vergi tahakkuk eder; ayni zamanda artık hukuken 
süresinde kullanılabilecek herhangi bir yargısal başvuru ola-
nağı da kalmamış olduğundan tahakkuk eden vergi ayni za-
manda kesinleşmiş de olur. Buna karşılık yükümlü haksız bir 
işleme muhatap olduğu gerekçesiyle süresinde vergi davası 
açarsa tahakkuk, yani ödenecek duruma gelme mahkeme ka-
rarına kadar ertelenir (VUK. m. 112/3, İYUK. m. 27/8). An-
cak ihtirazî kayıtla verilen beyannameler için bu erteleme söz 
konusu değildir (İYUK. m. 27/8). Vergi mahkemesi yükümlü-
nün iddiasını kabul ederse vergi tahakkuk etmez; buna karşılık 
vergi mahkemesi davayı reddederse, vergi işleminin doğruluğu 
yolundaki belirtiler artık iyice kuvvetlendiğinden ve mahkeme 
kararı işlem lehine adeta bir karine oluşturduğundan vergi bor-
cu tahakkuk eder, ödenmesi gerekli aşamaya gelir (İYUK. m. 
28/5). Davası reddedilip borcu tahakkuk eden yükümlü bir yan-
dan vergisini öder, öte yandan tarh işlemi ile mahkeme kararı-
nın hukuka aykırı olduğu kanısını halâ taşıyorsa üst yargı 
mercilerine başvurur. Kanun yollarına başvurma yürütmeyi 
durdurmaz, meğer ki üst yargı mercilerinde bu yolda bir ka-
rar verilmiş olsun (İYUK. m. 52). Görüldüğü gibi tahakkuk et-
miş ve ödenmiş olan vergi henüz kanun yolları tüketilmediğin-
den, kesinleşmemiştir. Bölge İdare Mahkemesine yapılan iti-
raz başvurusu ya da Danıştaya yapılan temyiz başvurusu red-
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dedildiği takdirde, yükümlü aleyhine olan alt derece mahkeme 
kararı kesinleşir. Üst yargı merciince yükümlünün kanun yo-
luna başvurusu haklı görülüp de vergi mahkemesi kararı bo-
zulduğu takdirde, daha önceden tahakkuk ettiği için ödenmiş 
verginin iadesi yoluna gidilir (İYUK. m. 28); henüz tahsil edil-
memiş ise, tarhiyat terkin edilir. İdarî Yargılama Usulü Kanu-
nuna göre kararın bozulması yürütmeyi kendiliğinden durdur-
maktadır (m. 52/4). Böylece tahakkuk ile tüm olağan kanun 
yollarına başvuru olanaklarının tüketilmesi anlamına gelen ke-
sinleşme kavramlarının farkı ortaya çıkmaktadır. 

Tahakkuk için yukarıda çizilen şema iki tür vergilendirme-
de özellik gösterir. Bunlardan birincisi beyana dayanan tarh iş-
lemleri olup bunların özelliği daha önce belirtilmişti. Beyana 
dayalı tarhiyatta tahakkuk aşaması tarh işlemine âdeta yapı-
şıktır. Buna karşılık teknik olarak, tahakkuku tahsile bağlı ver-
giler adı verilen vergi türlerinde tahsil işlemi tahakkuku da 
kapsar (VUK. m. 24). Damga vergisini buna örnek olarak gös-
terebiliriz. Ayrıca eğlence yerlerine girişte bilet bedeli üzerin-
den belediye geliri olarak eğlence vergisi alınmaktadır; bu ta-
hakkuku tahsile bağlı bir vergi türü olup önce tarh ve tahak-
kuk aşamalarından geçmesi teknik olarak düşünülemez. Bu-
nun gibi, bir dilekçeye damga pulu yapıştırılmak suretiyle öde-
nen damga vergisi de tahsil işlemi sırasında tahakkuk etmiş 
olmaktadır. Bununla beraber tahakkuku tahsile bağlı bir ver-
ginin zamanında tahsil edilmemesi durumunda bu niteliğini yi-
tireceğinden ödenebilir hale gelmesi için ödeme emrinden ön-
ce yükümlüye bir vergi ihbarnamesi tebliğ edilerek tahakkuk 
aşamasına getirilmesi gerekmektedir.* 

İleride vergi uyuşmazlıkları konusunda üzerinde durula-
cak olan uzlaşma yolunda da hakkında uzlaşmaya varılan ver-
gi miktarı için artık herhangi bir hukukî başvuru olanağı kal-
mamış bulunduğundan bu vergi hem tahakkuk etmiş hem de 
kesinleşmiş olur (VUK. Ek. m. 6, 7). 

VIII. TAHSİL 

Somut, sübjektif bir vergilendirme işleminde vergiyi do-
* DŞ. 9. D., E. 1983/1348,  K. 1983/2751,  18.4.1983 (Danıştay Dergisi, S. 52, 

53 (1984) , S. 3 9 3 ) . 
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ğuran olay ile ortaya çıkan vergi ödevi ilişkisi verginin tahsili 
ile sona erer. Tahsil işlemi ile yani ödeme ile o vergi borcu 
ortadan kalkmış olur. Tahakkuk aşamasının aksine, tahsil ayrı 
bir idarî işlem niteliği taşır. Dolayısıyla tahsil aşamasında ya-
pılan yanlışlıklar idarî ve yargısal denetime konu yapabilir. 
Tarh ve tahsil işlemleri arasında temel işlem-sonuç işlem (bağlı 
işlem, zincirleme işlem) bağmtısı vardır. 

Vergi Usul Kanunu verginin tahsilini, "kanuna uygun su-
rette ödenme" şeklinde tanımlar (VUK. m. 23). Vergi Usul Ka-
nununun tanımından tahsilin bir idari eylem mi, işlem mi ol-
duğu açıkça ortaya çıkmamaktadır. Ancak tahsil, kamu borcu-
nun ortadan kalkması hukuki sonucunu doğurduğu için hu-
kuki bir işlem özelliği taşımaktadır. Tahsil işleminin özünü 
oluşturan maddi-teknik faaliyet ise tahsilin eylem yönüne iliş-
kin bulunmaktadır. Bu tanımın yam sıra tahsile ilişkin bazı 
genel ilkelere ayni kanun yer vermiş bulunmaktadır (VUK. m. 
110-112). Bunun dışında her vergi yasasında o verginin tahsili 
hakkında özel bazı düzenlemeler bulunur. Ancak vergi siste-
mimizde tahsil aşamasını düzenleyen asıl kaynak, 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundur. Bu 
kanun Vergi Usul Kanunundan daha geniş olan kapsamıyla, 
yalnız vergilerin değil, tüm kamu alacaklarının tahsil aşama-
sını düzenleyen ilke ve hükümleri öngörmektedir. 

Tahsil işlemi de tarh işlemi gibi bireysel sübjektif nitelik-
te bir idari işlemdir. Tahsil ile miktarı tarh işlemi ile belirlen-
miş olan borç, her yükümlü yönünden ayrı ayrı sona erer. Tah-
sil işlemi de tarh işleminde olduğu gibi ilgililerin kamu borç-
larının ödenmesine ilişkin olduğu için-onlarm belli bir dav-
ranışta bulunmalarını gerektirdiği için-yükümlendirici işlem-
ler grubuna girer. Tahsil işlemi ile kamu hukuku ilişkisi sona 
erdiğinden tarh işleminin aksine inşai (yapıcı) bir nitelik söz 
konusu olmaktadır. İdarenin tahsil işlemi ile ilgili olarak ödeme 
emri tebliğ etmesi de uygulama ile ilgili bir işlemdir. Tahsil 
işleminin gerçekleşmesinden sonra yükümlülere verilen mak-
buz ise işlemin bildirimi niteliğindedir. Tahsil işleminin sebep 
unsurunu maddi yasa hükümleri, Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun ile vergi borcunun tarh ve tahakkuk 
aşamalarından geçmiş olması oluşturmaktadır. İşlemin konusu 
ise yükümlünün iradesi ile ya da cebren vergi borcunun öden-

125 



mesi, ifa edilmesidir. Tarh işlemine yetkili olan vergi dairesi 
tahsil işleminde de yetkilidir. 

Tahsil işlemiyle vergi borcunun ortadan kalkmasında inis-
yatif ya yükümlüde ya da alacaklı vergi dairesinde bulu-
nur. Eaşka bir anlatımla, ya yükümlü iradi olarak borcunu 
vâdesinde öder; ya da yine iradî olmakla birlikte borç vâde-
den sonra ödenir. Bu son durumda asıl borca ayrıca gecikme 
zammı eklenir. Yükümlüce kendiliğinden ödenmeyen borcun 
tahsili için vergi dairesi harekete geçer. Bu durumda ise vergi-
nin cebren tahsili sözkonusudur. Verginin cebren tahsilini ver-
gi borcunun güvence altına alınması başlığı altında güvence 
önlemleri ile birlikte vergi icra hukuku kısmında inceleyeceğiz. 
Bunun dışında verginin tahsili ya da ödenmesine ilişkin diğer 
ilkeler ise vergi borcunu ortadan kaldıran nedenlerden biri ola-
rak "ödeme" konusunda ayrıntılarıyla ele alındığından, bura-
da tahsil aşaması hakkında genel açıklama ile yetiniyoruz. 

IX. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER 

A. Sürelerin Önemi ve Sınıflandırılması 

Süreler, belirli olarak sınırlandırılmış ya da önceden sap-
tanabilir zaman kesimleridir. Hukukta süreler hakların ve yet-
kilerin kazanılması, kullanılması ve yitirilmesi yönünden önem 
taşırlar. Vergi hukukunda gerek vergi alacaklısının yetkileri, 
gerek vergi yükümlü ve sorumlularının hakları ve yükümlü-
lükleri ile ilgili çeşitli süre hükümleri düzenlenmiştir. Bu hüküm-
ler arasında maddi vergi hukukunda yer alanların yanı sıra 
şekli vergi hukuku kapsamına girenler de önemli yer tutarlar. 

Vergi hukukunda yer alan değişik hukuki niteliklerdeki 
süre hükümleri ortak özellikleri gözönüne alınarak sınıflandı-
rılabilir. 

1. O r g a n i k s ı n ı f l a n d ı r m a 

Bu sınıflandırma süreleri koyan devlet orgamna göre ya-
pılır. Vergi yükümlüleri ve sorumluları kendi aralarında ya da 
devletle sözleşme yaparak süreleri belirleme olanağına sahip 
değildir (VUK. m. 8, f. 3). Vergi hukukunda süreler yasama 
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organınca, yürütme organınca ya da yargı organlarınca sap-
tanabilir. Buna göre organik bakımdan yasal, idari ve yargısal 
sürelerden sözedilebilir. 

a. Yasal Süreler: 

Vergi hukukunda süreler kural olarak vergilerin yasallığı 
ilkesi gereğince yasa ile belirlenir. Özellikle hak düşürücü ni-
telikte olan sürelerin yasa ile düzenlenmesi zorunluluğu kişi-
lere güvence verilmesi amacına yönelmiştir. 

Vergi Usul Kanununun 14 üncü maddesine (f. 1) göre, 
vergi işlemlerinde ve vergi uyuşmazlıklarında, süreler vergi ya-
sası ile belli edilir. Vergi yasası deyimi Vergi Usul Kanununu 
ve bu yasa hükümlerine tabi vergi, resim ve harç yasalarım 
içerir (VUK. m. 3). Gerçekten vergi yasalarında çeşitli süre-
hükümleri yer almıştır. Örneğin, Vergi Usul Kanununun 168 
inci maddesine göre yükümlüler işe başlama, değişiklik ve işi 
bırakma bildirimlerini bildirilecek olayın meydana geldiği ta-
rihten başlayarak bir ay içinde yaparlar; Gelir Vergisi Kanu-
nuna göre (m. 82), bir takvim yılma ilişkin beyanname ertesi 
yılın Mart ayı içinde verilir vb. 

Yasal süreler, doğrudan doğruya yasadan ötürü işlemeye 
başlarlar. Bu sürelere uyulup uyulmadığı yargı organlarınca 
resen denetlenir. Yasal sürelerin bir özelliği de kural olarak 
kesin oluşlarıdır. Bu süreler ancak yasalarda belirtilen neden-
lerle uzatılabilir; idare ve yargı organları kural olarak bu sü-
releri uzatmaya ya da kısaltmaya yetküi değildir. 

b. İdari Süreler .-

İdare tarafından belirlenen sürelerdir. Vergi yasaları, ver-
gilendirme sürecinin her aşamasında vergi yükümlülerinin ve 
sorumlularının tâbi olacakları süreleri hükme bağlamamış, ida-
reye bazen süreyi belirleme konusunda yetki vermiştir. İdari 
sürelerle ilgili genel bir hükme Vergi Usul Kanununun 14 üncü 
maddesinde (f. 2) yer verilmiştir. Buna göre yasada açıkça 
yazılı olmayan durumlarda onbeş günden aşağı olmamak ko-
şuluyla bu süreyi tebliği yapacak olan idare belli ve ilgiliye 
tebliğ eder. Vergi yasaları bu genel hükme koşut düzenleme-
ler getirmiştir. Örneğin, Vergi Usul Kanununun 30 uncu mad-
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desine (f. 3) göre yükümlü verdiği beyannamede vergi matra-
hına ilişkin bilgileri göstermemişse kendisine takdir komisyo-
nu tarafından onbeş günden az olmamak üzere bir mühlet ve-
rilerek vergi matrahı ile ilgili bilgileri vermeye ve yasal def-
terlerini ibraz etmeye çağırılır. Vergi Usul Kanununun 139 uncu 
maddesine göre de, vergi incelemelerinde haklı bir mazaret 
göstererek defterlerini ibraz etmeyenlere bunları vergi daire-
sine getirmesi için uygun bir mühlet verilir. Bu mühlet Vergi 
Usul Kanununun 14 üncü maddesi (f. 2) uyarınca onbeş gün-
den az olmayacak ve ilgililere tebliğ edilecektir. İdari sürele-
rin alt sınırının bu şekilde saptanmasının nedeni, vergi yüküm-
lülerinin ve sorumlularının idare tarafından bunaltılması ola-
sılığım önlemektir. Bunun yanı sıra sürelerin yükümlülere ve 
sorumlulara tebliğ edilmesi de, bu sürelerin konulmasının bir 
koşulu olarak öngörülmüştür. 

İdari süreler, sona ermeden bu süreleri koyan organlar ta-
rafından uzatılabilecekleri gibi sürenin dolması halinde yeni 
bir süre verilebilir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde ikinci ya 
da üçüncü bir süre verilmesini önleyen bir hüküm 14 üncü 
maddede yer almamaktadır. 

c. Yargısal Süreler: 
\ 

Vergi yargısı organı tarafından belirlenen sürelerdir. Ver-
gi Usul Kanununun, vergi hukukunda sürelerle ilgili genel hü-
küm koyan 14 üncü maddesinde, yalnız kanuni ve idari süre-
ler belirtilmiştir. Ancak vergi yargısını da düzenleyen İdari 
Yargılama Usulü Kanununda, vergi yargısı organları tarafın-
dan da sürelerin belirlenebileceği öngörülmüştür. Örneğin bu 
yasanın 16 nci maddesine göre (bent 2), idari davalarda ve 
vergi davalarında kural olarak davalının vereceği ikinci savun-
maya karşı davacının cevap verme hakkı yoktur. Ancak, da-
valının ikinci savunmasında, davacının cevaplandırması gere-
ken noktalar bulunuyorsa davacıya cevap vermesi için bir süre 
verilir. Bu süre yargı organı tarafından verileceğinden yargı-
sal bir süredir. Ayni şekilde İdari Yargılama Usulü Kanununun 
20 nci maddesine göre vergi mahkemeleri ve Danıştay bak-
makta oldukları dava ile ilgili bilgileri ve belgeleri taraflardan 
ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Yargı organları bu bilgi 
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ve belgelerin verilmesi için uygun bir süre verirler. Haklı ne-
denlerin bulunması halinde bu sürenin bir defaya mahsus uza-
tılabileceği yasada belirtilmiştir. 

Yargısal süreler, idari sürelerle aynı niteliktedir. Her iki-
sinde de yasada bir süre hükmü yer almamaktadır. İdari sü-
reler gibi yargısal sürelerin de yöneldikleri kişilere tebliğ edil-
miş olması gerekir. 

2.. S ü r e l e r i n h u k u k i n i t e l i k l e r i n e g ö r e 
s ı n ı f l a n d ı r m a 

Vergi hukukunda süreler hukuki niteliklerine göre de sı-
nıflandırılabilirler. Bu sınıflandırmada, sürelere uyulmaması 
halinde doğacak hukuki sonuçlar, uygulanacak yaptırımlar öl-
çüt alınmaktadır. Buna göre süreler, hak düşürücü süreler, 
vergi ödevleri ile ilgili süreler, müsamaha süreleri ve düzen-
leyici süreler olarak sınıflandırılabilir. 

a. Hak düşürücü süreler: 

Hak düşürücü süreler, bir hakkın kullanılmasını belirli bir 
zaman ile sınırlandırır. Vergi hukukunda hak düşürücü süre-
ler, gerek vergi yükümlülerinin ve sorumlularının, gerek ida-
renin çeşitli talepleri için konulmuştur. Bu sürelere uyulmadı-
ğı takdirde artık söz konusu haktan yararlanma olanağı kal-
maz. Yasada bir süreye uyulmaması halinde sürenin ilişkin 
bulunduğu hakkın "düşeceği", "ortadan kalkacağı", "kullanıl-
mayacağı" belirtilmişse bu süre hak düşürücü niteliktedir; ya 
da süre ile ilgili düzenlemenin içeriğinden o sürenin hak dü-
şürücü nitelikte olduğu anlaşılır. 

Vergi yükümlüleri için konulmuş hak düşürücü süreler 
bunların, idare ve yargı organlarına başvurmaları bakımından 
öngörülmüştür. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 105 inci maddesinde (f. 2) yer alan, terkin için altı 
aylık Bakanlar Kuruluna başvurma süresi; İdari Yargılama Usu-
lü Kanununun 7 nci maddesinde (bent 1) yer alan otuz günlük 
vergi mahkemesine başvurma süresi idari ve yargısal başvu-
rularda uygulanan hak düşürücü sürelere örnek gösterilebilir. 
Vergi hukukunda yargısal başvurma süreleri vergi yükümlü 
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ve sorumluları yanında idare yönünden de işler. İdare için ko-
nulmuş hak düşürücü nitelikte başka süreler de vardır. Örne-
ğin ortalama kâr hadleri ile ilgili, idarenin yükümlüleri altı ay 
içinde düşüklük nedenlerini açıklamaya davet etmesine ilişkin 
Gelir Vergisi Kanununun 111 inci maddesinde yer alan süre 
idare için kabul edilmiş hak düşürücü bir süredir. 

Hak düşürücü süreler yasa ile belirlenen bir zaman nok-
tasından itibaren işlemeye başlarlar ve yasa ile belirlenen bir 
anda sona ererler. Hak düşürücü sürelere uyulup uyulmadığı 
yargı organları tarafından resen denetlenir; çünkü bu hüküm-
ler kamu düzenine ilişkindir. Bu sürelere uyulmadığı takdirde, 
sürenin ilişkin bulunduğu hak sona erer ve bununla ilgili iş-
lemleri yapma olanağı kalmaz. Örneğin vergi davası açılırken 
süre aşımı söz konusu olmuşsa, dava reddedilecektir. 

b. Vergi  ödevleri ile ilgili süreler: 

Vergi hukukunda yükümlülerin ve sorumluların ödevleri 
ile ilgili süreler de vardır. Bu süreler hukuki sonuçları bakımın-
dan hak düşürücü sürelere benzerler. Yasayla veya idare ya da 
yargı organlarınca saptanan bu süreler içinde belirli vergi 
ödevlerinin yapılması gerekmektedir. Sürenin geçirilmesi ha-
linde uygulanacak yaptırım her olay bakımından değişiklik 
gösterir. Örneğin Vergi Usul Kanununun 168 inci maddesine 
göre işi bırakanlar bunu vergi dairesine bir ay içinde bildir-
mek zorundadırlar. İşi bıraktıklarını bildirmeyen yükümlüler 
adına beyanname vermemeleri nedeniyle resen vergi tarhı yo-
luna başvurulabilir. Çeşitli vergi yasalarında beyanname ver-
me ödevine ilişkin hükümler yer alır. Örneğin Gelir Vergisi 
Kanununun 92 nci maddesine (f. 1) göre, bir takvim yılma iliş-
kin beyanname ertesi yılın Mart ayı içinde vergi dairesine ve-
rilir. Beyanname bu yasal süre içinde verilmezse, vergi daire-
since Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesine göre (f. 2, 
bent 1) re'sen vergi tarhı yoluna başvurulur. 

Vergi ödevleri ile ilgili sürelerin hak düşürücü sürelerden 
farkı, hak düşürücü sürelerin en belirgin özelliği olan zamanın 
geçmesi yoluyla bir hakkın yitirilmesinin burada söz konusu 
olmamasıdır. Vergi ödevlerine ilişkin sürelerde bir hak değil, 
ödev vardır. Bu sürelere çeşitli vergi yasalarında yer alan öde-
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me sürelerini de örnek gösterebiliriz. Vergi ödevleri ile ilgili 
süreler, uygulamada doğurdukları hüküm ve sonuçları açısın-
dan hak düşürücü sürelerle eşit tutulmuştur. 

/ 

c. Müsamaha süreleri: 

Vergi Usul Kanununda vergi yükümlü ve sorumlularının 
yararına bazı müsamaha hükümleri yer almıştır. Bu yasanın 
371 inci maddesine göre, belirli koşullar altında vergi suçu iş-
leyen kişiler, bunu kendiliklerinden yetkili makamlara bildir-
dikleri takdirde haklarında vergi cezası kesilmez. Bu pişmanlık 
hükmünden yararlanabilmek için maddede yer alan diğer ko-
şullar yanında, hiç verilmemiş beyannamelerin haber verme 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde verilmesi ve eksik ya da 
yanlış beyandan doğan vergi farkının haber veme tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Aym şe-
kilde Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesine göre, resen 
veya ikmalen tarhedilen vergilerde, haklarında vergi cezası 
kesilen yükümlü veya vergi sorumlusu, dava açma süresi için-
de vergi dairesine başvurarak cezaları vadesinde veya 6183 sa-
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda be-
lirtilen neviden teminat göstererek vadenin bitiminden başla-
mak üzere üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kaçakçılık, ağır 
kusur veya kusur cezasının birinci defada üçte ikisi, daha son-
ra üçte biri ve usulsüzlük cezasımn üçte biri indirilir. Bu mü-
samaha hükümlerinden yararlanmak için yasada öngörülen sü-
reler içinde belirli işlemlerin yapılması gerekir; bu işlemler 
ödev niteliğindedir. Öte yandan bu sürelere uyulmadığı tak-
dirde pişmanlık ve ceza indirimi hükümlerinden yararlanma 
hakkı düşer. Görüldüğü gibi müsamaha süreleri vergi ödevleri 
ile ilgili sürelerle hak düşürücü süreler arasında yer almakta-
dır. 

d. Zamanaşımı süreleri 

Vergi hukukunda zamanaşımı, vergi idaresinin vergi ala-
cağını tahakkuk ettirme ve tahsil edebilme yetkisini kaldıran 
bir nedendir. Zamanaşımı sürelerinin geçirilmesi, vergi alaca-
ğının esasını doğrudan etkilediği için, bu süreler yasa koyucu 
tarafından diğer sürelerden farklı olarak hükme bağlanmıştır. 
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Vergi Usul Kanununda yer alan sürelere ilişkin genel hüküm-
ler zamanaşımı sürelerine kural olarak uygulanmaz. 

Vergi hukukunda zamanaşımı süreleri etkileri yönünden 
hak düşürücü sürelere çok yakındır. Bunun nedeni vergi hu-
kukunun bir kamu hukuku kolu oluşudur. Vergi hukukunda 
tahakkuk zamanaşımı (VUK. m. 113, 114), tahsil zamanaşımı 
(AATUHK, m. 102, 103) ve düzeltme zamanaşımı (VUK. m. 
126) olmak üzere başlıca üç çeşit zamanaşımı süresi vardır. Bu 
sürelerin hüküm ve sonuçlarını vergi alacağının kalkması ve 
vergi hatalarının düzeltilmesi konularında ayrıntılı olarak in-
celeyeceğiz. 

e. Düzenleyici süreler : 

Vergi hukukunda yer alan fakat hukuki nitelikleri bakı-
mından yukarıdaki dört gruba da girmeyen bir kısım süreler 
vardır. Bu süreler idare ve yargı organlarının görevleri ile il-
gili bazı işlemlerini belirli süreler içinde yapmaları amacıyla 
konulmuştur. Örneğin, Vergi Usul Kanununun 132 nci madde-
sine göre (f. 1), yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklaması 
yapılan kişi veya yetkili adamına bırakılır. Bunlar bulunmazsa 
bilinen adresine yedi gün içinde posta ile gönderilir. Veraset 
ve İntikal Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre (f. 4), 
idare beyan edilen değerler üzerinden vergiyi beyannamenin 
verildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tarh eder. 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci 
maddesinde de (f. 4) ödeme emrine karşı açılan davaların ver-
gi mahkemelerince "...en geç yedi gün içinde..." hükme bağlana-
cağı belirtilmiştir. Katma Değer Vergisi Kanununun 45 inci 
maddesine göre vergi, beyannamenin verildiği günde, beyanna-
me posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği 
tarihi izleyen yedi gün içinde tarh edilir. 

Yukarıda örnekleri gösterilen düzenleyici sürelerin diğer 
sürelerden farkı, yaptırımlarının olmamasmdadır. Bu sürelere 
uyulmadığı takdirde ne olacağı yasada gösterilmemiştir. Bun-
ların amacı idare ve yargı organlarının ihmallerine engel ol-
maktır. Düzenleyici sürelere uyulmaması esasa ilişkin bir şekil 
noksanı sayılmamakta ve bu süreler, kamu görevlilerinin gö-
revlerini savsaklamadan daha dikkatli yapmaları için konul-
muş bulunmaktadır. Bununla beraber, idare ve yargı organları 
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bu sürelere kusurlu olarak uymamışlarsa ve bundan bir zarar 
doğmuşsa bir yandan idarenin sorumluluğu yoluna gidilebile-
cek, diğer yandan da görevliler yönünden disiplin soruşturması 
açılabilecektir. 

3. D i ğ e r s ı n ı f l a n d ı r m a l a r 

Vergi hukukunda yer alan süre hükümleri başka açılardan 
da sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Süreler yöneldikleri kişile-
re göre sınıflandınldığmda, bir kısım sürelerin vergi yükümlü-
leri ve sorumlularının çeşitli hak ve ödevleri, bir kısım sürele-
rin ise idare ve yargı organlarının işlemleri için konulduğu gö-
rülür. Ayrıca süreler ifade ediliş biçimlerine göre de sınıflan-
dırılabilir. Birkısım süreler belirli zaman birimleri (gün, hafta, ay 
ve yıl gibi) ile ifade edilmiştir. Sürelerin hesaplanması yönünden 
bir sürenin hangi zaman birimi ile ifade edildiği önem taşır. 
Buna karşılık vergi yasalarında belirli zaman birimleri ile ifade 
edilmeyen süre hükümleri de yer almaktadır. Bazen bir süre-
nin başlangıcı ya da devamı başka işlemlerin tamamlanmasına > 
bağlanmıştır. Örneğin Vergi Usul Kanununun 162 nci madde-
sine göre (f. 1) tasfiye ve iflas hallerinde yükümlülük vergi 
ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam 
eder. Ayrıca şeklî vergi hukukunda işlemlerin kısa bir süre 
içinde yerine getirilmesi amaçlandığından yasalarda bazı iş-
lemler için bir süre belirtilmemiş, bu işlemlerin en kısa süre 
içinde yapılması gereği hükme bağlanmıştır. Örneğin Vergi 
Usul Kanununun ek 6 nci maddesine göre uzlaşma komisyo-
nunca düzenlenen uzlaşma tutanakları kesin olup vergi daire-
since "derhal" yerine getirilir. Amme Alacaklarının Tahsil Usu-
lü Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre (f. 1) ihtiyati 
haciz nedenleri bulunduğu takdirde "hiçbir müddetle mukay-
yet olmaksızın" ihtiyati haciz uygulanır. Bu gibi durumlarda 
gerekli işlemler mümkün olan en kısa ve makul bir süre içinde 
yapılacaktır. 

B. Sürelerin Hesaplanması 

Vergi Usul Kanununun 18 inci maddesi vergi yasalarında 
yer alan sürelerin gün, hafta, ay olarak ya da sonlarının belli 
bir günle ifade edilmelerine göre nasıl hesaplanacaklarını hük-
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me bağlamıştır: "1. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı 
gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter; 2. Süre 
hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta 
veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bit-
tiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o 
ayın son gününün tatil saatinde biter; 3. Sonu belli bir gün ile 
tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter; 4. Res-
mi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü 
resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatin-
de biter". Vergi Usul Kanununun 18 inci maddesi, görüldüğü 
gibi, sürelerin hesaplanması bakımından gün olarak belirlenen 
sürelerle hafta ve ay olarak belirlenen süreler arasında bir ayı-
rım yapmıştır. Buna göre, gün olarak belirlenen sürelerde, sü-
renin başladığı gün hesaba katılmayacak, buna karşılık hafta 
ve ay olarak belirlenen sürelerde başlangıç günü hesaplama-
ya esas alınacaktır. Örneğin Vergi Usul Kanununun 371 inci 
maddesine (f. 5) göre, pişmanlık hükmünden yararlanmak için 
ödeme süresi geçmiş bulunan vergileri haber verme tarihin-
den itibaren onbeş gün içinde ödemek gerekmektedir. Burada 
süre gün olarak belirlendiği için, onbeş günlük süre haber ver-
me tarihinden başlayacak, ancak başladığı gün nazara alın-
mayarak ertesi günden itibaren hesaplanacaktır. Buna karşı-
lık, 30 Ocak tarihinde başlayacak bir aylık süre, (Örneğin VUK. 
m. 221/bent 3 de yer alan süre) 28 Şubat günü tatil saatinde 
bitecektir. Sonu belli bir gün ile belirlenen hallerde ise, süre o 
günün tatil saatinde biter. Örneğin, Gelir Vergisi Kanununun 
92 nci maddesine göre, bir takvim yılma ilişkin beyanname er-
tesi yılın Mart ayı içinde verilir. Burada beyanname verme sü-
resinin sonu 31 Mart gününün tatil saatidir. 

Vergi Usul Kanununun 170 inci maddesi yazılı bildirim-
lerin ve vergi beyannamelerinin taahhütlü olarak posta ile gön-
derilebileceğini belirtmekte ve bu bildirimlerin ve beyanname-
lerin postaya verildikleri tarihin geçerli olacağını hükme bağ-
lamaktadır. Öte yandan beyanname verme süresinin son gü-
nünün resmi tatile rastlaması halinde, süre tatili izleyen ilk iş 
gününün tatil saatinde sona erecektir. 

Vergi Usul Kanununun sürelerin hesaplanması ile ilgili 
18 inci maddesi hükmü, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin yaptığı yollama nedeniy-
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le, bu yasada yer alan sürelerin hesaplanması bakımından da 
uygulama alanı bulmaktadır. Buna karşılık vergilendirmenin 
yargılama aşamasına uygulanan idari Yargılama Usulü Kanu-
nu, bu yasada yer alan sürelerin nasıl hesaplanacağını 8 inci 
maddesinde hükme bağlamıştır. Buna göre, "1. Süreler tebliğ, 
yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye baş-
lar; 2. Tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki sürenin son 
günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma 
gününün bitimine kadar uzar; bu kanunda yazılı sürelerin bit-
mesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara 
vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün 
uzamış sayılır". İdari Yargılama Usulü Kanunu gerek dava 
açma sürelerini, gerek kanun yolu sürelerini gün olarak belir-
lediği için, sürelerle ilgili genel esasları düzenleyen maddesin-
de (m. 8) gün olarak belirlenen sürelerle hafta ve ay olarak be-
lirlenen süreler arasında bir ayrım yapmamıştır. 

C. Sürelerin Uzaması 

1. M ü c b i r s e b e b ( Z o r l a y ı c ı n e d e n ) 

a. Yasal düzenleme : 
Vergi Usul Kanununda mücbir sebeblerin bulunması ha-

linde, bu sebebler ortadan kalkıncaya kadar sürelerin işlemeye-
ceği ve tahakkuk zamanaşımının işlemeyen süreler kadar uza-
yacağı belirtilmiştir (VUK. m. 15). Yasada mücbir sebebin bir 
tanımı yapılmamış, ancak mücbir sebep sayılabilecek bazı hal-
lere örnekler verilmiştir (m. 13). Bu hükme göre "Mücbir se-
bepler: 1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilme-
sine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutuklu-
luk; 2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yan-
gın, yer sarsıntısı ve su basması gibi âfetler; 3. Kişinin iradesi 
dışında vukua gelen mecburî gaybubetler; 4. Sahibinin iradesi 
dışındaki sebepler dolayısıyle defter ve vesikaların elden çıkmış 
bulunması gibi hallerdir". 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda müc-
bir sebeple ilgili bir hükme yer verilmemiş, ancak bu yasanın 
8 inci maddesinde sürelerin hesaplanmasında ve tebliğlerin ya-
pılmasında Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanacağı be-
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lirtilmiştir. Yazında ve uygulamada bu yollamanın sadece Vergi 
Usul Kanununun 18 inci maddesinde yer alan sürelerin hesap-
lanmasına ilişkin hükmü değil, 13-18 inci maddelerin yer aldığı 
üçüncü bölümün tamamını kapsadığı görüşü kabul edilmekte-
dir. Dolayısıyla mücbir sebeplerin meydana gelmesi durumun-
da Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer 
alan süreler işlemeyecektir. 

İdari Yargılama Usulü Kanununun 31 inci maddesi belirli 
konularda (ehliyet, teminat, bilirkişi vb.) Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Kanununa yollama yapmıştır. Bunların dışında kalan 
konularda vergi uyuşmazlıkları ile ilgili olarak Vergi Usul Ka-
nunu hükümlerinin uygulanacağım belirtmiştir. Bu hüküm uya-
rınca Vergi Usul Kanununun mücbir sebeplerin sürelerin işle-
mesini durdurmasını öngören 13 üncü ve 15 inci maddeleri hü-
kümleri vergi yargısı ile ilgili olarak İdari Yargılama Usulü Ka-
nununda yer alan süreler bakımından da geçerlidir.* 

b. Mücbir sebebin niteliği ve mücbir sebep sayılan haller 

Hukukun çeşitli alanlarında mücbir sebepler değişik etki-
lere sahip olmakla birlikte yasalarda mücbir sebebin bütün un-
surlarını kapsayan bir tanımı yapılmamıştır. Mücbir sebep nite-
liğindeki olaylar deprem, sel, kasırga, vb. doğal olaylar olabile-
ceği gibi isyan, ihtilal, savaş, genel grev gibi insana bağlı (be-
şeri) olaylar da olabilir. Mücbir sebebin en belirgin, üzerinde 
tartışma yapılmayan özelliği, kişilerin iradesi dışında meydana 
gelen kaçınılmaz ve karşı konulamaz bir olay oluşudur. Ayrıca 
mücbir sebep ile sürelerin geçirilmesi arasında bir nedensellik 
bağının da bulunması gerekir. Mücbir sebep konusunda çok çe-
şitli ölçütler ileri sürülmesine rağmen, belirli nitelikteki olay-
ların önceden mutlak bir şekilde mücbir sebep olarak kabul 
edilmesi söz konusu değildir. Her olay kendi koşullan ve özel-
likleri içinde ayn ayn değerlendirilmelidir. Vergi Usul Kanu-
nunda mücbir sebebin tanımının yapılmaması ve yalnız mücbir 
sebep sayılacak hallere örnekler verilmekle yetinilmesi bu ne-
dene dayanmaktadır. 

* Aksi görüş için bkz.: DŞ. 4. D., E. 1983/1798,  K. 1983/9605,  T. 19.12.1983; 
E., 1983/1850,  K. 1984/918,  T. 7.3.1984 (İsbir - Yağmurlu - Özbalcı, Vergi Usul 
Kanunu Uygulamasına İlişkin Danıştay Kararlan, 1985, s. 44, 45). 
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Yasada mücbir sebep için belirtilen örnekler üzerinde du-
ralım : 

Ağır hastalık ve ağır kaza: Vergi yükümlüleri belirli süre-
ler içinde yapmak zorunda oldukları birkısım işlemleri, vergi 
ödevlerini bu süreler içinde ağır kazaya uğramaları ya da ağır 
hastalanmaları nedeniyle yapamazlarsa, bu durum vergi hu-
kukunda mücbir sebep sayılır. Ancak hastalığın, kazanın vergi 
işlemlerini ve ödevlerini yerine getirmeye engel olacak ölçüde 
ağır olması gerekir.* Bu da doktor raporu ile kanıtlanabilir. 

Afet halleri: Vergi yükümlüleri, vergi ile ilgili işlemlerini 
ya da ödevlerini başlarına gelen bir âfet nedeniyle süresi içinde 
yapamamışlarsa bu durum mücbir sebep sayılır. Âfetlerin bir 
kısmı genel niteliktedir. Örneğin büyük bir yangın, deprem, sel 
vb. Genel nitelikte olan ve idare tarafından bilinen ya da bilin-
mesi gereken afetleri yükümlünün kanıtlamasına gerek yoktur. 
Ancak yükümlü bu âfetin vergi ile ilgili ödevlerini ya da işlem-
lerini süresi içinde yerine getirmesini engellediğini kanıtlamak 
zorundadır. Bir bölgede meydana gelen genel nitelikteki bir âfe-
tin, bu bölgede bulunan bütün vergi yükümlüleri bakımından 
mücbir sebep olarak kabul edilmesi doğru değildir. Âfetin tek 
tek bütün yükümlüleri hangi ölçüde etkilediği araştırılmalıdır. 
Genel nitelikte olmayan âfetler ve bunların devam ettiği süre, 
yükümlülerce kanıtlanmalıdır. 

Mecburi gaybubet (zorunlu bulunamama) halleri: Vergi 
yükümlüleri iradeleri dışında belli bir yerde bulunamamaları ne-
deniyle vergi ile ilgili ödevlerini ya da işlemlerini yerine getire-
memişlerse bu durum mücbir sebep sayılır. Örneğin bir vergi 
yükümlüsünün askere alınması veya tutuklanması beyanname 
verme ödevi bakımından mücbir sebeptir. Aynı şekilde ulaştır-
ma araçlarında meydana gelen bozulmalar ya da çığ gibi doğal 
bir âfet nedeniyle bir kimse herhangi bir yerde mahsur kal-
mışsa bu durum da mücbir sebep olarak kabul edilir. Bu gibi 
hallerde vergi ödevlerinin veya işlemlerinin yapılabilmesi ola-
nağı doğuncaya kadar süreler işlemez. Yükümlünün kendisine 
bir temsilci tayin etmesi halinde bu andan itibaren süreler işle-
meye başlar. 

* Bkz.: DŞ. 7. D., E. 1971/5598,  K. 72/3635,  25..10.1972 (Fevzi Karagözoğlu, 
Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması, C. II, s. 37). 
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Yükümlünün defter ve belgeleri üzerinde tasarruf edeme-
mesi hali: Vergi yükümlüleri vergi ile ilgili ödevlerini ya da iş-
lemlerini idarece veya yargı organlarınca alman tedbirler ne-
deniyle süresi içinde yerine getirememiş olabilirler. Vergi Usul 
Kanununda bu konu ile ilgili özel bir durum hükme bağlan-
mıştır Cm. 144, f. 3, 4). Buna göre, defter ve belgeler inceleme 
amacıyla idare tarafından muhafaza altına alınmışsa, yüküm-
lüler istedikleri zaman bu defter ve belgeleri inceleyebilirler. 
Ancak defter ve belgelerin muhafaza altına alındığı tarihten 
beyanname verme tarihine kadar olan süre bir aydan azsa, yü-
kümlünün beyanname verme süresi kendiliğinden bir ay uzar. 
Bu ek süre beyanname verme süresinin sonundan itibaren baş-
layacaktır. Görüldüğü gibi defter ve belgelerin inceleme elema-
nında bulunması kural olarak mücbir sebep sayılamaz. Ancak 
yargı organları, yükümlüye idare tarafından alıkonan defter ve 
belgeleri incelemesi için izin verilmemesi halinde bu durumu 
mücbir sebep olarak kabul etmektedir. Bazı durumlarda da ver-
gi yükümlüleri mahkeme tarafından alman tedbirler nedeniyle 
defter ve belgeleri üzerinde tasarruf edebilme olanağını yitirir-
ler. Örneğin terekenin tahriri amacıyla murisin işyeri mühür-
lenmiş olabilir ya da terekeye elkoyan mahkemece defterler ve 
belgeler alınmış olabilir. Bu hallerde de defter ve belgeleri mah-
keme kaleminde inceleme olanağı tanındığı sürece mücbir se-
bep yoktur. Ancak yükümlünün talebine rağmen bu olanak ta-
nmmamışsa mücbir sebebin varlığım kabul etmek gerekir. 

c. Mücbir sebebin geçerlik alanı: 

Vergi hukukunda mücbir sebeplerin, sürelerin işlemesini 
durdurucu etkisi değişik hukuki niteliklerdeki bütün süreler ba-
kımından geçerlidir. Vergi yargısı organları önceleri mücbir 
sebeplerin sadece vergi ödevleri ile ilgili sürelerin işlemesini 
durduracağını kabul ediyorlardı. Yargı organları daha sonra 
verdiği kararlarda mücbir sebeplerin etkisini diğer süreler ba-
kımından da kabul etmiştir.* 

Mücbir sebeplerin sürelerin işlemesini durdurucu etkisi, ku-
ral olarak vergi yükümlüleri ve sorumluları bakımından kendi-

* DŞ., 4. D., E. 1972/4356,  K. 1973/3367,  13.6.1973 (Geleğen - Karabağ -
Tamer, Vergi Anlaşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları, 1971-1973, s. 369). 
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sini gösterir. Vergi yükümlü ve sorumlularının yakın akraba-
larına yönelen mücbir sebepler, vergi yükümlü ve sorumluları-
nın vergi ile ilgili ödev veya işlemlerinin süresi içinde yerine 
getirilmesini engellese bile, bu durum mücbir sebep sayılmaz, 
Mücbir sebeplerin vergi sorumlusu durumunda olan yükümlü-
nün yasal temsilcisine yönelmesi halinde sürelerin işlemesi du-
rur. Bunun gibi mücbir sebepler vergi yükümlülerinin iradî tem-
silcileri olan umumi vekilleri bakımından meydana gelmişse bu 
durum da mücbir sebep olarak kabul edilmelidir. Gerçi vergi ya-
salarımızda umumi vekilin vergi sorumlusu olarak kabul edile-
ceğine ilişkin herhangi bir hüküm yoktur; ancak uygulamada 
umumi vekiller yükümlülerin vergi ile ilgili ödevlerini onlar 
adına yapabilmektedirler. Ayrıca Vergi Usul Kanununun 94 üncü 
maddesi (f. 1), umumi vekillere tebligat yapılabileceğini açık 
olarak hükme bağlamıştır. Buna karşılık bir işletmenin vergi 
işleriyle görevli muhasebecisine yönelen mücbir sebep, bu kişi 
hiçbir şekilde vergi sorumlusu sayılamayacağından sürelerin iş-
lemesini engellemez. 

d. Mücbir sebebin sonuçları 

Mücbir sebebin meydana geldiği, vergi yükümlüleri ve so-
rumluları tarafından kanıtlandığı takdirde vergi işlemleri ve 
ödevleri ile ügili süreler engel durum devam ettiği sürece du-
rur. Bir olayın mücbir sebep olup olmadığını vergi idaresi tak-
dir eder. Vergi idaresi takdir yetkisini kullanarak mücbir sebep 
iddiasım kabul etmemişse vergi yükümlüleri bu konuda vergi 
yargısı organlarına başvurabilirler. 

Mücbir sebebin sürelerin işlemesini durdurucu etkisinin bir 
sonucu olarak, mücbir sebep ortadan kalktıktan sonra yapılan 
işlemler ve ödevler zamanında yapılmış gibi geçerli sayılır. Öte 
yandan, mücbir sebeplerin meydana geldiğinin kanıtlanması ha-
linde vergi cezası dâ kesilmez CVUK. m. 373). 

2. Z o r d u r u m 

Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesine göre, zor durum-
da olmaları nedeniyle vergi işlemleri ile ilgili ödevleri süresi için-
de yerine getiremeyecek olanlara, yasal sürenin bir katını geç-
memek üzere Maliye Bakanlığınca uygun bir süre (mühlet) 
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verilebilir. Süre talebinde bulunanların yasal süre dolmadan 
idareye başvurmaları ve idarenin de gösterilen mazereti kabul 
etmesi gerekir. Ayrıca sürenin uzatılması halinde kamu alacağı 
tehlikeye girmemelidir. Vergi Usul Kanunu zor durumun koşul-
larını belirtmemiştir. Mücbir sebep sayılmamakla birlikte yü-
kümlünün vergi işlemlerini ve ödevlerini yerine getirmesini en-
gelleyen birçok neden "zor durum" kavramına girebilecektir. 
Örneğin, annesinin ağır hastalanması yükümlü yönünden müc-
bir sebep sayılmasa da Maliye Bakanlığınca zor durum sayıla-
bilecektir. 

3. Ö l ü m 

Vergi Usul Kanununun 16 nci maddesine göre, vergi yasa-
larında hüküm bulunmayan hallerde, ölüm dolayısıyla mirasçı-
lara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme, beyanname 
verme sürelerine üç ay eklenir. Bu hüküm Medeni Kanunun 546 
nci maddesinde yer alan mirası red süresi ile uyum kurmak 
amacıyla kabul edilmiştir. Çünkü Medeni Kanunun bu hükmü 
uyarınca mirasçıların üç ay içinde mirası reddetme haklan var-
dır. Mirasın reddi halinde miras bırakana ait yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi söz konusu olmayacaktır. Vergi Usul Kanu-
nunda 2686 sayılı kanunla yapılan değişiklikten önce ölüm do-
layısıyla sürelerin üç ay uzaması vergi yargısı ile ilgili süreler 
için de geçerliydi; yasa değişikliğinden sonra bu olanak sadece 
beyanname ve bildirme süreleri ile ilgili olarak devam etmek-
tedir. Gelir Vergisi Kanununda, ölüm halinde beyannamelerin, 
ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde verileceği belirtildiğin-
den (GVK. m. 92/2), özel nitelikte olan bu hüküm, gelir vergisi 
beyanname verme süresi bakımından geçerlidir. Bu dört aylık 
süreye ayrıca Vergi Usul Kanununun 16 nci maddesi uyarınca 
bir üç ay daha eklenmeyecektir. 

4. Ö z e l d u r u m l a r 

Vergi Usul Kanununda öngörülen genel hükümlerin yanı 
sıra vergi yasaları da özel durumlarla ilgili olarak belirli süre-
lerin uzayacağını hükme bağlamıştır. Örneğin Vergi Usul Ka-
nununun arama ile ilgili 144 üncü maddesine göre (f. 5), arama 
sonucunda defter ve belgelerin alılconduğu tarihten vergi be-
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yannamesinin verileceği tarihe kadar olan süre bir aydan az ise 
beyanname verme süresi kendiliğinden bir ay uzar ve ek süre 
bu sürenin sonunda başlar. Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 
13 üncü maddesi (f. 1, 3) ile 17 nci maddesi hükümleri saklı tu-
tulduğundan mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde de bu 
sürelerin işlemesi duracak ve zor durum koşullarının gerçekleş-
mesi halinde ayrıca ek süre istenebilecektir. Emlak Vergisi Ka-
nununa göre (m. 23), emlak vergisi beyannameleri Maliye Ba-
kanlığınca yükümlülerin genel beyana çağrıldıkları tarihi izle-
yen bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında verilir. Maliye 
Bakanlığı bu süreyi Ağustos ayı sonuna kadar uzatmaya yetki-
lidir. Aynı şekilde Vergi Usul Kanunu (m. 111, f. 5), beşyüzden 
fazla yükümlüsü bulunan vergi dairelerine para yatırma süre-
lerini vadenin bitmesini izleyen tarihten başlayarak onbeş gün 
uzatmaya Maliye Bakanlığını yetkili kılmıştır. İdari Yargılama 
Usulü Kanununun 8 inci maddesine göre de bu yasada öngörü-
len sürelerin son günü çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa 
bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten iti-
baren yedi gün uzamış sayılır. 
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6. 
Bölüm 

VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ 

1. ÖDEME 

A. Tanım 

Vergi borcunu sona erdiren en doğal neden ödemedir. Öde-
me, vergi borcunun yükümlü tarafından yasalara uygun biçim-
de yerine getirilmesidir (VUK. m. 23). İşlemin vergi alacaklısı 
gönünden ifadesine tahsil denilir. Tahsil vergilendirmenin son 
aşamasıdır; muaccel bir vergi borcu ödenmek suretiyle sona 
erer. Genel olarak bir borcun muaccel olması, ödeme zamanının 
gelmiş bulunması demektir. Vergi alacağının muacceliyeti de 
alacaklı idarenin alacağın ödenmesini isteyebileceği ve vergi 
borçlusunun bunu yerine getirmek zorunda olduğu durumu ifa-
de eder. Verginin muaccel olmasında ölçüt verginin tahakkuku-
dur. Henüz tahakkuk etmemiş, başka deyimle muaccel olmamış 
vergiler, kural olarak ödenemez. Muacceliyet anına genellikle 
verginin ödenmesi için bir ödeme süresi eklenir; fakat bu, muac-
celiyet anını değiştirmez-, vergi borçlusuna bu süre içinde te-
merrüt sonuçlarını doğurmayacak şekilde ödemede bulunabil-
me olanağı sağlar. Ödeme süresinin son günü verginin vade ta-
rihidir; yükümlüler muaccel olmuş vergilerini vade gününden 
önce ödeyebilirler (6183 SK. m. 37/3, 4). Bir verginin tahsil edi-
lebilmesi için tahakkuk etmiş olması gerekmekle birlikte bazı 
vergilerde bu iki aşama çakışmakta, vergi tahsil edildiği anda 
tahakkuk etmiş olmaktadır. Örneğin pul yapıştırmak suretiyle 
alman damga vergisinde tahakkuk ve tahsil pulun kullanıldığı 
anda gerçekleşir. Tahakkuku tahsile bağlı vergiler denilen bu 
gibi vergilerde, verginin tahsili tahakkuku da içine alır (VUK. 
m. 24). Öte yandan, kuralın istisnası olarak, vergi uygulama-
mızda tahakkuku beklemeden yapılan ödemeler de vardır. Ör-
neğin pişmanlık dilekçesi ile bildirilen vergilerin, yükümlünün 
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durumu haber verdiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenmesi 
gerektiğinden (VUK. m. 371) verginin, tahakkuk edip etmediğine 
bakılmaksızın bu süre içinde yatırılması gerekir. 

B. Ödeme Zamanı 

Özel hukukta borçların ödenme zamanlarının belirlenmesi 
tarafların iradesine bırakılmıştır. Borçlar Kanunu, ecel şart kı-
lmmadığı veya işin mahiyetinden anlaşılmadığı takdirde borcun 
hemen ödenmesinin istenebileceğini öngörür (m. 74). Oysa ver-
giler, yasalarda gösterilen süreler içinde ödenir; bu konuda yü-
kümlünün iradesi rol oynamaz. Ödeme süresinin son günü ver-
ginin vadesi tarihidir. Örneğin kurumlar vergisi Nisan, Temmuz 
ve Ekim aylarında üç eşit taksitte (KVK. m. 40), motorlu taşıtlar 
vergisi Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte (MTVK. m. 
9) ödenir. Özel yasalarında ödeme zamanı belirlenmemiş kamu 
alacakları Maliye Bakanlığınca belirtilecek usule göre yapılacak 
tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir (6183 SK. m. 37/2). 

Ödeme zamanları yasalarla belirtilmekle birlikte, istisnaen, 
bazan yasalar koydukları genel kuralın dışında özel ödeme za-
manları öngörürler; bazan da yasalarda yazılı ödeme zamanları 
uzatılır. Bu istisnalar üzerinde duralım: 

1. Ö z e l ö d e m e z a m a n l a r ı 

Özel ödeme zamanlarına ilişkin hükümler hem Vergi Usul 
Kanununda, hem de tek tek vergi yasalarında yer almaktadır. 
Vergi Usul Kanununa göre (m. 112) : 

Resen veya ikmalen tarh edilen vergiler taksit zamanların-
dan önce tahakkuk etmişse taksit süresi içinde, taksit süreleri 
kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse, geç-
miş taksitler tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde öde-
nir (m. 112/1). Resen veya ikmalen tarh edilen vergilere karşı 
yükümlü vergi mahkemesine başvurabileceğinden (VUK. m. 
379), bu vergiler ancak 30 günlük dava açma süresinin geçiril-
mesinden sonra tahakkuk ederler. Tahakkuk tarihinden itiba-
ren de bir aylık ödeme süresi tanındığına göre, taksit süreleri 
geçtikten sonra tahakkuk eden resen veya ikmalen tarh edilen 
vergiler tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde ödenmiş olur-
lar. 
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Ülkeyi terk ve ölüm gibi yükümlülüğü kaldıran durumlar-
da beyan üzerine tarh edilen vergiler beyanname verme süre-
leri içinde ödenir. Yükümlünün, vadesi bu süreden sonra gelen 
vergileri de bu sürede alınır. (VUK. m. 112/2). Örneğin bir avu-
kat 15 Nisan 1983 te ölmüş ise, varisler 1983 yılındaki 3.5 aylık 
faaliyet dönemine ait gelirin beyannamesini ölüm tarihinden iti-
baren 4 ay içinde vermek zorunda olduklarından (GVK. m. 92/2), 
beyanname engeç 15 Ağustosa kadar verilir ve vergi bu süre 
içinde ödenir. Ölüm tarihinde muris 1982 yılma ait gelir vergi-
sinin de yalnız ilk taksidini ödemiştir. Bu nedenle mirasçılar, 
1983 yılma ait kist dönem vergisinin yanında, geçmiş yıl ver-
gisinin Haziran 1983 te ödenecek 2 nci taksidi ile, vadesi henüz 
gelmemiş olan Eylül 1983 taksidini de 15 Ağustosa kadar öde-
mek zorundadırlar. 

Vergi mahkemesinde dava açıldığı için tahsili durdurulan 
vergilerden taksit süresi geçmiş olanlar mahkemenin kararma 
göre hesaplanan vergi ihbarnamesinin tebliği tarihinden itiba-
ren bir ay içinde ödenir (m. 112/3); taksit süreleri henüz geç-
memiş olanlar ise taksit zamanlarında ödenir. 

Sermayelerini arttıran ticari ortaklıklar, sermayenin arttı-
rılan kısmına ait damga vergisini, arttırma kararının tescil ve 
ilâm tarihinden itibaren üç ay içinde öderler. 

Vergi Usul Kanununun 12 nci maddesinin öngördüğü yuka-
rıdaki hükümler dışında vergi yasalarında da özel ödeme za-
manlarına yer verilmiştir. Örneğin: 

Gelir vergisinde beyanname verme ve ödeme zamanları bü-
tün kazanç ve iratlar için genel kurallara bağlanmıştır (GVK. 
m. 117-120). Bu kuralların istisnası olarak takvim yılı içinde ül-
keyi terk edenlerin ülkeyi terkten önceki 15 gün içinde, ölüm 
halinde ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde beyanname ve-
rilmesi ve verginin bu süreler içinde ödenmesi gerekir (GVK. m. 
92/2, VUK. m. 112/2). Birden fazla takvim yılma taşan inşaat ve 
onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kesin olarak bu-
lunup tamamı o yılın geliri sayılır ve o yıl beyannamesinde gös-
terilir (GVK. m. 42). Ayrıca- gelirinin büyük bir kısmı zirai ka-
zançtan oluşan yükümlüler için, Maliye Bakanlığının, gerekirse 
üç taksitten fazla olmamak üzere belli bölgelere ve ürünlere gö-
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re özel ödeme zamanları saptayabileceği kabul edilmiştir. (GVK. 
m. 117/2).* 

Kurumlar vergisinde tasfiyeye giren veya birleşme yoluyla 
ortadan kalkan kurumlarda farklı ödeme süreleri belirlenmiş-
tir. Tasfiye ve birleşme halinde tasfiye edilen veya birleşen ku-
rumlar adına tasfiye veya birleşme kârı üzerinden tarh edilen 
kurumlar vergisine ait beyanname tasfiye dönemleri sonundan 
itibaren dördüncü ay içinde verilir; tasfiye dönemi içinde tas-
fiye de sonuçlanmışsa bilançonun veya nihai hesabın kesinleş-
mesinden itibaren 15 gün içinde beyanname verilir; vergi de bu 
süreler içinde ödenir (Bk. KVK. m. 21, 31, 42/1). 

Tasfiye edilen veya birleşen kurumların, tasfiyeden önceki 
dönemlere ait olan, tahakkuk etmiş fakat vadesi henüz gelme-
miş vergileri de ayni süre içinde ödenir (m. 42/2). Örneğin 10 
Mayıs 1983 de faaliyetini durdurarak tasfiyeye geçen anonim 
ortaklık, 1982 yılma ait kurumlar vergisinin beyannamesini 1983 
yılının Nisan ayında vermiş ve ilk taksidi bu ay içinde ödemiş-
tir. İkinci taksidi 1983 yılının Temmuz ayında ödeyecektir. An-
cak ortalık tasfiyeyi bu tarihten önce tamamlar ve tasfiye kârı-
na ait beyannamesini örneğin 15 Haziran 1983 te verirse, 1982 yı-
lma ait kurumlar vergisinin vadesi henüz gelmemiş Temmuz ve 
Ekim ayı taksitlerini de bu süre içinde ödemesi gerekir. Bu ku-
ral tasfiyeden önceki kist dönemin (1 Ocak 1983-10 Mayıs 1983) 
kurumlar vergisi için de geçerli olmalıdır. 

Vergisiz birleşmeler demek olan devirlerde de özel ödeme 
zamanı geçerlidir. Münfesih kurumun devir tarihine kadar elde 
ettiği kazançlar için devir tarihinden itibaren 15 gün içinde be-
yanname verilir ve ilk taksit bu süre içinde, diğerleri bu ayı iz-
leyen 3 üncü ve 6 ncı ayda devir alan kurum tarafından ödenir 
(KVK. m. 42/3). 

Dar yükümlülükte vergi muhatabının Türkiye'yi terketmesi 
halinde kurumlar vergisi beyannamesi ülkeyi terkten önceki 15 
gün içinde verilir (m. 21/3); vergi de Vergi Usul Kanunu gere-
ğince (m. 112/2) beyanname verme süresi içinde ödenir. 

Katma Değer Vergisinde yükümlüler ve sorumlular, beyan-

* Bk. Gelir Vergisi Genel Tebliği, Seri No. 80. 
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namelerini vergilendirme dönemini (üç ay ya da duruma göre 
bir ay) izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar ilgili vergi dai-
resine verirler ve vergilerini bu süre içinde öderler. İthalde alı-
nan katma değer vergisi gümrük vergisi ile birlikte ve aynı za-
manda ödenir. Beyanname vermek zorunda olmayan yükümlü-
lerin katma değer vergisi tarh süresi içinde ödenir. Katma Değer 
Vergisi Kanunu (m. 46), Maliye ve Gümrük Bakanlığına işlemin 
niteliğini göz önünde tutarak katma değer vergisinin işlemden 
önce ödenmiş olması koşulunu koymaya yetki vermiştir. 

2. Ö d e m e z a m a n l a r ı n ı n u z a t ı l m a s ı 

Vergi yasalarında belirtilen ödeme süreleri bazı durumlar-
da Vergi Usul Kanununun emredici hükmü gereğince uzamak-
ta, bazı durumlarda ise bu yasanın verdiği yetkiye dayanarak 
Maliye Bakanlığınca uzatılmaktadır: 

Vergi Usul Kanununda sayılan (m. 13) mücbir sebeplerden 
birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar 
süreler işlemez (VUK. m. 15). Bu durumda ödeme süreleri uzar; 
vade uzayan sürenin bittiği gündür (VUK. m. 111/13). 

Öte yandan veraset ve intikal vergisinde beyanname ver-
me süresinin sonundan başlayarak 15 gün içinde beyanname 
verilebilip ödeme yapılabilir. Bu durumda vergi ziyaı olmamış 
sayılacağından (VUK. m. 342) sözü edilen durumlarda süreler 
de uzamış olur; vade gene uzayan sürenin bittiği gündür (VUK. 
m. 111/3). 

Maliye Bakanlığı da zor durumda bulunmaları nedeniyle 
vergiye ilişkin ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olan-
lara, belirli koşullara uyulması kaydıyla kanuni sürenin bir ka-
tını geçmemek üzere süre verebilir (VUK. m. 17). Bu durumda 
vade, uzayan sürenin bittiği gündür (VUK. m. 111/3). 

Ayrıca Maliye Bakanlığı, beşyüzden fazla yükümlüsü bulu-
nan vergi dairelerine para yatırmak bakımından yükümlülere 
vadenin bitmesini izleyen tarihten başlayarak 15 gün içinde gün 
belli etmeye yetkili kılınmıştır (VUK. m. 111/4). Bakanlığın, ya-
sanın verdiği yetkiye dayanarak belli ettiği günler verginin va-
desi yerine geçer (VUK. m. 111/5). 
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C. Vergi Borcunun Vadesinde Ödenmemeğinin Hukuki Sonuçları 

Yasaların belirlediği süreler içinde borcunu ödemeyen vergi 
yükümlüsü, idarenin herhangi bir işlemine gerek olmadan mü-
temerrit duruma girer. Oysa özel hukukta muaccel bir borcun 
borçlusu alacaklının ihtarıyla mütemerrit olur (BK. m. 101). Ver-
gilendirmeden doğan alacak ve borç ilişkisi kamusal nitelikte 
olduğundan ödeme süresinin son bulması ile birlikte, vergi ya-
salarının öngördüğü yaptırımlar yükümlü hakkında kendiliğin-
den işlerlik kazanır. Vergi sistemimizde yükümlünün temerrü-
dü başlıca şu sonuçları doğurur : 

1. T a k s i t l e r i n t a m a m ı n ı n m u a c c e l o l m a s ı 
Taksitle ödenebilen kamu alacağının taksitleri vadesinde 

ödenmediği takdirde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanun alacağın tamamının muaccel olacağını öngörür 
(m. 38). Bu hükmün yükümlü aleyhine ağır sonuçlar doğurma-
sı, ayni maddenin ikinci fıkrası ile büyük ölçüde giderilmiştir. 
Bu fıkra hükmüne göre, haczedilen malların paraya çevrilme-
sinden önce, paraya çevirme tarihine kadar yapılan takip gi-
derleri, gecikme zamları ve varsa cezaları alacağın tamamını 
muaccel kılan taksitle birlikte rıza ile ödendiği takdirde, diğer 
taksitler asıl ödeme sürelerinde tahsil olunur. Bir görüşe göre 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun genel nite-
likte bir yasadır; özel yasalarla belirlenen ödeme sürelerini bun-

J a r m öngördüğü vadelerden öne alamaz. Bu nedenle yukarıda-
ki hükmün, idarece tecil edilerek (AATUHK. m. 48), ödenmesi 
takside bağlanan vergilerle ilgili olduğunu kabul etmek gere-
kir. Bu görüşe katılmak çok zordur; çünkü tecili düzenleyen 
48 inci madde tecil koşullarına uyulmamasımn kamu alacağını 
muaccel kılacağını son fıkrası ile zaten belirtmektedir; ayni hük-
me bir de 38 inci maddede yer verilmesi gereksiz bir tekrardan 
ibaret kalır. Nitekim Danıştay da bu hükmü, taksitle ödenen 
tüm kamu alacaklarında taksitlerin vadesinde ödenmemesinin, 
alacağın tamamını muaccel kılacağı şeklinde yorumlamaktadır. 

2. V a d e s i n d e ö d e n m e y e n a la c a ğ a g e c i k m e 
z a m m ı u y g u l a n m a s ı 

Vergi borcunun zamanında ödenmemesinin doğurduğu hu-
kuki sonuçlardan biri de ödenmesi geciken alacağa gecikme 
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zammı uygulanmasıdır. Gecikme zammı özel hukuktaki geçmiş 
günler faizine benzetilebilir (BK. m. 103). Alacağın süresi için-
de ödenmeyen kısmına vade gününü izleyen günden itibaren bir 
aylık süre için % 10, vade gününü izleyen 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 
5 inci ve 6 nci aylar için ayrı ayrı % 7, 7 nci ve izleyen her ay 
için % 5 gecikme zammı uygulanır; ay kesirleri tam ay olarak 
alınır (Bkz. 6183 S K m. 51/f. 4; 85/9790 sayılı BKK, RG. 23.8.1985, 
No: 18851). Ceza niteliğindeki kamu alacaklarına ayrıca gecik-
me zammı uygulanmaz. Gecikme zammı 500 liradan az olamaz 
(AATUHK. m. 51). Vergi borcunun tecil edildiği durumlarda 
gecikme zammı, alacağın vadesini izleyen günden tecilin yapıl-
dığı güne kadar geçen süreye uygulanır. Örneğin 30 Eylül 1985 
tarihine kadar ödenmeyen gelir vergisi üçüncü taksidi 15 Ara-
lık 1985 de tecil edilmiş ise 1 Ekimden itibaren ilk aylık gecik-
meye % 10, bunu izleyen iki aylık süreye de her ay için % 7 
gecikme zammı uygulanacaktır. Tecil için verginin vadesinden 
çok önce Maliye Bakanlığına başvuran bir yükümlü hakkında 
vadenin geçmesinden sonra karar verilmesi halinde, uygulama-
da, vadeyi geçen süre için gecikme zammı alınmaktadır. İçtihat-
lar, Maliye Bakanlığının başvuruya geç cevap vererek verginin 
vadesinden sonra ödenmesine neden olmasının gecikme zam-
mının uygulanmasını önleyemeyeceğini belirtmektedir. Bunun 
gerekçesi, gecikme zammı ile ilgili 51 inci maddede bu konuda 
bir açıklık bulunmamasıdır. Vergisi tecil edilmiş olan yükümlü 
tecil süresinin sonuna kadar borcunu ödemez ve tecil tarihinin 
uzatılması içini başvuruda bulunmazsa, tecil tarihini aşan süre 
için gecikme zammı uygulanır ve artık tecil faizi işlemez. Haciz 
uygulanan durumlarda gecikme süresi haczin uygulandığı gü-
ne kadar olan zamandır. Kamu alacağını karşılayacak miktar-
da gayrimenkule haciz konulduğu tarihten sonra gecikme zam-
mı uygulanamaz. Buna karşılık ihtiyati haciz konulmuş olması, 
kesin haciz işlemi anlamına gelmediği için gecikme zammı uy-
gulanmasına engel olmaz. Yürütmenin durudurulması için bir 
gayrimenkulün teminat olarak gösterilmesi de haciz niteliğinde 
değildir; cebren tahsil anlamına gelmediği için de ödeme gü-
nüne kadar geçen süreye gecikme zammı uygulanmasım önle-
mez. İflas halinde iflasın açıldığı, aciz halinde ise aczin kesin-
leştiği gün ile vade günü arasındaki zaman gecikme süresini 
gösterir Cm. 52). 

Vergi mahkemesinde dava açılması halinde gecikme zam-
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minin verginin normal taksit devresinden itibaren değil, mah-
kemenin tarhiyatı onaylaması üzerine idarece yükümlüye bil-
dirilecek verginin bir ay içinde ödenmemesinden sonra geçecek 
süre için uygulanması gerekir. Ödeme emirlerine karşı dava 
açılmasında ise tahsilat durmadığından, gecikme zammı dava 
açma tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süreye uygulanmalıdır. 
Pişmanlık dilekçesi ile bildirilen vergiler 15 gün içinde ödenme-
diği takdirde gecikme zammı uygulanır. Buna karşılık alacağın 
mücbir sebepler yüzünden vadesinde ödenmemesi halinde ge-
cikme zammı uygulanmaması gerekir. Danıştaym bu konuda çe-
lişik kararları bulunmaktadır.* 

Temyiz veya itiraz yoluna başvurulması halinde temyiz ya 
da itirazı incelemeye yetküi yargı mercii teminat karşılığında 
mahkeme kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar vere-
bilir (İYUK. m. 52/1). Bu durumda esas hakkında karar veri-
linceye kadar verginin tahsili duracağından, karar tarihi ile 
vade tarihi arasındaki süre için gecikme zammı istenilemez. 

Gecikme zammının ceza niteliğinde olup olmadığı tartışma-
lıdır. Devlete, il özel idarelerine, belediyelere ait vergi, resim, 
harç... gibi aslî ve gecikme zammı, faiz gibi fer'i kamu alacak-
larından söz eden yasa maddesine göre (AATUHK. m. 1), zam-
mın ceza niteliği taşımadığı, yasa koyucunun gecikme zammı-
na asıl borca bağlı bir fer'i borç niteliği tanıdığı sonucu çıka-
rılabilir. Danıştaym bu konuda da çelişik içtihatları bulunmak-
tadır. Konunun önemi ölüm ile vergi cezalarının düşmesi açı-
sındandır. 

3. C e b r i i c r a y o l u y l a t a h s i l 

Vergi borcunun vadesinde ödenmemesinden doğan bir di-
ğer hukuki sonuç ta bu alacağı cebrî icra yoluyla tahsil edebil-
me olanağının doğmasıdır. Kamu alacağını vadesinde ödeme-
yenlere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde 
bulunmaları gereği bir "ödeme emri" ile tebliğ olunur. Ödeme 
emrine borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarı, nereye 

* Danıştay Dava Daireleri Kurulu, bir kararında mücbir sebep dolayısıy-
la davacının borcunu süresinde ödeyememesi üzerine kendisinden ayrıca ge-
cikme zammı istenmesini hukukun genel ilkelerine aykırı görmüştür. DDK. E. 
65/248,  K. 66/534,  6.5.1966 (Danıştay Kararları Dergisi S. 103-106, s. 142-145). 
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ödeneceği, süresinde ödenmediği veya mal bildiriminde bulu-
nulmadığı takdirde borcun cebren tahsil edileceği ve borçlunun 
mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere 
hapis ile tazyik olunacağı yazılır (AATUHK. m. 55). Cebren 
tahsil şu yollardan birinin uygulanması suretiyle yapılır: Vergi 
borçlusu teminat göstermiş ise teminat paraya çevrilir veya ke-
file başvurulur; borçlunun borcuna yetecek miktardaki mallan 
haczedilerek paraya çevrilir. 

D. Ödeme Yeri 

Özel hukukta kural olarak borcun ifa edileceği yer iki ta-
rafın açık veya zımni isteğine göre belirlenir (BK. m. 75). Oysa 
vergi hukukunun kamusal niteliği bu konuda yükümlünün ira-
desini tammaz; vergi borcu, yükümlünün bu bakımdan bağlı 
olduğu vergi dairesine ödenir (VUK. m. 110/1). Vergi dairesi 
yükümlüyü tesbit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve 
tahsil eden kamu idaresidir (VUK. m. 4/1). Yükümlülerin vergi 
uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları 
vergi yasalarıyla, bu yasalarda açıkça yazılı olmayan hallerde 
Maliye Bakanlığmca belirlenir (VUK. m. 4/2). Amme Alacak-
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ise, özel yasalarında öde-
me yeri gösterilmemiş kamu alacaklarının, borçlunun ikamet-
gâhının bulunduğu yer tahsil dairesine ödeneceğini öngörmek-
tedir ( m. 39/1). Vergi hukukundakinin aksine Borçlar Kanunu 
alacaklıyı üstün tutmuş olup, ödeme yeri taraflarca belli edil-
meyen para borçlannm alacaklının bulunduğu yerde ödenece-
ğini kabul etmiştir (m. 73). Yükümlü vergi borcunu bağlı ol-
duğu vergi dairesinin bulunduğu belediye sınırlanılın dışındaki 
vergi dairelerine de yatırabilir. Bu takdirde ödemenin hangi 
vergi dairesi hesabına yapıldığının bildirilmesi gerekir (VUK. 
m. 110/2; AATUHK. m. 39/2). 

E. Verginin Tahsil Şekilleri 

Vergilerin toplanmasında başvurulan usuller çeşitli evreler-
den geçmiştir. Bir zamanlar halkın temsilcileri eliyle veya ilti-
zam usulü ile toplanan vergiler günümüzde devlet tarafından 
alınmaktadır. İltizam usulü, vergi toplama işinin ihale yolu ile 
üçüncü kişilere yaptınlmasını ifade eder; bu yolla vergi topla-
ma işini yüklenenlere mültezim denilir. Bu usul İmparatorluk 
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devrinde bizde de uygulanmıştır. Günümüzde yükümlüler ver-
gilerini doğrudan doğruya vergi dairelerine yatırmakta, bazan 
da vergi, tahsildarlar eliyle toplanmaktadır. Ödeme tahsil daire-
lerinin yetkili ve sorumlu memurları tarafından verilecek mak-
buz karşılığı yapılır. Makbuz karşılığı yapılmayan ödemelerle, 
yetkili ve sorumlu memurlardan başkasına yapılan ödemeler 
kamu alacağına mahsup edilemez (AATUHK. m. 40/1, 2). Ver-
giler doğrudan doğruya tahsil dairelerine yatırılabileceği gibi 
Maliye Bakanlığının belirleyeceği bankalar veya postaneler ara-
cılığı ile de ödenebilir. Bankalardan yararlanılan durumlarda 
vergi dairesinin veya merkez bankasının hesabı bulunan ban-
kalara vergi daireleri adına para yatırılabilir veya yükümlünün 
hesabından vergi dairesinin veya merkez bankasının ayni ban-
kadaki hesabına aktarma yapılabilir, ya da çizgili çek kullanı-
labilir (AATUHK. m. 41). Postane vasıtasıyla yapılan ödemeler-
de, paranın postaya veriliş tarihi ödeme tarihi sayılır (AATUHK. 
m. 44). Yerleşik içtihatlar kamu alacağının yasal sürenin son 
bulduğu gün mesai saati dışında posta idaresine ödenmesi ha-
linde, posta idaresi bu ödemeyi kabul ettiği takdirde gecikme 
zammının uygulanamayacağını kabul etmektedir. Damga ver-
gisi ve harçlarda olduğu gibi tahakkuku tahsile bağlı vergiler-
de, ilgili belgeler üzerine pul yapıştırıldığı anda vergi de tahsil 
edilmiş olur. Başka bir tahsil şekli de verginin kaynakta kesil-
mesidir. En geniş biçimde gelir vergisinde uygulanan bu tahsil 
şeklinde, ödeme konusu para hak sahiplerine verilmeden önce 
vergi ödemeyi yapanlarca kesilerek yatırılır. Bu usulün hem 
vergi kaçırılmasını önlemek, hem de yükümlü sayısını en aza 
indirmek gibi yararları vardır. Fakat uygulama alanı daha fazla 
genişletilemediğinden kaynakta vergilendirmeye tabi yükümlü-
ler ile diğerleri arasında birinciler aleyhine ayırıma neden olur. 
Vergi kaçırma alışkanlığının çok yaygın olduğu bizimki gibi bir 
ülkede örneğin ücretlilerin gelir vergisi devletçe saptanıp alın-
dığı halde diğer kazanç unsurlarında verginin bizzat kazanç sa-
hibi tarafından hesaplanması ve aksi kanıtlanmadıkça bu be-
yanların doğru varsayılması ücretliler aleyhine bir uygulama 
yaratır; ve vergide eşitlik ilkesine ters düşer (GVK. m. 94, 105; 
KVK. m. 24; VİVK. m. 17; DVK. m. 19). Kaldı ki ücretler dışın-
daki kazançların doğdukları yıl değil de ertesi yıl beyan edile-
rek vergilerinin ödenmesi de ücretliler aleyhine ayırıma neden 
olur ve herkesin mali gücüne göre vergi ödemesini öngören 
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Anayasa hükmü (m. 73) ile çelişir, çünkü bir yıl içinde doğan 
gelirinin vergisini ertesi yıl içinde ödeyen yükümlü, gelirinin 
devlete ayrılacak bölümünü bir yıl boyunca faizsiz kredi olarak 
kullanmış olur. Devlet tahvillerine uygulanan % 50 faiz oram 
esas alınırsa, ücretini elde ettiği yıl içinde bunun üzerinden 
100.000 lira vergi ödeyen bir ücretlinin diğer kazanç sahiplerine 
oranla mahrum kaldığı faiz tutarı 50.000 liradır; ya da diğerle-
rinin 50.000 lira daha az vergi ödediği söylenebilir. Buna enflas-
yonun etkisi de katılırsa, % 30 luk enflasyon varsayımı altında, 
kazancından ertesi yıl 100.000 lira vergi ödeyen bir yükümlünün 
katlandığı gerçek yük 20.000 lira olur. Bu haksızlıkları önleyip, 
uygulamada bütünlüğü sağlamak için çağdaş vergi sistemleri 
"kazandıkça öde" denilen peşin ödemeler usulünü benimsemiş-
lerdir. Bu usulde örneğin bir avukat, bir önceki yılın vergisi 
tutarında peşin vergiyi çalışmakta olduğu yılda üç taksitte öder. 
Faaliyet yılı sonunda vereceği beyannamedeki kesin kazanç du-
rumu daha fazla vergi ödemesini gerektiriyorsa üzerini tamam-
lar; aksi durumda ise fazla ödediği miktar kendisine iade edilir. 
Bizde 1980 yılındaki yasa değişiklikleri sırasında kabul edilip an-
cak bir yıl uygulanabilen bu usulün birçok yararı vardır: Bu 
yolla vergi kaçırma olayları azalır. Vergi ödemede süre eşitsiz-
liği kalkar. Tüm gelir sahipleri ayni dönem içinde vergilendiri-
leceğinden gecikmeli vergi ödemenin sağladığı, faiz ve enflas-
yon oranı kadar eksik vergi ödeme önlenmiş olur. 

II. ZAMANAŞIMI 

A. Genel Açıklama 

Devlete, belli süreler geçtikten sonra alacağını isteme yet-
kisi tanınmamıştır. Ödeme dışında vergi borcunu sona erdiren 
en önemli nedenlerden biri zamanaşımıdır. Bu nedenle alacaklı 
kamu idaresi yasaların belirlediği süreler içinde vergiyi tahak-
kuk ettirmediği ya da tahsil etmediği takdirde artık bu işlemle-
ri yapma olanağını kaybeder. Vergi hukukunda zamanaşımının 
kabul edilmesindeki başlıca neden, özel hukukta olduğu gibi, 
kamu yararıdır; yoksa zamanaşımının hukuki anlamda alacak-
lıyı cezalandırmak amacı yoktur. Devletin vergi alma yetkisinin 
zamanaşımı süreleri ile sınırlandırılması vergiden doğan hu-
kuki ilişkinin uzun zaman askıda kalmasını önler; çünkü vergi 
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idaresi alacaklarını izleme konusunda daha dikkatli olmak zo-
runluluğunu duyar. Böylece kamu yararı kadar, tek tek kişile-
rin yararı da korunmuş olur. Zamanaşımının kamu yararı bakı-
mından doğurduğu sonuçlardan biri yargı organlarının yükünü 
azaltıcı etkisidir. Bu etki vergi hukukunda özel hukuka oranla 
daha açık olarak görülür. Çünkü Vergi Usul Kanunu zamanaşı-
mının yükümlünün bu hususta bir müracaatı olup olmadığına 
bakılmaksızın hüküm ifade edeceğini öngörmektedir (m. 113/2). 
Borçlar hukukunda ise zamanaşımı borçlu tarafından ileri sü-
rülmesi gereken bir defi olduğu için, yalnız isbat yükünü kolay-
laştırması açısından yargı organlarının yükünü hafifletmekte-
dir. Gerektireceği giderler yönünden de Devletin takip ve tahsili 
uzun süre gecikmiş vergileri izlemesi uygun değildir. Vergi hu-
kukunda zamanaşımına yer vermek tek tek yükümlülerin çı-
karlarına da hizmet eder. Vergi borçlarının uzun süre ödenme-
den kalması yükümlülerin ticari güvenlikleri bakımından sakın-
calıdır. Defter ve belgeler uzun zaman içinde yitirilmiş olabile-
ceğinden isbat zorlukları doğabilir; zamanaşımı bu güçlüklen 
ortadan kaldırır. 

Belirtilen yararlarına karşılık zamanaşımı, borcunu düzenli 
biçimde ödeyen yükümlüler aleyhine adalet ve eşitlik ilkelerini 
zedeler. Ayrıca yükümlüleri kaçakçılığa da yöneltebilir ve vergi 
gelirinde kayıplara yol açabilir. Ancak kamu yararı düşüncesiyle 
bütün hukuk sistemleri zamanaşımına yer vermektedir. 

B. Vergi Hukukunda Zamanaşımı Çeşitleri 

Vergi hukukunda vergi idaresinin vergiyi isteme yetkisini 
sınırlandıran iki tür zamanaşımı vardır: Bunlar tahakkuk ve 
tahsil zamanaşımıdır. 

1. T a h a k k u k z a m a n a ş ı m ı 

Tahakkuk zamanaşımına ilişkin hükümler Vergi Usul Ka-
nununda düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu, vergi alacağının 
doğduğu takvim yılım izleyen yılın başından başlayarak beş yıl 
içinde tarh ve yükümlüye tebliğ edilmeyen vergilerin zamanaşı-
mına uğrayacağım öngörmektedir (m. 114/2). Beş yıllık süre, 
aksine hüküm bulunmadıkça, Vergi Usul Kanununa giren bü-
tün vergiler için geçerlidir. Bununla birlikte Veraset ve İntikal 
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Vergisi Kanunu ile Emlâk Vergisi Kanunu koydukları istisnai 
hükümlerle bu süreyi sonsuza dek uzatmışlardır. Buna karşılık 
niteliği ağır olmayan birkısım vergi cezalarının kesilmesinde sü-
re kısaltılmıştır. Bu istisnalar üzerinde duralım: 

Emlâk Vergisi Kanunu vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla 
beyan dışı kalan bina ve araziler bakımından zamanaşımının, 
bina ve arazinin beyan edilmediğinin idare tarafından öğrenil-
diği tarihi izleyen yılın başından itibaren başlayacağını hükme 
bağlamaktadır (m. 40). Bu hüküm bina ve arazi vergileri bakı-
mından zamanaşımının işlememesi sonucu doğurur. Bina ve 
arazinin beyan dışı kaldığını idarenin öğrendiği tarihi ispatla-
mak görevi yükümlüye aittir ki, uygulamada bunun yapılabil-
mesi çok güçtür. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu da (m. 20), gene vergi 
kaçırmalarını önlemek amacıyla, hiç beyanname verilmemesi 
veya verilen beyannamede birkısım malların beyan dışı bırakıl-
ması hallerinde yükümlülüğün, intikal eden malların idarece öğ-
renildiği tarihte doğacağını belirtmekle idarenin bilgisi dışında 
kalan mallar bakımından zamanaşımının işlememesini sağla-
maktadır. 

Vergi cezalarında ise kaçakçılık, ağır kusur ve kusur suç-
ları için 5 yıl olan zamanaşımı süresi usulsüzlük suçları için iki 
yıl olarak saptanmıştır (VUK. m. 374). Kaçakçılık, ağır kusur 
veya kusur suçları ile usulsüzlük suçunun birleşmesi halinde 
ceza, kaçakçılık, ağır kusur veya kusur cezaları için belli edilen 
zamanaşımı süresi içinde kesilir. Kanun, cezayı gerektiren tek 
bir fiil ile kaçakçılık ve usulsüzlük veya ağır kusur ve usulsüz-
lük yahut kusur ile usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara 
ait cezalardan sadece miktar itibariyle en ağır olanın kesilece-
ğini öngörür (VUK. m. 336). Bu şekilde birleşen bir kusur ve 
usulsüzlük suçuna, miktar itibariyle daha ağır olması nedeniyle 
usulsüzlük cezası kesilmiş olsa bile, bu ceza için usulsüzlüğün 
değil, kusur cezasının zamanaşımı süresi geçerli olacaktır. 

a. Başlangıcı 

Vergi Usul Kanunu vergi alacağının doğduğu yılı izleyen 
yılın birinci gününü tahakkuk zamanaşımı süresinin başlangıcı-
na esas almıştır (m. 114/1). Ayni kanuna göre vergi alacağı, 
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vergi kanunlarının verginin doğumunu bağladıkları olayın mey-
dana gelmesi veya hukuki durumun tamamlanması ile doğaca-
ğından (m. 19), tarh ve tebliğ gibi usul ile ilgili işlemlerin ya-
pılması soyut vergi borcunun doğuş zamanı bakımından etkili 
değildir; yükümlülük vergiyi doğuran olayla birlikte ortaya çı-
kar. Vergiyi doğuran olay, yükümlülerin vergi yasalarında gös-
terilen vergi konuları ile bir ilişki ve bağlılık kurmaları anla-
mına gelir. 

Vergiyi doğuran olay, çeşitli vergilerin özelliklerine göre, 
ilgili oldukları vergi yasalarında gösterilmiştir. Örneğin gelir 
üzerinden alman vergilerde vergiyi doğuran olay gelirin elde 
edilmesidir; tahakkuk zaamnaşımı süresi gelirin elde edildiği 
yılı izleyen takvim yılının ilk gününden itibaren işlemeğe baş-
lar. Katma Değer Vergisi Kanunu (m. 10), diğer özel durumlar 
dışında vergiyi doğuran olayı mal teslimi ve hizmetin yapılması 
olarak hükme bağlamıştır. Tahakkuk zamanaşımı teslimin ya da 
hizmetin yapıldığı yılı izleyen yılın birinci günü işlemeğe başla-
yacaktır. 

Tahakkuk zamanaşımı süresinin başlangıcı kural olarak ver-
giyi doğuran olaya bağlanmakla birlikte, bazı vergilerde kura-
lın uygulanmasında özellik gösteren durumlar ortaya çıkmak-
tadır. Öte yandan cezalarda tahakkuk zamanaşımı süresinin 
başlangıcı vergiyi doğuran olaydan ayrılmıştır. Bunları ayrı 
ayrı inceleyelim: 

Gelir vergisinde yatırım indirimine konu olan aktif değer-
lerin yatırımla güdülen amaç dışında parça parça satılması, ve-
ya yatırım indiriminden yararlanmak için gerekli koşullara uyul-
maması halinde, zamanında tarhedilmeyen vergiler ile vergi ce-
zalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilme-
sini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi izleyen yılın 
başından itibaren işlemeğe başlar (GVK. 8. Bölüme Ek. m. 5/c). 

Öte yandan Gelir Vergisi Kanununa göre kaynakta kesi 
lerek tahsil edilen vergiler bakımından zamanaşımının başlan 
gıcı konusu uygulamada tartışmalıdır. Vergiyi doğuran olay 
gelir vergisinin kaynakta kesildiği zaman mı, yoksa gelirin ser-
maye şirketleri ve kooperatifler tarafından elde edildiği zaman 
mı meydana gelir? Vergi idaresi vergi sorumluluğunu doğuran 
olayın verginin kaynakta kesildiği tarihte meydana geleceğini 
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kabul ettiğinden zamanaşımının, verginin kaynakta kesildiği 
yılı izleyen takvim yılının birinci gününden itibaren işlemeğe 
başlaması gerekir. Aksi görüşteki Danıştay'a göre ise vergiyi 
doğuran olaya, faaliyetin ilişkin bulunduğu takvim yılı esas alı-
narak zamanaşımı hesaplanmalıdır; çünkü verginin kaynakta 
kesilmesi vergiyi doğuran olay değil, verginin tahsil edilme şek-
lidir.* 

Kurumlar vergisinde bir yıldan uzun süren tasfiye döne-
mine giren kurumlar bakımından zamanaşımı süresi, tasfiyenin 
son bulduğu dönemi izleyen yıldan itibaren işlemeğe başlar (m. 
30/5). 

Emlâk vergisinde beyan dışı kalan bina ve araziler bakımın-
dan zamanaşımı, bunların mülkiyete girdikleri tarihi izleyen yıl 
dan itibaren değil, beyan dışı kaldıklarının idarece öğrenildiği 
tarihi izleyen yılın başından itibaren başlar. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu da vergi yükümlülüğü-
nün ölüm tarihinde değil, beyanname verilen durumlarda be-
yannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde, verilen 
beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen 
durumlarda intikal eden malların idarece saptandığı tarihte, Te-
rekenin yazılması, defter tutma veya resmî tasfiye durumların-
da mahkeme tarafından bu işlemlerin tamamlandığı tarihte do-
ğacağını öngörmektedir. Bu nedenle veraset ve intikal vergisin-
de zamanaşımının başlangıcı maddede belirtilen durumların 
meydana geldiği yılı izleyen yılın birinci günü olmaktadır, ölüm 
ve intikal olaylarından vergi idaresinin çoğu kez uzun bir süre 
haberdar olamaması, taşınmaz malların vergi kayıtlarında bu-
lunmaması ve vergi tarhı için terekenin yazılması, defter cutma 
ve resmî tasfiye işlemlerinin tamamlanmasını beklemek zorun-
luğu gibi nedenler yasa koyucuyu veraset vergisinde tahakkuk 
zamanaşımının başlangıcı bakımından böyle bir düzenlemeye 
yöneltmiştir. Ancak bu hüküm zamanaşımı süresinin, zamanaşı-
mının kamu düzenini sağlamak amacıyla bağdaşmayacak ölçü-
de uzaması sonucunu doğurduğundan yazında haklı olarak eleş-
tiriye uğramıştır. 

Damga vergisinde, bu vergiye tabi olup vergisi zamanaşı-
* DŞ. 4. D., E. 1968/3578,  K. 1970/2093,  14.4.1970 (Fevzi Karagözoğlu, age, 

S. 2 0 7 ) . 
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mma uğramış bulunan bir evrakın hükmünden tahakkuk za-
manaşımından sonra yararlanıldığı takdirde vergi alacağı ye-
niden doğar (VUK. m. 114/3). Bu durumda yeni zamanaşımı sü-
resi, evrakın hükmünden yeniden yararlanma tarihini izleyen 
takvim yılı başından itibaren işlemeğe başlayacaktır. Örneğin 
bir pay senedine ilişkin damga vergisi zamanaşımına uğramışsa, 
bu pay senedinden yeniden yararlanılan tarihin saptanması ge-
rekir. 

Vergi cezalarında: Tahakkuk zamanaşımı süresi kaçakçılık, 
ağır kusur ve kusur suçlarında cezanın bağlı olduğu vergi ala-
cağının doğduğu ,yılı izleyen yılın birinci gününden, usulsüzlük-
te ise usulsüzlüğün yapıldığı yılı izleyen yılın birinci gününden 
başlar. Bu farklılığın nedeni kaçakçılık, ağır kusur ve kusur ce-
zalarının kayba uğratılan vergi miktarı ile ilgili olmasına karşın 
usulsüzlük cezasının bununla ilgili olmayışıdır. Örneğin tutul-
ması ve beş yıl süre ile saklanması zorunlu olan defterlerin, vergi 
dairesinin talebine rağmen ibraz edilmemesi halinde usulsüzlük 
suçu işlenmiş olur. Bu tarihi izleyen takvim yılından itibaren 
zamanaşımı işlemeğe başlar. Vergilendirme bakımından özel 
hesap dönemi kabul edilen durumlarda da (VUK. m. 174/3) za-
manaşımı süresi, özel hesap döneminin kapandığı tarihi izleyen 
takvim yılından itibaren işlemeğe başlayacaktır. 

b. Sonuçları 

Tahakkuk zamanaşımı süresinin dolmasıyla alacaklı vergi 
dairesinin vergiyi tarh ve tebliğ etme yetkisi sona erer-, artık 
yükümlüye vergi ihbarnamesi veya ödeme emri gönderilemez. 
Danıştay kararları tahakkuk zamanaşımından sonra idarenin 
yapacağı tebligatın hüküm ifade etmeyeceğini belirtmektedir.* 
Ancak, yükümlünün rızası ile yapacağı ödemeler kabul edilmek-
tedir. Vergi gerçek miktarından düşük tarh edilmişse ikmalen 
vergi tarhı yapılabilmesi zamanaşımı süresinin dolmamış olma-
sına bağlıdır. Tahakkuk zamanaşımı süresinin geçmesinden son-
ra artık vergi incelemesi de yapılamaz (VUK. m. 138/2). 

Vergi hukukunda sorumlular için ayrı bir zamanaşımı sü-
resi kabul edilmediğinden, ilke olarak yükümlü için zamanaşımı 
süresinin dolması vergi sorumluları için de geçerlidir. 

* DŞ. 9. D., E. 1970/2476,  K. 1971/1765,  26.6.1971 (Fevzi Karagözoğlu - Fa-
ruk Kazancı, Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Ankara 1972, s. 49). 
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c. Tahakkuk zamanaşımı süresinin işlemesine engel olan 
nedenler 

Zamanaşımı kurumu olacak-borç ilişkisinde yükümlünün 
çıkarma hizmet ettiği için, alacaklının da çıkarım korumak üze-
re zamanaşımı süresinin işlemesini durduran ve kesen nedenler 
kabul edilmiştir. Gerçekten zamanaşımı alacaklının alacağını 
izleme konusunda gösterdiği ihmalin sonucudur. Ancak, alacaklı 
alacağını izlemek üzere bazı işlemler yapmışsa veya alacağını 
izlemesi bazı durumlar nedeniyle olanak dışı ise, salt yasalarda 
belirtilen sürelerin geçmiş olması alacağın zamanaşımına uğra-
ması için yeterli görülmemiştir. 

Alacaklının alacağım izleme olanağının kalmaması veya bu-
nun çok zor olması halinde zamanaşımı süresi durur; zamanaşı-
mı, sürenin işlemesine engel durumun kalkmasıyla kaldığı yer-
den işlemeğe başlar. Zamanaşımının durması fiilî veya hukuki 
zorunluluklar gereği kabul edilmiştir. Ancak zamanaşımının 
durması alacaklı lehine tanınmış bir olanaktır. Buna rağmen 
alacaklı yükümlüyü izleyebilir. Yükümlü zamanaşımının dur-
duğunu öne sürerek bu takibi geciktiremez. 

Zamanaşımının kesilmesi durumunda ise kesme nedeninin 
meydana geldiği ana kadar işlemiş olan süreler nazara alınmaz. 
Zamanaşımı süresi kesme nedeninin ortadan kalkmasmdan son-
ra yeniden işlemeğe başlar. Zamanaşımmda olduğu gibi za-
manaşımını durduran ve kesen nedenlerin bulunması halinde 
de bu durum vergi yargısı organlarınca resen nazara alınmalı-
dır. Ancak bu engellerin meydana gelip gelmediği konusunda 
bir uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde, zamanaşımının durdu-
ğu veya kesildiği, bundan yararlanacak olan vergi alacaklısı 
idare tarafından kanıtlanmalıdır. 

Vergi Usul Kanununa göre (m. 114/2) matrah takdiri için 
vergi dairesince takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımı-
nı durdurur. Duran zamanaşımı, takdir komisyonu kararının 
vergi dairesine gelmesini izleyen günden itibaren yeniden işle-
meğe başlar. Ancak, zamanaşımının durabilmesi için, vergi dai-
resinin başvurduğu takdir komisyonunun yetkili olması ve usu-
lüne uygun olarak kurulmuş olması gerekir. Takdir komisyonu 
kararının zamanaşımı süresinin dolmasından önce veya bu süre 
dolduktan sonra vergi dairesine gelmesi arasında fark yoktur; 

159 



iki durumda da zamanaşımı takdir komisyonunda geçen süre 
kadar durur. 

Bazan takdir komisyonlarının matrah takdir etmemeleri 
veya eksik matrah takdir etmeleri nedeniyle vergi daireleri mat-
rah takdiri için vergi yargısı organlarına başvurmaktadırlar 
(VUK. m. 377/2). Bu durumda çoğu kez tahakkuk zamanaşımı 
süresi yargı organlarının kararı vergi dairesine gelmeden dol-
maktadır. Vergi yargısı organlarında geçen süre içinde zamana-
şımının işlemeyeceğine ilişkin herhangi bir hüküm yasalarda 
yer almamaktadır. Ancak, Danıştay çoğu kez vergi dairelerinin 
yargı organlarına matrah takdiri için başvurmaları halinde za-
manaşımının duracağını kabul etmektedir.* Böylece vergi yar-
gısı organlarında geçen süreyi takdir komisyonunda geçmiş 
olarak kabul etmekte, dolayısıyla bu süre içinde zamanaşımının 
durmuş sayılacağına karar vermektedir. Danıştaym bu yönde 
verdiği ve artık yerleşmiş sayılabilecek olan kararları, olması 
gereken hukuk bakımından doğrudur. Çünkü alacaklı vergi dai-
resi, takdir komisyonu kararma karşı vergi yargısı organlarına 
başvurmakla alacağını izleme konusunda bir ihmal gösterme-
mektedir. Ancak, Vergi Usul Kanununda zamanaşımının işle-
mesini engelleyen neden olarak yalnız takdir komisyonuna baş-
vurulması belirtilmiştir (m. 114/2). Zamanaşımının durması ve 
kesilmesi ise ancak yasaların açık hükümleri ile mümkün ola-
bileceği için, Danıştaym verdiği kararların yasaya uygun ol-
duğu söylenemez. 

Öte yandan bir vergi tarhının usule aykırı olarak yapıldı-
ğının vergi yargısı organları tarafından saptanması durumun-
da da yargı organlarında geçen süre içinde zamanaşımının du-
racağı veya kesileceği yolunda yasal bir hüküm bulunmamak-
tadır. İdare, yargı organlarının kararma uygun olarak yeniden 
vergi tarh etmek istediğinde zamanaşımı dolmuş bulunuyorsa 
artık vergi tarhı yapılamayacaktır. Bu sakıncalı sonucu orta-
dan kaldırmak için, vergi dairelerinin takdir komisyonu karar-
larına karşı yargı organlarına başvurmaları veya yükümlülerin 
resen ve ikmalen tarh edilen vergilere karşı dava açmaları du-
rumlarında yargı organlarında geçen süre içinde zamanaşımının 
duracağına ilişkin yasal bir hüküm konulmasında yarar vardır. 

* Bkz.: DŞ„ 7. D., E. 1970/132,  K. 1971/705  9.3.1971 (Danıştay Dergisi S, 4, 
S. 309). 
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Vergi Usul Kanununda, vergi cezalarında tahakkuk za-
manaşımının durması ile ilgili bir hüküm yoktur. Kaçakçılık, 
ağır kusur ve kusur cezalarının miktarı kayba uğratılan vergi 
miktarına bağlı olarak değiştiğinden, matrah takdiri için tak-
dir komisyonuna başvurulması halinde, kaçakçılık, ağır kusur 
ve kusur cezalarının tahakkuk zamanaşımı, bu süre içinde dur-
muş sayılabilecek midir? Danıştayın çeşitli dairelerinin bu ko-
nuya ilişkin kararlarında görüş birliği yoktur. Örneğin 11 inci 
Daire, bu durumda kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları ile 
ilgili tahakkuk zamanaşımı süresinin işlemeyeceğini, buna kar-
şılık usulsüzlük cezasının verginin aslı ile bir ilişkisi olmadığı 
için, bu ceza ile ilgili zamanaşımı süresinin takdir komisyonun-
da geçen süre içinde de işleyeceğini kabul etmiştir.* Buna kar-
şılık 4 üncü Daire Vergi Usul Kanununda vergi cezalarında za-
manaşımının durmasına ilişkin bir hüküm bulunmadığı gerek-
çesiyle, matrah takdiri için takdir komisyonuna barvurulması-
nın vergi cezalarının tahakkuk zamanaşımını durdurmayacağı 
görüşündedir.** Bu görüş, zamanaşımı sürelerinin ancak yasada 
belirtilen durumlarda kesilip durabileceği ilkesine uygundur. 
Ancak, 11 inci Dairenin kararı, olması gereken hukuk bakımın-
dan doğrudur. Çünkü vergi matrahı takdir edilmeden kaçakçı-
lık, ağır kusur ve kusur cezalarının belirlenmesi mümkün de-
ğildir. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu 1980 yılında çe-
lişik içtihatları 4 üncü Daire kararı yönünde birleştirerek Vergi 
Usul Kanununun 114 üncü maddesinde zamanaşımını durduran 
bir neden olarak hükme bağlanan vergi dairesince matrah tak-
diri için takdir komisyonuna başvurulmasını, ceza zamanaşımı 
için süreyi durdurucu bir neden olarak kabul etmemiştir. İçti-
hatları Birleştirme Kurulu kararında, aksine bir çözümün vergi 
hukukunda yorum ilkelerine ve kıyas yasağına aykırı düşeceği-
ni belirtmiştir.*1** Vergi Usul Kanununda 11 inci Daire kararı yö-
nünde bir değişiklik getirilerek, vergi matrahının takdir komis-
yonlarınca takdir edilmesi halinde vergi aslına bağlı olan kaçak-

* Bkz.: DŞ, 11. D., E. 1972/223,  K, 1972/2772,  4.11.1972 (Danıştay Dergisi, 
S. 11, s. 387) -

** Bkz.-. DŞ, 4. D., E. 1971/4890,  K. 1972/1946,  31.3.1972, (Diler - Yağmurlu -
Çelikkol, Danıştay Dördüncü Daire Kararlan, s. 398, 399). 

*** DŞ. İçtihatlan Birleştirme Kurulu, E. 1977/1  K. 1980/2,  12.6.1980 (Dar 
nıştay Dergisi, S. 40-41, s, 67-74). 
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çılık, ağır kusur ve kusur cezalarında tahakkuk zamanaşımının 
durdurulması hükme bağlanmalıdır. 

Türk vergi hukukunda tahakkuk zamanaşımını durduran 
başka bir neden de mücbir sebeplerdir (VUK. m. 15/1). Vergi 
Usul Kanunu mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde sü-
relerin, bu sebeplerin kalkmasına kadar işlemeyeceğini, tahak-
kuk zamanaşımının da işlemeyen süreler kadar uzayacağını ön-
görmektedir. 

Vergi Usul Kanununda tahakkuk zamanaşımının kesilme-
sine ilişkin bir hüküm yoktur. Yalnız 374 üncü maddede (f. 3) 
vergi cezaları bakımından ceza ihbarnamesi tebliğinin zamana-
şımını keseceği öngörülmüştür. 

2. T a h s i l z a m a n a ş ı m ı 

Tahsil zamanaşımı vergiler ve diğer bütün kamu alacakları 
için geçerli olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunda düzenlenmiştir. Bu kanuna göre kamu alacağı, va-
desinin rastladığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren beş 
yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar (m. 102/1). Aynı 
maddede parax cezalarına ait özel kanunlardaki zamanaşımı hü-
kümlerinin saklı olduğu belirtildiğinden, Türk Ceza Kanununda 
ve diğer para cezası hükmü taşıyan kanunlarda yer alan para 
cezalarına zamanaşımı bakımından bu hükmün uygulanmaya-
cağı açıktır. 

a. Başlangıcı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun tahsil 
zamanaşımının başlangıcını, alacağın vadesinin rastladığı tak-
vim yılını izleyen takvim yılı olarak belirlemiştir. Verginin vade-
si, o verginin ödeme süresinin son gününü ifade eder (AATUHK. 
m. 37/3, VUK. m. 111/2). Vergilerin ödeme süreleri tek tek vergi 
yasalarında belirlenmiş ve özel durumlar için de ayrı süreler 
saptanmıştır. Tahsil zamanaşımının işlemeğe başlaması bakı-
mından vade tarihinin değil de vadeyi izleyen takvim yılının 
esas alınmasının nedeni, bütün yükümlülerin tabi oldukları za-
manaşımını ayrı ayrı incelemekten idareyi kurtararak daha ko-
lay çalışmasını sağlayabilmek düşüncesidir. 
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b. Sonuçları 

Tahsil zamanaşımı süresi dolduktan sonra alacaklı kamu 
idaresinin vergiyi tahsil edebilme yetkisi kalkar; ancak zar 
manaşımı süresinin dolmasından sonra yükümlünün rızası ile 
yapacağı ödemeler kabul edilir (AATUHK. m. 102/2). 

c. Tahsil  zamanaşımı süresinin işlemesine engel olan 
nedenler 

Tahsil zamanaşımı süresini durduran ve kesen nedenler 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103 ve 
104 üncü maddelerinde gösterilmiştir. 104 üncü maddede tahsil 
zamanaşımı süresini durduran nedenler üç grupta toplanmıştır. 
Bunlar: 

— Vergi yükümlüsünün yabancı ülkede bulunması, 

— Hileli iflas etmesi, 

— Terekesinin tasfiyesi dolayısıyla hakkında takibat yapıl-
masına olanak bulunmamasıdır. 

Sayılan hallerde vergi borcu tahsil edilebilir duruma gel-
miştir; ancak belirlenen nedenlerden ötürü takibi olanaksız veya 
çok zordur. Bu yüzden sözü geçen durumların devamı süresince 
zamanaşımı işlemez. 

Tahsil zamanaşımını kesen nedenler ise yasanın 103 üncü 
maddesinde on bent halinde gösterilmiştir. Bunlar sırasıyla şöy-
ledir : 

— Ödeme: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 40-44 üncü maddesindeki şekillere uygun olarak ya-
pılan ödemeler tahsil zamanaşımını keser. 

— Haciz uygulaması: Yükümlünün, ödeme süresi içinde 
borcunu ödememesi halinde menkul ve gayrimenkul malları ile 
hak ve alacakları üzerine konan haciz de tahsil zamanaşımını 
keser (AATUHK. m. 64, 77-79, 88). 

— Cebren tahsil ve takip işlemleri sonunda yapılan her çe-
şit tahsilat, 

— Ödeme emri tebliği, 
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— Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildiril-
mesi, 

— Yukarıda belirtilen işlemlerden herhangi birinin kefile 
veya yabancı kişi ve kurumlar mümessillerine uygulanması veya 
bunlar tarafından yapılması, 

— Uyuşmazlık konusu kamu alacaklarında yargı organla-
rınca bozma kararı verilmesi: Bu durumda bozma kararının 
vergi yükümlüsüne veya vekiline tebliğ edildiği tarihte za-
manaşımı kesilmiş olur. 

— Kamu alacağının teminata bağlanması, 

— Yargı organlarında yürütmenin durdurulmasına karar 
verilmesi, 

— İki kamu idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı 
kamu idaresi tarafından borçlu kamu idaresine borcun öden-
mesi için yazı ile başvurulması. 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kamu 
alacağının tecilini zamanaşımını kesen nedenler arasında gör-
memiştir. Ancak, kamu alacağının tecili için teminat yatırıl-
ması gerekli olduğundan (m. 48/1) ve bu durumda teminat ne-
deniyle zamanaşımı kesileceğinden, tecil zamanaşımını dolaylı 
olarak kesmektedir. 

Zamanaşımı süresi kesilmenin rastladığı takvim yılını izle-
yen takvim yılı başından itibaren yeniden işlemeğe başlar. An-
cak zamanaşımının bir bozma kararı ile kesilmesi halinde, sü-
renin başlangıcı yeni vade gününün rastladığı takvim yılım iz-
leyen takvim yılının ilk günü olmaktadır. Kamu alacağının te-
minata bağlanması veya yürütmenin yargı organlarınca durdu-
rulması hallerinde zamanaşımı süresi teminatın kalktığı, yürüt-
menin durma süresinin sona erdiği tarihin rastladığı takvim 
yılım izleyen takvim yılının ilk günü işlemeğe başlar. 

C. Vergi Hukukunda Zamanaşımı Hükümlerinin Zaman 
Bakımından Uygulanması 

Vergi yasalarının ve özellikle bu yasalarda yer alan za-
manaşımı hükümlerinin zaman bakımından uygulanması gerek 
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yazında, gerekse uygulamada tartışmalara konu olmaktadır. 
Yürürlüğe giren bir vergi yasasımn hükümleri hangi andan iti-
baren uygulama alam bulabilecektir? Hukukun bütün kollarında 
yasaların açık hükümleriyle getirilen istisnalar saklı kalmak 
kaydıyla yeni yasa hükümlerinin, eski yasa zamanında tamam-
lanmış ve hukuki sonuçlarını doğurmuş işlemlere uygulanma-
yacağı kabul edilmektedir. (Gerçek geriye yürümenin yasak 
oluşu). Vergi hukukunda zamanaşımı hükümlerinin zaman ba-
kımından uygulanması konusu bu çerçeve içinde değerlendiri-
lebilir. 

5432 sayılı eski Vergi Usul Kanunu zamanaşımı süresini 
genel olarak üç yıl, kaçakçılık halinde ise beş yıl olarak kabul 
etmişti (m. 104). 1.1.1961 de yürürlüğe giren 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ise zamanaşımı süresini beş yıl olarak saptamıştır. 
1953 yılında yürürlüğe giren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun da daha önce tek tek vergi yasalarında yer 
alan zamanaşımına ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırmıştır 
(m. 116/14), 

Vergiyi doğuran olayların eski yasa zamanında meydana 
gelmesi halinde yeni yasada yer alan zamanaşımına ilişkin hü-
kümler uygulama alam bulabilecek midir? Örneğin bir vergiyi 
doğuran olay 1959 yılında meydana gelmişse, bu vergi bakımın-
dan tahakkuk zamanaşımı süresi o tarihte yürürlükte olan 5432 
sayılı yasaya göre mi, yoksa 1961 de yürürlüğe giren 213 sayılı 
yeni Vergi Usul Kanununa göre mi belirlenecektir? Eski yasa 
hükümleri uygulandığı taktirde vergi borcu 1962 yılı sonunda, 
213 sayılı yasa hükümleri uygulandığı takdirde ise 1964 yılı so-
nunda zamanaşımına uğrayacaktır. 213 sayılı Vergi Usul Ka-
nununun yürürlüğe girdiği 1961 yılında eski yasaya göre za-
manaşımı süresi henüz dolmadığı için olaya yeni yasa hüküm-
lerini uygulamak gerekir. Danıştaym yerleşik kararları bu yön-
dedir. Danıştaym görüşüne göre objektif hukuk kuralları yürür-
lüğe girdikleri tarihten itibaren hüküm ifade eder ve ilişkin bu-
lundukları her olaya uygulanırlar. Bunların yürürlüklerinden 
önce geçmiş olaylara uygulanmaları kazanılmış bir hakkın bu-
lunmaması halinde mümkündür. Yükümlüler için zamanaşımı 
ancak meydana geldiği tarihte kazanılmış bir hak doğurur; yine 
hukukun temel ilkelerine göre mali yasalar hemen etki gösteren 
yasalardır. Aksine açık hüküm bulunması durumu hariç, yalnız 
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yasaların yürürlüğe girmesinden sonra doğacak olaylara değil, 
halen mevcut öteki durumların gelecekteki sonuçlarına da uy-
gulanırlar; bu, geçmişe yürüme değildir. Bu görüşe dayanan 
Danıştay, konu ile ilgili bir davada, zamanaşımı süresini beş yıla 
çıkaran 213 sayılı Vergi Usul Kanunu yükümlü için kazanılmış 
bir hak doğmadan yürürlüğe girdiği için, yargı organının olaya 
eski yasanın uygulanması gerektiği ve üç yıllık zamanaşımının 
dolmuş bulunduğu yolundaki kararım yerinde bulmamıştır.* 
Vergiyi doğuran olay 1959 yılında değil de 1957 yılında meyda-
na gelmiş bulunsaydı, bu takdirde yeni yasa henüz yürürlüğe 
girmeden önce 1960 yılı sonunda zamanaşımı süresi tamamlan-
mış olacağından bu durum bir kazanılmış hak sayılacak ve za-
manaşımı süresi yeni yasa hükümlerine göre uzamayacaktı. Ye-
ni yasa hükmünün bu durumda geçmişe yürütülmesi hukukî 
güvenlik ilkesine aykırı "gerçek geriye yürüme" özelliği de ta-
şırdı. 

Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki, damga ver-
gisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın 
hükmünden tarh zamanaşımı süresi olduktan sonra faydalanıl-
dığı takdirde bu evraka ait vergi alacağının yeniden doğacağı 
hükmü (m. 114/3) eski yasada bulunmuyordu. Danıştay bu hük-
mün 213 sayılı Vergi Usul Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 
tarhedilen vergilere ve eski yasadaki (m. 104) üç yıllık zamanaşı-
mı süresini eski yasanın yürürlüğü sırasmda doldurmamış ver-
gilere uygulanabileceğine karar vermektedir.** Bu uygulama, 
vergi yasalarının yürürlüğe girdikten sonra etkilerini derhal 
göstermelerinin ve gerçek olmayan geriye yürümenin geçerli 
sayılmasının doğal ve yerinde bir sonucu olarak görülebilir. 

D. Zamanaşımı Sürelerinin Hukuki Niteliği 

Vergi hukukunda tahakkuk ve tahsil zamanaşımı süreleri-
nin geçmesiyle devletin vergi alacağının ne yönde etkilendiği 
konusunda yazında bir görüş birliği yoktur. Zamanaşımı vergi 
alacağını ortadan kaldıran bir neden olarak kabul edilebilir mi? 
Vergi Usul Kanununa göre zamanaşımı süre geçmesi suretiyle 

* Bkz.: DŞ, 4. D., E. 72/5771,  K. 73/4033,  18.9.1973 (Geleğen - Karabağ -
Tamer, age, s. 412). 

** DŞ, 11. D.k E. 68/1745,  K. 67/665,  21.2.1967 (Faruk Burgu ve Diğerleri, 
Danıştay Kararları, Kitap 2, s. 38, 39). 
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vergi alacağının kalkmasıdır ve yükümlünün bu hususta bir 
başvurusu olup olmadığma bakılmaksızın hüküm ifade eder 
(m. 113). Tahsil zamanaşımını düzenleyen Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun zamanaşımından sonra yüküm-
lünün rızaen yapacağı ödemelerin kabul olunacağını öngörmek-
tedir. Diğer hukuk kollarındaki zamanaşımı düzenlemelerinin 
vergi hukukunun bu hükümleri ile karşılaştırılması, tahakkuk 
zamanaşımının hukuki niteliğini belirlemede yardımcı olabilir. 

1. V e r g i h u k u k u z am a n a ş ı m ı - bo r ç 1 a r 
h u k u k u z a m a n a ş ı m ı 

Borçlar Kanununa göre zamanaşımı "Borçların sukutu" ne-
denlerinden biridir. Ancak, zamanaşımı yargıç tarafından resen 
nazara alınamaz; buna dayanan borçlu tarafından defi olarak 
ileri sürülebilir (BK. m. 140). Zamanaşımına uğramış bir borç 
tabii borç olarak hükmünü sürdürmeğe devam eder. Borç za-
manaşımına rağmen rıza ile yerine getirilmişse ödeme geçerli-
dir, sonradan geri istenemez (BK. m. 62); çünkü bu, sebepsiz 
iktisap sonucunu doğuracak bir ödeme değildir. 

Vergi hukukunda zamanaşımı, borçlar hukukundaki za-
manaşımı ilkeleri esas alınarak düzenlenmiş, ancak vergi hu-
kukunun özellikleri gözönünde bulundurularak değişiklikler ge-
tirilmiştir. Vergi hukuku kamu hukuku kolu olduğu için vergi 
yükümlüleri bakımından zorlayıcı bir düzenleme gereği duyul-
muştur. Bu zorlayıcı düzenleme, zamanaşımının yükümlünün bu 
hususta bir başvurusu olmadan hüküm ifade etmesinde ken-
disini açıkça gösterir. Bu özelliği dolayısıyla vergi hukukunda 
zamanaşımı özel hukuktaki hak düşürücü sürelerle benzerlik 
göstermektedir. Vergi hukukunda zamanaşımının bir defi ola-
rak değil de resen dikkate alınmasının nedeni, vergi borcu iliş-
kisinin tarafların serbest iradeleri ile değil yasa gereği mey-
dana gelmesidir. Buna uygun olarak zamanaşımının etkileri 
konusunda kişilere bir irade serbestisi tanınmamıştır. 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gere-
ğince (m. 58/1) yükümlüler kendilerine tebliğ olunan ödeme 
emirlerine karşı, böyle bir borçları olmadığı, borçlarını kısmen 
ödedikleri veya borçlarının zamanaşımına uğradığını öne sü-
rerek dava açabüirler. Böyle bir durumda yükümlü böyle bir 
borcu olmadığım ileri sürerek dava açmışsa, dava sırasında za-



manaşımmın varlığını gören vergi mahkemesi bunu resen dik-
kate alabilir mi? Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun (m. 58/1) ödeme emirlerine karşı açılan davalarda Ver-
gi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanacağını belirttiğinden, 
zamanaşımı öne sürülmese bile bu, yargı organınca resen dik-
kate almabilmelidir. Öte yandan delil ve isbat konularım ince-
lerken görüleceği gibi vergi yargısında resen araştırma ilkesi 
geçerli olduğundan yine aynı sonuca varılacaktır. 

Zamanaşımının yargı organlarınca resen nazara alınmasın-
dan hareketle, doktrinde zamanaşımının özel hukuktan farklı 
olarak vergi alacağım ortadan kaldıran bir neden olduğu öne 
sürülmektedir. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-
nun zamanaşımından sonra yükümlünün rızaen yapacağı öde-
meleri kabul ettiğine göre (m. 102/2), bu hüküm uyarınca za-
manaşımına uğramış bir vergi borcu sona ermeyip, özel hukuk-
taki gibi tabii borç olarak devam eder mi? Bu sorunun cevap-
landırılmasında vergi hukukunun düzenlediği iki tür zamanaşı-
mını tarihi gelişimleri içinde ayrı ayrı değerlendirerek sonuca 
varmak gerekir. 1950 yılında yürürlüğe giren 5432 sayılı ilk 
Vergi Usul Kanunu zamanaşımından sonra yükümlünün ya-
pacağı ödemelerin kabul olunmayacağını öngörüyordu (m. 
103/3). Vergi Usul Kanununun bu hükmü tahsil zamanaşımına 
uğrayan vergiler bakımından da uygulanıyordu. 1954 yılında 
yürürlüğe giren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun, zamanaşımından sonra yükümlünün rızaen 
yapacağı ödemelerin kabul olunacağını hükme bağlayarak (m. 
102/2), Vergi Usul Kanununun yukarıdaki hükmünü yürür-
lükten kaldırdı (m. 116/12). 1960 yılında çıkartılan 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununa ise zamanaşımına uğramış bir vergi 
borcunun ödenip ödenemiyeceğine ilişkin herhangi bir hüküm 
konulmadı. Bu durumda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunda yer alan, rızaen yapılan ödemelerin kabul 
olunacağı hükmü tahakkuk zamanaşımı bakımından da uygu-
lanabilir mi? Bazı yazarlar tahakkuk zamanaşımına uğrayan 
bir vergi borcunun yükümlünün isteğiyle de olsa artık ödene-
meyeceğini savunmaktadırlar. Buna karşılık, yasa koyucunun 
ilk Vergi Usul Kanununda tahakkuk zamanaşımı bakımından 
yer alan "rızaen yapılan ödemeler kabul edilmez" hükmünü 
kaldırmakla bunun tersini amaçladığını dolayısıyla Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin tahak-



kuk zamanaşımı için de geçerli olacağını öne sürenler vardır. 
Uygulamada bu ikinci görüş ağırlık kazanmıştır. Yükümlü ta-
hakkuk zamanaşımına uğramış bir vergi borcunu kendiliğin-
den ödemek istediği takdirde vergi tarh ve tahsil edilmektedir. 
Bu durumda tahakkuk fişine "yükümlünün rızası ile tahakkuku 
verilmiştir" yazılmaktadır. Bu uygulama zamanaşımma uğra-
mış vergiler bakımından idarenin talep yetkisinin kalmadığını 
kabul etmektedir. Tahsil zamanaşımına uğramış vergilerin öden-
mesinde de ayni işlem yapılmaktadır. 

Zamanaşımına uğramış vergi borçlarının ödenmesi bakı-
mından Türk vergi hukukunda kabul edilmiş bu çözüm, borçlar 
hukuku ilkelerinden ayrılıklar göstermektedir. Borçlar huku-
kunda zamanaşımı ancak bir defi olarak ileri sürütebildiği için 
alacaklının talep hakkını ortadan kaldırmaz (BK. m. 140). Tabii 
borç haline gelen bir alacak alacaklı tarafından dava konusu 
yapılabilir. Borçlu zamanaşımına uğramış bir borcunu alacak-
lının talebi üzerine bilmeden ödemişse, bu geçerli bir ödeme-
dir; geri istenemez. Oysa vergi hukukunda zamanaşımı süresinin 
dolmasından sonra idarenin alacağı talep etme yetkisi kalmaz; 
vergi borcu ancak yükümlünün açık rızası ile ödenebilir. İdare 
talep yetkisi kalmadığı halde zamanaşımına uğramış vergi ala-
cağını talep ederse ve borçlu bunu bilmeden öderse, bu, Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun anlamında (m. 
102/2) rızaen yapılmış ödeme sayılmaz. Ayrıca Vergi Usul Ka-
nununun, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkacağı (m. 
113/1) hükmüne de aykırıdır. Bu nedenle yasal dayanağı ol-
mayan talep üzerine bilmeden yapılmış ödeme geçerli sayılma-
mak gerekir. İdarenin böyle bir eylemi hukuken geçerli kabul 
edilirse, zamanaşımına uğramış alacağı talep etme konusunda 
vergi memurlarına takdir yetkisi tanınmış olur. Bu durum yü-
kümlüler arasında eşitsizlik yaratılması sonucunu doğuracağın-
dan kamu hukuku ilkeleri ile bağdaşmaz. Görüldüğü gibi vergi 
hukukunda zamanaşımından sonra yapılan ödemelerin geri is-
tenememesi borçlar hukukundaki tabii borç ile bir yakınlık gös-
termesine rağmen tamamen ayni sonuçları doğurmamaktadır. 

Bir alacak-borç ilişkisine dayanmasının yanısıra vergi hu-
kukunda zamanaşımı başka özellikleri ile de borçlar hukuku 
zamanaşımına benzer. Borçlar Kanununa göre (m. 139/1) ala-
caklı önceden zamanaşımından vazgeçemez; kanunun belirledi-
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ği zamanaşımı süreleri kesin olup sözleşme ile değiştirilemez 
(m. 127). Açık hükümlerle belirtilmiş olmamakla birlikte vergi 
hukukunda bu sonuçlar vergi hukukunun bir kamu hukuku 
kolu olması nedeniyle kendiliğinden uygulama alam bulurlar; 
vergi hukukunda irade serbestisi ilke olarak kabul edilmemiştir. 
Kaldı ki Vergi Usul Kanunu vergi yükümlülüğü ve sorumluluğu-
na ilişkin sözleşmelerin geçerli olmayacağını öngörmektedir (m. 
8) . 

Bir başka benzerlik de her iki hukuk kolunda zamanaşımı 
sürelerinin yasayla belirlenmiş durumlarda kesilip, durabilece-
ğinin kabul edilmiş olmasıdır. Bu benzerliklere rağmen vergi 
hukukunda zamanaşımı düzenlemesinde bir boşluk bulunduğu 
takdirde, bu konudaki özel hukuk hükümleri vergi hukukuna 
uygulanamaz; özel hukuk zamanaşımı hükümlerinin bir kamu 
hukuku kolu olan vergi hukukuna kendiliğinden uygulanması 
söz konusu olamaz. Vergi hukukunda zamanaşımı bakımından 
ortaya çıkabilecek boşluklara diğer hukuk kollarmdaki hüküm-
lerin uygulanabilmesi vergi yasalarında bu hükümlere açıkça 
gönderme yapılmış olmasına bağlıdır. Danıştaym bu yönde ve-
rilmiş kararları bulunmaktadır. Vergi Usul Kanununda olduğu 
gibi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda da 
Borçlar Kanununa yapılmış bir gönderme yoktur. Bu nedenle 
Borçlar Kanununun zamanaşımı ile ilgili hükümleri ancak Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun kapsamı dışında 
kalan kamu alacaklarına (sözleşme, haksız fiil, haksız iktisap-
tan doğan alacaklar) uygulanabilir. Özel hukuk zamanaşımı 
hükümlerinin bir kamu hukuku kolu olan vergi hukukuna ken-
diliğinden uygulanması söz konusu olamaz. Danıştay zamanaşı-
mı hükümlerinin uygulanmasında kıyas yoluna gidilmesini ka-
bul etmemektedir. 

2. V e r g i h u k u k u z a m a n a ş ı m ı - C e z a h u k u k u 
z a m a n a ş ı m ı 

Ceza hukukunda dava ve ceza zamanaşımı olmak üzere iki 
tür zamanaşımı kabul edilmiştir. Dava zamanaşımı, yasalarla 
çeşitli suçlara göre belirlenmiş sürelerin geçmesi durumunda 
kamu davasımn açılmasını önler (TCK. m. 102). Ceza zamanaşı-
mı süresinin geçmesi ile de kesin hükme bağlanmış bir ceza 
infaz edilemez (TCK. m. 112). Vergi hukukundaki tahakkuk 
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zamanaşımı dava zamanaşımına, tahsil zamanaşımı ise ceza za-
manaşımına benzetilebilir. Ceza hukukunda da zamanaşımı 
resen nazara alınır; bunun nedeni her iki hukuk disiplininin 
kamu hukuku kolu olmalarıdır. Ceza hukukunda sanığın za-
manaşımından vazgeçmesine olanak bulunmamasma rağmen 
(TCK. m. 117) vergi hukukunda zamanaşımı süresinin dolma-
sından sonra yükümlünün borcunu rıza ile ödemesi mümkün-
dür. 

Bu iki hukuk kolunun yöneldikleri amaçların birbirinden 
çok farklı olması nedeniyle vergi hukuku zamanaşımı ile ceza 
hukuku zamanaşımının karşılaştırılmasında daha ileri gitme-
mek gerekir. Ancak vergi ceza hukukundaki zamanaşımı ile 
genel ceza hukuku zamanaşımı arasında daha yakın karşılaş-
tırma yapılabilir. Vergi ceza hukukunda tahakkuk zamanaşımı 
sürelerinin uzunluğu Türk Ceza Kanununda olduğu gibi (TCK. 
m. 102, 112) suçların ağırlığına göre saptanmıştır. Bunun ne : 
deni suç ve cezanın ağır olduğu ölçüde geç unutulacağı varsa-
yımıdır. Ancak tahsil zamanaşımı bakımından bu esasa uyulma-
mış, süre bütün alacaklar için 5 yıl olarak alınmıştır (AATUHK. 
m. 102). 

III. TAKAS 

Takas (ödeşme) özel hukukta olduğu gibi vergi hukukunda 
da borçluluğu sona erdiren bir neden olup, ayni cinsten olan 
karşılıklı ve muaccel iki borcu, daha küçük olanı oranında soııa 
erdiren bir hukuki işlemdir. Borçlar Kanununa göre takas be-
yan edebilmek için "aynı cinsten" ve "muaccel" karşılıklı iki 
alacağın varlığı gereklidir (BK. m. 118). Bu durumda bulunan 
karşılıklı iki alacağın sahibi, birbirlerine olan borçlarını ayrı 
ayrı ifa etmek yerine, bir beyanla alacaklarını hesaben tahsil 
eder ve borç ilişkilerini sona erdirirler. 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (m. 
23), kamu idarelerince yükümlüden fazla tahsil edilmiş olan, 
bu nedenle red ve iadesi gereken kamu alacaklarının, yükümlü-
nün reddiyatı yapacak kamu idaresine olan muaccel borçları-
na mahsup edilmek suretiyle reddolunacağmı öngörmektedir. 
Bu hükümde mahsup deyimi ile ifade edilmek istenilen şey as-
lında takas işlemidir. İki farklı deyimin birbirinin yerine kulla-
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nılması doğru değildir; çünkü takas ve mahsup hukuki nitelik-
leri itibariyle birbirinden farklıdırlar. Takastan söz edebilmek 
için tarafların birbirinden karşılıklı olarak ve muaccel alacaklı 
durumunda bulunmaları gerekir. Oysa mahsup bir alacaktan 
bazı kalemlerin indirilmesi sonucunda o alacağın azalmasını 
ifade eder; mahsup edilen miktarlar takasta olduğu gibi kar-
şılıklı birer alacak niteliği taşımaz. Örneğin yurt dışında edini-
len kazançlar üzerinden mahallinde ödenmiş bulunan gelir ver-
gisi yıllık beyannamede gösterilen toplam vergiden indirilir; bu, 
takas değil mahsup işlemidir. Ayrıca mahsup, bir verginin he-
saplanması sırasında yapıldığı, başka deyimle verginin tarh aşa-
ması ile ilgili olduğu halde, takas ödeme aşamasına ilişkindir. 

Vergi hukukunda tarafların takas isteminde bulunabilmesi 
için alacağın kesinlik kazanmış bulunması ve borcun da muac-
cel olması gerekir. Bu nedenle örneğin idare, yükümlünün halen 
vergi mahkemesinde bakılmakta olan ve dolayısıyla henüz ta-
hakkuk etmemiş bulunan borcu ile yükümlünün kendisinden 
olan muaccel alacağını takas edemez. Ayni nedenle yükümlü 
de hataen fazla ödeyip düzeltme dilekçesiyle idareden iadesini 
istemiş bulunduğu, fakat red ve iadesine henüz karar verilme-
miş bir alacağının muaccel bulunan bir vergi borcuna takas 
edilmesini isteyemez. Fakat yükümlünün idareden olan alacağı 
kesinlik kazanmış ve borcu da muaccel ise, vergisinin vadesi 
gelmeden önce yaptığı takas isteminin kabulü gerekir. Hatta 
yükümlü böyle bir istemde bulunmasa bile idarenin, muaccel 
olan vergi taksidini ödemediği için yükümlüye ödeme emri dü-
zenlemeden önce, onun red ve iadesine karar verilmiş olan 
muaccel alacağını vergi taksidine mahsup etmesi gerektiği içti-
hatlarca kabul edilmektedir. 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda kim-
lerin takas beyanına yetkili olduğunu açıklayan bir hüküm 
yoktur. Buna karşılık Borçlar Kanunu (m. 123), devlet, il idare-
leri ve köyler lehine kamu hukukundan doğan alacakların, ala-
caklının rızası dışında takas ile ortadan kaldırılamayacağını 
öngörmektedir. Bu hükme dayanarak uygulamada takas beyan 
etme hakkının yalnız kamu alacaklısına tanınmış olduğu, yü-
kümlünün takas isteyemeyeceği ileri sürülmüş, bunun sonucu 
vergi idaresi ile yükümlüler arasında sürekli uyuşmazlıklar doğ-
muştur. Borçlar Kanununun 123 üncü maddesi kamu borcunun, 
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sadece, yükümlünün devlet ile olan bir başka ilişkisinden, ör-
neğin özel hukuk ilişkisinden doğan alacağı ile takas edilmesini 
önleyebilir; çünkü Borçlar Kanunundan daha yeni ve daha özel 
bir yasa olan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-
nun (m. 23) kamu alacakları arasında takası mümkün görmek-
tedir. Bununla birlikte Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanun ile tanınmış olan takas isteyebilme hakkı sınırlı 
bir haktır; idarenin ve yükümlülerin karşılıklı ve muaccel her 
türlü borçları birbiri ile takas edilemez. İdare ve yükümlü ara-
sında iki taraf için de özel hukuk ilişkisinden veya taraflardan 
biri için özel hukuka, diğer için kamu hukukuna dayanan iliş-
kiden doğan alacak ve borçlar 23 üncü maddeye dayanarak ta-
kas edilemez. Takası istenilebilen borçlar fazla tahsil edildiği 
için yükümlüye red ve iadesi gereken kamu alacakları ile, yü-
kümlünün reddiyatı yapacak idareye olan muaccel borcudur; 
bunlar iki taraf için de kamu hukuku ilişkisinden doğar. Kamu 
alacağı, devlet, il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim, 
harç, ceza tahkik ve takiplerine ait yargılama masrafı, vergi 
cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i ala-
caklar ile bu idarelerin sözleşme, haksız fiil ve haksız iktisap-
tan doğanlar dışında kalan ve kamu hizmetleri uygulamasından 
doğan diğer alacakları ile bunların takip masraflarıdır (AATUHK 
m. 1). Yukarıda belirlenen sınırlara göre yükümlünün bir ka-
mu idaresine olan muaccel borcu ile diğer bir kamu idaresin-
den olan muaccel alacağının birbiri ile takas edilememesi gere-
kir. Bu hüküm hazine birliği ilkesi ile çelişmektedir. Nitekim 
Damştay, alacaklı ve borçlu bulunulan vergi dairelerinin ayrı 
ayrı olmasının yükümlünün takas isteminde bulunmasına engel 
oluşturmayacağı görüşündedir.* 

Alacaklılık-borçluluk sıfatlarının birleşmesi sonucu yüküm-
lünün takas isteminde bulunması ödemenin hukuki sonuçlarını 
doğurur; borç ortadan kalkar. Bu nedenle pişmanlık dilekçesi 
ile bildirilen bir vergi borcu için takas isteminde bulunurken, 
pişmanlık dilekçesinin kabulü için gerekli olan "borcun öden-
mesi" koşulunun yerine getirilmesine gerek yoktur. Gene ayni 
nedenle, kendisine ödeme emri tebliğ edilen bir yükümlünün, 
bu borcuna karşı idareden olan muaccel alacağı ile takas iste-

* DŞ. 7. D., E. 1969/1340,  K. 1970/520,  24. 2. 1970 (Danıştay Yedinci Daiıe 
Kararları Birinci Kitap 1977, s. 27). 
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minde bulunması, ödeme emirlerine karşı açılacak davalarda 
öne sürülebilecek üç nedenden "böyle bir borcum yoktur" veya 
duruma göre "borcumu kısmen ödedim" (AATUHK. m. 58) 
iddialarının kapsamına girer. 

Vergi kesmek durumunda olanların, vergi sorumlusu sıfatı 
ile yatırmak zorunda oldukları vergileri hazineden olan kendi 
alacakları ile takas isteminde bulunup bulunamayacakları ko-
nusu tartışmalıdır. İçtihatlar sorumlunun yatırması gereken ver-
gi kesintileri ile devletten olan kişisel vergi alacağı arasında 
takas hakkını tanımanın, onu, kesilen verginin yasal yüküm-
lüsü yerine koymak anlamına geleceği düşüncesi üe bu konu-
da olumsuz görüş taşımaktadır.* Bu görüşü paylaşmak zordur. 
Çünkü vergi kesenler kestikleri verginin ödenmesinden ve bu-
nunla ilgili diğer ödevlerden sorumlu oldukları gibi (VUK. m. 
11), yapılacak tarhiyatm da muhatabıdırlar (GVK. m. 107/3). 
Yani kişi bir kez vergiyi kestikten sonra yatırılacak kesintilerin 
devlete karşı borçlusu durumuna girmektedir. Öte yandan Ver-
gi Usul Kanunu mükellef deyiminin sorumluları da içine aldığı-
nı belirtirken (m. 8/4), Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanun da kamu borçlusunu "kamu alacağını ödemek zo-
runda olan gerçek ve tüzel kişiler, bunların yasal temsilci ve mi-
rasçıları, vergi yükümlüleri, vergi sorumlusu..." olarak tanım-
lamaktadır (m. 3). Görülüyor ki yükümlüler kadar sorumlular 
da kamu borçlusu sayılmaktadır. Yasalara göre sorumlu, kesin-
tisini yaptığı paranın borçlusu sayılacağına göre, hazineye olan 
bu borcunu ondan olan kamu alacağı ile takas isteminde bu-
lunamaması işlemleri gereksiz yere uzatmaktan başka birşey de-
ğildir. Bir kimsenin ayni bir idareye ödeyeceği ve ondan ala-
cağı paralan hesaben tasfiye etmek kuşkusuz daha uygar bir 
yoldur. 

IV. TERKİN 

A. Genel Açıklama 

Vergi borçluluğunu sona erdiren nedenlerden biri de ter-
kindir. Terkin, bazı koşulların varlığı halinde vergi alacağını 

* DŞ, 4. D., E. 1975/2947,  K. 1977/616,  3.3.1977 (Danıştay Dergisi, S. 28-29, 
S. 289, 290). 

174 



bütün hukuki sonuçları ile birlikte ortadan kaldıran bir idari 
işlemdir. Herne kadar bir verginin terkin edilebilmesi için şekli 
olarak yükümlünün başvurusu gerekirse de bu, terkinin tek ta-
raflı bir işlem olma niteliğini etkilemez. Terkin özel hukuktaki 
ibra, alacaktan feragat, alacaklının borçlusuna karşı alacak 
hakkını kullanmayacağını taahhüt etmesi, borcun bulunmadı-
ğının kabulü, hatta konkordato müesseselerine benzetilebilir. 
İbra, alacaklının alacağım elde etmediği halde borçlusunu ibra 
miktarınca borçtan ve borcun fer'ilerinden kurtarması demek-
tir. İbra iki taraflı bir işlem olup sözleşme niteliğindedir; zımmi 
de olsa borçlunun ibrayı kabulü söz konusudur. Bu nedenle ter-
kin ibradan çok feragata yaklaşır. Ayrıca özel hukukta ibra 
kesin bir borcun varlığım gerektirdiği halde, vergi hukukunda 
terkin için kamu alacağımn doğmuş, tahakkuk etmiş veya  ke-
sinleşmiş olması zorunlu değildir. Borcun doğumundan önce 
yapılan terkin doğmamış bir borcu ortadan kaldırır; verginin 
tahakkuk etmesinden veya kesinleşmesinden sonra yapılan ter-
kin doğmuş bir borca son verir. Örneğin gelir vergisinde gö-
türü ücretlerin vergisi gelir henüz elde edilmeden, yani vergiyi 
doğuran olay meydana gelmeden, bütçe yılının ikinci ayında 
tarh edilir. Ancak, bütçe yılının birinci yansı içinde işini bıra-
kan götürü ücret sahipleri durumu bütçe yılının ikinci yansı 
girmeden haber verdikleri takdirde ikinci takside isabet eden 
vergiler terkin olunur (GVK. m. 110). Böyle bir durumda he-
nüz doğmamış olan bir borç ortadan kalkmış olur. Bunun gibi 
idarece tarh edilen vergilere karşı açılan davalarda vergi mah-
kemelerinin verdiği karar üzerine verginin kısmen ya da ta-
mamen kaldınlması halinde henüz tahakkuk etmemiş bir kamu 
alacağı ortadan kalkar. Tahsilindeki imkânsızlık nedeniyle ter-
kin edilen vergiler ise tahakkuk etmiş ve kesinleşmiş bir kamu 
alacağıdır. 

Özel hukukta alacaklının borçlusuna karşı alacak hakkım 
kullanmayacağını taahhüt etmesi de iki taraflı bir işlemdir ve 
bazı koşullar altında alacaklı, geçici veya sürekli olarak bor-
cun ifasını istemekten vazgeçer; fakat kural olarak borç devam 
eder. Oysa vergi hukukunda terkin borca kesin olarak son verir. 
Alacaklının borçlusuna karşı alacak hakkını kullanmayacağım 
taahhüt etmesi bu niteliği ile terkinden aynlır. 

Terkin özel hukuktaki "borcun bulunmadığının kabulü" 
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müessesesine de benzer. Ancak, borcun bulunmadığının kabu-
lünde borcun varlığı tereddüt ve ihtilaf konusudur. Taraflar 
anlaşarak, gerekirse alacaklıya belli bir ivaz verilmesi karşılı-
ğında borcun bulunmadığım ikrar ve kabul ederler. Yükümlü 
aleyhine yapılan vergi hatalarının düzeltilmesi veya resen ve 
ikmalen tarh edilen vergilerin vergi yargı organlarının verdik-
leri karar üzerine kaldırılması ile ilgili terkinler bu bakımdan 
borcun bulunmadığının kabulüne benzer. Ancak, tahsil im-
kânsızlığı veya doğal afetler nedeniyle yapılan terkinlerde du-
rum bundan farklıdır; çünkü bu durumlarda ortada tereddütsüz 
ve ihtilafsız bir kamu alacağı vardır. 

Terkin idarenin kamu alacağından vazgeçmesi bakımın-
dan affa da benzetilebilir. Ancak vergi ve cezaların affı ob-
jektif ve genel bir işlem olduğu halde terkin sübjektif, özel 
bir işlemdir. 

Terkin tek taraflı bir işlem olması bakımından özel hukuk-
taki alacaklının alacağından feragatma benzemektedir. Bunun-
la birlikte bu benzerliğin sadece doğal afetler nedeniyle yapı-
lan terkinler bakımından doğru olacağım belirtmek gerekir; 
çünkü vergi hatalarının yükümlü lehine düzeltilmesi veya yar-
gı organlarının kararı sonucu yapılan terkinlerde feragat özel-
liği bulunmamaktadır. Bu durumlarda yapılan terkin haksız 
iktisap edilen şeyin iadesi niteliğini taşımaktadır (BK. m. 61-
66). 

Bir verginin terkini için tahsil edilmiş olması gerekli değil-
dir. Yasalarda yazılı nedenler var ise tahakkuk etmiş, henüz 
tahsili yapılmamış vergiler de terkin edilir. 

i 

B. Başlıca Terkin Nedenleri 

1. V e r g i h a t a l a r ı d o l a y ı s ı y l a y a p ı l a n 
t e r k i n l e r 

Yükümlü aleyhine doğmuş olan vergi hatalarının düzeltil-
mesi halinde vergi henüz tahakkuk etmemişse hatalı işlem dü-
zeltilir; tahakkuk etmiş vergiler ise terkin edilir. Vergi ayni za-
manda tahsil edilmiş ise terkin edilen vergi, yükümlüye red ve 
iade edilir. 
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2. Y a r g ı o r g a n l a r ı n ı n k a r a r m a d a y a n a n 
t e r k i n l e r 

Vergi yargı organlarının kararlan uyannca da tarh olun-
muş veya tahakkuk etmiş vergiler terkin olunur. Bu yolla bir 
verginin terkin edilebilmesi için yargı orgamnm verdiği karann 
kesin nitelikte olması yahut süresi içinde üst mercie başvurul-
madığı için kararın kesinleşmiş bulunması veya süresi içinde 
üst yargı organına başvurulmuş ise vergi mahkemesi karannm 
onaylanmış bulunması gerekir. 

3. V e r g i U s u l K a n u n u n u n ö n g ö r d ü ğ ü 
t e r k i n n e d e n l e r i 

Yangın, yer sarsıntısı, su basması, don, kuraklık... ve benzeri 
doğal afetler sonucu malvarlıklarının enaz üçte birini kaybeden 
yükümlülerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynaklarıyla il-
gili bulunan vergi borçlan ve vergi cezalan zararla orantılı ol-
mak üzere Maliye Bakanlığınca kısmen veya tamamen terkin 
olunur (VUK. m. 115). Terkin edilecek vergiler, doğal afetlerin 
vukubulduğu tarihten önce kapanmış olan vergi dönemine ait 
ve henüz ödenmemiş bulunan vergilerdir; çünkü afetin doğdu-
ğu dönem içinde zaten zarar nedeniyle vergi matrahı ve vergi 
borcu doğmaz. Kapanmış döneme ait olsa bile doğal afetin vu-
kuundan önce ödenmek suretiyle ortadan kalkmış olan vergi de 
terkin edilemez. Ancak yükümlü kapanmış döneme ait vergiyi 
afetin vukuundan sonra ödemiş ise bunun terkinini isteyebil-
melidir. Doğal afetler sonucu mahsullerinin enaz üçte birini 
kaybetmiş yükümlüler için de, zararın doğduğu hasat ve dev-
şirme zamanına rastlayan yıla ait olmak üzere afete uğrayan 
arazi için tahakkuk ettirilen arazi vergisi borçlan ve vergi ce-
zaları zararla orantılı olarak terkin olunur (VUK. m. 115). 

Vergi Usul Kanununun düzenlediği bu terkin nedenini, özel 
hukuktaki ifada imkansızlık nedeniyle borcun kalkmasına ben-
zetmek mümkündür. Borçlar Kanununa göre (m. 117), borçluya 
isnad olunamayan durumlar nedeniyle borcun ifası mümkün 
olmazsa borç düşer. Doğal afetler nedeniyle yapılan terkinde de 
doğal afet sonucu borcun ifasının imkânsız duruma girdiği ge-
rekçesi saklıdır. 
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4. A m m e A l a c a k l a r ı n ı n T a h s i l U s u l ü 
H a k k ı n d a K a n u n u n ö n g ö r d ü ğ ü t e r k i n 
n e d e n l e r i 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda da 
(m. 105) doğal afetler nedeniyle yapılacak terkine ilişkin bir 
hüküm bulunmaktadır. Bu maddenin son fıkrasında Vergi Usul 
Kanunu kapsamına giren kamu alacakları hakkında anılan 
yasa hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. Bu nedenle 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükmü 
Vergi Usul Kanununun kapsamına girmeyen kamu alacakları 
için düzenlenmiştir; terkin yetkisi Maliye Bakanlığına değil, 
Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

Yine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 
göre yapılan takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için 
yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 2500 
liraya (dahil) kadar kamu alacakları kamu idarelerinde terkin 
yetkisini haiz olanlar tarafından terkin edilir (m. 106). 

5. Ö z e l y a s a l a r d a k i t e r k i n h ü k ü m l e r i 

Gelir Vergisi Kanununun asgari zirai vergi başlığını taşıyan 
112 nci maddesinde (f. 2) yangın, su basması, don, kuraklık ka-
sırga, hayvanlarda salgın hastalıklar, mantar ve virüs hasta-
lıkları ve bunlara benzer afetler yüzünden mahsul ve kaynak-
ların en az üçte birinin kaybedilmesi halinde yükümlünün o yıl 
için tahakkuk etmiş asgarî vergisinin terkin edileceği öngörül-
mektedir. 

Muhasebei Umumiye Kanununa göre de (m. 44), sayman-
ların sorumluluğu hakkındaki hükümler saklı kalmak üzere 
yasalar uyarınca zamanaşımına uğrayan gelir bakayasının ka-
yıtları Maliye Bakanlığınca terkin olunur. 

V. DİĞER NEDENLER 

A. Hata Düzeltme 

Vergi hatası, vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendir-
mede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik 
vergi istenmesi veya alınmasıdır (VUK. m. 116). Yükümlü aley-
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hine yapılmış olan hesap veya vergilendirme hatalarının düzel-
tilmesi halinde düzeltilen miktar kadar vergi borcu sona erer. 
Vergi hatalarına ilişkin ayrmtüarı daha sonra inceleyeceğimiz-
den burada vergi borcunu sona erdiren bir ııeden olarak ko-
nuya değinmekle yetiniyoruz. 

B. Uzlaşma 

Resen ve ikmalen tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi 
cezalarının tahakkuk edecek miktarları konusunda idare ile yü-
kümlüler karşı karşıya gelerek anlaşabilirler (VUK. 3 üncü 
Bölüm, Ek m. 1). Uzlaşma gerçekleştiği takdirde idarenin vaz-
geçtiği miktardaki vergi borcu ve cezası sona ermiş olur. Uz-
laşma talebinin vergi mahkemesinde dava açma süresi içinde 
yapılması gerektiğinden (Ek m. 4), uzlaşma sonucunda, henüz 
tahakkuk etmemiş yani tarh edilmekle birlikte ödenmesi ge-
rekli duruma gelmemiş borç ve ceza son bulur. Uzlaşmaya iliş-
kin ayrıntıları vergi uyuşmazlıkları ile ilgili kısımda inceleye-
ceğimizden bu konuda da vergi borcunu ve cezasını sona erdi-
ren nedenlerden biri olarak saymakla yetiniyoruz. 

C. Yargı Karan 

Yükümlüler tarh edilen vergi ve cezalara karşı süresi için-
de vergi yargısı organlarına başvurabilirler. Yargı organları-
nın kararı vergi borcunun kısmen ya da tamamen kaldırılması 
yönünde olduğu takdirde yapılan idari işlem geri alınacağından 
vergi veya ceza o oranda sona erer. 

D. Ölüm 

Ölüm vergi cezalarının sona erme nedenlidir (VUK. m. 
372). Ölümle vergi cezalarının son bulması cezaların şahsiliği 
ilkesinin sonucudur; buna karşılık ölenin vergi borçlan devam 
eder, mirası reddetmemiş yasal veya mansup mirasçılara geçer. 
Sermaye şirketlerinin vergisiz birleşmesinde (KVK. m. 37), bir-
leşme nedeniyle kişiliği son bulan kurumunun vergi borçlan da, 
gerçek kişilerin ölümünde olduğu gibi, külli halefiyet nedeniyle 
birleşilen kuruma geçer. Burada da vergi borcunun son bulması 
söz konusu değildir. 
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E. Ceza İndirimi 

Vergi cezalarına özgü sona erme nedenlerinden biri de ce-
zalarda indirimdir. Resen veya ikmalen tarh edilen vergilerde 
yükümlü veya sorumlu vergi mahkemesinde dava açma süresi 
içinde ilgili vergi dairesine başvurarak tarh edilen vergi veya 
vergi farkını ve yasada belirtilen indirimlerden arta kalan ka-
çakçılık, ağır kusur, kusur ve usulsüzlük cezalarını vadesinde 
veya teminat göstererek vadenin bitiminden itibaren üç ay için-
de ödeyeceğini bildirirse kaçakçılık, ağır kusur, veya kusur do-
layısıyla kesilen cezamn birinci defada üçte ikisi, daha sonra 
kesilen cezaların üçte biri, usulsüzlük cezasının üçte biri indi-
rilir (VUK. m. 376). Yükümlü veya sorumlu cezada indirimden 
yararlandığı ölçüde vergi cezası sona erer. 

F. Af 

Devletin tek taraflı olarak alacağından vazgeçmesi demek 
olan af vergi cezalarının sona erme nedenlerindendir. Tarhedil-
miş vergilerin belli süreler içinde ödenmesi kaydıyla bunlara 
ilişkin cezaların veya gecikme zamlarının affedileceği öngörü-
lür. Af esas itibariyle vergi cezalarını sona erdiren bir neden 
olmakla birlikte bazen cezanın yanında vergi aslının bir kısmı 
da affedilmektedir. 
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V. 
Bölüm, 

YERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI 

1. GENEL AÇIKLAMA 

Sübjektif bir vergilendirme işleminin son aşaması olarak 
tahsil işleminin teorik niteliği, unsurları ve vergi borcunu sona 
erdiren bir neden olarak işlevi saptanmıştı. Vergilendirme yet-
kisinin sınırlandırılması suretiyle vergiler alanında bu yetki kul-
lanılırken getirilecek objektif düzenlemelerde dikkat edilmesi ge-
rekli hususlar incelenmiş; idari ve yargısal denetim ile hukuk 
devleti ilkesi çerçevesinde bireylerin yasaya aykırı sübjektif 
vergilendirme işlemlerine karşı nasıl korunduğu açıklanmıştı. 
Bu bölümde ise devlet açısından alacağının tahsilinin bağlan-
dığı güvenceler üzerinde durulacaktır. Her ne kadar hareket 
noktası devletin çıkarının korunması ise de, henüz tamamlan-
mamış bir vergilendirme sürecinde vergilerin yasallığı ilkesi 
ayni zamanda tahsil aşamasında da hukuka aykırı işlemlere 
karşı bireyleri korumaktadır. Ayni ilke tarh ve tahakkuk aşa-
masını olduğu kadar, verginin yükümlü malvarlığmdan hazine-
ye fiilen geçmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz, tahsil aşaması-
nı da kapsamaktadır. Gerçekten, kanunla konulmuş olmasına 
rağmen bir verginin tahsili sırasındaki keyfiliğin de hukuk 
devleti ilkesini zedeleyeceği açıktır. Bu nedenle, vergilerin tah-
sili yasalarla belli kurallara bağlanmıştır. Özel hukuk ilişkile-
rinden doğan borçların yerine getirilmesini bile gerektiğinde 
birkısım şekil koşullarına bağlayan yasa koyucunun, bu borç-
ların yerine getirilmemesi durumunda cebri icra yoluyla dev-
letin araya girmesini öngörürken, devletin kendi alacağı söz 
konusu olduğunda ve özellikle ilişkinin bir yanım kamu gücü-
nün oluşturduğu bir durumda düzenleme yoluna gitmemesi dü-
şünülemez. İşte malî mevzuatımızda bu konuya ilişkin 6183 sa-
yılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, geniş 
anlamda vergi ilişkisinin tahsil aşamasını kurallara bağlamak-
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tadır. Ayrıca her vergi yasasında tahsile ilişkin birkısım hü-
kümler bulunduğu gibi vergiye ilişkin olmayan kimi yasalarda 
da ayni konuda hükümlere rastlanır. 

Daha önce de değinildiği gibi, vergi borcu ya yükümlü ta-
rafından iradî olarak vâdesinde ya da vâde geçirilmekle birlikte 
yine iradî olarak ancak gecikme zammı ile birlikte ödenir. Yü-
kümlünün iradî olarak ödemediği vergi borcu için vergi idaresi 
harekete geçerek zor ile, cebir ile tahsile yönelir, işte, devletin 
yaptırım gücünü kullanarak vergi alacağının cebren tahsilini 
düzenleyen dal, şekli vergi hukukunun bir alt dalı olan vergi 
icra hukukudur. Vergi icra hukuku cebrî tahsil usulünün yanı 
sıra devlet açısından vergi alacağını güvence altına alan birkı-
sım önlemleri de düzenlemektedir. 

Vergi alacağının cebren tahsili mekanizması anahatlanyla 
şöyle işler: Vâdesinde borcunu ödemeyen yükümlüye vergi dai-
resince ödeme emri çıkartılır; ödeme emrine rağmen borç öden-
mezse zorla tahsil yoluna gidilir. Bu arada alacağın tahsilini 
güvence altına almak için vergi dairesi haciz, ihtiyatî haciz, ih-
tiyatî tahakkuk gibi birkısım önlemlere başvurur. Tahsil aşa-
masına özgü olmak üzere, ödeme emrine karşı yükümlüce da-
va açılabileceği gibi, uygulanan güvence önlemleri için belli yar-
gısal yollara gidilebilir. Tüm bu mekanizmalar Amme Alacak-
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile İdarî Yargılama Usu-
lü Kanununda düzenlenmektedir. Ancak tahsil aşamasına iliş-
kin bu mekanizmalar yalnız Vergi Usul Kanunu kapsamındaki 
vergi ve vergiye yakın nitelikte kamu gelirleri için değil, 6183 
sayılı yasanın daha geniş kapsamı gereği tüm kamu alacakları 
için geçerlidir. Bu genel açıklamadan sonra vergi icra hukuku-
nun niteliğini, kamu alacağı kavramım, cebren tahsil işlemle-
rini, güvence önlemlerini ve tahsil aşamasına özgü yargı uyuş-
mazlıklarım aşağıda daha ayrıntılı olarak inceleyebüiriz. 

II. VERGİ İCRA HUKUKU KAVRAMI 

Türkçe yazında esas itibariyle maddî vergi hukuku - şeklî 
vergi hukuku (vergi usul hukuku) ayrımı kullanılır. Ancak, 
şeklî vergi hukukunu bir üst kavram olarak kabül ettiğimizde, 
bunun dallarım esas itibariyle vergilendirme tekniğini düzen-
leyen vergi usul hukuku, yargı uyuşmazlıklarını düzenleyen 
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vergi yargılama hukuku ile tahsil ilkelerine ilişkin vergi icra 
hukuku oluşturmaktadır. Vergi icra hukuku terimini bu yak-
laşım ve bağlam içinde ele alıyoruz. 

İcra hukukunda borç ilişkisinin çözümlenmesine kamu gü-
cü karışmaktadır. Kamu alacaklarında ise, ilişkinin başından 
itibaren kamu gücü taraf olarak bulunur. Bu nitelik gözönüne 
alınınca, vergi icra hukuku teriminin her türlü tahsil için kul-
lanılabileceği kanısındayız. Bununla birlikte en doğru ve teknik 
anlamıyla bu terim kamu alacağının yalnız zorla tahsili usulünü 
kapsamaktadır. 

Vergi icra hukuku terimi, kabul ettiğimiz ve kullandığımız 
içeriğiyle vergi dışında kalan, vergiye benzeyen ve nitelik ola-
rak ona yaklaşan diğer kamu gelirlerini de kapsıyor. Nitelik 
olarak vergiye yaklaşmanın ölçütü ise bütün bu gelirlerin kamu 
gücüne dayanarak alınmasıdır. Devletin kamu gücünün olma-
ması veya olmasına göre akitten doğan bazı gelirler de kapsam 
dışında kalacak ya da kalmayacaktır. İleride tekrar üzerinde 
durulacak olan idarî sözleşmelerin durumu ilginç bir ölçüt ola-
rak karşımıza çıkar. Bir sözleşmeye idari nitelik kazandıran 
ölçütler, vergi icra hukukunun kapsamı bakımından aynen kul-
lanılacaktır. Daha açık bir deyişle, kamu gücünün ağır bastığı, 
egemen olduğu ilişkiler, akitten doğsalar da, gelirlerin tahsili 
açısından vergi icra hukuku kapsamına girmektedir. 

Bilimsel faaliyet türlerinden birinin, kavramları geliştir-
mek, sınıflandırmak, belh kategorilerde toplayarak bir sistem 
yaratmak olduğu bilinir. Bu kısımda esas tuttuğumuz yakla-
şımla da malî hukukun bir bölümünde bilimsel kavramlaştır-
maya gidildiği ileri sürülebilir. Bu kavramlaştırma, ilgili bilim 
dalları ya da dalı içinde bir senteze ulaşma uğraşısı ile gerçek-
leştirilecektir. Vergi icra hukuku vergi hukukunun, idare hu-
kukunun ve icra hukukunun belli özelliklerini ve tekniklerini 
bünyesinde toplayan bir kavram olmaktadır; bu niteliğiyle, üç 
hukuk dalının bir sentezi olarak görünüyor. 

Kamu alacaklarının tahsil usul ve tekniğine ilişkin olduğu 
ölçüde vergi icra hukuku, vergi hukukunun bir dalıdır. Şeklî 
vergi hukuku içinde, mantıki sıra itibariyle vergi usul hukuku-
nu tamamlayıcı bir kol olarak yer almaktadır. Bu niteliğine gö-
re icra hukuku için yapılan tanımlardan yararlanarak vergi 
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icra hukukunu "Devletin (ve diğer kamu kuruluşlarının, organ-
larının) , kamu gücüne dayanan gelirlerinin (zorla) tahsilini 
düzenleyen bir vergi hukuku dalıdır" şeklinde tanımlayabiliriz. 

Vergi hukuku idare hukukunun içinde yer aldığı ya da 
onunla ilişkili olduğu ölçüde vergi icra hukuku ile idare huku-
kunun bağıntısı kendini gösterir. Daha önce de görüldüğü gibi, 
nasü vergi tarhı ve tebliği bir idarî işlem ise, aym şekilde ver-
ginin tahsili de bir idarî işlem niteliğindedir. Tahsil işlemi ken-
dinden önce gelen tarh ve tebliğ işleminden ayrı olmakla bir-
likte tamamen bağımsız değildir. Gerek her idarî işlemde aranan 
unsurlar gerek tahsil işleminin kendinden öncesi ile hem genel 
hem özel planda bulunması zorunlu nedensellik ilişkisi dolayı-
sıyla, vergi tahsil işlemleri de idarî işlemlerin genel teorisine ve 
ilkelerine uyma durumundadır. Bu ayni zamanda, tahsil işlem-
lerinin idarî yargı içinde yer alan denetim mekanizmasının da 
gereği ve sonucudur. 

İcra hukuku ile vergi icra hukukunun ilişkisine gelince; isim 
özdeşliği ya da benzerliği bu iki hukuk dalı arasında fark bu-
lunmadığı sonucuna bizi götürebilir. Gerçekten, özel hukuk iliş-
kilerinin sonucu yerine getirilmeyen edimlerin gerçekleşmesi 
için devlet ilişkiyi kamu gücü ile düzenlemektedir. Bu ilişkide 
taraflar özel hukuk kişileri olarak yer alırlar. Devlet özel hukuk 
tüzel kişisi niteliğiyle giriştiği ilişkilerde de bu hukuk dalına 
uyruk olacaktır (6183, m. 1). 

Buna karşılık, vergi icra hukukunda devlet, kamu gücüne 
dayanan ve kendisine ait olan bir alacağın tahsiline yönelir. 
Devletin hangi ilişkilerinin bu hukuk dalma girdiğini aşağıda 
ayrıntılı açıklayacağız. Vergi icra hukukunda söz konusu kamu 
alacakları, esas olarak 6183 sayılı yasaya göre tahsil edilir. Dev-
letin kamu alacağının yanı sıra borçlunun bir de özel borcu var-
sa cebren tahsilde bu iki alacak türü arasındaki ilişkiler İcra ve 
İflâs Kanununun hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Burada 
kamu alacağına belli bir üstünlük, ayrıcalık tanındığını görü-
yoruz (6183, m. 21 İİK. m. 206). Bu son durumun esas itiba-
riyle İİK na göre ya da ona gönderide bulunarak çözümlenmesi, 
vergi icra hukukunun ayrı varlığını ortadan kaldırmaz; bunun 
gibi, ayrı bir yasayla düzenlenmiş olması ayrı bir dal olarak 
kabulüne tek başına yeterli değildir. 
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Oysa doktrinde, değil ayrı bir hukuk dalı olarak kabul et-
mek, kamu alacaklarının tahsilinin İİK dışında ayrı bir kanun-
la düzenlenmesine bile gerek olmadığı görüşü ileri sürülmüş-
tür. Ne var ki vergi icra hukuku kapsamına giren ilişkilerde 
temel bir nitelik farkı görülür; bu fark belli düzenlemelere gi-
derken tümüyle ayrı amaçlar güdülmesine yol açmaktadır. Ver-
gi icra hukukunda, objektif hukuk kuralından ve genel hukukî 
durumdan sübjektif, bireysel planda doğan bir hukukî durumun 
düzenlenmesi söz konusudur. Doğan hukukî durumun yarattığı 
borç malvarlığına dahil bir borç ölmüştür; ancak bu borcun ni-
teliği farklıdır. Bu farklılığın kaynağı ise kamu idaresinin, kamu 
hizmetlerinin ve bunların finansmanım sağlayan kamu mali-
yesinin niteliklerindedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ge-
reği, idarede istikrar ve bir ölçüde kollektif çıkarın bireysel çı-
kara üstün tutulması ilkeleri kamusal ihtiyaçların karşılanması 
için gerekli fonların rizikoya sokulmadan, düzenli ve zamanın-
da sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk ise kamu 
alacaklarının belli, özel ve etkili usullere göre tahsiline yol aç-
maktadır. İdare, kamu alacaklarında re'sen icra yetkisini kul-
lanmaktadır. Re'sen icra yetkisi, idarenin alacağı kararları baş-
ka bir aracı güce başvurmadan kendiliğinden icra edebilme 
yeteneğidir. Özel icra takiplerinde ise devlet gücünün araya gir-
mesi zorunluluğu söz konusudur. Vergi icra hukukunun temel 
niteliği bu noktada beliriyor. Böylece 6183 sayılı kanun ile İİK 
arasında bir "espri" farkı kendini göstermektedir. Örneğin, 6183 
sayılı yasadaki "ihtiyatî tahakkuk" müessesesi kamu alacağının 
güvence altına alınmasına yönelik ve sırf bu alacak türü için 
uygulanabilecek bir önlemdir; bu özelliğinden dolayı, farklı bir 
kanunda, İİK'nda yer alması düşünülemez. İcra hukukunun 
temel niteliği ve tekniği bakımından buna olanak yoktur. 

Öte yandan, cebrî icra yoluna giden alacaklının amacından 
farklı olarak devlet alacaklı kimliğiyle alacağını tahsil ettikten 
sonrasını, yani borçlunun (yükümlünün) durumunu düşünmek, 
gözetmek zorundadır. Aksi halde, devlet kendi gelir kaynağım 
kurutmuş olacaktır. Örneğin 6183 sayılı yasa "Tahsil dairesi 
alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün ol-
duğu kadar telif etmekle mükelleftir" şeklinde, bir hüküm getir-
miştir (m. 62/5) Ayni nedenle, 6183 sayılı yasa İİK nun bazı 
müesseselerini değiştirerek kabul etmiştir. Önemli bir örnek 
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olarak İİK ndaki faiz ile ondan farklı bir müessese olan gecikme 
zammını gösterebiliriz. Zamanaşımı kavramı tümüyle kamusal 
ilişkiye göre düzenlenmiştir. 

İki hukuk dalı arasında farkları ana hatlarıyla böylece be-
lirttikten sonra hukuk tekniği açısından bir başka ilişki üzerin-
de duralım. Vergi icra hukuku ile icra hukuku her ikisi de kamu 
hukukunun birer dalı olarak buna ilişkin temel ilkelere tâbi 
olacaklardır. 6183 sayılı kanunda boşluk bulunması durumunda 
İİK hükümleri kendüiğinden uygulanamaz. Açık atıf yapılması 
halinde de İİK hükümlerine gidilebilir. Açık atıf yoksa, 6183 sa-
yılı yasa hükümlerinin uygulanmasını içtihat geliştirecektir. 

Yukarıda saydığımız çeşitli özellikler, bizi vergi icra hu-
kukunu tamamen ayrı bir takip hukuku olarak düşünmeye yö-
neltiyor. Söz konusu takip sisteminde bütün işlemler esas iti-
bariyle idarî işlem niteliğinde olup ayrıca idarî yargı deneti-
mine tâbidir. Bu hukuk dalında devlet kamu hizmeti temel 
amacına yönelik olarak otoritesini, üstünlüğünü kullanmakta-
dır. 

m . KAMU ALACAĞININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
Kamu hizmetlerinin karşılanması, yürütülmesi amacıyla 

devlet, Anayasadan aldığı yetkiyle birkısım malî yükümlülük-
ler koyar. Bunlar vergi, resim, harç gibi çeşitli adlarla anılır. 
Devlet bütçesi gelirleri bu saydıklarımızdan ibaret değildir. Dev-
letin ayrıca borçlanma gibi olağanüstü gelirleri de vardır. 

Devletin koyduğu mali yükümlerin temel özelliği, kamu 
gücüne dayanarak alınmalarıdır. Başka bir nitelemeyle hepsi, 
idare hukuku anlamında bir idarî işlem konusu olur. Ayrıca 
devletin bir özel hukuk tüzel kişisi gibi bazı malvarlığı hakları 
bulunabilir. Bunlar akitten, haksız fiilden, sebebsiz iktisaptan 
doğar; esas itibariyle devletin hâkimiyet değil, temşiyet tasar-
ruflarının sonucudurlar. Akitten doğan gelire örnek olarak bir 
devlet malının kiraya verilmesini gösterebiliriz. Ancak, idarî 
sözleşmeleri devletin diğer akitlerinden ayrı tutmak gerekir. 
İdari sözleşmelerde de devletin kamu gücü ağır bastığından, 
bunlardan doğan gelirler de kamu alacağı sayılır. 

Bu açıklamalar ışığında kamu alacağım şöyle tanımlayabi-
liriz : Kamu alacakları, devletin yüküm ya da borç ilişkisi so-
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nucu idari işlemlerle sağladığı kamu gelirleridir. Kuşkusuz, dev-
let dışında birkısım kamu otoritelerinin gelirleri de bu kavrama 
dahildir. Vergi icra hukukunun ilkelerini düzenleyen 6183 sayılı 
yasa 1 inci maddesinde kapsam saptarken kamu alacağı kav-
ramını şöyle niteüyor: "Devlete, vilâyet hususî idarelerine ve 
belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine 
ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asil, gecik-
me zammı, faiz gibi feri âmme alacakları ve ayni idarelerin 
akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan 
ve âmme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacak-
ları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hüküm-
leri tatbik olunur. Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil 
şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur". Bu 
madde hükmü ile kamu alacağı kavramı belirlenirken ayni za-
manda vergi icra hukukunun kapsamı da saptanmış olmakta-
dır. Maddede sayılan alacak türlerini tek tek incelemek yerine 
bazı alacakların kamu alacağı sayılıp sayılmayacağını belirt-
mekle yetineceğiz. Uygulamaya da bakarak, tereddüt yaratabi-
lecek bazı durumları ele almayı, madde kapsamının saptanma-
sı bakımından daha yararlı görüyoruz. Aşağıda üzerinde duru-
lacak gelir, alacak çeşitlerinde temel bir ölçüte göre, bunların 
devletin kamu gücünden doğup doğmamalarına göre değerlen-
dirmeye gideceğiz. 

Devletin gelir çeşitlerinden birinin borçlanmalar olduğunu 
daha önce belirtmiştik. Borçlanma işlemine devlet, özel hukuk 
tüzel kişisi sıfatıyla girişir; dolayısıyla borçlanmadan doğan ala-
caklar 6183 sayılı yasa kapsamı dışında kalacaktır. Bu işlem, 
6183 sayılı yasanın 1 inci maddesi anlamında, akitten doğan bir 
alacağa ilişkindir. Ancak devletin cebrî borçlanmalarını ayni 
nitelikte düşünemeyiz, burada kamu gücü ağır basmaktadır. 
Malî denge vergisinin yerini aldığı tasarruf bonolarım buna 
örnek gösterebiliriz. Vergiye yakın niteliğiyle, cebrî borçlan-
malardan doğan gelirler de kamu alacağı sayılacaktır. 

Devletin sebebsiz iktisaptan doğan alacakları olarak kabul 
edilen ecrimisiller kamu alacağı sayılabilir mi? Ecrimisilleri, 
Tahsili Emval Kanunu kapsamı içine almaktaydı. 6183 sayılı 
yasanın yukarıya aldığımız linçi maddesi dışmda sayılması doğ-
ru olmakla birlikte, başka bir özel hüküm nedeniyle ecrimisiller 
de bu kanuna göre tahsil edilir. 2490 sayılı Arttırma Eksiltme 
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ve İhale Kanununun 67 nci maddesi ecrimisiilerin Tahsili Em-
val Kanununa göre tahsilini öngörmektedir. Öte yandan 6183 
sayılı yasanın 2 nci maddesine göre "Muhtelif kanunlarda Tah-
sili Emval Kanununa göre tahsil edileceği bildirilen her çeşit 
alacaklar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur" den-
mektedir. Bu durumda ecrimisiller de kamu alacağı gibi tahsil 
edilecektir. 

İdarî sözleşmelerden doğan alacaklar da devletin kamu ala-
cağıdır. Bu tür alacaklarda özellikle, devletin imtiyaz sözleş-
melerinden doğan tazminat alacağı önem taşır. 1 inci maddede 
kamu alacağı tanımlanırken verilen ölçütlerden biri, "amme 
hizmetleri tatbikatından mütevellit" olma ölçütü esas alınarak, 
doktrinde, kamu alacağı kapsamı genişletilmektedir. Kanımız-
ca bu genişletici yorum yasanın sözüne uymamaktadır; çünkü 
1 inci madde "âmme hizmetleri tatbikatından doğan" diğer ala-
cakların kamu alacağı sayılması için bunların "akitten, haksız 
fiilden ve sebebsiz iktisaptan" doğmuş olmamaları koşulunu 
da aramaktadır. 1 inci maddede sayılanlar dışından bir alaca-
ğın niteliği saptanırken, iki koşulun birlikte aranması gerekir. 

Kamu iktisadî teşebbüsleri, kendilerine tanınan özel hukuk 
tüzel kişiliği nedeniyle, Devlet İhale Kanunu ve diğer malî 
yasalarda olduğu gibi 6183 sayılı yasanın da kapsamı dışında 
kaim aktadırlar. 

Kamu maliyesinde vergi benzeri olarak (parafiskalite) ad-
landırılan, bazı kamu kuruluşlarına özgü gelir çeşitleri vardır, 
Sosyal sigorta ödentileri, belli kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının ödentileri örnek olarak gösterilebilir. Bunlar, ilke 
olarak kamu alacağı kavramına, 6183 sayılı yasa kapsamına gir-
mezler. Ancak özel kanunlar ile bu statü tanmabilmektedir. Ni-
tekim, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ku-
rum alacaklarının devlet alacağı derecesinde imtiyazlı olduğunu 
öngörmektedir. Bunun gibi, 1803 sayılı Af Kanunu, vergi cezala-
rını affederken, sosyal sigorta primlerinden doğan cezaları da 
vergilerle birlikte mütalâa etmiştir. Öte yandan, bazı kurumla-
rın özel yasaları da, vergi benzeri kurum gelirleri için özel tah-
sil hükümleri, usulleri getirmektedir. Örnek olarak T.C. Ziraat 
Bankası Kanununun 43, Halk Bankası Kanununun ek 3 üncü 
maddeleri gösterilebilir. Bu maddeler, ilgili kuruluşların, icra 
dairesine müracaat etmeksizin rehnedilmiş malları paraya çe-
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virebileceklerini hükme bağlıyor. 5590 sayılı Ticaret, Sanayi Oda-
ları ve Borsalar Birliği hakkındaki kanun da 78 inci maddesiy-
le, oda ve borsalarca yıllık aidat, kayıt ücreti, zam, para cezası 
hakkında verilen kararların ilâm hükmünde olduğunu, icra 
dairesince infaz edilebileceğini hükme bağlamaktadır. Noterlik 
Kanunu ise 14 üncü maddesinde, benzer konuda icra yetkisini 
Türkiye Noterler Birliğine tanımıştır. 

Köy gelirleri 6183 sayılı yasa dışında tutulmuştur. Köy tüzel 
kişiliğinin de salma gibi, kamusal nitelikte gelirleri vardır. Bun-
ların tahsili 442 sayılı Köy Kanununa göre yürütülür. Ayırde-
dilmesi gerekli nokta, 6183 sayılı yasanın köylerde de uygula-
nabileceğidir. 1 inci maddeye giren kamu alacaklarının (örne-
ğin devlet hazinesine ait bir vergi borcunun) köyde tahsili söz 
konusu ise 6183 sayılı yasa hükümleri geçerlidir. Nitekim ayni 
yasa, köylerde ilânen tebligat ve gecikme zammı uygulaması 
gibi konularda farklı hükümler getirmektedir. 

Kamu alacağı kavramını belirlerken üzerinde durulması 
gerekli ilginç bir nokta da, iki kamu kuruluşu arasındaki bazı 
alacakların durumudur. Bu konunun çözümlenmesinde herhan-
gi bir belli hükme dayanmaktan ziyade idare hukukunun, bütçe 
hukukunun genel ilkelerine bakmak gerekir. Kanımızca, bütçe 
tekniği ya da özel bir yasa hükmü gereğince belli bir idarî bi-
rime ayrılan ödenek onun açısından bir kamu alacağı sayılma-
mak gerekir. Örneğin, genel idare içinde, belli bir bakanlık bün-
yesinde yer alan bir birimin, ayrılan ödeneğin ona tahsisi ko-
nusunda hukukî bir talep hakkı yoktur. Hukuken bakanlık büt-
çesi üzerinde tasarrufta bulunabilen bakan (ita amiri) belli 
bütçe ilkeleri çerçevesinde ödeneği başka birimlere, ya da alan-
lara kaydırabilir.* İki kamu kuruluşu arasında uyuşmazlık çık-
ması halinde 3533 sayılı yasa hükümlerine göre tahkim yoluyla 
çözüm yöntemi geçerli olur. 

Belli ilkelere göre sınırlarını saptamaya çalıştığımız kamu 
alacağmı ödemekle yükümlü olanlar, başka bir deyişle kamu 
borçluları kimlerdir? Bu noktada kamu borçlularım belirtirken 
6183 sayılı yasaya göre tahsil işlemlerinin muhataplarım sapta-

* Bkz: DŞ. 9. D., E. 1986/116,  K. 1966/1924,  21.6.1966 (Hüseyin Çelikkol - , 
Fevzi Özgeneller, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-
nun ve İlgili Danıştay Kararları Ankara 1975, s. 6, 7. 
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mış olacağız. Kamu borçlusu olarak, vergi yükümlüleri ve ver-
gi sorumluları esas itibariyle tahsil işlemlerinin muhatabıdırlar. 

Kamu borçlusunun karşısında ise kamu alacaklısı yer alır. 
Daha önce sürekli olarak devlet alacağından söz ederken tek-
nik endişeyi bir yana bırakıp, özünde yanlış olmayan bir dil ko-
laylığım tercih ediyorduk. Oysa konuya tam ve teknik yaklaşım-
da kullanılması gereken doğru terim, "kamu alacaklısı" dır. Çün-
kü devlet dışında başka kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının 
da vergi ve vergi benzeri gelirleri, belli bir kamu gücüne da-
yanarak toplama yetkileri vardır. Devletin anayasal vergilendir-
me yetkisini başka bir organa bırakması yani yetki devri duru-
munda kamu alacaklısı sıfatım yetki devredilen organ kazanır. 

Kamu alacaklısının ilgili, yetkili organları tahsil işlemini 
yürütür. Genel ve katma bütçeye dahil vergiler için görevli or-
gan, vergi daireleridir. 6183 sayılı yasanın. 5 inci maddesine gö-
re yetkili vergi dairesi de alacaklı kamu idaresinin yerel dairesi 
olmaktadır. İl özel idareleri ve belediyelerin tahsil daireleri de 
bunların yetkili organlarım oluştururlar. 

Böylece vergi icra hukuku işlemlerinin konusunu oluştu-
ran kamu alacağı, borçlu ve alacaklı kavramlarını, icra dairesi 
görevini yapmaya yetkili organları belirtmiş oluyoruz. 

IV. CEBREN TAHSİL İŞLEMLERİ 

A. Cebren Tahsil Şekilleri 

Vâdesinde ödenmeyen kamu alacağı için edeme emri çıkar-
tılır. Yazılı şekle tâbi olan ödeme emrinde borcun yedi gün için-
de ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması gereği tebliğ 
olunur (AATUHK. m. 55). Ödeme emirlerine borcun asıl ve 
ferilerinin mahiyet ve miktarı, nereye ödeneceği yazılır. Öde-
me emirlerinde idarenin yapacağı hatalar bakımından Vergi 
Usul Kanununun hata düzeltmeye ilişkin hükümleri geçerli de-
ğildir; bu hatalara karşı dava yoluna gidilmesi gerekir. Borç 
yedi gün içinde ödenmez ya da mal bildiriminde bulunulmazsa 
alacağın cebren tahsili yoluna gidilir. Yasa borçlunun mal bil-
diriminde bulunmasını sağlamak için üç ayı geçmemek üzere 
tazyik hapsi uygulanmasını hükme bağlamıştır (AATUHK, m. 
55/2, 60). Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
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hükümlerine göre teminat gösterilmişse (m. 9-12), borç yedi gün 
içinde ödenmediği takdirde teminat paraya çevrilir, kefalet söz-
konusu ise kefil takip edilir (m. 56, 57). Teminata bağlı alacak-
lar vadesinde ödenmemiş ise bunlar için ödeme emri çıkarıl-
maz. Borcun yedi gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın 
paraya çevrileceği hususu borçluya bir yazı yazılarak bildirilir; 
bu yazı ödeme emri hükmündedir. Bir başka cebren tahsil şekli 
ise haciz ve paraya çevirmedir (AATUHK. m. 62-99). İcra ve 
İflâs Kanunu hükümleri çerçevesinde iflâs yoluyla takip de ayrı 
bir cebrî tahsil usulüdür (AATUHK, m. 100). Ancak yasa tas-
dik edilen konkordatonun kamu alacakları için mecburî olma-
dığını hükme bağlamıştır (AATUHK, m. 101). 

B. Ödeme Emrine Karşı Yargı Yolu 

Tarh ve tahakkuktan sonra vâdesinde ödenmeyen kamu ala-
cağı için ödeme emri çıkartılır; borçluya tebliğ edilir. Borçlunun 
tutumuna göre ya borç kalkar (ödeme) ya da alacaklı kamu 
idaresi cebrî tahsil yollarına başvurur (haciz, teminatın paraya 
çevrilmesi ya da iflâsa katılma). Ödeme emrine karşı yükümlü 
yargı uyuşmazlığı çıkartabilir. Burada üzerinde durulacak nok-
ta ilişkinin yargısal yönüdür. 

Ödeme emri Ue yükümlü (borçlu), kamu alacağım ödemeye 
çağrılır. Başka deyişle ödeme emri tahsil işleminin yazı ile bil-
dirilmesi niteliği taşır. Ödeme emrinde borcun bir hafta içinde 
ödenmesi ya da mal beyanında bulunulması, aksi takdirde mal 
beyanı için zorlama hapsi uygulanacağı da borçluya bildirilir. 
Ödeme emrinin belli şekillere uygun olması zorunluluğu vardır; 
buna uyulmaması halinde, aşağıda inceleyeceğimiz dâvâ ile ip-
tali sağlanabilir. 

Ödeme emri için vergi dâvâsı açılabilir; vergi mahkemesi-
ne, Bölge İdare Mahkemesine ve Danıştaya başvurulabilir. Bu-
nun dışmda idare hukuku ve vergi hukukunun hiyerarşik baş-
vurma, düzeltme gibi denetim yolları ödeme emrine karşı işleti-
lemez. Bu, tahsil işleminin, tahsil aşamasının özelliğinden ileri 
geliyor. Gerçekten, tahsil işlemi, temel idarî işleme (tarh ve ta-
hakkuk) bağh bir işlem niteliğindedir. Ödeme emrinin, yani 
tahsil işleminin temelindeki hukuki sakatlıkların daha ilk işle-
min (tarh ve tahakkuk) tamamlanması aşamasında ortaya ko-
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nup halledilmesi gerekirdi. Bu aşamada, artık ortaya çıkmış, 
şekillenmiş bir borcun alınması söz konusu olduğundan dava 
nedenleri de, sırf tahsile ilişkin olmak üzere, kısıtlanmıştır. 6183 
sayılı kanunun 58 inci maddesine göre, "Kendisine ödeme emri 
tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen öde-
diği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden 
itibaren yedi gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işle-
rine bakan vergi İtiraz Komisyonu nezdinde itirazda buluna-
bilir. İtirazın şekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi 
hususlarmda Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve 
miktarını açıkça göstermesi lazımdır, aksi halde itiraz edilmemiş 
sayılır.." 

2576 sayılı yasanın 13 üncü maddesi uyarınca yukarıdaki 
madde metninde geçen itiraz komisyonu deyimi vergi mahke-
mesi, itiraz ise dava olarak anlaşılmak gerekir. 

Maddeden açıkça anlaşıldığı üzere tahsile ilişkin, yani öde-
me emrine karşı açılacak davaların üç nedene dayanması ge-
rekir : a) Borcun olmaması (veya ödenmiş olması), b) borcun 
kısmen ödenmiş olması, c) borcun zamanaşımına uğramış ol-
ması. Buna göre yükümlü tarh sırasındaki bir yanlışlığı, yasa-
nın yanlış uygulanmış olmasım tahsil aşamasında ileri süre-
meyecektir. Kısmi dâvâ açılması halinde de dava edilen kısmın 
açıkça belirtilmesi madde hükmü gereğidir. Ödeme emrine kar-
şı davalar İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 
çözümlenir. 

Ödeme emrine karşı açılacak davada sürenin 6183 sayılı 
kanunun 58 inci maddesine göre yedi gün mü yoksa İdari Yar-
gılama Usulü Kanununun 7 nci maddesi uyarınca otuz gün 
olarak mı kabul edileceği tartışma konusu yapılmıştır. Mevzua-
tın tümü gözönünde bulundurulduğunda, yedi günlük sürenin 
esas tutulması gerektiği görüşündeyiz (Bkz. İYUK m. 7/1, 63; 
AATUHK, m. 58; BİMVMKK m. 13, 15). 

Vergi mahkemesinde önce ödeme emrinin düzenleniş şek-
linin ve tebligatın yasaya uygunluğu araştırılır. Bundan son-
ra davanın aslı, yukarıda sayılan nedenler açısından incelenir. 
Önemli husus, davada incelemenin bu nedenlere hasredilmesi-
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dir. Bunları aşıp tarhiyatm esasına girilmesi yasaya aykırı dü-
şer. Danıştay kararlan bu noktayı titizlikle denetlemektedir.* 
Ancak eski uygulamada Danıştay tahakkuk aşamasındaki teb-
ligat usulsüzlüğüne ilişkin itirazların da yukarıda belirtilen 
"borcun olmaması" nedeni çerçevesine girdiği gerekçesiyle, 
madde kapsamını biraz genişletmiştir:** 

Vergi yargısında ödeme emrinin durumu incelenirken son 
olarak buna özgü iki konu üzerinde durulabilir. Bunlardan bi-
rincisi, davanın reddi halinde öngörülen zam, ikincisi ise öde-
me emrinde dava açmanın tahsile etkisi, yani yürütmenin dur-
masıdır. 

Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 
58 inci maddesi davasında haksız çıkan borçlunun borcunu % 
10 zam ile ödemesini öngörmektedir. Bu hüküm, kötü niyetli 
davalan önleme amacını güdüyor. Söz konusu zam, gecikme 
zammından farklıdır; şöyle ki, bu zam da ödenmesi gerekli 
tarihte ödenmediği takdirde kendisi aynca gecikme zammına 
tâbi olur. 

İdarî Yargılama Usulü Kanununa göre, tarh edilen vergi 
için dava açılması tahsilatı durdurur. Oysa tahakkuk eden, yani 
ödenmesi gereken bir vergi ya da diğer kamu alacaklannm tah-
siline karşı dava açıldığında ödeme kendiliğinden durmaz; bunun 
için borçlunun teminat göstermesi gerekmektedir (AATUHK. 
m. 58/3, İYUK, m. 27/1, 2, 8, 52). 

C. Cebren Tahsilde Diğer Dâvâlar 

Vergi icra hukukunda tahsil ile ilgili olarak, ödeme emri 
dışında dâvâ konusu yapılabilecek işlemleri iki kategoride top-
layabiliriz. Birinci kotegoriyi cebrî tahsil ile ilgili idarî işlemler 
dolayısıyla vergi yargısının görev alanına giren davalar oluş-
turmaktadır. Tecil isteminin reddine karşı açılacak dâvâlar 
(AATUHK, m. 48); haciz işlemi uygulamasından doğacak dâ-

* Bkz., DŞ. 9. D., E, 1971/1934,  K. 1971/2634,  4.11.1971 (Danıştay Dokuzun-
cu Daire Kararları, Ankara 1973, s. 25). 

** Bkz,: DŞ. İçtihadı Birleştirme Kurulu, E. 1969/13,  K. 1971/18,  13.3.1971 
(Danıştay İçtihatları Birleştirme Kararlan 1967-1972 Danıştay Yayını, s. 37-
145). 
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vâlar (AATUHK, m. 62); ihtiyatî haciz ve ihtiyatî tahakkuk 
gibi güvence önlemleri ile ilgili dâvalar (AATUHK, m. 15, 20) 
bakımından görevli ilk derece yargı mercii, vergi mahkemesi-
dir (BİMVMKK, m. 6/b, İYUK, m. 37/b). Vergi mahkemesinin 
kararma karşı Bölge İdare Mahkemesinde itiraz yoluna gidile-
bilir (İYUK. m. 45) ya da Danıştayda temyiz dâvâsı açılabilir 
(İYUK, m. 46). 

Cebrî tahsil uygulaması ile ilgili ikinci kategorideki dâva-
lar ise mülkiyete iüşkin olup bunlar adlî yargının görev alamna 
girmektedir. Bu tür dâvâlar arasında haciz sonucu satılan gay-
rimenkullerde ihalenin feshi için açılan dâvâlar (AATUHK, m. 
99) ve kamu alacağı bakımından güvence sağlayan önlemler 
arasında yer alan, hükümsüz sayılan tasarrufların iptaline iliş-
kin dâvalar (AATUHK, m. 24-30) bulunmaktadır. Ancak dikkat 
edilmesi gereken nokta, hükümsüz sayılan tasarrufların iptalin-
de hazinenin davacı, üçüncü kişilerin ise davalı olduğudur. Bu 
davalar böylece bir nitelik farkı taşımakla birlikte, tahsil aşa-
masını ilgilendirdiğinden burada da yer verilmiştir; yoksa bun-
ların esas yeri, bundan sonra ele alacağımız güvence önlemle-
ri konusudur. 

V. KAMU ALACAĞI İÇİN GÜVENCE ÖNLEMLERİ 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun vâde-
sinde ödenmeyen kamu alacağı için gecikme zammı uygulan-
masını öngörmek suretiyle bir yandan devletin zararını karşı-
lamayı amaçlarken bir yandan da vergi icra hukuku ilkeleri 
çerçevesinde cebren tahsil konusu kamu alacağının ileride her-
hangi bir şekilde tahsilinin olanaksızlaşması tehlikesine karşı 
hazinenin gelecekteki durumunu sağlamlaştırmak üzere bir 
kısım güvence önlemleri getirmiştir. Yasa bu önlemleri, İkinci 
Bölümde, 'Kamu Alacaklarının Korunması' başlığı altında dü-
zenlemiş bulunmaktadır (AATUHK, m. 9-36). Kamu alacağı için 
tanınan bu koruma ya da güvence önlemlerini aşağıda altı 
grupta inceleyeceğiz. 

A. Büçhan Hakkı 

6183 sayılı kanunun 21 inci maddesi haciz ve iflâsta kamu 
alacaklısına alacağın tahsili bakımından, 'rüçhan hakkı' adı ve-
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rilen bir ayrıcalık tanımıştır. Buna göre, üçüncü kişilerin ha-
ciz koydurduğu bir mal paraya çevrilmeden önce kamu alacak-
lısı da takibe geçtiği takdirde hacze iştirak eder; satış bedeli 
özel alacaklı ile hazine arasında garameten paylaştırılır. Kamu 
alacaklısının rüçhan hakkı rehinli alacaklar karşısında geçerli 
değildir. Buna karşılık haciz konusu mal ile doğrudan ilgili ay-
nî vergilerin tahsüi söz konusu olduğunda kamu alacaklısı re-
hinli alacaklılar karşısında da önceliğe sahiptir (AATUHK, m. 
2 1 / 2 ) . 

Kamu alacağına iflâsta tanınan öncelik için 6183 sayılı ya-
sa, İcra ve İflâs Kanununa atıfta bulunarak kamu alacakları-
nın sırasının İcra ve İflâs Kanununun 206 nci maddesine göre 
saptanacağım hükme bağlamıştır (AATUHK, m. 21/3). İcra ve 
İflâs Kanununun atıfta bulunulan hükmü ise kamu alacakları-
na imtiyazsız alacaklardan önce, imtiyazlı alacaklar arasında 
beşinci sırada yer vermektedir (İİK. m. 206). 

B. Teminat 

Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde kaçakçılık ve 
ağır kusur suçlarının işlenmesi halinde re'sen ve ikmalen ver-
gi tarhı işlemlerine tevessül edildiğinde gerek kayba uğratılan 
verginin gerek kesilecek cezanın tahsilini güvence altına al-
mak üzere, borçludan teminat istenir (AATUHK, m. 9/1). Tür-
kiye dışında ikamet edenlere ait kamu borçlarının tahsili teh-
like gösteriyorsa, bu kişilerden de teminat istenebilir (AATUHK, 
m. 9/2). Bu son durumda teminat istenmesi, birincinin aksine, 
takdirî olmaktadır. 

Nelerin teminat olarak gösterileceğini 6183 sayılı yasa 10 
uncu maddesinde saymıştır. İlgili hükme göre para, banka te-
minat mektupları, hazine tahvil ve bonoları, menkul ve gayri-
menkul mallar vb. teminat konusu yapılabilir. Yasada belirti-
len teminat türlerinden hiçbiri bulunmadığı takdirde kefalet 
de geçerli olur, ancak gösterilen kefili kabul edip etmemekte 
kamu alacaklısı serbesttir (AATUHK, m. 11). Amme Alacak-
larının Tahsü Usulü Hakkında Kanun ayrıca teminat hükmün-
de sayılan birkısım eşyayı da belirlemiştir (m. 12). Kamu borcu 
ödenmediği takdirde teminatın paraya çevrilmesi ya da kefi-
lin takibi suretiyle tahsil yoluna gidilir. 
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C. İhtiyati Haciz 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ge-
tirilen güvence önlemlerinden biri de belli koşullar gerçekleş-
tiğinde kamu alacaklısının mahallî en büyük memurun kara-
rıyla ihtiyatî haciz yoluna gitmesidir. Örneğin teminat vermeyi 
gerektiren durumlar varsa, borçlunun belli bir ikametgâhı yok-
sa, borçlu kaçmışsa, kaçma ya da mal kaçırma olasılığı var-
sa, mal bildiriminde bulunmamışsa ihtiyatî haciz uygulanır 
(AATUHK, m. 13). Borçlunun sonradan teminat göstermesi du-
rumunda ihtiyatî haciz kaldırılır (AATUHK, m. 16). İhtiyatî 
haciz işlemine karşı yedi gün içinde vergi mahkemesinde dava 
açılarak ihtiyatî haciz nedenlerine itiraz edilebilir (AATUHK, 
m. 15; BİMVMKK, m. 6/b). 

D. İhtiyati Tahakkuk 

Bu güvence önlemi, diğerlerinden farklı olarak tüm kamu 
alacakları için değil, yalnız vergi alacağı için uygulanır. Yasa 
hangi vergi ve resimlerde ihtiyati tahakkuk uygulanacağının 
saptanması yetkisini Maliye Bakanlığına vermiştir.* İleride ta-
hakkuk edebilecek vergi borcunun tahsilini güvence altına al-
mak üzere uygulanan bu önlem için gerekli koşullar yasada 
şöyle sayılmıştır: Belli ihtiyatî haciz nedenleri varsa (bu arada, 
örneğin re'sen ve ikmalen vergi tarhı işlemlerine girişildiğinde 
teminat istenmesini -gerektiren durum varsa); yükümlü mal 
kaçırmaya tevessül etmişse; teşebbüsün muvazaalı olduğuna 
dair delil elde edilmişse vergi dairesi müdürünce defterdardan 
ihtiyatî tahakkuk uygulaması istenebilir (AATUHK, m. 17, 2347 
sayılı kanunla değişik şekli). İhtiyatî tahakkuk uygulaması da 
takdiridir. Bu işlemin önemli pratik sonucu, ihtiyatî tahakkuk 
konusu vergi miktarının derhal tahakkuk ettirilmesidir. Her ne 
kadar bu vergi vâde gelmeden ödenmez ise de ihtiyatî haciz 
uygulamasına da tevessül edilir (AATUHK, m. 18/1-3); daha 
sonra o vergi borcu bakımından ortaya çıkan kesin duruma 
göre ihtiyatî tahakkuk işlemi düzeltilir (AATUHK, m. 19). İh-
tiyatî hacizde olduğu gibi, ihtiyatî tahakkuk işleminin neden-
lerine ve miktarına karşı vergi mahkemesinde dâvâ açılabilir 
(AATUHK, m. 20). 

* Bk. Tahsilat Genel Tebliği, No. 359. 
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E. Hükümsüz Sayılan İşlemler 

6183 sayılı yasa 24 ilâ 31 inci maddelerde sayılan belli iş 
lemlere girişen kamu borçlusunun gerçekleştirdiği birkısım tem-
lik işlemleriyle borç yüklenimlerinin adlî yargıda açılacak da-
valar ile hükümsüz saydırılması suretiyle kamu alacağının tah-
silinin sağlanmasını öngörmektedir. Buna göre; belli zamanaşı-
mı süreleri içinde kalmak koşuluyla, kamu borçlusunun yap-
tığı bağışlar, ivazsız tasarruflar, belli yakınlıktaki kimselere 
temlik edilip de bağışlama sayılan tasarruflar, kamu alacağının 
tahsilini olanaksız kılmak için yapılan işlemler iptal ettirilip hü-
kümsüz sayılabilir. Böylece kamu alacaklısı, borçlunun malvar-
lığında sayılan, iptal konusu işlemlere konu değerler üzerinden 
alacağım tahsil etme olanağına kavuşur. Görüldüğü gibi bu 
gruptaki güvence önlemleri esas itibariyle borçlunun 'mal ka-
çırmak' üzere giriştiği işlemlerin iptaline yöneliktir. 

F. Diğer Önlemler 

Bu başlıkta topladığımız değişik önlemler, 6183 sayılı ya-
sanın çeşitli maddelerine serpiştirilmiş koruma hükümlerinde 
bulunmaktadır. Örneğin 22 nci madde kamu alacağım kesmek 
zorunda olanların sorumluluğunu hükme bağlamaktadır. Bu 
maddede düzenlenen sorumluluk vergi sorumluluğuna paralel 
olmakla birlikte, her türlü kamu alacağını kapsadığından, on-
dan daha geniştir. Vergi borcunu sona erdiren nedenler arasın-
da ayrıntılı olarak incelediğimiz, kamu alacak ve borçlarında 
takası düzenleyen 23 üncü madde hükmü uyarınca takas uy-
gulaması da kamu alacağına tahsil bakımından bir güvence 
getirmektedir. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-
nunun 32 ve 33 üncü maddelerinde, kamu alacaklarım ayır-
madan herhangi bir ödeme yapan tasfiye memurlarına yükle-
nen müteselsil sorumluluk da ayni koruma amacına yöneliktir. 
Kamu alacağının, borçlunun sermayesi paylara bölünmemiş 
şirketlerdeki paylarından tahsil edilebilmesi için bu şirketlerin 
feshinin istenebilmesi (AATUHK, m. 34); limited şirketlerde 
ortakların şirketin kamu borçlarından payları kadar sorumlu 
tutulmaları (AATUHK, m. 35) ve son olarak tüzel kişilerde bir-
leşme, devir ve şekil değiştirme durumlarında külli halefiyet 
statüsünün kabulü (AATUHK, m. 36) kamu alacağının tahsili-
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nin güvence altına alınması amacıyla getirilmiş çeşitli önlem-
lerdir. 
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8. 
Bölüm 

YERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA ÇÖZÜM YOLLARI 

I. GENEL AÇIKLAMA 
Vergiyi doğuran olayla birlikte vergi ödevi ilişkisinin na-

sıl ortaya çıktığını, tarh, tahakkuk, tahsil aşamalarından son-
ra, ya da başka nedenlerle nasıl sona erdiğini kitabın ilgili bö-
lümlerinde incelemiş bulunuyoruz. Vergilendirme yetkisinin na-
sıl sınırlandırıldığını, vergi yasalarının anayasaya uygunluğu-
nun denetlenmesi suretiyle devletin bu yetkisinin anayasaya 
uygun kullanılmasının nasıl sağlandığım, yasasız vergi alınma-
ması ilkesi ile hukuk devletinin çeşitli öğelerinin, bu arada iş-
lemlerin idari ve yargısal denetimi üe bu mekanizmaların iş-
lerliğini sağlamak üzere kişilere tanınan başvurma hakkının 
bireyler açısından nasıl güvence oluşturduğunu çeşitli vesile-
lerle dile getirmiştik. Bu bölümde ise vergi alacaklısı ve vergi 
borçlusu arasmdaki ödev ilişkisinin yasa hükümleri çerçeve-
sinde ve bunlara uygun olarak gerçekleşmesini sağlayan hu-
kukî yollar ele alınacaktır. 

Yasaların anayasaya uygunluk denetimi anayasa yargısı-
nın görev alanına girer. İdarenin düzenleme yetkisini kullana-
rak çıkardığı genel, objektif işlemlerin (tüzük, yönetmelik vb.) 
yasalara uygunluğunun denetimi idarî yargının görev alam 
içindedir. Bizim bu bölümde inceleyeceğimiz uyuşmazlıklar ise, 
sübjektif vergilendirme işlemlerinin hukuka uygunluğunun tar-
tışma konusu yapıldığı idarî çözüm yollan Ue vergi dâvalarıdır. 
Bir noktanın burada belirtilmesinde yarar vardır: Her ne ka-
dar yukarıda, denetim mekanizmalanrun idare karşısında bi-
reylerin haklanm koruduğu söylenmiş ise de, ayni mekaniz-
malar yasadan doğan vergi istem hakkını lâyıkıyla gerçekleş-
tirmek üzere idarenin de yararlanabileceği hukukî olanaklar 
sağlamaktadır. Örneğin, vergi dairesi de vergi mahkemelerin-
de dâvâ açıp kanun yollanna başvurabilir. 
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Türk pozitif hukukunda vergi uyuşmazlıklarının çözüm yol-
larını sistematize etmek gerekirse önce idarî çözümler (barışçı 
çözümler) -yargısal çözümler ayırımı yapılabilir. İdarî çözüm-
ler yükümlü ile vergi dairesi arasmda uyuşmazlık konusunun 
çeşitli barışçıl yöntemlerle, anlaşarak ya da idarî denetim ilke-
leri çerçevesinde ortadan kaldırılmasına tekabül eden yöntem-
lerdir. Bizim sistemimizde uzlaşma ve düzeltme yolları barış-
çıl çözümleri oluştururlar. Türk uygulaması bakımından idari 
çözümler için şu iki özellik belirtilebilir: Bu yollara başvurma 
zorunluluğu yoktur; idarî yollara başvurudan sonra duruma 
göre yargısal çözüm de işletilebilir. Barışçıl çözümlerle üzerin-
de anlaşılamayan ya da bu yollara hiç gidilmeden, yargısal 
anlamıyla bir 'çekişme' (niza) haline getirilen uyuşmazlıklar 
ise vergi yargısının görev alanına girer. Vergi dâvası açmak, 
kanun yollarına (itiraz, temyiz) başvurmak suretiyle çekişme 
bir çözüme bağlanır. 

Yukarıda çizilen şema esas itibariyle vergi aslı bakımından 
olduğu kadar vergi cezalarından doğan uyuşmazlıklar için de 
geçerlidir; düzeltme işleminin ya da vergi dâvâsımn konusu bir 
vergi cezası da olabilir. Öte yandan ayni şema yine ilke olarak 
vergi ve vergi cezalarının tarh, tahakkuk ve tahsil aşamaları-
nın tümü için geçerlidir. Ancak bunun bazı istisnaları vardır; 
örneğin tahsil aşamasında ödeme emrine karşı düzeltme yolu-
na gidilemez, uzlaşma istenemez. Birkısım vergi suçlan ise adlî 
yargının görev alanına girer. 

Anahatlanyla verilen bu şemadan sonra vergi sistemimiz-
de uyuşmazlık çözüm yollannı ayrıntılı olarak inceleyebiliriz. 

II. İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI 

A. Uzlaşma 
Kısaca, belli miktardaki vergi tarhiyatı ile kesilen ceza üze-

rinde vergi dairesi ile yükümlünün pazarlık sonucu anlaşma-
lan şeklinde tanımlanabilen uzlaşma yolu, Türk vergi hukuku-
na yirmi yıl önce girmiştir. Uzlaşmaya benzer ya da yakın ku-
rumlar yabancı sistemlerde de anlaşma, görüşme, ön-anlaşma 
gibi adlarla uygulanmaktadır. Bizdeki şekle modellik eden Al-
man uygulaması ise anayasaya aykın olduğu gerekçesiyle 1977 
de yasa koyucu tarafından kaldırılmıştır. 
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Uzlaşmanın kabulünde izlenen esas amaç, uyuşmazlıkları 
kolayca giderip vergi alacağının hazineye giriş süresini kısalt-
maktır. Gerçekten eski vergi yargısı sistemimizde bir uyuşmaz-
lığın kesin çözümü ortalama beş, altı yılı bulmaktaydı. Vergi 
idaresinin yanı sıra, yargısal karara göre miktarı değişebilecek 
bir vergiyi ödeme durumunda kalmaktansa belli marjlar için-
de saptanan bir miktarı ödemek yükümlüler açısından da ba-
zen yararlı olmaktadır. Ancak bu pratik yararlarına karşın, 
uzlaşma yolu hukuk teorisi açısından birkısım çekinceleri ak-
la getirmektedir. Şöyle ki : 

Yasa önünde her bakımdan ayni durumda olan iki yüküm-
lüden biri uzlaşma yoluna gidip daha az vergi ödeyebilir. Bu 
durumda vergide, anayasal eşitlik ilkesi zedelenmiş olur. Ayni 
durumdaki yükümlülerin her ikisinin de uzlaşmaya başvurup 
birinin uzlaşmaması olasılığında da eşitlik ilkesi açısından kuv-
vetli soru işaretleri yine söz konusu olabilecektir. Vergiyi do-
ğuran olay ile ortaya çıkıp tarh işlemiyle belirlenen vergi bor-
cunun bir kısmından vergi idaresinin feragati de bu ödev iliş-
kisinin kamusal niteliğine ve verginin yasallığı ilkesine aykırı 
düşmektedir. Bilindiği gibi vergiler alanında idare bağlı yetki 
ile donatılmış olup, yasaya göre doğmuş bulunan herhangi bir 
vergi alacağım almamazlık edemez. Başka bir deyişle, vergi ko-
nusunda ilke olarak idarenin takdir yetkisi yoktur. Her ne ka-
dar uzlaşma yoluna da yasa hükümleri cevaz vermekteyse de 
bu durum, yapmağa, çalıştığımız teorik tartışmayı geçersiz kıl-
mamaktadır. Ayrıca uzlaşmada pazarlık söz konusu olduğu için 
bu durum suistimal söylentilerine ve kamu görevlilerinin töh-
met altında kalmalarına neden olmaktadır. 

Öte yandan uzlaşma yolunda idare yaptığı bir tür, 'idarî 
sözleşme' ile vergi cezalarının bir kısmından da vazgeçebilmek-
tedir. Bu 'feragat'ten, vergi suç ve cezalarının niteliği hakkın-
da da sonuçlar çıkartılabilir. Aslında gerçek anlamda bir suç 
ve ceza ancak anayasa ilkeleri çerçevesinde, yetkili organlarca 
affedilebilir. Bunun dışında idarenin takdirî olarak cezadan 
vazgeçmesi, vergi suç ve cezalarının teorik açıdan gerçek an-
lamda, ceza hukuku anlamında ihlâl ve yaptırım niteliği taşı-
mayıp idarî kabahat, idarî yaptırım oldukları görüşüne ağırlık 
kazandırmaktadır. 

Teorik niteliğini böylece tartıştığımız uzlaşma kurumu, Ver-
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gi Usul Kanununa 1963 tarihli 205 sayılı yasayla getirilen Ek 1-10 
uncu maddelerde düzenlenmiş bulunmaktadır. Ek 1 inci mad-
deye göre, uzlaşma konusu yapılacak hususlar re'sen ve ikma-
len tarh edilen vergiler ile bunlara ilişkin cezalardır. Dolayısıy-
la uzlaşma yoluna başvurabilmek için ön koşul, re'sen veya ik-
malen vergi tarh edilmiş olmasıdır. Konusu böyle belirlenen uz-
laşma yoluna gidebilmek için gerekli koşullar ayni maddede altı 
noktada toplanmıştır. Buna göre, tarhiyatta vergi hatası ve her 
türlü maddî hata var ise; Vergi Usul Kanununun 369 uncu mad-
desi çerçevesinde yamlma söz konusu ise; yasa hükümlerine 
gereği kadar nüfuz edilememişse-, müphem, yoruma açık hu-
sulsar işleme temel alınmışsa; olayla ilgili nedenler benzer du-
rumlarda vergi yargısında ve Maliye Bakanlığınca farklı mü-
talâa edilmiş ise ve Gelir Vergisi Kanununa göre ortalama kâr 
haddi esasına dayanarak vergi tarh olunmuşsa uzlaşmaya gidi-
lebilir. Yasanın değindiğimiz hükmü uyarınca, uzlaşma yoluna 
başvuran yükümlünün istemini sayılan altı nedenden birine 
dayandırması gerekmektedir. 

Maliye Bakanlığı hangi vergilerde ve ne miktara kadar uz-
laşmaya gidilebileceğini, başka bir anlatımla, uzlaşma yolunun 
kapsamını saptamaya yetkilidir (VUK, Ek m. 2, 3). Bakanlık 
genel tebliğler ile uzlaşmanın kapsamım ve uzlaşma komisyon-
larının miktar olarak yetki alamnı belirlemektedir. 158 sayılı 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Vergi Usul Kanunu kapsa-
mındaki tüm vergiler ve bunlara ilişkin cezaların uzlaşma ko-
nusu yapılacağım öngörmüştür. 158 sayılı Genel Tebliğde İl 
Uzlaşma Komisyonlarının yetki sınırı birinci gruptaki illerde 
vergi bakımından 50.000.000, cezalar bakımından 150.000,000 lira; 
ikinci grup illerde vergi için 30.000.000, cezalar için 90.000.000 
lira olarak saptanmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir için kabul 
edilen miktarlar vergilerde 100.000.000, cezalarda ise 300.000.000 
liradır. İlçe Uzlaşma Komisyonlarının yetki alanı ise müstakil 
vergi dairesi olan ilçeler için vergilerde 10.000.000 Ura,, ceza-
larda 30.000.000 lira; diğer ilçelerde ise sırasıyla 1.000.000 ve 
3.000.000 lira olarak belirlenmiştir. Bu miktarları aşan vergiler 
ve cezalar için Merkezî Uzlaşma Komisyonlarına uzlaşma yet-
kisi tanınmıştır. Uzlaşma görüşmeleri yükümlü ile vergi ida-
resini temsil eden uzlaşma komisyonları arasında yapılır. İl ve 
ilçelerde çalışan komisyonların yanı sıra Maliye Bakanlığı mer-
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kezde uzlaşma komisyonu kurmaya da yetkilidir (VUK, Ek 
m. 3). 

Vergi Usul Kanunu 4 ilâ 9 uncu ek maddelerde uzlaşma 
usulünü düzenlemiş bulunmaktadır. Yükümlü, yasal temsilci 
ya da vekil vergi dâvâsı açma süresi içinde yazı ile uzlaşma is-
teminde bulunur (VUK, Ek m. 4). Uzlaşma komisyonu istemi 
önce usul noktasından, süre ve yetki açısından inceler; usule 
aykırı istemleri reddeder. îstem usule uygun ise yükümlü gö-
rüşmek üzere bir oturuma (celse) çağrılır. Yapılan görüşme-
ler sonunda uzlaşmaya varılırsa bir tutanak hazırlanıp her iki 
tarafça imzalanır. Uzlaşma sağlanamadığı takdirde durum yi-
ne bir tutanakta saptanır (VUK, m. 5). 

Uzlaşmaya varılması üzerine imzalanan tutanak kesin olup 
bu konuda artık hiçbir idari ya da yargısal başvuru yapılamaz 
(VUK, Ek m. 6). "Uzlaşmanın vaki olması halinde mükellef, 
üzerinde uzlaşılan vergi ve cezaya (bunlardan birisi üzerinde 
uzlaşılmış olsa dahi her ikisine); adına sadece ceza kesilmiş bu-
lunan, üzerinde uzlaşılan işbu cezaya karşı dâvâ açamaz" (VUK, 
Ek m. 7/3). Ayni şekilde, uzlaşma konusu yapılmış işlemlerde 
artık Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesi uyarınca ayrıca 
cezalarda indirim uygulaması geçerli olmaz (VUK, Ek m. 9). 

Yapılan görüşme sonucu uzlaşmaya varılamamışsa, süre-
sinde bu yola başvurmuş olan yükümlü yine süreye riayet et-
mek koşuluyla dava açabilir. Uzlaşma başvurusu sırasında ver-
gi davası açma süresi dolmuş ya da onbeş günden az kalmış 
ise dava süresi onbeş gün olarak uzar (VUK, Ek m. 7). Uzlaş-
ma konusu yapılan vergi ve cezalar ayni zamanda tahakkuk 
etmiş ve kesinleşmiş sayıldığından, ödeme zamamna ilişkin hü-
kümler çerçevesinde ödenir (VUK, Ek m. 8). 

B. Vergi Hataları ve Düzeltme 

1. G e n e l o l a r a k 

Türkiye'de uygulanan sistem içinde vergi uyuşmazlıkla-
rının idarî, barışçıl çözümleri arasında yer alan ikinci yol vergi 
hatalarında düzeltmedir. Düzeltme vergilendirme işlemlerinde-
ki birkısım sakatlıkların giderilmesi amacıyla Vergi Usul Kanu-
nunda düzenlenmiş bulunan bir idarî süreçtir. Vergi Usul Ka-
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nunu 116 ilâ 126 ncı maddeleri arasında düzeltme yolunu ve 
bu sürecin konusu olan vergi hatalarını hükme bağlamış bu-
lunmaktadır. 116 ncı maddeye göre, "Vergi hatası, vergiye mü-
teallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yü-
zünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alın-
masıdır". Yasa vergi hatası için bu genel tammı verdikten 
sonra bu kavrama giren sakatlık türlerini 117 nci maddede 'he-
sap hataları' ve 118 inci maddede 'vergilendirme hataları' baş-
lıklarıyla düzenlemektedir. İleride ayrıntılı olarak inceleyeceği-
miz vergi hatası türlerinden birini yapısında taşıyan sakat bir 
vergilendirme işlemine karşı yargı yoluna gidilebileceği gibi, 
beş yıllık zamanaşımı süresi içinde kalmak koşuluyla, bu hata 
vergi dairesince re'sen ya da yükümlünün başvurusu üzerine 
düzeltilebilir. Düzeltme başvurusu vergi dairesince reddedilen 
yükümlü, şikayet yolu ile üst mercie gidebilir. Düzeltme başvu-
rusu idarî denetim türlerinden istitaf başvurusuna (aynı mercie 
başvuru), şikayet yolu ise hiyerarşik idari başvuruya karşılık 
olmaktadır. Şikâyet başvurusu da reddedildiği takdirde, bu red 
işlemine karşı Danıştayda dava açılır; bu aşamada artık uyuş-
mazlık yargı yoluna intikal etmiş olur. İşlem, Vergi Usul Kanu-
nunun tanımına uygun bir vergi hatası ile sakatlık taşımadığı 
takdirde, hataların düzeltilmesine ilişkin bu özel yolla Danış-
taya intikal eden dava, süresinde alt yargı mercilerine başvurul-
mamış olması nedeniyle Danıştayca usulden reddedilir. Böyle-
ce düzeltme yolu pratik yararlarının yanı sıra, hata kavramına 
dikkat edilmediği takdirde, başka tür sakatlıkların hatalara öz-
gü yolla yargı orgam önüne getirilmesi durumunda davanın 
usulden reddi ile haklan yargı merciinde ileri sürülme olanağı-
nın yitirilmesi gibi önemli bir sonuç doğurabilmektedir. 

Anahatlarını yukarıda vermeğe çalıştığımız vergi hatala-
rına özgü düzeltme yolunun kamu hukuku bütünü içinde çe-
şitli dallarla ilintili önemli bir konumu bulunmaktadır. Vergi-
lendirme işlemlerindeki belli sakatlıkların giderilmesini sağladı-
ğından düzeltme yolu bir yandan verginin yasallığı ilkesinin 
sübjektif idarî işlemler bakımından gerçekleşmesine yol açar; 
böylece anayasal hukuk devleti ilkesinin işlerlik kazanmasında 
da rol oynar. Öte yandan düzeltme yolu anayasal başvuru hakkı 
kapsamında idari merciler nezdinde yapılan girişimlerin bir ör-
neğidir; ayrıca ileride uyuşmazlığın yargı yoluna intikalinin bir 
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ön hazırlığı niteliği taşıması nedeniyle de anayasal başvuru hak-
kının içinde yer alan, yargı mercilerine gidebilme hakkı ile de 
ilintilidir. Düzeltme yolunun anayasa hukuku bakımından taşı-
dığı özellikleri böylece belirledikten sonra, ayni konuya idare 
hukuku açısından eğilebiliriz. Dikkatli bir inceleme sonunda 
idare hukukunun idari işlemler ve unsurları, yasal idare ve 
bağlı yetki gibi birkısım genel ilkelerinin vergi hataları ve dü-
zeltme konusuna tümüyle yansıdığı anlaşılır. Yine idare hukuku 
çerçevesinde, idari işlemin geri alınmasına bir örnek olarak gös-
terebileceğimiz düzeltmeye ilişkin hükümleri ile Vergi Usul Ka-
nunu özel bir idarî usul kodu niteliği taşımaktadır. Öte yandan 
gerek vergi dairesince resen gerek yükümlü başvurusu üzeri-
ne yapılan düzeltme işlemi idarî denetimin vergiler alamnda 
işleyişinin bir örneğini oluşturmaktadır. Şikâyet yolunun ise 
hiyerarşik başvuruya karşılık olduğu yukarıda belirtilmişti. 

Geniş anlamıyla malî hukuk bakımından düzeltme yolu, ka-
mu gelirlerinin idarî denetimi kapsamına girer. Vergi hukuku 
içinde ise bu mekanizmanın ikili konuma sahip olduğu görülü-
yor : Maddî vergi hukuku açısından düzeltme yolu, hatalı ver-
gilendirme işlemini ortadan Çaldırdığından, düzeltilen vergi ba-
kımından ve düzeltme miktarı itibariyle, vergi borcunu sona 
erdiren nedenlerden birini oluşturmaktadır. Şeklî vergi hukuku 
bakımından ise ayni konu, vergi usul hukuku kapsamında uyuş-
mazlıkların idarî çözüm yollarından biri olarak karşımıza çı-
kıyor. Öte yandan sonuçta vergi hatası taşıyan işlemlerin özel 
bir yol ile, Danıştayca iptalini sağladığından düzeltme yolu ver-
gi yargısı ile de bir köprü kurmaktadır. 

Yukarıda değinilen teorik ve pratik önemi nedeniyle vergi 
hatalarında düzeltme yolunu bir ölçüde ayrıntıya girerek bu 
bölümde inceleyeceğiz. Burada belirtilmesi gereken nokta, dü-
zeltme yolu yalnız belli vergilendirme sakatlıklarının gideril-
mesine özgü olduğundan, vergi hatası kavramının ve dolayı-
sıyla düzeltme işlemlerinin kapsamımn doğru saptanmasının 
gerektiğidir. 

2. V e r g i h a t a l a r ı 

Düzeltme işleminin konusunu, Vergi Usul Kanununda 'ver-
gi hatası' adı ile öngörülen belli vergilendirme sakatlıkları oluş-
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turur. Yasa koyucu, hata niteliğindeki, görülmesi, giderilmesi 
nisbeten kolay birkısım yanlışlıkların ortadan kaldırılması için 
daha pratik bir yol olarak düzeltme işlemini öngörmüştür. Ver-
gi Usul Kanununun hata kavramını tanımlayan ve yukarıya 
metnim aldığımız 116 nci maddesi hükmünden vergi hatası kav-
ramının unsurlarım çıkartabiliriz: 

Herhangi bir vergilendirme işleminin taşıdığı sakatlığın ver-
gi hatası sayılması için ük olarak, haksız bir işlem bulunmalı-
dır. 'Haksız' olma unsurunu hukuka ve yasaya aykırılık şek-
linde anlamak gerekir. Bu haksız işlem sonucu fazla ya da ek-
sik vergi alınması sözkonusu olmalıdır. Bu unsurdan anlaşıla-
cağı gibi, sakat işlem vergi dairesi lehine (yükümlü aleyhine) 
olabileceği gibi bunun tersi de geçerlidir. Haksız vergilendirme 
ile fazla ya da eksik vergi 'alınması' ya da 'istenmesi' bir başka 
unsur olarak ilgili hükümden çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, 
vergi hatası taşıyan işlem vergilendirme sürecinin tarh aşama-
sında olduğu gibi tahsil aşamasında da yapılmış olabilir. Son 
olarak yine madde hükmünden, bu hatanın gerek vergi daire-
since gerek yükümlüce yapılabileceği anlaşılmaktadır. İşte 116 
nci maddedeki genel tanımda belirtilen unsurları taşıyan bir 
işlem sakatlığı, Vergi Usul Kanununun 117 ve 118 inci madde-
lerindeki hata türlerinden birine dahil olduğu takdirde, bu ver-
gilendirme işleminde bir vergi hatası bulunduğu, dolayısıyla bu 
hatanın düzeltme konusu yapılabileceği sonucuna varılacaktır. 

Yukarıda çözümlediğimiz 116 nci madde ile 117 ve 118 inci 
maddeleri de gözönünde tutarak, vergi hatası için bizce şu ta-
nım verilebilir: Vergi hatası, doğrudan vergi miktarını etki-
leyerek fazla, eksik vergi tarh, tahakkuk ve tahsiline yol açan 
maddi yanlışlıklar ya da değerlendirme yanlışlıklarıdır. Bu ta-
nım çerçevesinde vergi hatası kavramının hukukî sınırlarını 
inceleyebiliriz. 

Bir vergilendirme işleminin vergi hatası türünden bir sa-
katlık taşıması için öncelikle kesin ve yürütülmesi zorunlu bi-
reysel işlem niteliğinin bulunması gerekir. Vergilendirme sü-
reci bölümünde hangi işlemlerin kesin ve yürütülmesi zorunlu 
işlemler sayıldığını görmüştük. Buna göre, örneğin tarh işlemi-
ne hazırlık niteliğindeki ön işlemlerde yapılacak bir yanlışlık 
vergi hatası sayılmayacaktır. Ayni şekilde, idarenin düzenleme 
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yetkisini kullandığı genel işlemlerin, örneğin bir yönetmeliğin 
taşıdığı, yasaya aykırılık unsuru da, bireysel bir işlem sözkonusu 
olmadığından, vergi hatası kapsamına sokulamaz, dolayısıyla 
Vergi Usul Kanununa göre düzeltme konusu yapılamaz. Bir ge-
nel tebliğ de vergi hatası kapsamındaki işlemler dışında kala-
caktır. İkinci olarak, işlemin yasaya aykırılık unsurunu taşıması 
gerekmektedir. Yasaya aykırılık unsuru ile kasdedilen, ilke ola-
rak vergiyi doğuran olayın ortaya çıkışı sırasında yürürlükte 
olan yasa hükümlerine aykırılıktır; yoksa vergi yasası hüküm-
lerinin değişmesi, zamanında yürürlükte olan hükümlere göre 
doğru tesis edilmiş işlemi sakat kılmaz. Ancak istisnaî olarak 
yeni yasa hükmü eski işlemlerin düzeltilmesini öngörebilir; bu 
işlemler burada sözünü ettiğimiz düzeltme usulüne benzemek-
le birlikte özel yasa hükümlerinden doğmaları nedeniyle Vergi 
Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin genel hükümleri dışında 
düşünülmelidir. 

Yukarıda değindiğimiz yasaya aykırılık vergilendirme iş-
lemini esasa ilişkin unsurları bakımından sakat kılmalıdır. Bir 
idarî işlem olarak tarh işleminin unsurları konusunda incelen-
diği gibi, idarî işlemin unsurları 'esas' başlığı altında sebeb un-
suru ve konu unsuru olmak üzere ikiye ayrılıyordu. İşte esasa 
ilişkin sebeb ve konu unsurlarında kendini gösterecek bir sa-
katlık o vergilendirme işlemi bakımından hata niteliği taşıya-
bilir. 

Hukukî sınırlan genel hatlarıyla böylece çizilebilecek olan 
bir işlemdeki yanlışlık, ayni zamanda Vergi Usul Kanununun 
117 ve 118 inci maddelerinde belirlenen hata türlerinden birine 
de giriyorsa bir vergi hatasının varlığından söz edilebilecektir. 
Aksi takdirde, ya işlemde hiçbir sakatlık bulunmamaktadır ya 
da işlemin taşıdığı yanlışlık, vergi hatası dışında kalan başka 
bir sakatlık türünden doğmaktadır. İşte hata kavramının sınır-
larını anahatlanyla belirlediğimiz bu kısımda, vergi hatasının 
daha iyi anlaşılabilmesi için, onun dışında kalan sakatlıkları 
karşılayan hukukî uyuşmazlık kavramım da burada ele almak-
ta yarar vardır. 

Vergi hatalarını nisbeten kolay görülebilen, üzerinde tar-
tışamaya pek gerek olmayan., açık ya da oldukça basit yanlışlık-
ların oluşturduğunu daha önce ifade etmiş, bu nedenle yasa 
koyucunun vergi hatalarına özgü olmak üzere ayn bir çözüm 
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yolu benimsediğini belirtmiştik. İşte vergi hatası kavramı dışın-
da kalan öyle birkısım sakatlıklar varolabilir ki, yasa koyucu 
bunların hatalara özgü bir yol olan düzeltme işleminden yarar-
lanmasını öngörmemiş, tartışma konusu yapıldığında bunların 
yargı organında karara bağlanması esasını benimsemiştir. Vergi 
hatası dışında kalıp da tartışma konusu olabilecek bu tür ko-
nulara ve uyuşmazlıklara 'hukuki uyuşmazlık' adı doktrinde 
verilmektedir. Hukuki uyuşmazlıklar, vergi hatasından farklı 
olarak, vergilendirme ilşeminin özüne ilişkin, vergi alacaklısı 
ile vergi borçlusu arasında hukuken tartışma konusu yapılabi-
lecek hususlarda ortaya çıkar. Taraflardan biri işlemde sakat-
lık olduğunu ileri sürerken karşı taraf işlemin kanun hüküm-
leri çerçevesinde düzgün olduğunu iddia eder. Bu tür tartışma-
lar maddî olaya ilişkin açık olmayan noktalardan, yasa hüküm-
lerinin kaleme almış şeklinden, maddî olayın karmaşık niteli-
ğinden, olaydaki teknik özelliklerden, vergilendirme şekillerin-
den, tebliğ usul ve şekillerinden, vergi borcunun zamanaşımına 
uğrayıp uğramadığı, bir vergi suçunda l&ast, ağır kusur gibi 
unsurların bulunup bulunmadığı vb. noktalardan doğar. Özel-
likle olaya uygulanacak yasa hükmü açık olmayıp da bir yo-
rum sorunu ile karşı karşıya bulunuluyorsa yine hukukî bir 
tartışma ile karşı karşıya kalma sözkonusudur. İşte maddî olayı 
irdeleme farklılıkları ile yasa hükümlerinde yorum farklılıkla-
rından doğan bu tür çekişmelerde, ortada kolayca görülen bir 
hatanın varlığı düşünülemeyeceğinden, işlemde sakatlık bulu-
nup bulunmadığı yolundaki tartışmanın yargı orgamnca kara-
ra bağlanması bizim sistemimizde öngörülmüştür. Bu tür uyuş-
mazlıklar, hukukî uyuşmazlık teriminin yanısıra, içtihada mü-
tehammil hususlar, yorum konusu hususlar, yorum uyuşmaz-
lıkları terimleriyle de belirtilebilir. Aslında bu terimler a ras ında 
belki en uygunu 'yorum uyuşmazlığı' dır; ancak uygulamada 
yerleşmiş olduğundan hukukî uyuşmazlık terimini kullanıyo-
ruz. 

Bir vergilendirme işleminde vergi hatası bulunduğu düşün-
cesiyle baştan yargı mercilerine başvurmak yerine, yargısal sü-
reler dolduktan sonra düzeltme yoluna gidildiğinde istem red-
dedilip sonuçta Danıştayda iptal davası açılınca işlemin vergi 
hatası değil de hukukî uyuşmazlığa konu olduğu kanısına va-
rılırsa, hatalara özgü yolla yargı merciine intikal ettirilmiş olan 
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bu dava, hukukî uyuşmazlıkların çözümü için gerekli süreler 
içinde alt yargı mercilerine başvurulmadığı gerekçesiyle usul-
den reddedilir. Böylece olayın yargı mercüne intikali olanağı 
ortadan kalktığından, hangi sakatlık türlerinin vergi hatası sa-
yılıp düzeltme konusu yapılabileceğini, hangilerinin ise hukukî 
uyuşmazlık konusu olabileceğini saptamakta yarar vardır. Ver-
gi hatası kavramım genel hatlarıyla böylece inceledikten son-
ra düzeltme işlemlerinin kapsamını daha açık saptamak üzere 
Vergi Usul Kanununda düzenlenen hata türlerini yakından in-
celemekte yarar vardır. 

Bundan sonraki kısımda vergi hatası türlerini hukukî uyuş-
mazlık örnekleriyle birlikte inceleyip sınırları saptamaya ça-
lışacağız. Deyim yerinde ise, inceleme sistematiği olarak, ma-
dalyonun iki yüzünü birlikte ele alacağız. Vergi Usul Kanunu-
nun getirdiği düzenlemeye paralel olarak vergi hatası türlerini 
iki grupta, hesap hataları ve vergilendirme hataları başlıkla-
rıyla inceleyeceğiz. 

a. Hesap hataları 

Bir vergi hatası türü olarak hesap hataları Vergi Usul Ka-
nununun 117 nci maddesinde öngörülmüş bulunmaktadır. İl-
gili madde, nelerin hesap hatası sayılacağım üç bentte saymak-
tadır. Buna göre matrah hataları, vergi miktarında hatalar ve 
çifte vergi (mükerrer vergi), hesap hatası kavramımn alt tür-
lerini oluşturmaktadır. Kanundaki eksikliği gidermek üzere, 
bizce hesap hataları için şu tanım verilebilir: Hesap hataları 
vergi miktarını etkileyen maddî hatalar ve hesaplama yanlış-
lıklarıdır. 

Bu tanıma göre hesap hataları kolay görülebilen, basit, 
aritmetik yanlışlıklardan doğmaktadır. Bu yanlışlıklar hem yü-
kümlü hem de vergi dairesi tarafından işlenebilir. Teorik bir 
çözümlemede, hesap hatalarının, idari işlemin konu unsurun-
daki sakatlığa ilişkin olduğu söylenebilir. 117 nci maddede dü-
zenlenen şekliyle, bu hataları üç grupta inceleyebiliriz. 

aa. Matrahta hata: Bu hatalar oldukça basit yanlışlık-
lardan doğar. Örneğin beyannamede bir toplama yanlışlığı so-
nucu matrahın yüksek ya da düşük gösterilmesi, gelir vergi-
sinde ihtiyarî toplama ve beyan sınırının yanlış hesaplanması, 
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indirimlerin eksik uygulanması, aile reisi beyanına açıkça gir-
meyen bir gelir unsurunun beyannameye dahil edilmesi gibi 
yanlışlıklar matrah miktarının fazla ya da eksik gösterilmesi 
sonucunu yaratan hatalardır. Buna karşılık, yine matrahın doğ-
ru miktarının saptanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek 
öyle birkısım konular vardır ki, bunlar, yukarıdakilerin aksine 
tartışma götürür nitelikleri gereği, hata kavramı dışında kalır. 
Örneğin kurumlar vergisinde örtülü sermaye ve örtülü kazanca 
ilişkin iddialar, takdir komisyonlarınca yapılan değerlemeler, 
herhangi bir gelir unsurunun gelir vergisinde ihtiyarî toplama 
ve beyana tâbi olup olmadığı, belli harcamaların doğrudan gi-
der mi yazılacağı yoksa amortismana mı tâbi tutulacağı, eşin 
ne zaman iktsap edildiği belli olmayan mülkünden doğan ge-
lirin aile reisi beyanına girip girmeyeceği, onsekiz yaşım bitir-
miş olup öğrenimine devam eden çocuğun gelirinin aile reisi 
beyanında yer alıp almayacağı gibi konular, yine sonuçta or-
taya çıkacak matrah miktarının doğruluğu ile ilgili olmakla 
birlikte, nitelikleri gereği tartışüabilecek, yargı organınca ir-
delenip yasa hükümlerinin yorumu sonucu açıklığa kavuşacak 
hukuki uyuşmazlık örnekleridir. 

bb. Vergi miktarında hata: Vergi Usul Kanunu, bu hata 
türünü vergi oranlarında, tarifelerde yapılan uygulama yan-
lışlıkları ve mahsup işlemlerinden doğan yanlışlıklar olarak be-
lirtmektedir (m. 117/2). Dilim usulünün kabul edildiği bir ar-
tan oranlı vergide bu usule riayet edilmeksizin verginin he-
saplanması vergi oranında yanlışlık sonucunu doğurur.* Mo-
torlu taşıtlar ve taşıt alım vergilerinde yasada kabul edilen ta-
rifelerin taşıtların yaş, ağırlık ve silindir hacimlerine göre yan-
lış uygulanması, yine vergi miktarı bakımından bir hata ya-
ratır. Gelir vergisinde kabul edilen mahsupların uygulanma-
mış olması sonuçta ödenecek vergi miktarım etkileyeceğinden 
bir hata oluşturur.*1* Buna karşılık eskiden yürürlükte olan 
Emlâk Alım Vergisinin, sosyal konutları daha düşük oranda 
vergilendiren özendirici hükmünden, sosyal konut niteliği ta-
şıyan bir sayfiye evinin yararlanıp yararlanamayacağı huku-
ken tartışabilir. Damga vergisi ve harç uygulanmasında her-

* Bkz.: DŞ. 9. Dj, E. 1977/3077,  K. 1978/3541,  21.2.1977. 
** DŞ. 4. D., E. 1971/4837,  K.. 1972/252,  20.1.1972 (Karagözoğlu, age) 

S. 290). 

210 



hangi bir konunun nisbi ya da maktu vergi ve harca tâbi olup 
olmayacağı açık değil ise, yine bir hukukî uyuşmazlık ortaya 
çıkacaktır. 

cc. Çifte vergi: Vergi Usul Kanunu 117 nci maddenin 3 
üncü bendi çifte vergi için şu hukukî tammı vermektedir: "Ver-
ginin mükerrer olması: Ayni vergi kanununun uygulanmasın-
da belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden 
bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır". Bu tamm 
çerçevesinde, herhangi bir takvim yılma ilişkin vergi borcu 
umumî vekili tarafından ödenmiş olan yükümlünün ayni ver-
giyi ayrıca kendisinin de ödemesi çifte vergi için kolayca akla 
gelebilen bir örnek olacaktır. Eski uygulamada görüldüğü gibi, 
akaryakıt istihlâk resmini, depo mahallinin bulunduğu beledi-
yelerin yanı sıra tüketim için satışın yapıldığı mahal belediye-
lerinin de almak istemesi, bir başka örnektir. Öte yandan, ge-
lir vergisinde bağlı bulundukları vergi dairesi (ikametgâh vergi 
dairesi) ile çalışma yerleri farklı olan yükümlüler yönünden 
çifte vergilendirme kolayca söz konusu olabilir. 

b. Vergilendirme  hataları 

Bu vergi hatası türü Vergi Usul Kanununun 118 inci mad-
desinde, dört bent halinde düzenlenmiştir. 'Vergi yükümlülü-
ğünün saptanmasında değerlendirme yanlışlıkları' olarak ta-
nımlayabileceğimiz bu hatalar, hesap hatalarına göre, vergilen-
dirme işleminin özü ve vergiyi doğuran olay ile daha yakından 
ilgilidir. Değinilen özellik nedeniyle de, hesap hatalarına naza-
ran vergilendirme hataları ile ilgili hususlar, hukukî uyuşmaz-
lık konusu telakki edilmeye daha yatkındır. Vergilendirme ha-
taları, teorik nitelikleri bakımından idarî işlemin sebeb unsu-
rundaki sakatlıklara ilişkindir. Yükümlü kişide hata; yüküm-
lülükte hata; konuda hata; vergilendirme ve muafiyet dönemin-
de hata olmak üzere Vergi Usul Kanununun dört grupta top-
ladığı vergilendirme hatalarını çeşitli örneklerle ve benzer ko-
nularda çıkabilecek hukukî uyuşmazlıklarla birlikte aşağıda in-
celeyelim. 

aa. Yükümlü kişide h a t a B u hata türlü bir verginin asıl 
borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi ya da alınması 
şeklinde tammlanmaktadır (VUK. m. 118/1). Vergiyi doğuran 
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bir olayla hiçbir ilişkisi olmayan bir kimseden vergi istenmesi 
durumunda yükümlü kişide hata karşımıza çıkar. Örneğin, belli 
bir gayrimenkulün emlâk vergisinin malik, intifa hakkı sahibi 
ya da mutasarrıf sıfatlarından hiçbirini taşımayan bir üçüncü 
kişiden alınmak istenmesi yükümlü kişide hatayı oluşturur. Ay-
nı şekilde annesinin işlerini vekâleten yürüten kişiden, anneye 
ait vergi borcunun istenmesi de yükümlüde hatadır.* Buna kar-
şılık Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
35 inci maddesi uyarınca, limited şirketin ödenmeyen ya da 
tahsil olanağı kalmayan vergi borcundan dolayı ortaklar takip 
edildiğinde, bunun için gerekli yasal koşulların gerçekleşip ger-
çekleşmediğinin tartışılması bir hukukî uyuşmazlık konusu ola-
caktır. 

bb. Yükümlülükte hata: Açık olarak vergiye tâbi olma-
yan ya da muaf olan kimsenin vergi borçlusu sayılması yüküm-
lülükte hata oluşturur. Vergi Usul Kanunu, diğer hata türle-
rinden farklı olarak, yükümlülükte hatanın kabulü için 'açık 
olma' ölçütünü getirmiştir. Her ne kadar anılan ölçüt hata kav-
ramına uymakta ise de, bu kavram da duruma göre bir yorum 
konusu oluşturmaya elverişlidir. Vergi muafiyeti tamnmış olan 
bir kamu yararına çalışan dernekten belli bir verginin isten-
mesi, gelir elde eden kişiden veraset ve intikal vergisi isten-
mesi yükümlülükte hata örnekleri olarak gösterilebilir. Bunun 
gibi, olay sırasında yürürlükte olmayan hükümlere dayanarak 
vergi salınması da bir vergilendirme hatası oluşturur.1** 

c. Konuda hata: Açık olarak vergi konusuna girmeyen 
ya da vergiden istisna edilen unsurların vergilendirilmek is-
tenmesi konuda hatayı ortaya çıkartır. Görüldüğü gibi, yüküm-
lülükte hataya paralel olarak kanun bu hata türünde de 'açık 
olma' ölçütünü kabul etmiştir. Gelir Vergisi Kanununa göre hiç-
bir gelir unsuruna girmeyen kumar kazancından, jübile hasılat-
larından ve yed-i emin ücretlerinden gelir vergisi alınmak is-
tenmesi bir vergilendirme hatası oluşturur. Aynı şekilde Gelir 
Vergisi Kanunundaki açık istisna hükmüne rağmen devlet tah-

* DŞ. 4. D., S. 1976/1861,  K. 1977/931,  6.4.1977 (Danıştay Dergisi S. 28-29, 
S. 326-328). 

** DŞ. 11. D., E. 1974/3107,  K. 1976/715,  24.2.1976 (Nazif Kurucu, Vergi 
Davaları, Vergi Problemleri, Ankara 1977, s. 513). 
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villerinin vergilendirilmek istenmesi konuda hatadır.* Buna 
karşılık herhangi bir gelir unsurunun hesaben mi yoksa kay-
den mi elde edildiğinin tartışılması, temerrüt faizinin gelir ola-
rak niteliğinin saptanması, peçeleme olayları, yürürlükten kalk-
mış vergilerden gayrimenkul kıymet artışı vergisi çerçevesinde, 
arsa karşılığı kat ediminde bir değer artışının elde edilmiş sa-
yılıp sayılmayacağı, yine yürürlükten kalkmış olan Malî Denge 
Vergisi Kanununun 'gayrimenkullerin ivaz mukabili satışı'm 
vergilendiren hükmüne göre kamulaştırma bedellerinin duru-
munun irdelenmesi hukuki uyuşmazlık örnekleri olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. 

Yükümlülükte hata ve vergi konusunda hata türlerine iliş-
kin çözümlemelerimiz birlikte düşünüldüğünde, bu iki hata tü-
rünün birbiriyle kolayca karışabildiği anlaşılır. Bu karmaşık 
durum vergi yükümlülüğü ile vergi konusu arasındaki bağlan-
tıyı kuran 'vergiyi doğuran olay'dan kaynaklanmaktadır. Daha 
açık bir anlatımla, herhangi bir kişi için vergiyi doğuran olay 
ile ilişki kurmaması durumunda yükümlülük sözkonusu olma-
yacağı gibi, vergi konusu olmayan bir unsur ile ilişki kurulması 
da vergiyi doğuran olayı ortaya çıkarmaz. 

dd. Vergilendirme ve muafiyet döneminde hata: Herhan-
gi bir vergi ile ilgili olarak vergilendirme ve muafiyet dönemle-
rinin yanlış uygulanması bu hata türünü yaratır. Örneğin em-
lâk vergisindeki geçici muafiyet döneminin yanlış hesaplan-
ması, gelirin yanlış yılda vergilendirilmesi birer vergilendirme 
hatasıdır. Buna karşılık gelir vergisinde kısa dönem uygula^ 
ması, vergi kanunlarının yürürlüğe girişi ve yürürlükten kal-
kışı, zamanaşımı konularındaki uygulama yanlışlıkları tartış-
maya elverişli nitelikleri gereği hukukî uyuşmazlık konusu ya-
pılır. 

Hata ve hukukî uyuşmazlık ayırımının vergi yargısında 
nasıl uygulama alam bulduğu konusunda şu genellemeler ya-
pılabilir : Aslında bu iki kavramı ayıran sınırların çizilmesi de 
çok büyük ölçüde kendi başına bir yorum konusu olmaktadır. 
Bu açıdan geçmiş Danıştay uygulaması topluca değerlendirildi-
ğinde, başlangıçta Danıştay içtihadının hata kavramının çok 
dar tutulması yolunda olduğunu, zaman içinde Danıştayca ka-

* DŞ, 4. D., E., 1963/3295,  K. 1967/904,  23.2.1967 (Dinçer - Çırakman -
Necipoğlu, Danıştay Kararları 1969, s. 152). 
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bul edilen ölçütlerin hata kavramı lehine genişletildiğini, bu 
arada özellikle ücretlerde sakatlık indirimi, kıdem tazminatla-
rının vergilendirilmesi gibi birkısım sosyal içerikli konularda 
Yüksek Mahkemenin yükümlü lehine olmak üzere hata kav-
ramını oldukça kapsamlı yorumladığını ifade edebiliriz. Öte 
yandan, daha önceki uygulamada tartışma konusu olmuş bir 
kısım konular, son yıllarda yapılan yasa değişiklikleri sıra-
sında açıklığa kavuşturulmak suretiyle ortaya çıkabilecek sa-
kıncalar bir ölçüde giderilmiştir. Emlâk vergisinde pişmanlık 
uygulamasının geçerli olamayacağı yolundaki yeni hükmü bu-
na örnek gösterebiliriz. 

3. D ü z e l t m e k a p s a m ı d ı ş ı n d a k a l a n d i ğ e r 
k o n u l a r 

Hukukî uyuşmazlıkların yanı sıra düzeltme işlemi konusu 
yapılamayan iki husus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi yar-
gı kararma konu olmuş hususlar, ikincisi ise ödeme emri aşa-
masındaki uyuşmazlıklardır. Vergi Usul Kanununun 125 inci 
maddesi hükmüne göre, hakkında yargı mercilerince bir karar 
verilmiş olan yanlışlıklar düzeltme işlemi kapsamı dışında tu-
tulmaktadır. Bu kuralın kabul edilmesinin iki nedeni vardır. 
İlk neden, anayasal bir temele dayanmaktadır; buna göre güç-
ler ayrılığı ilkesinin bir gereği olarak yargı işlemine konu ol-
muş bir husus bir idarî işlemle değiştirilemez. Öte yandan usul 
hukukunun kesin hükme tanıdığı geçerlik, ayni şekilde bir yar-
gı kararma dokunulmamasmı gerektirmektedir. 

Düzeltme kapsamı dışında sayılan ikinci konu ise, ödeme 
emri aşamasındaki uyuşmazlıklarda karşımıza çıkıyor. Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ödeme emrine 
karşı yargısal başvuruyu düzenleyen 58 inci maddesi hükmü 
ile Vergi Usul Kanunu hükümlerinin birlikte topluca değerlen-
dirilmesi sonucu bu aşamada düzeltme yoluna başvurulmaması 
yolunda içtihat yerleşmiştir.* Böylece tarh işlemi sırasında ve 
tahsilden sonra başvurulma olanağı bulunan bu yol, bu iki aşa-
ma arasında tahsil işlemleri yürütülürken işlemeyecektir. Hu-
kuken ortaya çıkan bu garip görünüm, anılan iki kanunun ge-
tirdiği farklı düzenlemelerin bir sonucudur. 

* Bkz. DŞ. 7. D., E. 1980/1487,  K. 1982/671,  2.4.1982 (Danıştay Dergisi, 
S. 48-49 (1983) , S. 229) . 
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Düzeltme işlemlerinin kapsamım böylece belirlemiş oluyo-
ruz. Yinelemek gerekirse, düzeltme yolu vergi hataları için ge-
çerlidir; hukukî uyuşmazlıklar, yargı kararma konu olmuş hu-
suslar ve ödeme emri aşaması düzeltme konusu yapılamaz. Bun-
dan sonra, kapsamı belirlenen düzeltme yolunun işleyiş meka-
nizmasının incelenmesine geçebiliriz. 

4. D ü z e l t m e y o l l a r ı 

Düzeltme işleminin gerek vergi aslında gerek vergi ceza-
larında geçerli olduğunu daha önce belirtmiştik. Vergi Usul 
Kanununun 375 inci maddesine göre, "Vergi cezalarında yapı-
lan hatalar, bu kanunda vergi hataları için belli edilen usul ve 
şartlara göre düzeltilir". Gerek vergiler gerek cezalar bakımın-
dan yapılacak düzeltme için kanunda iki yol düzenlenmiştir. 
Buna göre düzeltme işlemi ya vergi dairesince, re'sen yapılır ya 
da yükümlü başvurusu üzerine gerçekleşir. Re'sen düzeltme 
yolunda vergi dairesi tereddüt edilmeyen açık ve mutlak hata-
ları kendiliğinden giderir. Re'sen düzeltme nedenleri vergi dai-
resinin kendi iç denetim mekanizmaları ile ortaya çıkar. Re'sen 
düzeltme işlemi aleyhine olan yükümlünün bu işleme karşı da-
va açma hakkı mahfuzdur (VUK. m. 121). 

Başvuru ile düzeltmede ise yükümlü vergi dairesinden ha-
tanın giderilmesi isteminde bulunur. Böylece bu başvuru, idarî 
denetim türlerinden istitâf (aynı mercie başvuru) yoluna teka-
bül etmektedir. Bu istem vergi dairesince kabul edilmediği tak-
dirde yükümlü hiyerarşik başvuru ile üst mercie gidebilir. Bu-
na şikayet yolu adı verilmektedir (VUK. m. 121). Şikayet yolu-
nun idarî denetim ilkeleri çerçevesinde hiyerarşik denetime te-
kabül ettiğini daha önce belirtmiştik. Genel olarak şikâyet mer-
cii Maliye Bakanlığıdır-, il özel idare vergüeri için valilik, bele-
diye vergileri için ise belediye başkanlığı şikâyet merciidir 
(VUK. m. 124/2), Şikayet başvurusu da reddedilen yükümlü 
için olayı yargı merciine intikal ettirme olanağı vardır. 

5. D ü z e l t m e z a m a n a ş ı m ı 

Vergi Usul Kanunu, vergide istikrar ilkesinin gereği olarak, 
düzeltme işlemleri bakımından da bir zamanaşımı süresi öngör-
müş bulunmaktadır. Yasada kullanılan terim zamanaşımı ol-
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masına karşın, bu süre aslında hak düşürücü niteliktedir. Ver-
gi Usul Kanununun 126 nci maddesine göre, "114 üncü madde-
de yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkar-
tılan vergi hataları düzeltilemez". Görüldüğü gibi, yasa 114 
üncü maddeye yani tahakkuk zamanaşımına atıf yapmak su-
retiyle, düzeltme zamanaşımının başlangıcında da vergiyi do-
ğuran olayı ve onu izleyen takvim yılı başmı esas tutmuş ol-
maktadır. 

Beş yıllık zamanaşımı süresi her iki düzeltme yolu için ge-
çerlidir. Bu süre içinde kalmak koşuluyla yükümlü başvuru ile 
düzeltme isteminde bulunabileceği gibi vergi dairesi de re'sen 
düzeltme yoluna gidebilir. Bu sürenin dolması ile, hatalı işlem 
sonucu lehine bir durum doğmuş taraf olarak yükümlü ya da 
vergi dairesi için âdeta bir kazanılmış hakkın varlığı söz ko-
nusu olmaktadır. Yasa, iki özel durumda tamamlayıcı bir süre 
öngörmektedir. Buna göre, zamanaşımı süresi, bu sürenin son 
yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı, 
ilân yolu ile tebliğ edilip dava konusu olmaksızın tahakkuk 
eden vergilerde ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten başlaya-
rak bir yıldan az olmaz (VUK. m. 126/a, b). Böylece düzeltme 
zamanaşımı gerektiğinde birkısım özel durumlarda altı yıla 
kadar uzayabilmektedir. 

Vergi Usul Kanunu zamanaşımı süresi içinde 'hatanın or-
taya çıkartılması' koşulunu getirdiğinden, yasanın bu hükmü 
uyarınca hatanın ne gibi durumlarda ortaya çıkartılmış sayıla-
cağı önem kazamyor. Bu kavramın kısaca, hatanın herhangi 
bir resmî işlem konusu yapılmasını ifade ettiğini söyleyebiliriz. 
Örneğin, aleyhine olan hatanın farkına varan yükümlünün za-
manaşımı süresi içinde başvurusunu yapmış olması, vergi dai-
resince yapılacak re'sen düzeltme işleminde ise hatamn her-
hangi bir resmî saptama konusu yapılmış olması gerekmekte-
dir. 

6. D ü z e l t m e v e y a r g ı s a l ç ö z ü m 

Düzeltme işlemlerinin idarî çözüm yollan ile yargısal çö-
züm yollan arasında bir köprü işlevi gördüğü yukanda belir-
tilmişti. Düzeltme yolunun bu işlevini daha açık kavrayabil-
mek üzere hakkında tesis edilen işlemde bir sakatlık olduğunu 

216 



düşünen yükümlünün ne gibi hukukî olanakları olduğunu, baş-
ka bir anlatımla, uyuşmazlık çözüm yollarının neler olduğunu, 
bu kısımda topluca tekrar ele almakta yarar vardır. 

Vergi dairesinin işleminin sakat olduğunu düşünen yüküm-
lü koşullar yasaya uygun ise uzlaşma yoluna gidebilir. İşlem-
deki sakatlık bir hukukî uyuşmazlık konusu ise, yükümlünün 
süresinde vergi davası açması gerekir. Söz konusu sakatlığın 
bir vergi hatasından kaynaklandığı düşüncesinde olan yüküm-
lü için iki yol vardır: Hataya karşı süresinde doğrudan yargı-
sal çözüme gidebilir; ya da zamanaşımı süresi içinde kalmak-
koşuluyla idarî çözümü yani düzeltme yolunu tercih eder. Bi-
rinci olasılıkta tümüyle yargısal çözüme ilişkin mekanizma-
lar işlemeğe başlar. İdarî çözüm yollarının işletilmesi düşünül-
düğünde iki olasılık kendini gösterir: Yükümlü vergi davası 
açma süresi içinde düzeltme yoluna başvurmuş ise, istemi red-
dedildiği takdirde dilerse kalan dava süresine riayet koşuluyla, 
konuyu vergi yargısına intikal ettirebilir. İstem vergi dairesince 
kabul edilmişse kuşkusuz uyuşmazlık ortadan kalkmış olur. Beş 
yıllık zamanaşımı süresi içinde olmak koşuluyla, vergi davası 
süresini geçirmiş bulunan yükümlü, vergi hatasımn düzeltil-
mesi istemi ile vergi dairesine başvurur; bu istemin reddedil-
mesi durumunda şikâyet yolu ile üst mercie gider. Şikâyet 
merciince istem açıkça ya da altmış günlük süre sonunda zımni 
olarak reddedildiği takdirde yükümlü bu red işlemine karşı alt-
mış günlük dava süresi içinde Danıştayda iptal davası açabilir. 
Düzeltme-şikâyet yoluyla açılan iptal davalarında Danıştay ilk 
derece mahkemesi sıfatıyla vergi uyuşmazlığına bakmaktadır. 

Çözüm yolları için yukarıda verilmeğe çalışılan toplu şe-
madan anlaşılacağı üzere, barışçıl yollarla ortadan kaldırıla-
mayan uyuşmazlıklar sonunda yargı yoluna intikal edebilmek-
tedir. Vergi hatalarında düzeltme yolunun idarî çözümler ile 
yargısal çözümler arasında kurduğu bağlantı bu şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Ancak hakkın sonuç olarak yargı mercii önünde 
dermeyanı bakımından önem taşıyan bir hususun burada al-
tının çizilerek yinelenmesinde yarar görüyoruz. 

Daha önce, hukukî uyuşmazlık kavramı üzerinde durur-
ken, bunun vergi hatalarına özgü yollarla çözümüne gidilmesi 
durumunda sonuç olarak tartışmanın dava konusu yapılama-
ması olasılığıyla karşılaşılabileceğini belirtmiştik. Yukarıdaki 
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paragraflarda ise, hukukî uyuşmazlık konularının baştan ver-
gi yargısına intikal ettirilmesi gerektiğine işaret edilmişti. İşte 
herhangi bir sakat işleme karşı süresinde vergi mahkemesinde 
dava açılmayıp da düzeltme-şikayet ve iptal davası yolu ile ko-
nu Danıştaya götürüldüğünde Yüksek Mahkeme dava konusu 
olayda bir vergi hatası değil bir hukukî uyuşmazlık bulunduğu 
sonucuna varırsa, davayı usul noktasından, süresinde vergi da-
vası açılmaması nedeniyle yargı mercii tecavüzü nedeniyle gö-
revden reddetmekte, esasa girmemektedir (İYUK. m. 14/3, 15/1, 
a). Aslında Danıştay işin 'esas'ını inceleyerek usul açısından bir 
karara varmakta ise de sonuç olarak davanın esası yargı kara-
rma konu olamamaktadır. 

Görüldüğü gibi vergi hatalarına özgü uyuşmazlık yollarının 
başka sakatlıklara karşı işletilmesi olanağı hukuken yoktur. 
Kaldı ki herhangi bir sakatlığın hukukî uyuşmazlık mı yoksa 
vergi hatası mı oluşturduğu bir yorum sorunu niteliği taşımak-
tadır. Çizilen bu çerçeve içinde, aslında yasa koyucunun kolay-
lığı amaçlayarak düzenlediği vergi hatalarında düzeltme yolu, 
bir yorum farkımn sonucu olarak, istemin yargı merciinde din-
letilememesi durumunu yaratabilmektedir. Öyle ise vergi yar-
gısına özgü sürelere riayet, yükümlüler bakımından daha gü-
venceli olmaktadır. 

Değinilen sakıncasına rağmen, vergi hataları ile düzeltme 
yolunun korunmasında yine de yarar olduğu görüşündeyiz. 
Uyuşmazlık çözüm yollarında getirilebilecek küçük değişiklik-
ler, örneğin tarh aşaması öncesinde kabul edilebilecek ön-gö-
rüşme, ön-anlaşma gibi yöntemlerle değindiğimiz sakıncaların 
en aza ineceği inancındayız. 

IH. VERGİ YARGISI 

A. Genel Açıklama 

Türk vergi hukukunda uyuşmazlıkların çözümü için barış-
çıl yolların yanı sıra düzenlenmiş bulunan ikinci yöntem 'yar-
gısal çözüm yolu' olarak adlandırılabilir. Daha önce görüldüğü 
gibi, barışçıl nitelikteki idarî çözümlerin aksine yargısal çözüm-
de davacı ve davalı arasındaki 'çekişme' yargı organının işlemi 
ile karara bağlanıp kesin olarak son bulur. Yargı yolu bir yan-
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dan uyuşmazlığı ortadan kaldırırken ayni zamanda idarenin 
yargısal denetimini gerçekleştirmek suretiyle hukuk devleti il-
kesi gereği vergilendirme işlemlerinde yasaya uygunluğu sağ-
layıp sübjektif işlemler bakımmdan vergilerin yasallığı esasım 
geçerli kılmaktadır. Vergi yargısı bu aslî işlevlerinin yanı sıra 
içtihad ve yorum yoluyla vergi hukukunun gelişmesini de sağ-
lamaktadır. 

Vergi yargısı geniş kapsamıyla mali yargının bir koludur. 
Mali hukuk kavramına paralel olarak malî yargı kamu gelir-
lerinden başka kamu giderlerinde de hukuka uygunluk deneti-
mini içermektedir. Kamu giderleri bakımından görevli denetim 
organı ilke olarak Sayıştaydın Vergi yargısı ise Vergi Usul Ka-
nunu kapsamındaki kamu gelirleri ile gümrük vergilerinin de-
netimi ile görevlidir. 

Ayrı, bağımsız bir vergi yargısına gerek olup olmadığı dok-
tirinde uzun boylu tartışılmıştır. Ayrı yargı düşüncesini be-
nimseyenler, vergi hukukunun teknik özelliklerini esas tutar-
lar. Günümüzde Almanya'da bağımsız bir vergi yargısının ku-
rulmuş olduğu gözlemlenebilir. Anglosakson hukuk sistemin-
de idari rejim kabul edilmediğinden bir kısım özel komisyonlar 
dışında vergi uyuşmazlıklannda genel mahkemeler görevlidir. 
Bu ülkelerde sadece bir yargı düzeni bulunmaktadır. Fransa'da 
idari rejim kabul edilmesine rağmen birkısım vergilere ilişkin 
uyuşmazlıklar adlî yargıda, diğerleri ise idarî yargıda görülür. 

Türkiye'de vergi yargısı idarî yargı içinde örgütlenmiştir. 
Ayn bir vergi yargısına gerek olup olmadığı tartışmaları bu 
kitabın kapsamı dışmda kaldığından Türkiye'de vergi yargısı-
nın idarî yargı düzeni içinde yer almasının sakıncalı olmadığı 
yolunda görüşümüzü belirtmekle yetiniyoruz. Bizce önemli olan, 
idarî işlemlerin yargısal denetiminin sağlanması ve bu işlevin 
bağımsız yargıç statüsündeki kişilerce yürütülmesidir. Nitekim 
bugün olduğu gibi eskiden de vergi uyuşmazlıklarında üst yar-
gı mercii olarak görev yapan Danıştaym kararlanyla hukuk 
devleti ilkesi çerçevesinde vergi hukukunun gelişmesine büyük 
katkılarda bulunduğu şeklinde bir genel değerlendirme yanlış 
olmayacaktır. 

Yukarıda belirtildiği gibi vergi yargısı açısından önemli 
olan yargıçlann statüsü ile yargı mercilerinin kuruluş biçimi-
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dir. Bugünkü kuruluşta hukuk öğrenimi görmemiş kişiler vergi 
mahkemelerinde yargıç olarak görev alabilmektedir.* Vergi hu-
kunun teknik özelliklerinin bir gereği olarak, değişik orijinli 
kişilerin vergi yargıcı olmasının belli yararlar sağlayacağı gö-
rüşündeyiz. Ancak hemen ekleyelim, teknik zorunluluklar, ver-
gi mahkemelerinde kurulların çoğunluğunun hukukçu olmama-
sını gerektirmemektedir. 

B. Vergi Yargısının Yapısı 

1981 yılı başında yapılan değişiklikten önce Türkiye'de ver-
gi yargısı yine idarî yargı içinde yer almaktaydı. Eski yapının 
özellikleri şöyle sıralanabilir: Vergi itirazlarına bakmakta gö-
revli ilk derece mercileri mahkeme niteliği taşımayan itiraz 
komisyonları (muvazzaf, gayri muvazzaf komisyonlar) idi. Ma-
liye Bakanlığına bağlı Vergiler Temyiz Komisyonu ikinci de-
recede görevli merci sıfatıyla uyuşmazlıkları incelerdi. Danış-
tay bugün olduğu gibi ilk derece ve üst derece mahkemesi sı-
fatıyla görev yapmakta idi. İtiraz komisyonları ile Temyiz Ko-
misyonunun kuruluş şekilleri çeşitli hukukî sorunlar yaratı-
yordu. Nitekim Anayasa Mahkemesi bazı kararlarında bu ko-
misyonların mahkeme sayılamayacağını belirtmiştir. Eski sis-
temin bir özelliği de gümrük vergisine ilişkin uyuşmazlıklarda 
görevli ilk kademelerin yukarıda belirtilen yapı dışında yer al-
masıydı, ancak bu vergi bakımından da Danıştay üst yargı 
mercii olarak görevliydi. 

20 Ocak 1982 tarihinde yayınlanan üç yasayla idarî yargı 
ve yargılama usulü için yeni düzenlemeler getirilirken vergi 
yargısına da yeni bir kuruluş biçimi verildi. Yeni yapıda vergi 
yargısı iki kademeli olarak düzenlenmiştir. 2576 sayılı Bölge 
İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri-
nin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile vergi uyuşmaz-
lıklarında görevli ilk derece yargı mercii olarak vergi mahke-
meleri kurulmuştur. 2575 sayılı Danıştay Kanunu ile Danıştaya 
vergi yargısında ilk derece ve üst derece mercii olarak görev 
verilmiştir. 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu ise tüm 
idarî yargı, dolayısıyla vergi yargısı için geçerli yargılama usu-

* Bkz.: Hakimler Kanununda değişiklik yapan 2661 sayılı kanun (R.G. 
24.4.1982, No. 17674) ve kanun hükmünü daraltan İdari Yargı Yargıç Aday-
lığı Yönetmeliği (R. G. 23.9.1983, No. 18170). 
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lü kurallarını içeren bir kod niteliğindedir. Vergi mahkemele-
ri, Bölge îdare Mahkemeleri ve Danıştay, diğer vergilerin yanı 
sıra gümrük vergisine ilişkin uyuşmazlıklarda da görevlidir 
(BİMVMK, m. 13. 15, geçici madde 9). 

Vergi mahkemeleri vergi uyuşmazlıklarında genel görevli, 
bağımsız ilk derece yargı mercilerdir. Kurulacakları yerler ve 
yargı çevreleri Adalet Bakanlığınca saptanır. Bugünkü örgüt-
lenme şekline göre otuzüç ilde toplam altmışüç vergi mahke-
mesi kurulmuştur. Vergi mahkemesi sayısı İstanbul'da 15, An-
kara'da 7, İzmir'de 5 tir. 

Vergi mahkemeleri tek yargıçlı ve kurul halinde olmak 
üzere iki şekilde görev yapar. Toplamı yetmişbeşbin lirayı aş-
mayan tarhlara karşı açılan davalar ile götürü usulde gelir sap-
tanmasında sımf ve derecelere ilişkin davalar vergi mahkeme-
sinde tek yargıç tarafından karara bağlanır. Bunlar dışındaki 
uyuşmazlıklara ise vergi mahkemesi kurul halinde bakar 
(BİMVMK. m. 7). Vergi mahkemelerinde tek yargıçla bakılan 
davalarda verilen kararlara karşı kanun yolu, halen yirmiiki 
il merkezinde kurulmuş bulunan Bölge İdare Mahkemeleri nez-
dinde yapılacak itiraz başvurusudur. Vergi mahkemesinin ku-
rul halinde verdiği kararlara karşı ise Danıştayda temyiz yo-
luna gidilir. Böylece vergi yargısının bugünkü yapısı iki de-
receli olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Bölge İdare Mahke-
mesinin kararları kesin olup bunlara karşı Danıştaya gidile-
mez. Ancak İdarî Yargılama Usulü Kanunu tek yargıçlı vergi 
mahkemesi kararlarından birkısmı için Danıştayda temyiz yo-
lunu açık tutmuştur (m. 47). Buna göre yükümlülüğün konu-
suna, esasına, şekline, muafiyet ve istisna hükümlerine ilişkin 
olarak tek yargıç tarafından verilen vergi mahkemesi kararla-
rına karşı da Danıştayda temyiz yoluna başvurma olanağı ge-
tirilmiştir. Bu düzenlemenin sonucu olarak vergi mahkemesin-
de tek yargıçla görülüp Bölge İdare Mahkemesince kesin kara-
ra bağlanan uyuşmazlıklar olarak geriye yalmz miktarı yetmiş-
beşbin liradan az olan tarhiyata ilişkin matrah ve oran uyuş-
mazlıkları kalmaktadır. Görüldüğü gibi bu düzenleme ile vergi 
yargısı için öngörülen ikili yapı oldukça gevşetilmiş olmaktadır. 
Bölge İdare Mahkemelerinin vergiler konusundaki görev alanı 
çok sınırlı tutulmakta, buna karşılık aslında bir yüksek içtihat 
mahkemesi olarak düşünülmesi gereken Danıştaym yükü ye-
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terine© azaltılmamaktadır. Böyle iki dereceli yapı yerine Bölge 
İdare Mahkemelerine daha geniş çapta işlev tanıyan, Danış-
taym yükünü azaltıp ona tam bir içtihat mahkemesi niteliği ka-
zandıracak üç dereceli vergi yargısının kurulması daha isabetli 
olurdu. 

Damştaydan söz açılmışken, bu yüksek mahkemenin vergi 
uyuşmazlıklarında çeşitli görevlerinin burada topluca belirtil-
mesi yararlı olacaktır. İlkin vergilerle ilgili genel, düzenleyici 
işlemler (tüzük, yönetmelik vb.) için açılacak iptal davalarında 
Damştay ilk derece mahkemesi sıfatıyla görevlidir (DŞ. K., m. 
23/b, 24/d, f, 38/2). Sübjektif vergilendirme işlemlerinde dü-
zeltme-şikayet yoluyla gelen iptal davaları da ilk derece mah-
kemesi sıfatıyla Damştayca görülür (DŞ. K., m. 24/j). Diğer 
vergi davalarında ise Danıştay temyiz mercii sıfatıyla, yani üst 
derece mahkemesi olarak görevlidir (DŞ. K., m. 23/a, b; 25). 
Bunlar dışında bazı özel vergi yasaları hükümleri gereğince 
Danıştayca ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakılan davalar da 
vardır. Vergi Usul Kanununun mükerrer 49/a maddesi uyarın-
ca, saptanan inşaat maliyet bedellerine karşı Türkiye Ticaret, 
Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince 
açılacak davalar bunun bir örneğidir. 

Danıştay bünyesinde vergi türüne göre uyuşmazlığa bak-
makla görevli daireler şunlardır: Üçüncü Daire vergi mahke-
meleri arasında görev, yetki uyuşmazlıkları ile bağlantılı da-
valarda merci tayini ve diğer vergi dava dairelerinin görevine 
girmeyen konulara (torba daire); Dördüncü Daire gelir ve ku-
rumlar vergilerine ilişkin uyuşmazlıklara; Yedinci Daire güm-
rük, gider vergisi ve ithale ilişkin vergilere, işletme vergisine, 
motorlu taşıtlar ve taşıt alım vergisine, veraset ve intikal ver-
gisine, damga vergisine ve dış seyahat harcamaları vergisine 
ilişkin davalar; Dokuzuncu Daire ise emlak vergisine, emlak 
alım vergisine, gayrimenkul kıymet artış vergisine, harçlar ka-
nununa, köy, belediye ve özel idare gelirleri ve bunlara ilişkin 
tarifelere bakmakla görevlidir (DŞ. K., m. 27, 28, 31, 33) .* Kal-
dırılan vergiler ile yerlerine getirilen ayni ya da benzer nite-
likteki vergilerden doğan uyuşmazlıklar, eski vergiler bakımın-
dan görevli dairede karara bağlanır (DŞ. K, m. 36). Örneğin 

* Vergi dava daireleri arasında görev bölümü ile ilgili son durum 
için bkz.: Danıştay Başkanlık Kurulu Karan, R. G. 27.9.1984, No. 18528. 
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katma değer vergisi ile ilgili uyuşmazlıklar, bu vergi gider ver-
gilerinin ve işletme vergisinin yerini aldığı için Yedinci Dairede 
karara bağlanır. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun uygulanmasına ilişkin, yani vergilerin tahsil aşama-
sında doğan davalar, alacağın tahakkuku ile ilgili davalara bak-
makla görevli dairece incelenir (DŞ. K., m. 35). Vergi Dava 
Daireleri Genel Kurulu ise vergi dava dairelerinin başkan ve 
üyelerinden oluşmakta olup vergi mahkemelerince verilen İs-
rar kararlarım inceler (DŞ. K, m. 17/1, 38/1). Son olarak, vergi 
uyuşmazlıkları dışında Danıştaym vergiler alamndaki istişarî 
görevine işaret edelim. Danıştay Kanununun 42 nci maddesi 
uyarınca Danıştay vergüerle ilgili kanun tasarıları ve genel, 
düzenleyici işlemler konusunda da görüş bildirir (DŞ. K. m. 42). 

C. Vergi Davasının Kapsamı ve Niteliği 

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mah-
kemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 nci 
maddesi vergi mahkemelerinin genel bütçeye, il özel idareleri-
ne, belediyelere ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri 
malî yükümler ve bunlara ilişkin zam ve cezalarla tarife uyuş-
mazlıklarını, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-
nunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları ve diğer yasa-
larla verilen işleri çözümleyeceğini hükme bağlamıştır. Böylece, 
Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi, resim ve harçlar; güm-
rük vergileri; yerel idare gelirleri tarh, tahakkuk ve tahsil aşa-
malarında doğan uyuşmazlıklar vergi davasına konu olmakta-
dır. Vergi davası bu gelirlerin aslım olduğu kadar bunlara iliş-
kin ceza ve zamları da kapsamaktadır. 6183 sayılı yasa uygu-
lamasından doğan uyuşmazlıklar, yani tahsil aşamasına ilişkin 
olarak ödeme emrine karşı açılan davalar ile haciz, ihtiyatî ha-
ciz, ihtiyatî tahakkuk gibi işlemlerde söz konusu olan davalar 
da vergi mahkemesinin görev alanına girmektedir. Daha önce 
belirtildiği gibi, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunda hükme bağlanan istirdat ve iptal davaları ise adlî yar-
gının görev alanı içindedir. 

Bilindiği gibi Vergi Usul Kanunu kapsamı itibariyle Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundan daha dardır; 
bu ikincisi vergi ve benzerlerinin yanı sıra her türlü kamu ala-
cağının tahsil aşamasını düzenlemektedir. Öte yandan Bölge 
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îdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemele-
rinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 nci maddesi 
de vergi mahkemelerinin görevini düzenlerken "... ve benzeri 
malî yükümler..." ibaresini kullanmaktadır. Ayni madde, 6183 
sayılı yasaya ilişkin uyuşmazlıkları da vergi mahkemesi görev 
alanına sokmaktadır. İşte tüm bu hükümler, vergi mahkeme-
lerinin-görev alanı, dolayısıyla vergi davalarının konusu ile il-
gili olarak bazı tereddütler uyandırmağa elverişlidir. Şöyle ki, 
anılan hükümler karşısında, vergi, resim ve harç gibi kamu ge-
lirleri dışında geniş anlamıyla tüm kamu alacaklarında görevli 
mahkemeler acaba vergi mahkemeleri mi olacaktır? Her türlü 
mali yükümle ilgili tüm uyuşmazlıklarda genel görevli yargı 
mercii olarak vergi mahkemeleri kabul edildiği takdirde idare 
mahkemelerinin görev alam ile arada çizilecek sımn saptamak 
zorlaşacaktır. 2575, 2576, 2577 sayılı kanunlar ile Vergi Usul 
Kanunu ve 6183 sayılı yasa hükümleri topluca değerlendirilerek, 
sübjektif vergilendirme işlemlerinde vergi yargısının, bunun dı-
şında geniş kapsamıyla diğer malî yükümlere ilişkin objektif 
düzenlemelerde idarî yargının görevli olduğu belirtilebilir. Ör-
neğin terkin ile ilgili olarak mahalli idare heyetlerinin hasar 
tesbitine ilişkin kararları vergi mahkemelerinin görev alanına 
girmediği gibi ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda çözüm-
lenecek davalar arasında da yer almamaktadır. Bu davalarda 
idare mahkemesi görevlidir.* 

Kapsamı böylece belirtilen vergi davasının teorik niteliği 
üzerinde kısaca durabiliriz. Bilindiği gibi idari yargıda davalar 
tam yargı ve iptal davaları olmak üzere iki kategoriye ayrılır 
(İYUK, m. 2/1, a). Doktrinde vergi davalarının tam yargı da-
vası olduğu yolundaki görüş egemendir. Bunun nedeni, vergi 
davasında para ile ölçülebilen bir hak ihlâlinin sözkonusu ol-
masıdır. Başka bir görüşe göre ise vergi davaları her iki kate-
gori dışında, ayrı özel bir kategori oluşturmaktadır. Bu teorik 
tartışmaya bir ders kitabının boyutlarını aşmakla birlikte, dik-
kati çekmek amacıyla değinmekle yetiniyoruz. Biz, vergi dava-
sının kural olarak iptal davası niteliği taşıdığı, duruma göre tam 
yargı davası şekline de bürünebileceği görüşüne yatkımz. Öte 
yandan bu davaların kendine özgü bir üçüncü kategori olduğu 

* DŞ. 4. D., E. 1982/16865,  K. 1982/3883,  15.10.1982 (Danıştay Dergisi, S. 
50-51 (1983), S. 216). 
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görüşü de savunulmaktadır. Vergi uyuşmazlıklarında istisnaî 
olarak vergi mahkemesince bakılacak iki tam yargı davası ya-
sada ayrıca düzenlenmiştir; bunlar vergi mahkemesi kararla-
rım uygulamayan idare aleyhine açılacak tazminat davaları ile 
vergi dairesince kararın infazının geciktirilmesi nedeniyle ka-
nunen öngörülen gecikme faizine ilişkin davalar olup ilk da-
vaya bakan vergi mahkemesinde görülür (İYUK, m. 28). 

Bu kısımda son olarak değinmek istediğimiz bir başka teorik 
nokta ise, idarî eylem ve işlem niteliğinde yargı karan veril-
mesini önleyen anayasa ilkesi ile İdarî Yargılama Usulü Kanu-
nunun ilgili hükmü (m. 2/2) karşısında matrahın vergi mah-
kemesince saptandığı durumlarda bu kararın durumunun ne 
olduğudur. Örneğin Emlâk Vergisi Kanununun yeni şekline gö-
re saptanan arsa asgarî birim değerlerine karşı açılacak dava-
larda vergi mahkemesinin vereceği karar yukarıda değinilen 
ükeler karşısında, sonuç olarak idarî işlemin yerine geçer mi 
geçmez mi? Kitabımızda bu noktaya da sadece bir tartışma ko-
nusu olarak işaret etmekle yetiniyoruz. 

D. Vergi Davalarında Yargılama Usulü 

1. D a v a n ı n a ç ı l m a s ı 

Vergi davası yasada öngörülen yetkili mahkemeye açılır. 
İdarî Yargılama Usulü Kanununa göre yetkili mahkeme, uyuş-
mazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri 
tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezalan kesen; Amme Ala-
caklanmn Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında 
ödeme emrini düzenleyen, diğer uyuşmazlıklarda dava konusu 
işlemi yapan vergi dairesinin bulunduğu yer mahkemesidir (m. 
37). Vergi davası yazılı şekle tâbidir; bir dilekçe ile mahkeme-
ye başvurulur (İYUK, m. 3/1). Dilekçelerin verileceği merciler 
yasada belirtilmiştir. Buna göre, dilekçeler ilgili mahkeme baş-
kanlığına, idare ve vergi mahkemesi başkanlıklarına, bunların 
bulunmadığı yerlerde asliye mahkemelerine, Danıştaya, yaban-
cı ülkelerde konsolosluklara verilebilir (İYUK, m. 4). 

Vergi davasında konu, yani istemin konusu işlemin iptali; 
tarhiyatm terkini; tahsil edilmiş vergilerde iade; haciz, ithiyati 
haciz ve ihtiyati tahakkuk işlemlerinin kaldırılmasına ilişkin-
dir (VUK, m. 378, 6183 sayılı kanun, ilgüi hükümler). Yüküm-
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lüler, vergi hataları hariç, ilke olarak kendi beyanlarına karşı 
dava açamazlar (VUK, m. 377/2). Ancak eskiden mevzuatta 
yer almamasına rağmen uygulamada gelişen ihtirazı kayıtla 
yapılan beyan için dava açılabileceğini İdarî Yargılama Usulü 
Kanunu kabul etmektedir (m. 27). Vergi davaları bakımından 
önemli nokta kanunda öngörülen süreye riayet edilmesidir. İda-
rî Yargılama Usulü Kanunu vergi davalarında süreyi genel 
olarak otuz gün olarak düzenlemiştir (m. 7/1). Bu süre üke ola-
rak tebliği izleyen günden başlar. Tahakkuku tahsile bağlı ver-
gilerde tahsilatın yapıldığı, tevkif yoluyla alman vergilerde is-
tihkak sahibine ödemenin yapıldığı, tescile bağlı vergilerde tes-
cilin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren otuz gün geçmek-
le dava açma süresi dolar. Vergi dairesinin dava açması söz 
konusu olduğunda hakkında dava açılacak komisyon veya mer-
ci kararının daireye geldiği tarihi izleyen gün ayni süre başlar 
(İYUK. 'm. 7/2, b). Süre hükmüne riayet koşuluyla kimlerin 
dava açabüeoeğini aşağıda inceleyelim. 

Vergi Usul Kanunu kimlerin davacı olabileceğini hükme 
bağlamıştır. İlgili maddeye göre, yükümlüler ve vergi cezası 
kesilenler davacı olabileceği gibi, yukarıda dava süresi ile ilgili 
olarak değindiğimiz gibi, vergi daireleri de tadilat ve takdir ko-
misyonlarının saptadığı matrahlara karşı dava açabilir (VUK. 
m. 377). Vergi dairelerinin davacı sıfatını alabilmesi, idari yar-
gıda idarenin esas olarak davalı olmak kuralına aykırı, bu 
alanda ilginç bir durum oluşturmaktadır. İdari Yargılama Usu-
lü Kanunu iptal davalarında 'menfaati ihlâl edilenler'in, tam 
yargı davalarında ise 'hakları muhtel olanlar'm açacağı dava-
lardan söz etmektedir (m. 2/a, b). Ayni yasa çeşitli maddelerin-
de 'ilgililer' terimini kullanmaktadır (İYUK. m. 10, 11, 12). İdari 
Yargılama Usulü Kanununun değinilen hükümleri ile idarî yar-
gıda davacı sıfatı için geçerli genel ilke olan 'Menfaat bağı' 
ölçütünün Vergi Usul Kanununun 378 inci maddesi hükmü çer-
çevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Vergi davası, açıldığında önemli bir etki yaratır. Verginin 
tahakkuku karara göre dava sonuna ertelenmiş olur; dolayısıy-
la tahsil işlemleri durur. Ancak tahsil aşamasında açılan dava-
larla ihtirazî kayıtla verilen beyannamelere ilişkin davalarda 
tahsil durmaz. Bunlar hakkında ayrıca yürütmenin durdurul-
masını isteme olanağı vardır (İYUK, m. 27/8). 
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Dilekçe, yapılan ilk inceleme sonucu kanuna uygun bulu-
nursa (İYUK, m. 14), davalıya tebliğ olunur (İYUK, m. 16/1). 
İdari Yargılama Usulü Kanununun 60 mcı maddesi uyarınca, 
yargı aşamasında tebligat işlemleri Tebligat Kanunu hükümleri 
çerçevesinde yürütülür. Davalının savunması, buna karşı da-
vacının hazırlayacağı ikinci dilekçe ve davalının ikinci savun-
ması taraflara tebliğ olunur. İdarenin savunması ile birlikte 
uyuşmazlık konusu işlem dosyası da vergi dairesince mahke-
meye gönderilir (İYUK, m. 161. Dosya böylece tamamlandıktan 
sonra yargılamaya geçilir. 

2. Y a r g ı l a m a 

Vergi yargısında yazılı usul ve dosya üzerinde inceleme 
asıldır. İstisnaî olarak, tarh miktarı ikiyüzbin lirayı aşan dava-
larda taraflardan birinin isteği üzerine, ya da mahkemece re'sen 
duruşma yapılmasına karar verilir (İYUK, m. 17). Re'sen araş-
tırma ilkesi gereği vergi mahkemeleri davalara ait her türlü 
incelemeyi kendiliğinden yapar. (İYUK, m. 20/1). Zamanında 
ibraz edilmeyen belgelerin kabulü mahkemenin takdirine bağ-
lıdır (İYUK, m. 21). İdari Yargılama Usulü Kanunu yargıcın 
davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, davaya ka-
tılma, davanın ihbarı, vekiller, feragat, kabul, teminat, muka-
bil dava, bilirkişi, delil tesbiti, keşif, yargılama giderleri, adlî 
yardım ve duruşma inzibatı ile ilgili konularda hüküm bulun-
mayan durumlar için Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 
açık atıfta bulunmaktadır (m. 31/1). Bir başka hükme göre, 
İdarî Yargılama Usulü Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemele-
ri Kanununun atıfta bulunulan hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi Usul Kanunu-
nun ilgili hükümleri uygulanır (İYUK, m. 31/2). Yargılama sı-
rasında mahkemede tanık dinlenip dinlenemeyeceği konusun-
da açık bir hüküm bulunmamakla birlikte bu konunun İdarî 
Yargılama Usulü Kanununun yukarıda değinilen 31 inci mad-
desi hükümlerine göre çözümlenmesi gerektiği düşüncesinde-
yiz. 

3. V e r g i d a v a s ı n ı n s o n u c u 
s 

Yükümlü tarafından açılan davada hüküm davanın kabu-
lü yolunda ise, vergi dairesinin işlemi iptal edilir. Tarhiyatın 
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terkini, ödenmiş verginin iadesi, haciz vb. işlemlerin kaldırıl-
ması yolunda hüküm tesis.edilir. Vergi dairesince açılan dava 
kabul edilirse, takdir ve tadilat komisyonlarınca yapılan değer-
leme geçersiz kalır. Yükümlünün davası reddedildiği takdirde, 
tarh edilmiş vergi tahakkuk etmiş olacağından ödenmesi ge-
reken bir aşamaya gelir. Vergi Usul Kanununun 112 nci mad-
desi hükmüne göre, tahsili durdurulan vergilerden taksit sü-
releri gelmiş olanlar mahkeme kararına göre hesaplanan ver-
ginin ihbarname ile tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. 
Ancak verginin tahsilini suiniyetle durdurmak için dava açıl-
masını önlemek üzere, yasada yapılan değişiklikle 112 nci 
maddeye bir yenilik getirmiştir. Buna göre, açtıkları dava so-
nucunda haksız çıkan yükümlüler dava açma süresinin son 
gününü izleyen aybaşından itibaren 6183 sayılı yasaya göre 
saptanan tecil faizi oranında bir faizi ödemek zorundadır. Bu 
yaptırım davanın tahsili durdurma etkisinden, vazgeçilmesi ye-
rine suiniyetli ya da haksız çıkan davalar bakımından ortalama 
bir yol olarak görünüyor. Öte yandan yasada, bu yaptırımla 
karşılaşmak istemeyecek yükümlüler için ayrıca bir hüküm ön-
görülmektedir : Yükümlü, dava açması nedeniyle tahsili duran 
vergiyi dava sırasında tamamen ya da kısmen ödeyebilir; bu 
durumda faiz ödeme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır (VUK 
m. 112/3). Bir yaptırım olarak uygulanacak tecil faizinin yü-
kümlüleri haklı davalarından da vazgeçirebileceği düşüncesi ve 
anayasal başvurma hakkının (Ays, m. 36,125) zedelendiği eleşti-
risi bu noktada akla gelebilir. Ancak, yukarıda da belirtildiği gi-
bi dava açmamn yürütmeyi durdurması ilkesinden vazgeçmek-
sizin kötüniyetli davacılara karşı hazinenin bir ölçüde korun-
ması yerindedir. Özellikle eski vergi yargısı sisteminde davanın 
uzun bir süre sonunda karara bağlanması nedeniyle yüküm-
lülerin duran tahsilat dolayısıyla borçlu sıfatıyla enflasyon ile aşı-
nan para değerinden ve ayni süre için dava konusu vergi mik-
tarının faizinden yararlanma yoluna gittikleri de bir gerçek ol-
duğundan, son düzenlemenin olumlu değerlendirilmesi gerek-
mektedir. Bu konuda akla gelebilecek bir başka çözüm de, yasa 
değişikliği yapılarak vergi davasının ancak teminat karşılığı yü-
rütmeyi durdurmasının kabul edilmesidir. Bu takdirde Anaya-
saya uygunluğu tartışılabilecek olan haksız çıkmada gecikme 
faizi zorunluluğu da kaldırılabilecektir. 
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Vergi mahkemesi kararının diğer bir sonucu da, bu kara-
rın ilgili mercilerce uygulanması zorunluluğudur. Daha önce, 
aksine hareket edilmesi durumunda tam yargı davası konusu 
yaratacağını belirttiğimiz vergi mahkemesi ilâmlarının icrasına 
lişkin açık hükümler İdarî Yargılama Usulü Kanununun 28 inci 
maddesinde öngörülmüş bulunmaktadır. Kuşkusuz bu hüküm-
ler yalnız vergi mahkemesinin değil, vergi uyuşmazlıklarıyla il-
gili Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay kararlarının uygulan-
ması zorunluluğunu da kapsamaktadır. Vergi dairesi mahke-
me kararma göre en geç altmış gün içinde işlem tesis etmek 
zorundadır (İYUK, m. 28/1). Buna uyulmadığı takdirde idare 
aleyhine maddî ve manevî tazminat davası açılabilir (İYUK, 
m. 28/3). Mahkeme kararını kasden uygulamayan kamu gö-
revlisi aleyhine de dava açabileceği gibi (İYUK, m. 28/4), ka-
rarın infazımn gecikmesi nedeniyle idare kanunî gecikme faizi 
ödemekle yükümlü olur (İYUK, m. 28/5, 6). 

Gerek vergi mahkemeleri gerekse üst derece yargı mer-
cileri kararları yeterince açık değil ya da birbirine aykırı hü-
küm fıkraları taşıyor ise, İdari Yargılama Usulü Kanununun 
29 uncu maddesi çerçevesinde taraflar açıklama isteyebilir. Ay-
ni şekilde tarafların ad ve sıfatı ile iddiaları sonucuna ilişkin 
yanlışlıklar ve hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklan için dü-
zeltme olanağı vardır (İYUK, m. 30). 

4. K a n u n y o l l a r ı 

a. İtiraz ve temyiz yolları 

Vergi yargısının bugünkü kuruluşunun iki dereceli oldu-
ğu yukanda belirtilmişti. Vergi mahkemesinin karanna karşı, 
davanın konusuna göre, tek yargıç tarafından verilen hüküm-
ler için Bölge İdari Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna gitme; 
kurul halinde verilen kararlara karşı ise Danıştay'a temyiz yo-
lu ile başvurma olanağı vardır. İdarî Yargılama Usulü Kanu-
nunun getirdiği iki olağan kanun yolu sözünü ettiğimiz itiraz 
ve temyiz yollarından ibarettir. Böylece tek yargıçla verilen ka-
rarlar Bölge Mahkemesinin karan ile, kurul halinde verilen 
kararlar ise Danıştayca tesis edilecek hükme göre kesinleşir. 
Vergi yargısının iki dereceli düzeninin gereği ve sonucu olarak, 
Bölge İdare Mahkemesi kararları kesin olup bunlar aleyhine 
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Danıştaya gidilemez. Ancak, tek yargıçla verilen birkısım ka-
rarlarda da istisnaî olarak temyiz yolunun açık tutulduğuna 
değinmiştik (İYUK, m. 47). 

Vergi mahkemelerinin tek yargıçla verdiği kararlara otuz 
gün içinde Bölge İdare Mahkemesinde itiraz edilebilir (İYUK, 
m. 45/1, 2). Tek yargıçlı kararlara karşı temyiz yoluna gidile-
mez (İYUK, m. 47). Ancak, yükümlülüğün konusuna, esasına, 
şekline, muafiyet ve istisnalara ilişkin kararlar tek yargıçla 
verilen vergi mahkemesi kararı olsalar dahi, yani örneğin da-
vanın konusu yetmişbeşbin liramn altında olsa dahi, temyiz 
yoluna gitme olanağı bir istisna olarak kanunda öngörülmüş-
tür (İYUK, m. 47). Bu istisnanın ne denli geniş tutulup adeta 
kural haline geldiği, dolayısıyla iki dereceli yargı sistemini ze-
delediği daha önce belirtilmişti. 

Gerek yükümlü gerek vergi dairesi kanun yollarına baş-
vurabilirler. Ancak, vergi dairelerinin Danıştayda temyiz yolu-
na başvurabilmeleri için Maliye Bakanlığının muvafakatini al-
maları gerekir (VUK, m. 377/4). 

Bölge İdare Mahkemesinde itiraz, temyizin şekil ve usulle-
rine tabidir (İYUK, m. 45/3). İtiraz sonucu verilecek karar ke-
sindir (İYUK, m. 45/5). İtiraz yolunda inceleme sonucu maddî 
olayın yeterince açık olduğu görülürse, ya da itiraz yalnız hu-
kukî noktalara ilişkin ise, mahkeme kararındaki maddî yan-
lışlıkların düzeltilmesi olanağı varsa, Bölge İdare Mahkemesi 
işin esası hakkında karar verir; aksi takdirde inceleme ve araş-
tırmayı bu merci kendisi yaparak esas hakkında hüküm verir 
(İYUK, m. 45/5). 

Vergi mahkemesinde kurul halinde verilen kararlar ile tek 
yargıçla verilip yukarıda değinilen istisna kapsamındaki ka-
rarlara karşı altmış gün içinde Danıştayda temyiz yoluna baş-
vurulabilir (İYUK, m. 46). Danıştayda mahkeme kararı görev 
ve yetki kuralları, usul hükümleri ve esas açısından incelenir. 
Danıştay inceleme sonunda ya işin esası hakkında karar verir 
(İYUK, m. 49/2) ya da usul ve esas açısından yasaya aykırılık 
varsa mahkeme kararını bozar (İYUK, m. 49/1, 3). Danıştay 
karan kısmen onaylama kısmen bozma şeklinde de olabilir; bu 
durumda bozmaya konu miktar da belirlenir (İYUK, m. 49/5); 
onaylanan miktar açısından vergi borcu kesinlik kazanır. Boz-
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ma kararı üzerine dosya kararı veren mahkemeye gönderilir. 
Kararın bozulması üzerine yürütme kendiliğinden durur (İYUK, 
m. 52/4). Vergi mahkemesi ya bozma kararma uyar, ya da eski 
kararında direnir. Direnme durumunda konu, Danıştay Vergi 
Dava Daireleri Genel Kurulunda nihaî olarak karara bağlamr 
(İYUK, m. 49/3, 4). 

Kanun yollarında duruşma yapılması tarafların istemine ve 
ilgili yargı mercilerinin kararma bağlıdır. Bunun dışında, vergi 
mahkemesinde olduğu gibi belli miktarı aşan bir vergi dava-
sında istem üzerine duruşma yapılması zorunluluğu yoktur 
(İYUK, m. 17/2). Üst yargı mercileri gerekli gördüğünde 'ken-
diliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir (İYUK, m. 17/4). 

Kanun yollarına başvurulması mahkeme kararlarının yü-
rütülmesini durdurmaz (İYUK, m. 27/1); ancak teminat karşı-
lığında yürütmenin durdurulması istenirse Bölge İdare Mah-
kemesi veya Damştay yürütmenin durdurulmasına karar ve-
rebilir (İYUK, m. 52, 27/5). 

Vergi mahkemesi kararlarının icrasına ilişkin İdarî Yargı-
lama Usulü Kanunu kuralları, Bölge İdare Mahkemesi ve Da-
nıştay kararlan bakımından da geçerlidir. Bu üst yargı mer-
cilerinin ilâmlannm infazının gecikmesi durumunda idare ve 
kamu görevlisi için maddi, manevi sorumluluk doğabileceği gi-
bi yasal gecikme zammı ödenmesi zorunluluğu da sözkonusu 
olur (İYUK, m. 28). 

b. Diğer kanun yolları 

a a. Kanun yaranna bozma: İdari Yargılama Usulü Kanu-
nunun 51 inci maddesi Danıştayca incelenmeksizin kesinleşen 
idare mahkemesi, vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi 
kararlanna karşı Danıştay Başsavcısına kanun yararına tem-
yiz yoluna başvurma yetkisi tanımıştır. Başsavcı bu yola ilgili 
bakanlıklann gerek görmesi üzerine (vergi davalannda bu ba-
kanlık Maliye ve Gümrük Bakanlığıdır) ya da kendiliğinden 
başvurabilir. Kesinleşmiş bir vergi mahkemesi ya da bölge idare 
mahkemesi kararının kanun yaranna temyize konu olabilme-
si için hukuka aykın bir sonuç taşıdığı kuşkusunu yaratması 
gerekmektedir. 

Danıştay Başsavcısı tarafından kanun yaranna temyiz yo-
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luna başvurulması sonucunda Danıştayca bozma karan verilirse 
bu karar, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme karanmn hu-
kuki sonuçlannı kaldırmaz. Kanun yaranna bozma karan üze-
rine karan veren vergi ya da bölge idare mahkemesince dava-
ya yeniden bakılmaz; bu mahkemelerin bozma karanndan son-
ra kendi kararlannda direnme olanaklan da yoktur. Kanun 
yaranna bozma yolu hukuka aykın içtihat yerleşmesini önle-
mek ve hukuk uygulamasında birlik sağlamak amaçlarına yö-
nelmiştir. Bozma karan kesinleşen davanın taraflarının hukuki 
durumlarını etkilememekle beraber, karann bir örneği ilgili 
bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazetede yayımlanır. İdari Yar-
gılama Usulü Kanununda yer alan kanun yararına bozma ile 
ilgili hüküm, adli yargıda Yargıtay Başsavcısına tanınan ka-
nun yararına temyiz (HUK, m. 427) yetkisine paralel düzen-
lenmiştir. 

bb. Kararın düzeltilmesi: Bu yola sadece Danıştay dava 
daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları 
tarafından verilen kararlar hakkında bir defaya mahsus olmak 
üzere ve kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde taraf-
larca başvurulabilir (İYUK, m. 54). Karann düzeltilmesi iste-
minde bulunulması karann kesinleşmesini istem üzerine veri-
lecek karann sonuna kadar ertelediği için bu yol olağan bir 
kanun yoludur.^ Vergi mahkemeleri ve bölge idare mahkemesi 
kararlanna karşı karann düzeltilmesi istenemez. Düzeltme is-
temi, esas karan vermiş olan Danıştay Dairesi ya da Vergi Dava 
Daireleri Genel Kurulu tarafından incelenir. Yasa, hangi ne-
denlere dayanılarak karann düzeltilmesi istenilebileceğini ve 
Danıştay Daire ya da Kurulunun bu nedenlerle bağlı olduğunu 
hükme bağlamıştır. Bu nedenler başlıca dört tanedir: 1) Kara-
rın esasına etkisi olan iddia ve itirazlann, kararda karşılanma-
mış olması; 2) Bir kararda birbirine aykın hükümler bulunması; 
3) Karann usul ve kanuna aykın bulunması; 4) Temyiz ince-
lemesi sırasında hükmün esasım etkileyen belgelerde hile ve 
sahtekârlığın ortaya çıkmış bulunması. Düzeltme isteminin red-
di hakkındaki kararlara karşı düzeltme yoluna başvurulamaz; 
çünkü yasada karann düzeltilmesinin sadece bir kez istenebi-
leceği hükme bağlanmıştır. 

* DŞ. 7. Dj, E. 1983/182,  K. 1983/3653,  19.12.1983 (Danıştay Dergisi S. 
54-55 (1984) , S. 277-278) . 
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cc. Yargılamanın yenilenmesi: İdari Yargılama Usulü Ka-
nunun 53 üncü maddesi Damştay ile idare ve vergi mahkeme-
lerinden verilen kesinleşmiş kararlara karşı olağanüstü bir 
kanun yolu olan yargılamanın yenilenmesini kabul etmiştir.* 
Bu yola başvurabilmek için şu nedenlerden birinin bulunması 
gerekir: 1) Zorlayıcı nedenler dolayısıyla ya da lehine karar 
verilen tarafın eyleminden doğan bir nedenle elde edilemeyen 
bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması, 
2) Karara temel alman belgenin sahteliğine hükmedilmiş ya da 
sahte olduğu mahkeme ya da resmi bir makam önünde ikrar 
olunmuş ya da sahtelik hakkında hüküm karardan önce ve-
rilmiş olup da, yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin 
karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması, 3) Karara 
temel alman bir ilâm hükmünün, kesinleşen bir mahkeme ka-
rarıyla bozularak ortadan kalkması, 4) Bilirkişinin kasıtlı ola-
rak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıy-
la belirlenmesi, 5) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi 
olan bir hile kullanmış olması, 6) Vekil ya da yasal temsilci ol-
mayan kimselerle davarım görülüp karara bağlanmış bulun-
ması, 7) Çekinmek zorunda olan başkan, üye ya da yargıcın 
katılmasıyla karar verilmiş olması, 8) Tarafları ve sebebi aynı 
olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın 
verilmesine neden olabilecek yasal bir dayanak yokken, aynı 
mahkeme ya da başka bir mahkeme tarafından önceki ilâmın 
hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması. 

Yargılamanın yenilenmesi istemi, esas kararı vermiş olan 
mahkeme ya da Danıştay Dairesi tarafından karara bağlanır. 
İdari Yargılama Usulü Kanunu (m. 53/3), Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Kanununun süreye ilişkin hükümlerine yollama yap-
mıştır. Buna göre yukarıda belirtilen yargılamanın yenilenmesi 
nedenlerinden ilk beşi için bu süre, söz konusu olaylardan ha-
berdar olma tarihinden başlayarak üç ay; altıncı ve yedinci ne-

* İdari Yargılama Usulu Kanunu (m. 45) uyarınca bölge idare mahke-
meleri itiraz yolu ile kendisine gelen davalar hakkında gerekli incelemeleri 
yaptıktan sonra işin esası hakkında karar verebilmesine rağmen bu karar-
lara karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulabileceği yasada (m, 
53) belirtilmemiştir. Bölge idare mahkemelerinin kararlarının bir yasa de-
ğişikliği ile kapsam içine alınması gerekir. Kâzım Yenice, geniş ve amaçsal 
yorum ile bu kararlara karşı da yargılamanın yenilenmesi yoluna başvu-
rulabileceği görüşündedir. Bkz.: İdari Yargılama Usulü, Ankara 1983, s. 740. 
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derilerde hükmün tebliğinden itibaren üç ay ve yine bu hallerde 
hükümden haberdar olunduğu tarihten başlayarak bir ay; se-
kizinci nedende ise ilâmların zamanaşımı süresi olan on yıldır. 

dd. Açıklama ve yanlışlıkların düzeltilmesi: Danıştay, böl-
ge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince verilen 
kararlar yeterince açık değilse, ya da birbirine aykırı hüküm 
fıkraları taşıyorsa, taraflar kararın açıklanmasını ya da aykı-
rılığın giderilmesini isteyebilirler. Açıklama ya da aykırılığın 
kaldırılması, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir. Mah-
kemenin bu istem üzerine vereceği karar taraflara tebliğ edi-
lir (İYUK, m. 29)..Kararda tarafların adı, soyadı, sıfatı ile ilgili 
maddi hata bulunuyorsa ya da hükümde hesap yanlışlıkları 
yapılmışsa taraflar kararı vermiş olan daire ya da mahkemeye 
başvurarak bunların düzeltilmesini isteyebilirler. Düzeltmeye 
karar verilirse durum, ilâmın altına yazılır (İYUK, m. 30). 

Açıklama ve yanlışlıkların düzeltilmesi İdari Yargılama 
Usulü Kanununda kanun yolları arasında düzenlenmemiştir. 
Dolayısıyla bu yollardan mahkeme hükmünün içeriğini değiş-
tirme olanağı yoktur. 

E. Vergi Yargısında İsbat ve Delil 

1. G e n e l o l a r a k 

Genel olarak hukukta isbat, maddî ve manevi olguların 
doğruluğu hakkında yargıçta kanaat uyandırmak için gerekli 
delillerin arz edilmesi şeklinde tanımlanır. Buna göre isbat uyuş-
mazlık konusu olayların ortaya çıkartılması, saptanması su-
retiyle yargıcı iknaya yönelik bir süreç olmaktadır. Verilen ta-
nımı vergi hukukuna uygulayacak olursak, şu ifade yanlış ol-
mayacaktır : İsbat, bir vergi ilişkisinin temelindeki maddî ola-
yın (ve suçlarda manevî unsurun), vasıta olarak delillerden 
yararlanmak suretiyle, ortaya konmasıdır, 

-İsbat yüküne ilişkin genel kural uyarınca hukukta iddia sa-
hibi iddiasım isbat ile yükümlüdür. Nitekim Medenî Kanun bu 
genel ilkeyi, "Kanun, hilâfmı emretmedikçe iki taraftan her 
biri müdeasmı isbata mecburdur" şeklinde hükme bağlamıştır 
(m. 6). Bu hükümden de anlaşılacağı gibi, belli durumlarda is-
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bat yükü yer değiştirebilir; bunun vergi hukukundaki örnek-
lerini ileride göreceğiz. 

İsbat için verüen tanımlarda 'delil' kavramı vazgeçilmez bir 
unsur olarak yer almaktadır. İsbat işleminde kullanılan vasıta-
lara delil adı verilir. Genel olarak hukukta tanık, bilirkişi, ke-
şif, belge, ikrar gibi deliller kullanılır. Medeni yargüama hu-
kukunda yemin bu dala özgü bir delil türüdür. Ceza yargılama 
hukukunda yargıç vicdanî kanaata ulaşırken belirtilerden de 
yararlanır. Hukuk uygulamasında kullanılan deliller bir kısım 
kategorilerde toplamr. Örneğin kesin-takdirî delil; kanunî-akdî 
delil ayırımları yapılabilir. Kesin delillerin varlığı halinde isbat 
gerçekleşmiş olur; takdirî delilleri ise yargıç takdir yetkisine 
dayanarak değerlendirir. Ayrıca delillerin yanı sıra kendine 
özgü bir kavram olan karine de isbat hukukunun bir aracıdır. 
Karine, bilinen bir olaydan bilinmeyen bir olaya, bir sonuca 
ulaşmağı ifade eder. Karineler de fiilî (maddî) ve yasal olmak 
üzere ikiye ayrılabilir. Fiilî (maddî) karineler olayların nor-
mal akış biçimine göre ortaya çıkacak sonucun zorunluluğuna 
delalet eder. Yasal karineler ise yasada öngörülen birkısım var-
sayımlardan oluşur. Yasal karineler arasında kesin olanların 
aksi isbat edilemez; âdi yasal karineler ise aksi isbatlanana ka-
dar yasamn doğru kabul ettiği varsayımlardır. 

Medenî yargılama hukukunda birkısım alanlarda kullanı-
lan deliller 'sınırlı' olarak belirtilmiştir; ancak yasada öngörü-
len deliller belli konularda isbat aracı yapılabilir. Kuşkusuz ya-
saya aykırı bir fiilin, örneğin bir haksız fiilin isbatı sınırlı delil 
esasına bağlanamaz. Ceza yargılamasında ise 'sınırsız delil' kul-
lanımı ilkedir; başka bir deyişle, 'delil serbestisi' esası geçerli-
dir. Suçun belli şekiller içinde işlenmesi düşünülemeyeceğinden 
cezaî ihlâllerde isbat için her türlü delil kullanılabilir. 

İsbat ve delil konusunda vergi hukukunun usul hukuku ile 
yakın bağlantıları karşımıza çıkıyor. Bu alanda vergi hukuku-
nun kuralları esas tutulmakla birlikte, özellikle yapılan atıflar 
nedeniyle diğer yargılama hukuku dallarının belli kuralları da 
geçerlik kazanır. İsbat ve delil kavramlarının vergi hukuku için-
de özel konumlarını aşağıda ayrıntılı olarak incelemeye geçme-
den önce, vergi hukukunun bu konudaki düzenlemelerini ana-
hatlarıyla belirtelim. 
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İdarî Yargılama Usulü Kanununda re'sen araştırma ilkesi 
(m. 20), geç ibraz olunan belgeler (m. 21) ve dava açıldıktan 
sonra delil tesbiti (m. 58) dışında isbat ve delil ile ilgili hüküm-
lere yer verilmemiştir. Öte yandan ayni yasanın Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununa açık atıfta bulunduğu 31 inci madde-
sinin birinci fıkrasında yalnız bilirkişi, keşif ve delil tesbiti ko-
nularına yer verilmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre 
"Bu kanun ve yukarıdaki fıkra uyarınca Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Kanununa atıfta bulunulan haller saklı kalmak üzere, 
vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi Usul Kanununun il-
gili hükümleri uygulanır". Anılan hükümlerin toplu irdelenme-
si ile İdarî Yargılama Usulü Kanununca saklı tutulan haller dı-
şında, Vergi Usul Kanununun isbat ve delil ile ilgili hükümleri-
nin, vergilendirme işlemlerinde olduğu gibi yargılama aşama-
sında da geçerli bulunduğu sonucunu çıkartabiliriz. 

2. İ s b a t 

Vergi hukukunda isbat için yukarıda verilen tammdan, bu 
lıukuk dalında isbat sürecinin işlevi çıkartılabilir. Vergi yargıcı 
bir uyuşmazlık hakkında hüküm tesis ederken metodolojik ba-
kımdan sırasıyla iki aşamada zihinsel faaliyette bulunacaktır: 
a) Önce maddî olay araştırılıp saptanacak; b) Daha sonra, bu 
olaya uyan yasa hükmü uygulanacaktır. Olaya uygun yasa 
hükmünün bulunmasının bir yorum işlemi olduğunu görmüş 
bulunuyoruz. Ancak bundan önce vergi ilişkisinin temelindeki 
maddi olayın (vergiyi doğuran olayın) niteliğinin saptanması 
gerekmektedir. İşte bu aşamada davada taraflar maddî olay 
hakkında yargıcın bir kanaate ulaşmasını sağlamak üzere ola-
yın niteliğini belirlemeğe çalışırlar; bu çaba isbat sürecine iliş-
kindir. Taraflar isbat için delillerden yararlanacaklardır. 

Tarafların isbat çabası (ya da resen araştırma) sonucu 
maddî olayı saptayan yargıç, bu olayın kapsamına girdiği yasa 
hükmünü uygulayarak bir karara varır. Görüldüğü gibi isbat 
konusu, yorum süreci ile ilişkilidir. Yorum işleminde temeldeki 
maddî olaya (küçük önerme), yasa hükmü (büyük önerme) 
uygulanmak suretiyle bir sonuca, karara (vargı) ulaşır. İşte 
tüm bu süreç içinde temeldeki maddî olaym (vergiyi doğuran 
olay, küçük önerme) niteliğinin saptanması isbat eyleminin ko-
nusu olmaktadır; isbat eyleminde ise delillerden yararlanılır. 
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Yükümlünün hakları İle hazinenin çıkan arasındaki denge açı-
sından duyarlı bir konu olan isbatm vergi hukuku bakımından 
işlevini böylece belirttikten sonra bu hukuk dalında isbat ve delil 
konularını, özelliklerini Vergi Usul Kanunu ve İdari Yargılama 
Usulü Kanunu hükümleri çerçevesinde inceleyebiliriz. 

Eskiden vergi mevzuatımızda isbata ilişkin herhangi bir 
genel hüküm yer almamaktaydı; yakın tarihte Vergi Usul Ka-
nununda yapılan değişiklikle, isbat ve delil hakkında kurallar 
öngörülmüş bulunmaktadır. Vergi Usul Kanununun isbata iliş-
kin yeni hükmüne göre, "İsbat: Vergilendirmede vergiyi doğu-
ran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas-
tır. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin ger-
çek mahiyeti yemin hariç her türlü delille isbatlanabilir. Şu 
kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabiî ve açık bulun-
mayan şahit ifadesi isbatlama vasıtası olarak kullanılamaz. 
İktisadî, ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine gö-
re normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması 
halinde isbat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir" (m. 3/B, 
2365 sayılı kanunla değişik şekli). Yukanya alman üç fıkra-
dan birincisi vergi hukukunda ekonomik yaklaşım, ekono-
mik irdeleme konusuna ilişkin hüküm getirmektedir; bu fıkraya 
göre maddî olay ekonomik niteliğine göre irdelenecektir. Do-
layısıyla olayın gerçek mahiyetinin esas tutulmasını öngören 
birinci fıkra hükmü aslında isbata değil, yoruma ilişkindir. Ayni 
bendin ikinci fıkrası vergi hukukunda delili, üçüncü fıkrası ise 
isbat yükünü düzenlemektedir. 

Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin B bendinin ikin-
ci fıkrası maddî olayın isbatmda kullanılacak delilleri saymak-
tadır. Buna göre maddî olay yemin hariç her türlü delil ile is-
batlanabilir. Görüldüğü gibi fıkra hükmü ilke olarak delil seE-
bestisi esasım benimsemiş bulunmaktadır. Eski tarihli bazı de-
ğişiklik tasanlannda ve doktrinde bu esasa yanlış olarak 'eko-
nomik delil' adı verilmektedir. Oysa ikinci fıkrada ekonomik 
delil değil, yalnız delil konusu düzenlenmiş olup kullanılacak 
deliller ile, birinci fıkraya göre olayın gerçek niteliği saptana-
caktır. 

Üçüncü fıkranın isbat yükünü düzenlediğini yukanda be-
lirtmiştik. Bu fıkradan çıkartılacak sonuçlar şöyle ifade edile-
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bilir: İlkin, hukuktaki genel kurala uygun olarak, vergi huku-
kunda da iddia sahibi iddiasını isbat ile yükümlü tutulmakta-
dır; bir olaydan kendi lehine sonuç çıkartacak olan taraf, bu-
nu isbat zorundadır. Özellikle ekonomik, ticari ve teknik icap-
lara uymayan durumlar ile olayın özelliğine göre normal ve 
olağan sayılmayan durumların iddia olarak ileri sürülmesi du-
rumunda iddia sahibi bunu isbat etmekle yükümlü tutulmuştur. 
Örneğin vergi idaresi gerçeğe uygun ticari, teknik ve ekonomik 
koşullan, normal ve mûtad durumları esas tutarak vergi tarh 
ettiğini ileri sürüp yargıcı ikna edebilirse, bu koşullara duru-
munun uymadığı iddiasmda olan yükümlü için isbat külfeti 
doğar. Bu konuda somut bir örnek olarak faizsiz ipotekli borç 
para verme işleri hakkındaki Danıştay kararlarım gösterebili-
riz. Ekonomik ve ticarî gerçeklerin bir sonucu olarak ipotek 
karşılığı borç para verilmesinde faiz alınmadığı düşünülemez. 
Faiz alınmadığım isbat, bu ekonomik gereklere uymayan ve 
normal ve mûtad olmayan bir durumun varlığını iddia eden 
yükümlüye düşecektir. Yükümlü, borçlu ile arasındaki örneğin 
yakın akrablık ilişkisini ortaya koyarak, normal olarak ikraz 
işlemlerinde faiz söz konusu olmasına rağmen olayın özelliği 
gereği faiz alınmadığım iddia ve isbat edebilir. Bunun gibi, nor-
mal olarak bir ücret karşılığı yürütülen vekâlet hizmetinde avu-
katın ücret almadığım iddia etmesi durumunda, iddiasım vergi 
mahkemesinde isbat zorunluluğu vardır. 

Vergi Usul Kanununun isbat yükü ile ilgili olarak esas tut-
tuğu ekonomik, ticarî ve teknik gerekleri daha da açmak ge-
rekirse şunlar söylenebilir: Ekonomik gerek ile içinde bulunu-
lan ekonomik ortam ve koşullar anlaşılmalıdır. Yukanda faiz-
siz kredi için verilen örnek normal ve mûtad olmayan duru-
mun yanı sıra, ekonomik gereklere aykın bir nitelik de taşı-
maktadır. Ticarî gereklerden kasıt ise ticarî örf ve âdettir. Tek-
nik gerekler de herhangi bir imalât faaliyetinde bulunması ge-
reken unsurlar ve mamûldeki özellikleri içermektedir. Örneğin 
karton kutu imalâtında belli bir fire kabulü bir teknik gerek-
tir. Bu açıklamalan toparlayacak olursak, Vergi Usul Kanunu-
nun 3 üncü maddesinin B bendi üçüncü fıkrası ekonomik, ti-
cari ve teknik gereklere değinmek suretiyle genel, objektif ko-
şullara uymayan durumlarda; olayın özelliğine göre normal ve 
mûtad olmayana değinmek suretiyle de sübjektif durumlarda 
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isbat yükünün yer değiştirmesine ilişkin düzenlemeler getir-
miş bulunmaktadır. 

İsbat yükü açısından vergi hukukunda birkısım özel du-
rumları irdelemek üzere başka örnekler de ele alınabilir. Bir 
vergi muafiyeti ya da istisnasından yararlanması gerektiğini 
iddia eden yükümlü yararlandırıcı işlemler bakımından duru-
munu isbat zorundadır; çünkü vergiyi doğuran olayın vukuu 
ile normal olarak yükümlülüğün ortaya çıkması sözkonusudur. 
İsbat yükü yalnız yükümlüler için değil, duruma göre vergi 
idaresi için de geçerli olur. Ancak yasal karinelerde isbat yükü 
yükümlüdedir. Peçeleme hallerinde olayın gerçek niteliğinin 
isbatı ile vergi dairesi yükümlüdür. Ancak peçeleme halleri ya-
salarda özel olarak düzenlenmiş ise, hilafı isbatlanabilir bir ka-
rine, yani bir âdi karine sözkonusu olduğundan, isbat yükü yer 
değiştirir; yükümlüye geçer. Kurumlar vergisinde düzenlenen 
şekliyle örtülü kazanç ve örtülü sermaye konularım bu sonun-
cuya örnek olarak gösterebiliriz. Yükümlü kurum, örtülü ka-
zanç ve örtülü sermaye iddialarının aksini isbat zorundadır. 
Eskiden Taşıt Alım vergisinden kaçınmak üzere başvurulan 
mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışların da açıkça vergi kapsa-
mına alınmasından sonra bugün böyle bir işleme girişildiğinde, 
hilâfı isbatlanamayacaktır; çünkü bu konuda kesin bir yasal ka-
rine getirilmiştir. Buna benzer bir örneği vergi suçları bakımın-
dan verebiliriz. Vergi Usul Kanununun kaçakçılıkla ilgili eski hü-
kümlerinde, bir kısım yasal ölçüler getirilip bu sınırlar aşıldığı 
takdirde kaçakçılık suçunun tekemmülü bakımından kast un-
surunun varlığının kabul edileceği öngörülmüştür. Bu düzen-
leme şekline göre belli miktarları aşan matrah eksiklikleri, 
kaçakçılık suçu için karine oluşturmakta idi; ancak yasa bu-
nun hilâfmm isbat edilebileceğini hükme bağlamıştı. Görüldü-
ğü gibi eski düzenlemede kast karinesi bir âdi karine niteliğin-
deydi. Oysa Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklerle yeni 
esaslara bağlanan kaçakçılık suçu için yine birkısım yasal mik-
tarlar ve koşullar getirilmiş olmakla birlikte, bunlar aksi isbat 
olunamaz, kesin nitelikte karineler şeklinde düzenlenmiş bu-
lunmaktadır. Ancak yasada kesin karine olarak düzenlenen du-
rumlar dışında, 344 üncü maddenin 9 uncu bendine göre her-
hangi bir şekilde, genel olarak kasden vergi ziyama sebebiyet 
verildiğinin iddia edilmesi durumunda, kast unsurunun varlı-
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ğını isbat idareye düşer. Nitekim birkısım yabancı mevzuatta 
kasdm varlığını idarenin isbatla yükümlü olduğu yolunda açık 
hükümlere rastlanmaktadır. Vergi mevzuatımızda âdi karine 
niteliğiyle yer alan diğer örnekler arasında yasal ölçüler göste-
rilebilir. Yasal ölçü uygulanması sözkonusu olduğunda, bu öl-
çünün neden altında kaldığım yükümlü isbat etmek durumun-
dadır. Bunun gibi örneğin işe başlandığına dair yasal belirti-
lerin varlığından dolayı hakkında âdi karine bulunan bir yü-
kümlü, belirtilere rağmen aslmda işe başlamadığını isbatlaya-
bilir. 

3. D e l i l 

Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin 
işlemlerin gerçek mahiyetini esas alan Vergi Usul Kanununun 
3 üncü maddesi hükmünün biçim yerine içeriği gözönünde tut-
tuğunu, bu ilkenin vergi hukukunda ekonomik yaklaşım kap-
samında olduğunu yukarıda belirtmiştik. îşte kabul ettiği bu 
ilkeye paralel olarak, Vergi Usul Kanunu gerçek mahiyetin, 
ekonomik niteliğin, yemin hariç her türlü delille isbatlanaca-
ğını öngörmek suretiyle delil serbestisini kural olarak hükme 
bağlamış bulunmaktadır. Ancak bu kurala yemin konusunda bir 
istisna getirilmektedir (VUK, m. 3/B/2). Tanık beyanları ile 
ilgili olarak getirilen bir kısıtlama ise, vergiyi doğuran olayla 
ilgisi tabii ve açık olmayan tanık ifadesinin kullanılamayacağı 
yolundadır. 

Delil serbestisi ilkesi Almanya, İngiltere ve Amerika Birle-
şik Devletleri gibi ülkelerde de geçerlidir. Vergi idaresi vergiyi 
doğuran olaya taraf olmadığı için biçimsel delil ile ilgili tedbir-
leri alamaz; bu nedenle şekli ya da maddî delil anlayışı terkedil-
miştir. Örneğin bizde Vergi Usul Kanununun vergi incelemesi 
ile ilgili 134 üncü maddesi eskiden "Vergi incelemelerinden 
maksat; defter, hesap ve kayıtlara dayanarak ödenmesi lâzım 
gelen vergilerin doğruluğunu araştırmak, tesbit etmek ve sağ-
lamaktır" şeklinde düzenlenmişti; 1981 yılında yapılan değişik-
likler sırasında, Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesine pa-
ralel olarak 134 üncü madde hükmü de şu şekli almıştır: "Ver-
gi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğru-
luğunu araştırmak, tesbit etmek ve sağlamaktır". Nitekim Ver-
gi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin 6 ncı bendi uyarınca, 
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tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin 
gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması re'sen ver-
gi tarhı nedeni sayılmaktadır. Böylece biçimsel sınırlar kaldı-
rılmış olmaktadır; idare işlemin doğruluğunu isbat için her 
türlü delil kullanabilecektir. İdare çoğu kez vergiyi doğuran 
olayla hiç ilişkili bulunmadığı için, yükümlülerin düzenledik-
ler defter, kayıt ve belgelerin gerçek olmadığının serbest ola-
rak kanıtlanabilmesi bir zorunluluğun ifadesidir. Eski uygu-
lama döneminde, biçimsel delillerin yanı sıra örneğin tanık be-
yanlarının da birkısım Danıştay kararlarında esas alındığı gö-
rülmüştür. 

Vergi hukukunda ekonomik yorum ile birlikte delil ser-
bestisi ilkesinin de kabulünün yükümlü aleyhine olacağı yo-
lunda görüşler vardır. Ancak delil serbestisi ilkesi idare için 
olduğu kadar yükümlüler bakımından da geçerlidir; bu neden-
le bir bakıma işlemin haksızlığını isbat açısından yükümlülerin 
de daha geniş olanaklara kavuştuğu söylenebilir. Kuşkusuz bu 
konuda asıl etkili unsur, vergi yargısında delillerin hukukî de-
ğerlendirmesini yapacak olan vergi mahkemesidir. 

Vergi hukukunda kullanılabilecek delilleri burada kısaca 
inceleyelim. Yeminin delil olamayacağı yukarıda belirtilmişti. 
Tanıklık ilke olarak vergi hukukunda geçerli bir delildir; ancak 
tanık beyanları bakımmdan 'olayla tabiî ve açık ilgi bulunması' 
koşulunun getirildiğini daha önce belirtmiştik (VUK, m. 3/B/2). 
Bu ilginin saptanması da yargı merciinin görevi içindedir. Ör-
neğin bir müteahhidin ticarî kazancının saptanması için ondan 
daire satın alan kişilerin ifadesine, bir doktorun serbest meslek 
kazancı araştırılırken onun muayene, tedavi ve ameliyat ettiği 
hastalara başvurulabilecektir. 

Vergi hukukunda kullanılacak delillerin birkısmı yükümlü 
kesiminde oluşur. Örneğin yükümlüce yapılan çeşitli bildirim-
ler, verilen beyannameler, yükümlüye ait defter, kayıt ve bel-
geler, arama sırasında ele geçen özel notlar, mektuplar, yazış-
malar bu kategorideki deliller arasındadır. Yükümlünün yaptı-
ğı özel sözleşmelerin Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesi kar-
şısında yükümlü lehine delil değeri yoktur. Arama sırasında 
ele geçen, başkası tarafından ibraz edilen böyle bir metin yü-
kümlülerin karşılıklı denetimleri bakımından yararlı olabileceği 
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gibi yükümlü aleyhine bir delil de olabilir. Vergi idaresince 
toplanacak deliller yoklama, inceleme, arama sonuçlarını gös-
teren tutanaklar ile üçüncü kişilerin bilgi verme ödevi çerçeve-
sinde vereceği bilgilerdir. Yükümlü, bilgi toplama sırasında ida-
renin iddialarım kabul etmişse artık "ikrar" söz konusu ola-
caktır. 

Yargılama sırasında delil toplanması ile ilgili olarak üze-
rinde durulacak önemli noktalar aşağıdaki şekilde sıralanabi-
lir. Vergi yargılamasında geçerli olan re'sen araştırma ilkesi 
gereği yargı mercileri her çeşit incelemeyi kendiliğinden yapa-
bilecekleri gibi, dava sırasında her türlü evrakın gönderilmesini 
ve her türlü bilginin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yer-
lerden isteyebilirler (İYUK, m. 20/1). İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun delil ile ilgili olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa atıf yaptığı konular bilirkişi, keşif ve delillerin tes-
bitidir (İYUK, m. 31). Takdir komisyonlarının yaptığı değer-
lendirmeler kendi başlarına kesin ve yürütülmesi zorunlu idarî 
işlem niteliği taşımamaktadır. Bu saptamalar, âdi karine nite-
liği taşır; aksi yükümlüce isbatlanabilir. Özellikle bu isbat iş-
lemleri bakımından ise bilirkişiye gitme ve keşfe başvurma yol-
larından yararlanılır. 

Takdir komisyonlarının tarh işlemi öncesinde yaptığı maddî 
saptamalara, değerlendirmelere karşılık bilirkişi yargı aşama-
sında teknik bilgi ve uzmanlık isteyen konularda yargıca yar-
dımcı olmak üzere bilgi verir. İdari Yargılama Usulü Kanunu 
bilirkişi konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa açık 
atıfta bulunduğundan (m. 31) bu yasamn bilirkişi konusundaki 
hükümleri tümüyle vergi yargısında geçerli olacaktır. Olay ye-
rinde, dava konusunun bulunduğu yerde inceleme anlamına 
gelen keşif hakkında da, ayni atıf gereği, Hukuk Üsulü Muhake-
meleri Kanununun hükümleri uygulanır. Keşif ile maddi olay 
hakkında doğrudan bilgi toplanmış olur. 

Delil ile ilgili olarak İdarî Yargılama Usulü Kanununun 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa atıf yaptığı son konu 
delillerin tesbitidir (İYUK, m. 31). Delil tesbiti ile ilgili bu atıf 
dolayısıyla uygulamada karşılaşılması olası bir hukukî sorun 
ortaya çıkmaktadır. İdarî Yargılama Usulü Kanununun 53 inci 
maddesi tümüyle delillerin tesbiti konusunu hükme bağlamak-
tadır. Buna göre, vergi davası açıldıktan sonra taraflar ilgili 

242 



mahkemeden delillerin tesbitini isteyebilirler. Delil tesbiti iste-
mi ancak ilgili mahkemeye yapılabilir. Davaya bakan mahkeme 
delil tesbiti için bir naip üye görevlendirebileceği gibi bu işle-
min idarî yargı veya adlî yargı mercilerince yapılmasına da 
karar verebilir (İYUK, m. 58, f. 1, 2). Böylece Hukuk Usulü Mu-
hakemeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde delil tesbiti işlem-
leri yürütülür. Dikkat edilirse İdarî Yargılama Usulü Kanu-
nunun delil tesbiti konusunu davamn açılmasından sonraki aşa-
ma için düzenlediği anlaşılır. Asıl sorun herhangi bir dava açıl-
madan önce, örneğin yükümlünün delil tesbiti için vergi mah-
kemesine ya da özellikle adliye mahkemesine başvurup başvu-
ramayacağı noktasında düğümlenmektedir. Uygulamada bazen 
karşılaşıldığı üzere, idarenin hakkında herhangi bir ikmal tar-
hiyatma gitmesinden önce idareye karşı kendini sağlam bir du-
ruma alma düşüncesiyle yükümlülerin adliye mahkemesine baş-
vurup belli bir takvim yılındaki kazancın saptanmasını iste-
meleri söz konusu olabilmektedir. Bir yandan delil tesbiti ko-
nusunda adliye mahkemesinin genel görevine ilişkin hüküm öte 
yandan İdarî Yargılama Usulü Kanununun bu konuda Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununa yaptığı atıf konuyu tartışma-
ya müsait kılmaktadır. 

F. Vergi Yargısında Re'sen Araştırma İlkesi 

Medenî yargılama hukukunda sınırlı araştırma usulü uy-
gulanır; mahkeme tarafların iddia, delil ve def'ileriyle bağlıdır. 
Buna karşılık ceza yargılamasında olduğu gibi, idarî yargılama 
usulünde ve vergi yargısında re'sen araştırma ilkesi geçerlidir. 
Bu yargılama hukuku dallarında kamu hukukunun uygulan-
ması söz konusu olup kamu düzeninin sağlanması amaçlandı-
ğından yargıcın kendiliğinden gerek gördüğü hususları araştır-
ma yoluna gitmesi ya da nazara alması olanağı vardır. Vergi 
yargısı da idarenin hukuka bağlılığı sorunu ile yakından ilgi-
lendiğinden tüm toplum çıkan, dolayısıyla kamu düzeni ile 
doğrudan ilişkilidir. 

Re'sen araştırma usulünde yargıç vicdanî kanaatine göre 
tesis edeceği hüküm ile kamu düzenini korumağa çalışır; vic-
danî kanaate ulaşırken yargıcın taraflann iddia ve istemleri 
ile bağlı tutulmaması gerekmektedir. Medenî yargılama hu-
kuku ile en köklü farklılık bu noktada ortaya çıkmaktadır. Da-
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va bir kez açıldığında kendiliğinden yürüyüp sonuçlanır. Vergi 
yargısı mercileri önlerine gelen davada her çeşit incelemeyi 
kendiliğinden yapıp gerekli belge ve bilgileri taraflardan ve di-
ğer ilgili yerlerden isteyebilirler. Yemin hariç olmak üzere ver-
gi yargısında kabul edilen delil serbestisi ilkesi de bu esası ta-
mamlamaktadır. 

Danıştay Kanunu ve Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mah-
kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hak-
kında Kanunda re'sen araştırma esasına ilişkin herhangi bir 
hüküm yer almamaktadır. Sözkonuşu ilkenin vergi yargısında 
geçerli olduğu sonucu bir yandan bu yargılama hukuku dalı-
nın yukarıda değinilen kamusal niteliğinden, öte yandan İdari 
Yargılama Usulü Kanununun çeşitli maddelerine serpiştiril-
miş birkısım hükümlerin topluca irdelenmesinden çıkartılabil-
mektedir. Nitekim İdarî Yargılama Usulü Kanununun vergi yar-
gısı mercilerinin davalara ait her çeşit incelemeyi kendiliğin-
den yapacağı, gerek görülen belge ve bilgileri taraflardan ve 
ilgili yerlerden isteyebileceği yolundaki hükümleri ile sözkonu-
su ilke açıkça öngörülmüş olmaktadır. 
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o. 
Bölüm 

YERGİ SUÇ YE CEZALARI 

1. GENEL AÇIKLAMA 

Vergi hukukunun vergi suç ve cezalan ile ilgili alt dalma 
vergi ceza hukuku adı verilir. Vergi suçlan, devlet hazinesine 
karşı işlenen ekonomik suçlardır. Başka bir anlatımla bazı fiil-
lerin vergi suçu olarak kabulünde ihlâl edilen menfaati "hazine 
yaran" oluşturmaktadır. Burada "hazine yaran" ile korunan 
hukuki menfaat olarak "kamu yararı" özdeşleşmektedir. Vergi 
suç ve cezalan ile izlenen amaç, vergi yasalannm gereklerinin 
zamanında ve kurallara uygun yerine getirilmesidir. Vergi 
borçlannın zamamnda ve eksiksiz ödenmesi gerçekleştirilerek 
bir yandan hazinenin vergi kaybı önlenmekte öte yandan kamu 
hizmetlerinin finansmanı için gerekli fonlar yeterli ölçüde top-
lanmak suretiyle en genel amaç olarak kamu yaran sağlan-
mış olmaktadır. 

Vergi ceza hukukuna ilişkin kurallar esas olarak Vergi 
Usul Kanununda düzenlenmiştir. Bu düzenlemede vergi ödevi 
ilişkisinin gereklerinin yanı sıra ceza hukuku ilkeleri de göz 
önüne alınmıştır. Vergi suç ve cezalannda yasallık ilkesi sert ve 
belirgin biçimde kendini gösterir. Kıyas yasağı da bu alanda da-
ha açık bir anlam kazanır. 

Vergi ceza hukukunun suç kabul ettiği fiiller topluca göz-
den geçirildiğinde, ceza hukuku öğretisinde (doktrininde, teori-
sinde) yapılan tasniflere (bölümlemelere) paralel olarak, bun-
lardan bir kısmının zarar suçu diğerlerinin ise tehlike suçu 
niteliği taşıdığı görülebilir. Kaçakçılık, ağır kusur ve kusur 
fiillerini korunan menfaat için zarann ortaya çıktığı zarar suç-
ları kategorisinde düşünebiliriz. İleride görüleceği gibi bu suç 
türlerinde, korunan menfaat yani hazine menfaati, "vergi kay-
bı" şeklinde bir zarara uğramaktadır. Buna karşılık tehlike 
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suçlan kategorisinin örnekleri olarak sayabileceğimiz kaçak-
çılığa teşebbüs ve usulsüzlük fiillerinde ise, hazine ileride kar-
şılaşabileceği bir zarara, "vergi kaybı olasılığına" karşı korun-
maktadır. 

Vergi Usul Kanununun düzenlediği suç ve cezalann bir 
kısmı yalnız vergi hukukunu ilgilendirmekte olup bunlarda 
fiil ve yaptıran idarî usullerle saptanır. Vergi dairesi tarafın-
dan suç olarak saptanan fiil için hiçbir yargısal karara gerek 
olmadan yine vergi dairesince yani idarî bir merci tarafından 
ceza kesilir. 

Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinin 7-9 uncu bent-
lerinde sayılan kaçakçılık suçları, ağır kusur, kusur ve usul-
süzlük suç ve cezalan anlatılan kategoriye giren örneklerdir. 
Bu suçlann cezalandmlmasında idare bir bakıma hem taraf 
hem de yargıç işlevi görmektedir. Vergi idaresi kestiği ceza 
üzerinde tasarrufta bulunabilir; örneğin ceza miktarı için uz-
laşabilir, işlemde hata varsa düzeltebilir. Gerçek bir ceza üze-
rinde hiçbir idarî mercinin bu tür yetkileri olamaz. Oysa vergi 
ceza hukukunda, idare bir yana, ceza muhatabının bile tasar-
rufta bulunabildiği özel bir durum düzenlenmiştir: Vergi Usul 
Kanununun 376 nci maddesi dileyen ceza muhataplanna ceza 
miktanmn 2/3 ü veya 1/4 ü üzerinde söz sahibi olabilecekleri 
otomatik bir indirim mekanizmasını öngörmektedir. Tüm bu 
özellikler gözönünde tutulduğunda anılan vergi suçlarını "idari 
kabahat", bunlara ilişkin cezalan ise "idari yaptıran" şeklin-
de nitelendirmek yanlış olmayacaktır. Vergi cezalannm ger-
çek ceza olduklan, faiz niteliği taşıdıklan ya da her ikisini de 
içermek üzere karma bir yapıya sahip bulunduklan yolunda 
doktrindeki çeşitli görüş ve tartışmalan anıp söz konusu fiilleri 
idarî kabahat ve bunlara ilişkin cezalan da idarî yaptınm ka-
bul ettiğimizi tekrarlamakla yetineceğiz. 

Vergi Usul Kanununun öngördüğü birkısım başka fiiller 
ise ceza hukuku anlamında da suç oluştururlar; bunlann sap-
tanması ve yaptınm uygulanması ceza mahkemesinin görev 
alanına girer. Bu suçlarda hürriyeti bağlayıcı ceza uygulana-
bilir. Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinin 1-6 nci bent-
lerinde açıklanan kaçakçılık suçlan ile 357 nci maddede açık-
lanan kaçakçılığa teşebbüs suçlan ve 361-363 üncü maddelerde 
yer alan bilgi vermekten çekinme, vergi mahremiyetinin (giz-
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liliğinin) ihlali, yükümlünün özel işlerini görme suçları bu ikin-
ci kategorinin önemli örnekleridir. Ceza mahkemesinin hapis 
cezasını gerektiren bu suçlarda görevli olması kişiler yönünden 
bir güvence oluşturmaktadır. 

Vergi ceza hukuku kapsamındaki suç ve cezaların özellik-
lerini aşağıda "malî nitelikli suç ve cezalar" ve "ceza hukuku 
anlamında suç ve cezalar" başlıkları altında iki ayrı kategoride 
inceleyeceğiz. Bu fiiller ve yaptırımların teknik ayrıntılarına 
girmeden önce tümü açısından geçerli belli hususlarda bazı 
genel yargılan sıralamak istiyoruz. 

İster malî nitelikli ister ceza hukuku anlamında suç olsun, 
fiil sonucu vergi kaybı ortaya çıktığı takdirde yaptınm ağırlaş-
maktadır. Ayni eğilim fiilde kasd unsurunun bulunduğu du-
rumlar için de gözlemlenebilir. Belli suçların oluşmasında ya-
sal (kesin) karineler geçerlidir. Suçlann belli tasnifleri birlikte 
gözönünde bulundurulduğunda öngörülen yaptırımlar şöyle be-
lirlenebilir : Zarar suçu niteliğindeki malî suçlarda (VUK. m. 
344/7-9 daki kaçakçılık fiilleri, ağır kusur ve kusur suçları) yap-
tınm parasaldır. Tehlike suçu niteliğindeki malî suç örneğini 
oluşturan usulsüzlük fiilinde de parasal yaptınm sözkonusu 
olur. Zarar suçu kategorisinde yer alan ceza hukuku anlamın-
da suç niteliğindeki fiiller için (VUK. m. 344/1-6 daki kaçakçı-
lık fiilleri) malî cezamn yanı sıra hürriyeti bağlayıcı ceza da 
uygulanır. Buna karşılık ceza hukuku anlamındaki suçlardan 
tehlike suçu kategorisinde yer alan kaçakçılığa teşebbüs fiili 
için öngörülen yaptınm hürriyeti bağlayıcı cezadır. 

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri gözden geçirildi-
ğinde, genel ceza hukukunun iştirak, teşebbüs, tekerrür, içtima, 
suçun maddî ve manevî unsurlan gibi kavramlanna vergi ceza 
hukukunun da yer verdiği görülür. Vergi aslım ve vergi cezası-
nı sona erdiren (ortadan kaldıran) nedenlerin büyük çoğunlu-
ğu her iki kamu borcu türü için ortak olmakla birlikte bazı 
nedenler yalnız cezalar bakımından geçerlidir (Ölüm, af, VUK. 
m. 376 ya göre indirim). Öte yandan vergi ceza hukukunda ce-
zayı ortadan kaldıran nedenlerin yanı sıra konunun özelliği ge-
reği suçun ve suçluluğun doğmasına engel olan ayn nedenler 
de bulunmaktadır (yanılma, pişmanlık, mücbir sebeb). Vergi 
borcu bakımından yalnız yükümlüler ve sorumluların vergi dai-
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resine muhatap olmalarına karşılık, vergi ceza hukuku somut 
bir vergi borcu ile doğrudan ilgisi bulunmayan üçüncü kişilere 
de bazı şekli ödevlere uyma görevini yükleyip yaptırımları dü-
zenlemektedir (bilgi vermeme, vergi mahremiyetinin ihlâli gibi). 

II. VERGÎ SUÇ VE CEZALARININ ÇEŞİTLERİ 

A. Mali Nitelikli Suç ve Cezalar 

Vergi Usul Kanununun vergi suçu olarak düzenlediği bir-
kısım fiillerin yaptırımı sadece parasaldır; yaptırımları idare ta-
rafından saptanan ve uygulanan bu fiiller, vergi hukuku an-
lamında suç oluşturur. Bu gruba giren başlıca vergi suçları ka-
çakçılık, ağır kusur, kusur ve usulsüzlüktür. 

1. K a ç a k ç ı l ı k 

Vergi Usul Kanunu (m. 344, bent 7-9), hangi fiillerin yalnız 
parasal cezayı gerektiren kaçakçılık suçunu oluşturacağını hük-
me bağlamıştır. Kaçakçılık suçunun kurucu öğesi vergi kaybı-
na (ziyama) neden olmaktır. Vergi kaybı ise yükümlünün ve-
ya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında ye-
rine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi nedeniyle vergi-
nin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk 
ettirilmesi anlamına gelir (VUK, m. 341). Aşağıda belirtilen fiil-
lerle vergi kaybına neden olunduğu takdirde kaçakçılık suçu 
işlenmiş sayılacaktır: 

a. Beyan esasına dayanan yükümlülüklerde beyanname 
verme süresi ve ek süre (veraset ve intikal vergisinde) geçtiği 
halde ticari, zirai ve mesleki kazanç sahiplerinin kazançları ile 
ilgili faaliyetlerinin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması, 

b. Beyan üzerinden alman vergilerle ilgili olarak yıllık 
beyannamelerde (münferit ve özel beyannameler dahil) toplamı 
150.000 lira, diğer beyannamelerde (muhtasar beyanname, katma 
değer vergisi beyannamesi vb.) toplamı 30.000 liradan az olma-
mak üzere, beyannamede yazılı vergi matrahının % 10 unu aşan 
bir miktarın noksan bildirilmesi kaçakçılık suçunu oluşturur. 
Örneğin bir gelir vergisi yükümlüsü 1983 yılında serbest meslek 
faaliyeti sonucunda 900.000 lira gelir elde ettiği halde beyan-
namesinde 700.000 lira matrah göstermişse kaçakçılık suçunu 
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işlemiş olur. Çünkü beyannamede noksan gösterilen 200.000 lira, 
gerek 150.000 liranın, gerek beyannamede gösterilen 700.000 lira 
matrahın % 10 u olan 70.000 liramn üzerindedir. 

' c. Yukarıda belirtilen hallerde kaçakçılık suçunun işlen-
mesi, kesin yasal karinelere bağlanmıştır. Bu haller dışında 
kasden vergi kaybına neden olunması durumunda da kaçakçılık 
suçunun işleneceği yasada hükme bağlanmıştır (VUK, m. 344/9). 
Yükümlünün veya sorumlunun kasden vergi kaybına neden ol-
duğunu isbat vergi idaresine düşmektedir. Ancak acaba burada 
kasıt öğesinin gerçekleşmesi bakımından genel kasdın varlığı 
yeterli olacak mıdır; yoksa özel kasd mı aranacaktır? Başka bir 
deyişle failin fiilini bilerek ve isteyerek iradesi ile işlemesi yeterli 
midir? Bunun yanı sıra vergi kaçırmaya yönelen özel bir irade-
nin varlığı da gerekli midir? Şimdiye dek vergi yargısı organla-
rının bu konuya ışık tutacak bir içtihadına rastlayamadık. Biz bu 
konuda idarenin genel kasdm varlığını kanıtlamasını kaçakçılık 
suçunun işlenmesi bakımından yeterli görüyoruz. 

Kaçakçılık suçunun cezası kayba uğratılan verginin üç 
katıdır (VUK. m. 345, f. 1). Bunun yanı sıra doğal olarak, kayba 
uğratılan vergi miktarı da ceza ile birlikte failden alınacaktır. 

2. A ğ ı r k u s u r 

Vergi Usul Kanunu, kaçakçılık suçuna göre daha hafif ola-
rak nitelendirdiği birkısım fiilleri ağır kusur suçu olarak hük-
me bağlamıştır (Mükerrer m. 347). Eskiden yasada yer alma-
yan bu suç türü kaçakçılık ve kusur suçları arasında eski dü-
zenlemeye göre varolan büyük boşluğu doldurmak üzere siste-
me alınmıştır. Yükümlü veya sorumlu ağır kusur suçunda da 
vergi kaybına neden olmaktadır. 

a. Beyan üzerinden alman vergilerle ilgili olarak yıllık 
beyannamelerde (münferit ve özel beyannameler dahil) top-
lamı 50.000 lira, diğer beyannamelerde (muhtasar beyanname, 
katma değer vergisi beyannamesi vb.) toplamı 10.000 liradan az 
olmamak üzere beyannamede yazılı vergi matrahının % 10'unu 
aşan bir miktarın noksan bildirilmesi halinde ağır kusur suçu 
işlenir. Örneğin bir tacirin bir yıllık ticari faaliyet sonucunda 
500.000 lira safi kâr elde ettiği saptanmasına rağmen, gelir ver-
gisi beyannamesinde bu gelirin 440.000 lirasım beyan ettiği an-
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laşılmışsa ağır kusur suçu işlenmiş olur. Çünkü, beyanname-
de noksan gösterilen 60.000 lira bir yandan 50.000 liralık sınırın, 
diğer yandan da beyannamede bildirilen 440.000 lira matrahın 
% 10'u olan 44.000 liranın üzerindedir. Ağır kusur suçu için de 
kaçakçılık suçunda olduğu gibi beyannamede gösterilen vergi 
matrahının % 10 unu aşan bir tutarın noksan olması koşulu-
nun aranması bu suçun alanım önemli ölçüde daraltmaktadır. 

b. Vergilendirme dönemi ve tarh zamanı geçtiği halde 
götürü ticaret ve götürü serbest meslek erbabının kazançları 
ile ilgili faaliyetlerinin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakıl-
ması da ağır kusur suçunu oluşturur. Örneğin götürü usulde 
vergiye tabi bir ebe, işe başladığı halde, vergilendirme döne-
minin geçmesine rağmen işe başladığım vergi dairesine bil-
dirmemişse ağır kusur suçunu işlemiş olacaktır. 

c. Beyanname verme süresi geçtiği halde götürü gider usu-
lüne tabi çiftçilerin zirai faaliyetlerinin vergi dairesinin bilgisi 
dışında bırakılması, 

d. Beyanname verme süresi geçtiği halde ücret, gayrimen-
kul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve irat-
ların vergi dairesinin bilgisi dışmda bırakılması, 

e. Ticari, zirai, meslek, kazanç sahiplerinin faaliyetlerini 
vergi dairesine bildirmekle beraber, beyanname verme süresi 
ve ek süre içinde beyanname vermemeleri ağır kusur suçunun 
işlenmesi sonucunu doğurur. 

Ağır kusur suçunun cezası kayba uğratılan verginin bir 
katı tutarında vergi cezasıdır (VUK. m.349i. 

3. K u s u r 

Kaçakçılık ve ağır kusur sayılan fiiller dışındaki fiillerle 
vergi kaybına neden olmak, kusur suçunu oluşturur (VUK. 
m. 348). Kusur suçunun cezası, kayba uğratılan verginin % 
50 sidir (Mükerrer m. 349). 

4. U s u l s ü z l ü k 

Usulsüzlük suçu Vergi Usul Kanununda (m. 351), "...vergi 
kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edil-
memesi" olarak tanımlanmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi 
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kaçakçılık, ağır kusur ve kusur suçlarında "vergi kaybı" öğesi 
bulunduğundan bu suçlar "zarar suçu" olarak nitelendirilebilir. 
Sözkonusu suçların işlenmesi sonucunda devlet hazinesi bir 
zarara uğramaktadır. Oysa usulsüzlük suçunda henüz bir vergi 
kaybı meydana gelmediği için "tehlike suçü"nun varlığından 
sözedilebilecektir; çünkü vergi yükümlüsü veya vergi sorum-
lusu vergi yasalarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine aykırı 
davranarak vergi kaybı için elverişli bir ortam yaratmaya ça-
lışmaktadırlar. 

Vergi Usul Kanunu usulsüzlük suçunu, fiillerin ağırlığına 
göre iki derece üzerinden tek tek saymış (m. 351, 352) ve bun-
lara ilişkin cezaları 125-6000 lira arasında saptamıştır (VUK. 
Ek Geçici m. 8). Örneğin vergi beyannamelerinin yasal süre 
ve ek süreler içinde verilmemiş olması birinci derece usulsüz-
lük suçu sayılmıştır. Kuşkusuz beyannamenin verilmemiş ol-
ması, vergi kaybı doğurduğu takdirde usulsüzlük suçu değil, 
fiilin özelliklerine göre kaçakçılık, ağır kusur veya kusur su-
çunu oluşturacaktır. Beyannamenin zamanında verilmemesi 

vergi kaybı doğurmadığı takdirde (Örneğin, yükümlünün be-
yanname vermek zorunda olmasına rağmen, zarar etmesi ya 
da genel indirimin altında gelir elde etmesi gibi), usulsüzlük 
suçunun işlenmesi söz konusu olabilecektir. Aynı şekilde Vergi 
Usul Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerden her-
hangi birinin tutulmamış olması, defterlerin ve belgelerin ver-
gi incelemesi yapılmasına olanak vermeyecek derecede noksan, 
usulsüz veya karışık olması, işe başlamanın zamanında bildi-
rilmemesi vb. fiiller birinci derecede usulsüzlük suçunu oluş-
turmaktadır. Vergi karnesinin süresinin sona ermesinden iti-
baren onbeş gün içinde alınmaması, hesap ya da işlemlerin doğ-
ruluk veya açıklığını bozmamak koşuluyla bazı evrak ve bel-
gelerin bulunmaması ya da ibraz edilmemesi vb. fiiller ise ikin-
ci derecede usulsüzlük sayılmıştır. Vergi Usul Kanunu genel 
usulsüzlük suçları olarak da adlandırılan birinci ve ikinci de-
recede usulsüzlük suçlarının yanı sıra fatura, gider pusulası, 
müstahsü makbuzu ile serbest meslek makbuzunu vermeyen 
ve almayanlara; günlük kasa dfefteri, günlük perakende satış 
ve hasılat defteri ve serbest meslek kazanç defterini işyerlerin-
de bulundurmayanlara, bu defterlere düzenli kayıt yapmayan-
lara; levha asma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere; damga 

253 



V 

pullamu usulüne uygun olarak iptal etmeyenlere vb. (m. 353-
356) özel usulsüzlük cezaları verilmesini hükme bağlamıştır. 

B. Ceza hukuku Anlamında Suç ve Cezalar 

1. K a ç a k ç ı l ı k 

Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi (bent 1-6), bir-
kısım vergi suçlarının mali cezanın yanı sıra ceza mahkemele-
rinde de yargılanarak hürriyeti bağlayıcı ceza ile de cezalan-
dırılmasını hükme bağlamıştır. Bu fiiller eskiden yasada "hileli 
vergi suçu" adı ile ayrı bir tür olarak düzenlenmişti. Sözkonusu 
suçlarda yükümlü, sorumlu ve bunların suçlarına iştirak eden-
ler hileli birkısım davranışlarla vergi kaybına neden olmakta-
dırlar. Sözkonusu fiilleri ana çizgileri ile belirtebiliriz: 

a. Vergi yasalarına göre tutulması zorunlu olan defterle-
re kaydı gereken hususları vergi matrahını azaltacak şekilde 
tamamen veya kısmen diğer defter veya kâğıtlara kaydetmek 
başka bir deyişle çift defter kullanmak, 

b. Sahte veya içeriği bakımından yanıltıcı belgeler düzen-
lemek veya bunları bilerek kullanmak, 

c. Belgeleri tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan belge 
ve senetler düzenlemek veya bunları bilerek kullanmak, 

d. Defter kayıtlarım tahrif etmek, mevcut olmayan kim-
selere defterlerde hesap açmak, hesap ve muhasebe hileleri 
yapmak, 

e. Defter sayfalarını yok ederek yerlerine başka yaprak-
lar koymak veya hiç yaprak koymamak, 

f. Defter ve belgeleri yok etmek veya gizlemek. 

Eu tür kaçakçılık suçlarında, fiilin kamu düzenini ihlâl ni-
teliği daha ağır bastığı için kaçakçılık için öngörülen, kayba 
uğratılan verginin üç katı tutarında para cezasından başka 
üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir; aynı süre ile meslek, 
sanat ve ticaret icrası için yasaklamaya hükmolunur (VUK. 
m. 359). 
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2. K a ç a k ç ı l ı ğ a t e ş e b b ü s 

Vergi Usul Kanununun 358 inci maddesine göre, hürriyeti 
bağlayıcı cezayı gerektiren kaçakçılık suçunu oluşturan fiilleri 
(VUK. m. 344/bent 1-6) veya bir defadan fazla fatura ve ben-
zeri belgeleri düzenlememe fiilleri vergi tarhı için yasada be-
lirtilen sürenin (beyanname verme süresi) başlamasından önce 
ortaya çıkartılan kişiler, kaçakçılık suçuna teşebbüs etmiş sa-
yılırlar. Henüz bir vergi kaybı ortaya çıkmamış olduğundan 
bu kişiler yalnız bir aydan bir yıla kadar hapis cezası ile ce-
zalandırılırlar; ayrıca aym süre ile meslek, sanat ve ticaret ic-
rasından yasaklanırlar. Kaçakçılığa teşebbüs suçunda da usul-
süzlük suçunda olduğu gibi, "vergi kaybı" öğesi bulunmamak-
tadır; dolayısıyla bu suç da tehlike suçu niteliğindedir. 

Tüzel kişilerde ehliyet ve temsil konusunda değindiğimiz 
bir konuya bunda vergi ceza hukuku açısından tekrar eğil-
mekte yarar görüyoruz: Vergi Usul Kanununun 333 üncü mad-
desinde, tüzel kişiler bakımından hapis cezasım gerektiren bir 
suç işlendiği takdirde tüzel kişinin hürriyeti bağlayıcı cezaya 
çarptırılması olanağı bulunmadığından bu yaptırımın kanunî 
temsilcilere uygulanacağı öngörülmektedir. Anılan hüküm ka-
çakçılık (VUK. m. 344/1-6) ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarının 
işlenmesi halinde, tüzel kişilerde yönetici organ sıfatıyla gö-
rev yapan gerçek kişiler açısından objektif sorumluluk esasını 
getirip getirmediği, konusunda tartışma yaratmaya elverişlidir. 
143 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği maddenin uygulan-
masında şahsî kusura, dayalı sorumluluk esasının kabul edil-
diğini açıkça belirtmektedir. Ayni esas 361 inci maddedeki para 
cezası için de geçerlidir. 

Vergi Usul Kanununun 367 nci maddesi kaçakçılık ve ka-
çakçılığa teşebbüs suçlarının cezalandırılmasında izlenecek usu-
lü hükme bağlamıştır: Yaptıkları inceleme sırasında hapis ce-
zasını gerektiren kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını 
saptayan görevliler, ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu def-
terdarlığın görüşünü alarak durumu Cumhuriyet Savcılığına 
bildirmek zorundadırlar. Cumhuriyet Savcılığı vergi dairesine 
başvurarak inceleme yapılmasını ister. Bu durumda kamu da-
vasının açılması, inceleme sonucunun bildirilmesine ertelenir. 
Mali cezalarla, ceza yargılaması sonucunda verilecek cezalar-

255 



da yetkili organların kararlan (birinci halde vergi dairesinin 
ikinci halde ceza mahkemesinin) birbirini etkilemez. 

3. V e r g i m a h r e m i y e t i n i n i h l â l i s u ç u 

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine göre vergi mua-
meleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar, vergi mahkeme-
leri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar, 
vergi yasalanna göre kurulan komisyonlara katılanlar, vergi 
işlerinde görev alan bilirkişiler görevleri dolayısıyla yükümlü-
nün ve yükümlü ile ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve 
hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya 
mesleklerine ilişkin olarak öğrendikleri sırları ya da gizli kal-
ması gereken diğer hususlan ifşa edemezler; kendilerinin ve 
üçüncü kişilerin yaranna kullanamazlar. Sözkonusu yasak bu 
kimseler görevlerinden aynlsalar da devam eder. Bu hükme 
uymayanlara Türk Ceza Kanununun 198 inci maddesinde ya-
zılı cezamn (üç aya kadar hapis) iki katı hükmolunur. Bu ceza 
iki aydan az olmayacaktır. Suçlan tekerrür edenler artık dev-
let hizmetinde kullanılamaz (VUK. m. 392). 

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi (f. 3, 4), vergi gü-
venliğini sağlamak amacıyla geîir ve kurumlar vergilerinin 
ilanı ile levha asma zorunluluğunu hükme bağlamıştır. Bu hü-
kümler vergi mahremiyeti ilkesine yasa ile getirilmiş istisna 
niteliğindedir; bununla beraber açıklanan bu bilgiler ele alı-
narak yükümlülerin haysiyet, şeref ve haklanna tecavüz edil-
diği takdirde Türk Ceza Kanununun 480, 481 ve 482 nci mad-
delerindeki cezalar (üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile 
para cezası) üç misli olarak hükmolunur. Görüldüğü gibi bu 
ceza hükümleri vergilendirme işlemlerinde yükümlülerin gü-
venliğini sağlamaya yönelmektedir. 

4. Y e t k i l i m a k a m v e m e m u r l a r a b i l g i 
v e r m e m e s u ç u 

Vergi Usul Kanununun 148 inci maddesine göre kamu ida-
re ve müesseseleri, yükümlüler veya yükümlülerle ilişkide bu-
lunan diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığının veya 
vergi incelemesi yapmağa yetkili olanlann isteyecekleri bilgi-
leri vermek zorundadırlar. Bu bilgileri çekinme nedenleri ol-
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maksızın vermeyenlerle ölüm ve intikal olaylarım bildirmek 
zorunda olan memurlar (sulh yargıçları, icra, tapu, nüfus me-
murları, mahalle ve köy muhtarları, konsoloslar VUK. m. 150), 
bu görevlerini yerine getirmedikleri takdirde ceza mahkeme-
lerinde para cezası ile cezalandırılırlar. 

5. Y ü k ü m l ü l e r i n ö z e l i ş l e r i n i y a p m a s u ç u 

Vergi Usul Kanununun 6 ncı maddesi (son fıkra), vergi iş-
lerinde görevli olan devlet memurlarının, vergi mahkemelerin-
de, bölge idare mahkemelerinde ve Danıştayda görevli olan-
ların yükümlülerin vergi yasalarının uygulanması ile ilgili he-
sap, yazı ve diğer özel işlerini ücretsiz de olsa yapmalarım ya-
saklamaktadır. Bu yasağa aykırı davrananlar Türk Ceza Ka-
nununun 240 mcı maddesi uyarınca (6 ay - 3 yıl) cezalandırı-
lırlar (VUK. m. 363). 

III. VERGİ SUÇ VE CEZALARINA İLİŞKİN GENEL 
KURALLAR 

A. İştirâk (Katılma) 

Ceza hukukunda iştirâk, bir kişi tarafından işlenebilecek 
bir suçun, birden çok kişi tarafından işbirliği halinde işlenme-
sidir. Vergi Usul Kanunu iştiraki üç maddede (m. 338, 346, 347) 
kaçakçılık suçu bakımından düzenlemiştir: 

1. A s l i m a d d i i ş t i r â k 

Vergi Usul Kanununun 338 inci maddesine göre, ayrı ayn 
maddi çıkar gözetmek koşuluyla birden çok kişi kaçakçılık yap-
tıkları veya kaçakçılığa teşebbüs sayılan fiilleri irtikap ettikleri 
veya doğrudan doğruya beraber işledikleri takdirde her biri 
hakkında, iştirâk ettikleri suçlar için bu yasada öngörülen ce-
zalar uygulanır. 

2. A s l i m a n e v i i ş t i r â k 

Vergi Usul Kanununun "teşvik" başlığını taşıyan 346 ncı 
maddesine göre, bir yükümlüyü veya vergi sorumlusunu ka-
çakçılık suçunu işlemeye azmettirenlere işlenen fiiller için yü-
kümlüye veya sorumluya uygulanacak ceza aynen uygulanır. 
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Ceza hukukunda azmettirme, suç işletme düşüncesini ortaya 
çıkartarak suçun işlenmesine neden olmak anlamına gelmek-
tedir. 

3. Fer ' i m a d d i i ş t i r a k 

Vergi Usul Kanununun 347 nci maddesi, "yardım" başlığı 
altında fer'i maddi iştiraki hükme bağlamaktadır. Buna göre, 
kaçakçılık olduğunu bildiği bir fiilin işlenip tamamlanmasını 
fiili ile kolaylaştıranlara bundan ayrı bir çıkar gözetmedikleri 
takdirde, bu fiiller için yasada öngörülen cezaların dörtte biri 
kesilir veya hükmedilir. Bu yardım, hapis cezasım gerektiren 
kaçakçılık fiillerinin işlenip tamamlanması amacıyla yapılmış-
sa bu fiiller için öngörülen cezanın yansa hükmolunur. Feri 
maddi iştiraki asli maddi iştirakten ayıran ölçüt "ayrı bir çıkar 
gözetmek" tir. Örneğin, bir işletmenin muhasebecisi kaçakçılık 
olduğunu bildiği fiili normal ücretinin dışında bir maddi 
çıkar karşılığında yapmışsa aslî maddi iştirak içinde sayılacağı 
halde, aynı fiili normal ücretinin dışında maddi bir çıkar sağ-
lamaksızm yapmışsa kaçakçılık suçunda yardım etmiş (fer'i 
maddi iştirak) sayılacaktır. 

B. Tekerrür 

Tekerrür daha önce suç işleyen ve cezası kesinleşen bir kim-
senin belirli bir süre içinde yeniden suç işlemesi halinde ceza-
sının arttırılması sonucunu doğuran bir nedendir. 

Vergi Usul Kanununun 339 uncu maddesine göre kaçak-
çılık, ağır kusur, kusur veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen 
ve cezası da kesinleşen bir kimse aynı neviden bir fiili cezanın 
kesinleştiği tarihi izleyen yılın başından başlamak üzere ka-
çakçılık, ağır kusur ve kusurda beş, usulsüzlükte iki yıl içinde 
tekrar işlerse cezası kaçakçılıkta yarısı, ağır kusur ve kusurda 
üçte biri, usulsüzlükte, dörtte biri oranında arttırılır. Görüldü-
ğü gibi Vergi Usul Kanunu, tekerrür nedeniyle cezanın artırı-
labilmesi için sonradan işlenen suçun aynı neviden olması ko-
şulunu (sınırlı tekerrür sistemi) aramaktadır. Öte yandan, suç 
ağırlaştıkça tekerrür nedeniyle arttırılacak ceza da çoğalmak-
tadır. Türk Ceza Kanununa göre tekerrür süreleri cezanın çe-
kildiği veya düştüğü tarihten itibaren başladığı halde (m. 81, 
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f. 1), Vergi Usul Kanununda bu sürenin önceki cezanın kesin-
leştiği tarihi izleyen yüm başından itibaren işlemeye başlaya-
cağı kabul edilmiştir. 

C. Birleşme 

Vergi Usul Kanununun 335 inci maddesine göre kaçakçı-
lık, ağır kusur veya kusurda cezayı gerektiren tek bir fiil ile 
başka neviden birkaç vergi kayba uğratılmış olursa her vergi 
bakımından ayrı ayrı ceza kesilir. Örneğin ödünç para verme 
işleriyle sürekli olarak uğraşan bir gelir vergisi yükümlüsü 
faaliyetini vergi dairesine bildirmemişse tek fiil ile gelir vergisi 
yanında ayrıca banka ve sigorta muameleleri vergisi ile ilgili 
yükümlülüğünü de yerine getirmemiş olacaktır. Bu durumda 
kayba uğratılan vergiler için ayrı ayrı vergi cezası kesilecek-
tir. Buna karşılık cezayı gerektiren bir fiil ile kaçakçılık ve 
usulsüzlük veya ağır kusur ve usulsüzlük ya da kusur ile usul-
süzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara ilişkin cezalardan sade-
ce miktar itibariyle en ağın kesilir. Usulsüzlük cezası kesilen 
bir fiil ile vergi kaybına da neden olunduğu sonradan anlaşıl-
dığı takdirde, daha önce usulsüzlük cezası kesilmiş olması, bu 
cezanın kayba uğratılan vergiden dolayı kesilmesi gereken ka-
çakçılık, ağır kusur veya kusur cezası ile karşılaştınlmasma 
ve noksan kesilen cezanın tamamlanmasına engel olmaz. Ör-
neğin gerçek usulde vergiye tabi bir serbest meslek erbabı faali-
yetini vergi dairesine bildirmekle birlikte beyanname verme 
süresi geçtiği halde beyannamesini vergi dairesine vermemişse 
ve vergi kaybı ortaya çıkıyorsa, hem ağır kusur (VUK. m. 345/ 
bent 5) hem de birinci derecede usulsüzlük suçunu (VUK. m. 
352/bent 1) işlemiş olacaktır. Bu durumda yükümlüye miktar 
itibariyle en ağır ceza hangisi ise o ceza kesilecektir-, koşullar 
uygun olduğu takdirde kaçakçılık suçu da düşünülebilecektir. 

Öte yandan, Vergi Usul Kanununun 337 nci maddesine gö-
re ayrı ayn işlenmiş olan kaçakçılık, ağır kusur, kusur veya 
usulsüzlüklerden dolayı ayn ayrı ceza kesilir. Görüldüğü gibi 
fiil ayrılığı durumunda cezalarda birleşme sözkonusu olmamak-
tadır. Örneğin bir yükümlü bir takvim yılında ayn ayn fiillerle 
bir kaçakçılık bir de kusur suçu işlemişse her suç için ayn ayn 
ceza kesilecektir. Bunun gibi Vergi Usul Kanunu (m. 340), bu 
yasada yazılı kaçakçılık, ağır kusur ve usulsüzlük cezalan ile 
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Türk Ceza Kanununda ve diğer yasalarda yazılı cezaların bir-
leştirilemeyeceğini hükme bağlamıştır. Vergi Usul Kanunu uya-
rınca vergi cezası ile cezalandırılan fiiller aynı zamanda Türk 
Ceza Kanununa göre de suç oluşturuyorsa vergi cezası kesil-
mesi sözkonusu yasaya göre takibat yapılmasına engel olmaz. 

IV. VERGİ SUÇLULUĞUNUN VE VERGİ CEZALARININ 
KALKMASI 

A. Vergi Suçluluğunu Kaldıran Nedenler 

1. Y a n ı l m a 

Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz genel ilkesi, vergi suç 
ve cezalarında genel ceza hukukunda olduğu gibi sert bir uy-
gulama alanı bulmamaktadır. Bunun başlıca nedeni vergi mev-
zuatının çoğu kez bu işle uğraşanların bile tam kavrayamaya-
cakları ölçüde karmaşık nitelikte bulunmasıdır. Bu anlayışın 
bir sonucu olarak Vergi Usul Kanununun 369 uncu maddesi, 
yetkili mercilerin yükümlüye yazı ile yanlış açıklama yapmış 
olmalarını, bir hükmün uygulanma biçimi konusunda yetkili 
mercilerin görüş ve düşüncelerini değiştirmiş olmalarım ya 
da bir hükme ilişkin içtihadın değişmiş olmasmı yamlma ola-
rak kabul etmiş ve vergi cezası kesilmeyeceğini hükme bağla-
mıştır. Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesinde de benzer 
bir hüküm yer almaktadır. Buna göre, yetkili makamlardan 
yazı ile alacakları izahat çerçevesinde hareket eden yükümlü-
lerin bu hareketleri cezayı gerektirse dahi ceza kesilmez. 

2. P i ş m a n l ı k ve İ s l a h 
Yükümlüler beyana dayanan vergilerde, işlemiş oldukları 

ve vergi kaybı sonucunu doğuran suçlardan pişmanlık duyma-
ları halinde, belli koşullar altmda suçluluktan kurtulabilirler. 
Bunun için yükümlülerin kaçakçılık, ağır kusur veya kusur 
suçlarını yetkili mercilere kendiliğinden dilekçe ile haber ver-
meleri gerekmektedir. Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesi 
yükümlülerin pişmanlık ve islah hükmünden yararlanabilme-
leri için birkısım ek koşulların varlığını da aramaktadır: 

a. Yükümlünün durumu bildirmesinden önce bir ihbar 
yapılmamış olmalıdır. 
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b. Yükümlünün haber verme dilekçesinden önce yüküm-
lü nezdinde bir vergi incelemesi başlamamış veya olay takdir ' 
komisyonuna intikal ettirilmemiş olmalıdır. 

c. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin haber ver-
me dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde 
verilmesi gerekir. 

d. Eksik veya yanlış yapılan beyan yükümlünün durumu 
haber verme tarihinden itibaren onbeş gün içinde tamamlanma-
lı veya düzeltilmelidir. 

e. Yükümlü tarafından haber verilen ve ödeme süresi geç-
miş olan vergiler, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için % 2 
oranında zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 
onbeş gün içinde ödenmelidir. 

Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinin son fıkrası, 
pişmanlık hükmünün emlâk vergisinde uygulanmayacağım be-
lirtmiştir. Yasa koyucu bu hükümle, kamulaştırma bedelinin 
saptanmasında tek ölçüt olmamasına rağmen, emlak vergisi 
değerini kamulaştırma olasılığına karşı yükseltmek isteyen kö-
tü niyetli yükümlülere engel olmayı amaçlamaktadır. 

3. M ü c b i r s e b e p ( z o r l a y ı c ı n e d e n ) 

Vergi Usul Kanununun 373 üncü maddesi, mücbir sebep-
lerin meydana gelmesi halinde, bu durumun kanıtlanması ko-
şuluyla vergi cezası kesilmeyeceğini hükme bağlamıştır. Daha 
önce de görüldüğü gibi mücbir sebebin süreleri durdurucu et-
kisinin yam sıra vergi suçluluğunu kaldırıcı etkisi de vardır. Bu 
son etki, mücbir sebebin failin kusurluluğunu kaldırdığı düşün-
cesinden kaynaklanmaktadır. 

B. Vergi Cezalarım Sona Erdiren Nedenler 

1. Ö d e m e 

Vergi alacaklarını olduğu gibi vergi cezalarını da sona er-
diren doğal neden ödemedir. Vergi Usul Kanununun 368 inci 
maddesine göre vergi cezalan, vergi dairelerince kesilen ceza-
ya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma sü-
resinin bittiği tarihten, dava açılmışsa vergi mahkemesi karan 
üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye 
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tebliği tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir. Görüldüğü 
gibi vergi cezalarının ödenebilir duruma gelmesi başka bir de-
yişle tahakkuku, vergi alacağının ödenebilir duruma gelmesine 
koşut düzenlenmiştir. 

2. Ö l ü m 

Vergi Usul Kanunu (m. 372), ölüm ile vergi cezasının dü-
şeceğini hükme bağlamıştır. Bu hüküm, cezaların kişiselliği il-
kesinin doğal bir sonucudur. Ölümün vergi cezalarını düşürü-
cü etkisi açısından cezanın kesinleşip kesinleşmediği değil, tah-
sil edilip edilmediği önemlidir. Vergi yargısı organları ölümle 
tahsil edilmemiş vergi cezalarının sona ereceğini kabul etmek-
tedir. Ceza hukukunda amaç, suçun cezasını failine çektirmek-
tir. Ölüm halinde murisin işlediği vergi suçlarının cezası dü-
şecektir; yoksa mirasçıların işledikleri suçların düşmesi söz ko-
nusu değildir. 

t 

3. Z a m a n a ş ı m ı 

Vergi cezalarını sona erdiren nedenlerden biri de zamanaşı-
mıdır. Gecikmiş cezanın, kendisinden beklenen işlevi gerçekleş-
tiremeyeceği düşüncesi ile vergi cezaları bakımından tahakkuk 
ve tahsil zamanaşımı kabul edilmiştir: 

a. Tahakkuk zamanaşımı: Vergi Usul Kanununun 374 
üncü maddesine göre kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaların-
da, cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını 
izleyen yılın birinci gününden başlayarak beş yıl; genellikle 
usulsüzlükte usulsüzlüğün yapıldığı yılı izleyen yılın birinci gü-
nünden başlayarak iki yıl geçtikten sonra vergi cezası kesilmez. 
Birkısım özel usulsüzlük cezalarında (VUK. m. 353, mükerrer 
m. 355) ise iki yıl yerine beş yıl zamanaşımı süresi kabul edil-
miştir. Zamanaşımı süreleri içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edil-
mesi zamanaşımı süresini keser. 

b. Tahsil zamanaşımı: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 102 nci maddesine (f. 1) göre vergi cezaları 
da vergi asılları gibi vâdelerinin rastladığı tarihi izleyen takvim 
yılından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına 
uğrar. 
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4. V e r g i c e z a l a r m d a h a t a d ü z e l t m e 
Vergi Usul Kanununun 375 inci maddesi, vergi cezalarında 

yapılan hataların vergi hatalarına ilişkin hükümlere göre dü-
zeltileceğini öngörmektedir. Vergi cezalarında hata, vergi as-
lına bağlı ojarak ortaya çıkabileceği gibi vergi aslına bağlı ol-
maksızın ondan bağımsız olarak da yapılabilir. Vergi cezala-
rmdaki hata yükümlü lehine düzeltildiği takdirde, ceza kısmen 
ya da tamamen sona erecektir. 

5. U z l a ş m a 

Daha önce incelendiği gibi uzlaşma, vergi dairesi ile vergi 
borçlusu ya da ceza sorumlusunun re'sen veya ikmalen tarh 
edilen vergilerle bunlara ilişkin cezalar üzerinde karşılıklı gö-
rüşme ve pazarlık sonucu anlaşmaya varmaları olarak yasada 
düzenlenmiştir (VUK. Ek m. 1). Uzlaşmada uzlaşılan miktar 
ölçüsünde vergi borcunun yanı sıra vergi cezası da sona er-
mektedir. 

JC . 

6. T e r k i n 

Vergi borcunu sona erdiren nedenler arasında incelediği-
miz terkin aynı zamanda vergi cezalarını da kaldıran neden-
lerden biridir (VUK. m. 115, AATUHK. m. 105). 

7. A f 

Vergi cezalan af yasaları ile de kısmen veya tamamen so-
na erebilir. Vergi Usul Kanununda af ile ilgili bir hüküm yok-
tur; ancak Türkiye'de çeşitli zamanlarda çıkartılan yasalarla 
vergi cezalan affedilmiştir. Af yasalan çoğu kez vergi cezala-
nnı affederken, affı vergi uyuşmazlıklanndan vazgeçilerek ver-
gi aslının ödenmesi koşuluna bağlamaktadır. Öte yandan af 
yasalanmn ancak belli dönemlere ilişkin vergilerle ilgili olarak 
kesilmiş vergi cezalanm kapsamına aldığı görülmektedir. Af 
yasalan, vergi incelemesinin yetersizliğinin sonuçlarını hafif-
letmektedir. Ancak sık aralıklarla politik amaçlarla af yasalan 
çıkarılması, vergi cezalannm önleyici işlevini azaltacağından 
ancak çok zorunlu durumlarda bu yola başvurulması gerek-
mektedir. 
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8. V e r g i c e z a l a r ı n d a i n d i r i m 
Vergi Usul Kanununun 376 nci maddesi vergi cezalarında 

indirim ile ilgili bir hüküm getirmektedir. Bu hükmün öngör-
düğü koşulların yerine getirilerek indirim sağlanması, vergi 
cezalarının indirim ölçüsünde sona ermesi anlamını taşımak-
tadır. 376 nci maddeye göre, re'sen veya ikmalen tarhedilen 
vergi veya vergi farkım ve vergi cezalarım yükümlü veya so-
rumlu vergi mahkemesinde dava açma süresi içinde vergi daire-
sine başvurarak vadesinde veya teminat göstererek vadenin 
bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse; kaçak-
çılık, ağır kusur veya kusur cezasının birinci defada üçte ikisi, 
daha sonra kesilen cezamn üçte biri; usulsüzlük cezasının (özel 
usulsüzlükler hariç) üçte biri indirilir. Bu hükmün amacı bir 
yandan vergi uyuşmazlıklarını azaltmak, diğer yandan da ver-
ginin hazineye girme süresini kısaltmaktır. 
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