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ÖZ 

 
TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU 

 

Devletin vergileme yetkilisi dahilinde tahsil ettiği vergiler; devlet için önemli bir 

gelir kaynağı olmakta, mükellefler tarafından ise yük olarak algılanmaktadır. Vergi 

ödemenin gelirlerinde azalışa neden olduğunu düşünen mükellefler vergiye karşı 

uyumsuzluk göstermektedirler. Mükellefler, yasalara uygun şekilde vergi ödemelerini 

ayarlayarak ya da yasalara karşı gelip vergi ödemeyerek vergi kaçırmakta ve devlet 

gelirlerinde önemli azalışlara neden olmaktadırlar.  

 

Bu çalışmada, öncelikle vergilemenin yükümlü psikolojisi üzerindeki etkileri 

üzerinde durularak vergilemeye karşı gösterilen tepkiler incelenmektedir. Türk Vergi 

Sisteminde yer alan vergi suç ve cezaları incelenerek, vergi kaçakçılığının vergi sistemi 

içindeki yeri ve olumsuz etkileri açıklanmaktadır.  

 

ABSTRACT 

 
TAX EVASION IN TURKISH TAXATION SYSTEM 

 

The taxes that the government collect them with her taxation authority become an 

important income sources for the government but also is percieved as burden by 

taxpayers. The taxpayers who think that paying tax causes to decrease in their incomes 

show inharmoniousness against the tax system. The taxpayers regulate their tax payments 

suitable for the laws or they do not pay taxes by opposing the laws and cause huge 

reduction on the government’s income. 

 

This study examines the reactions against the tax system through giving attention 

to effects of tax system on psychology of taxpayers. The importance and negatice effects 

of tax evasion in the tax system are explained with examining the tax crime and 

punishment on the Turkish Taxation System . 
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     ÖNSÖZ 
 

Devletin toplumsal rolünün artması kamu finansmanı aracı olan vergilerin en 

önemli gelir kaynağı olmasını ortaya çıkarmıştır.  Karmaşık vergi sistemi, yüksek vergi 

oranları ve cezaların etkinsizliği mükelleflerin vergi uyumunu olumsuz etkilemektedir. 

Gelirlerinde azalışa neden olan vergilere karşı mükellefler tepki göstererek vergi kaçırma 

yoluna gitmektedirler, bunu yasalara uygun  yada uygun olmayan yollarla 

yapmaktadırlar. Vergi matrahını düşük göstermek ya da hiç beyan etmemek,yasadaki 

boşluklardan faydalanarak yapılırsa vergiden kaçınma, yasa dışı yöntemlere başvurularak 

yapılırsa vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilmektedir. 

 

Türk Vergi Sisteminde Vergi Kaçakçılığı Suçu başlıklı tez, vergilemenin mükellef 

psikolojisi üzerindeki etkilerinin, Türk Vergi Sistemi’ndeki idari ve adli nitelikteki suçlar 

ve cezaların, vergi kaçakçılığı suçunun incelendiği bir çalışmadır. Vergi kaçakçılığı 

suçunun vergi hukuku içindeki yeri, suçu oluşturan hareketler ve cezaların boyutu 

incelenmiştir. Ayrıca vergilemenin psikolojik etkileri, vergilemenin amaçları ve 

mükelleflerin vergiye uyumunu etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur. 

 

Tez üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, vergilemenin mükellef psikolojisi 

üzerindeki etkileri ve mükelleflerin vergilemeye karşı tepkileri incelenmiştir. İkinci 

bölümde, Türk Vergi Sisteminde vergi suç ve cezaları, idari ve ceza hukuku bakımından 

vergi suç ve cezaları ayrımıyla incelenmiş, cezaları ortadan kaldıran nedenler ele 

alınmıştır. Son bölümde, Vergi Usul Kanununda vergi kaçakçılığı suçu, suçu oluşturan 

hareketler  ve cezalar açıklanmıştır. 

 

Bu çalışmada pek çok yazarın eserlerinden akademik kural ve ölçüler içinde 

yararlanılmıştır. Tezin vergi kaçakçılığı suçunu teorik olarak inceleyenler açısından 

yararlı olmasını dilerim. 

                                                                   

                                                                                              Efsun ŞİMŞEK 
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  3.3. BAZI YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE VERGİ KAÇAKÇILIĞI 
SUÇUNUN DÜZENLENİŞ BİÇİMİ....................................................................... Hata! 
Yer işareti tanımlanmamış. 

      3.3.1. Almanya ..................................................Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 
      3.3.2. Fransa ......................................................Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 
      3.3.3. İngiltere ...................................................Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER..........................................Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 
KAYNAKÇA .............................................................Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 
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GİRİŞ 
 
 

Vergi, devletin kamu giderlerini karşılamak üzere, vergilendirme yetkisi dahilinde, 

kişilerin sahip oldukları gelir ve malları üzerinden aldıkları ekonomik değerdir. Devlet kamu 

harcamalarını karşılayabilmek ve kanunlarla verilen diğer görevlerini yerine getirebilmek için 

çeşitli mali kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Bu kaynakların başında vergiler gelmektedir ve 

vergiler kamu gelirleri içinde önemli bir yere sahiptir. 

 

Hükümetin hedeflenen programlarını sürdürebilmesi büyük ölçüde gelirlerini 

arttırabilmesine bağlı olup; kamunun en büyük gelir kaynağını vergi gelirleri oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla yükümlüler vergilerini ödedikçe, devlet mali bakımdan güçlü olacak ve kendisinden 

beklenen hizmetleri yerine getirebilecektir. 

 

Vergiler, devlet için gerekli ve sağlıklı gelir kaynağı olma özelliği taşırken yükümlüler 

için yük niteliği taşımakta ve vergiye karşı tepki göstermelerine yol açmaktadır. Vergilemenin 

yükümlü psikolojisi üzerindeki olumsuz etkilerin en önemlisi vergi kaçakçılığıdır. Çünkü 

kazandığı gelirin bir kısmını vergi olarak devlete ödeyen yükümlüler, gelirinin azalacağı 

düşüncesiyle vergi ödemekten kaçınmakta ya da kanunlara karşı koyarak vergi ödememe yolunu 

seçmektedirler. Bu anlamda yükümlülerin vergi matrahlarını düşük göstererek ya da gizleyerek 

ödedikleri vergi miktarını en düşük seviyeye indirmeleri vergi kaçakçılığının konusunu 

oluşturmaktadır. 

 

Genel olarak vergi kaçakçılığı, vergi kanunlarına aykırı davranmak suretiyle vergi 

matrahının vergi idaresinden gizlenmesidir. Vergi kaçakçılığı, vergi gelirleri üzerinde önemli 

kayıplara yol açarak verginin etkin bir mali araç olmasını engellemekte ve kamu gelirlerinde 

önemli bir azalışa yol açmaktadır. 

 

 

Vergi kaçakçılığı, ekonomideki rekabet kaynaklarını bozmakta, gelirin yeniden dağılımı 

sağlanamadığı için toplumsal refah açısından kaynak dağılımının istenen yönde 
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gerçekleştirilmesini engellemektedir. Vergi adaletini de bozarak toplumda güven duygusunun 

zedelenmesine yol açmaktadır. 

 

Vergi kaçakçılığının yaygın olması, toplumdaki bireylerin vergi ahlakını bozarak vergi 

kanunlarına uyumun azalmasına neden olabilmektedir. Dürüst vergi yükümlülerinin vergiye 

uyumları azalabilmektedir. Vergi kaçakçılığının toplumsal refahı olumsuz yönde etkileyen bir 

olgu olması ekonomideki boyutlarının yaygınlaşmasına, büyümesine neden olmaktadır. Gerek 

mali, gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda birçok olumsuzluk barındıran vergi kaçakçılığı 

suçunun önlenmesi için öncelikle, vergi kaçakçılığına neden olan etmenler, suçun kapsamı 

bilinmelidir. 

 

Vergi ödeyen yükümlüler, ödedikleri vergilerin doğru ve sağlıklı amaçlarla 

kullanıldığından emin olmak istemekte ve burada devlete olan güven ön plana çıkmaktadır. 

Yükümlülerin gelirlerinin azalmasına neden olan ödemelerin verimli kullanıldığından kuşku 

duymamaları için devletin harcamalarını öncelikle toplumsal fayda gözeterek yapması 

gerekmektedir. Vergi bilinci düşük olan toplumda ancak eğitimle bilinç düzeyinin oluşturulması 

sağlanabilir ve vergi ödemenin sosyal sorumluluk olduğu benimsetilebilir. Yükümlülerde bilinç 

ve güvenin sağlanabilmesi, vergi idaresi personelinin yeterince eğitimli ve bilinçli olması ile 

gerçekleştirilebilir. Suç bilincinin oturduğu ve cezalarının caydırıcı olduğu etkinliğini gösterdiği 

bir toplumda suçun işlenme oranı en aza inecek ve vergiler etkin gelir kaynağı olma özelliğini 

taşıyacaktır. 

 

Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş olan Vergi Kaçakçılığı Suçu, adli vergi suçları 

kapsamındadır ve ceza mahkemeleri tarafından yargılanmaktadır. Suç kapsamındaki hareketlere 

göre cezalar da caydırıcılık içermektedir. 

 

4369 sayılı yasayla en son halini alan Vergi Kaçakçılığı Suçu, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun 359. maddesinde açıklanmıştır. Suç iki bent altında sayılan farklı hareketler 

belirtilerek birleştirilmiştir. Belirtilen kanunla yapılan en önemli değişiklik vergi kaçakçılığı 

suçunda vergi ziyaının suç unsuru olmaktan çıkartılmasıdır. 
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4369 sayılı yasayla 359. maddede belirtilen kaçakçılık suçunun oluşumunda vergi ziyaına 

sebep olmak şartı aranmamaktadır. Vergi ziyaı suçu Vergi Usul Kanunu 344. madde kapsamında 

düzenlenmiştir. 

 

Çalışmada Türk Vergi Sisteminde Vergi Kaçakçılığı Suçu üç bölümde incelenecektir. 

 

İlk bölümde, vergilerin yükümlü psikolojisi üzerindeki etkileri anlatılacak ve vergi tanımı 

yapılarak vergilemenin amaçlarından bahsedilecek ve yükümlü psikolojisi üzerindeki olumsuz 

etkileri belirtilecektir. Bu çerçevede vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı açıklanarak, vergi 

kaçakçılığını etkileyen faktörler üzerinde durulacaktır. 

 

İkinci bölümde, genel olarak Türk Vergi Sisteminde suç ve cezalar ele alınacaktır. İdari 

vergi suç ve cezaları ile ceza hukuku bakımından suç ve cezalar ayrımı yapılarak vergi 

kaçakçılığı suçunun ceza hukukundaki yeri belirtilecek ve diğer suçlara da değinilerek cezaları 

ortadan kaldıran nedenler ele alınacaktır. 

 

Üçüncü bölümde, vergi kaçakçılığı suçunun Türk Vergi Sisteminde düzenlenişi ele 

alınacaktır. Kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde vergi kaçakçılığı suçunun unsurları, suçu 

oluşturan fiiller ve cezaları açıklanacaktır. Suçun özellikleri önceki kanunlarda suçun düzenleniş 

biçimi ve son kanundaki değişiklikler kapsamında belirtilecek ve bazı ülkeler örnek verilerek 

kaçakçılık suçunun düzenleniş şekli incelenecektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
VERGİLEMENİN YÜKÜMLÜ PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 
 
Bu bölümde, genel olarak vergi kavramından bahsedilecek, vergilerin amaçları 

belirtilecek, vergilemenin olumsuz etkileri ve vergi kaçakçılığının nedenleri ile etkileri üzerinde 

durulacaktır. 

1.1. VERGİ KAVRAMI 
 

Kamu giderlerinin finansmanında başvurulan kaynakların en önemlisi olan vergi, tarihi 

ve sosyal bir kurum olup, kökeni itibariyle ‘beşeri müşterek hayat kadar eskidir’. Bireyler, siyasi 

topluluklar halini almaya başladıkları zamandan beri, kolektif nitelikteki ihtiyaçları karşılamak 

üzere toplum üyelerini vergiler yoluyla yükümlü kılma yöntemlerini aramışlardır. Fakat söz 

konusu kamusal finansman tekniklerinin niteliği ve amaçları ile iktisadi, mali ve siyasal önemi, 

yüzyıllarca süren tarihsel bir gelişim içinde köklü değişikliklere uğramıştır. Vergilemedeki bu 

değişmeler üzerinde; iktisadi ve toplumsal yapıya, devlet şekline ilişkin faktörler ile ahlaki- 

sosyolojik ideolojilerin büyük etkisi olmuştur.1 

 

Toplu halde yaşamanın bir gereği olarak doğan vergileme, toplum tarihi kadar eskidir. 

Topluluk olmanın ya da geniş ve çağdaş tabirle devlet olmanın vazgeçilmez öğelerinden biri de 

vergi toplamaktır. Vatandaşlarına hizmet sunmakla mükellef olan devletler, sundukları bu 

hizmetlerin finansmanını büyük oranda topladıkları vergilerle karşılamak durumundadırlar. 2 

 

Verginin en önemli özellikleri ‘zorunlu’ ve ‘karşılıksız’ oluşudur. İktisadi açıdan 

yapılmış vergi tanımları da bulunmaktadır:3 

19.yüzyılın başlarında David Ricardo ‘vergi, bir ülkenin sanayisinden ve toprağından 

sağlanan hasılanın devlete verilen kısmıdır. Bu kısım daima ulusun sermayesinden ve gelirinden 

                                                 
1 Salih Turhan, Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993, s. 1 
2 İbrahim Kumluca,’Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler’, Vergi Sorunları, Sayı:180, Eylül 2003, s. 91 
3 Vergi Teorisi, Hukuku ve Tekniği, (Çevrimiçi) http://www.tsrsb.org.tr, 03.03.2007 
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ödenir.’ demiştir. Örneğin gelir getirmeyen servet üzerinden de iktisadi bir güç olduğu 

gerekçesiyle vergi alınması bakımından tanımın bugün için bazı eksikleri olduğu söylenebilir. 

 

Gaston Jeze ‘vergi, belirli bir hizmet karşılığı olmamak ve geri verilmemek üzere kamu 

harcamalarını karşılamak için fertlerden cebir yoluyla alınan paradır.’ şeklinde tanımlama 

yapmıştır. Gaston Jeze’e göre modern verginin özellikleri vardır: 

 

Vergi parasal bir yükümlülüktür. 

 

Vergi karşılıksızdır. 

 

Vergi zorunlu bir ödemedir ve hukuki bir güce dayanır. 

 

Vergi önceden belirlenmiş kurallara göre alınır. 

 

Verginin amacı, kamu yararı için yapılan harcamaları karşılamaktır. 

 

Bireyler, siyasal yönden teşkilatlanmış bir toplumun üyesi oldukları, üye olmasalar da 

böyle bir toplumun içinde yaşadıkları için vergi ödemek zorundadırlar. Bu özellik, verginin 

sadece vatandaşlardan değil, toplum içinde yaşayan yabancılardan da alınmasının nedenini 

açıklamaktadır. 

 

Bu tanımlama oldukça ayrıntılıdır ancak vergilerin sadece kamu harcamalarını 

karşılamak üzere tahsil edildiği öne sürülmektedir. Günümüzde vergiler sadece kamu 

harcamalarını karşılamak için değil iktisadi ve sosyal hedeflere ulaşmak için de tahsil 

edilmektedir. 

 

Lucien Mehl, ‘vergi, devletin, yerel idarelerin ya da kamu idarelerinin kamu 

harcamalarını karşılamak amacıyla gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya kamu hukuku 

tüzel kişilerinden bunların ödeme güçlerine göre, otorite yoluyla, kesin bir şekilde ve karşılığı 

bulunmaksızın aldıkları paradır.’ şeklinde tanımlama yapmıştır. Özel hukuk tüzel kişilerinin yanı 
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sıra kamu hukuk tüzel kişilerinin de vergi ödüyor olması bakımından bu tanım günümüzdeki 

vergi tanımının kapsamına uymaktadır. 

 

1982 Anayasası 73.maddesinin ‘Vergi Ödevi’ başlıklı kısmında; ‘Herkes, kamu 

giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün 

adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri 

yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.’ şeklinde tanımlama yapılmıştır. 

 

Vergi Usul Kanunu’na göre vergiler, ‘’Herhangi bir hizmet karşılığı olmayan ve bir kamu 

tüzel kişisi tarafından varidat temin etmek üzere, kanunun vergiyi bağladığı olay ile münasebet 

halinde bulunan herkesten bir defalık ve ya, devamlı olarak alınan para ödemeleridir.’’4 Kişileri 

bir bütün olarak etkileyen ekonomik nitelikli araçlardan biri olan vergiler, bireylerin ekonomik 

davranışlarını hem doğrudan hem dolaylı olarak etkilemektedir. Vergilerin doğrudan etkisi, ya 

malların nispi fiyatlarını ya da kişilerin gelirlerini (genellikle ikisini birden) değiştirmek şeklinde 

olmaktadır. Vergilerin dolaylı etkileri ise daha karmaşıktır ve kimi zaman ekonominin işleyişini 

tamamıyla değiştirebilir. Vergilendirme sadece harcamaları değil, işgücü arzı hatta genel 

seçimlerde insanların oy verme kararını da etkilemektedir.5 

 

Değişen ve artan devlet fonksiyonlarına bağlı olarak, temel kamu finansmanı aracı olan 

vergilerin kamu gelirleri içindeki önemi giderek artmaktadır. Sürekli artış gösteren kamu 

harcamalarını karşılamak üzere, bir yandan daha çok ve etkili vergi toplama ihtiyacı doğarken, 

diğer yandan vergilerin ekonomik ve sosyal amaçlarının da gözetilmesi gereği ortaya 

çıkmaktadır. Bu durum, vergi sisteminin yapısı ile ekonomik ve sosyal yapı arasında uyum 

sağlamayı önemli kılmaktadır.6 

 

Verginin adil olarak algılanmamasına gösterilen tepkilerden biri, ödenen vergi tutarını 

azaltmaya çalışmaktır. Bunu yapmayı deneyebilecek insanların birkaç yolu vardır. En az çarpıcı 

olan yol, kişinin daha az vergi ödemek için tüketimini azaltmasıdır. Örneğin Birleşik Krallık’ ta 

kimi barış taraftarları onaylamadıkları bir harekete katkıda bulunmadıklarını hissettirmek için, 
                                                 
4 Günter Schmölders, Çev. Salih Turhan, Genel Vergi Teorisi, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1976, s. 65 
5 Cemalettin Uçak,’Vergilendirme Psikolojisi’, Vergi Dünyası, Sayı:189, Mayıs 1997, ss. 13-14 
6 Adnan  Gerçek, Mehmet Yüce, Mükelleflerin Vergiye Yaklaşımı Açısından Türk Vergi Sisteminin 
Değerlendirilmesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa, 1998, ss. 4-5 
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hükümet gelirinin askeri harcamalarda kullanılan bölümüne denk gelen kendi gelirinin bir 

bölümünü, bilerek vergiden istisna olan hayır işlerine tahsis ederler. Diğer kesim ise, vergiyi 

kaçırarak ya da diğer yöntemleri kullanarak vergi kanunlarına meydan okumaktadır.7 

 

1.2. VERGİLERİN AMAÇLARI 
 

1.2.1. Mali Amaçlar 
 

Bir vergi sisteminin en önemli işlevlerinden biri, kamu giderlerinin finansmanı için 

gerekli olan gelirleri sağlamaktır. Tarihsel gelişim içinde harç, şerefiye, mülk ve teşebbüs 

gelirleri gibi bazı kamusal gelirlerin özellikle yerel idarelerin bütçeleri açısından giderek daha 

fazla önem kazanmasına rağmen, vergilemenin bu temel fonksiyonu önemini aynen korumuştur. 

Fonksiyon, her şeyden önce yeterli ölçüde gelir sağlayabilecek bir vergisel yapıyı 

öngörmektedir. Bu nedenle, bir vergi sisteminin (özellikle kamu giderlerinin daha hızlı arttığı 

gelişmekte olan ülkelerde) milli gelirdeki artışa paralel olarak vergi gelirlerinde de artış 

sağlayabilecek pozitif bir gelir esnekliğine sahip olması gerekmektedir.8 

 

Vergilerin asıl amacı malidir; vergi randımanını, vergilemede verimliliği arttırarak vergi 

hasılatının kamu harcamalarını karşılamasını sağlamaktır. Onun için, uygulanan vergi 

politikasının gerçekçi olması, uygulanacak vergilerle bu vergilerin konuları arasında uyum 

bulunması, aynı uyumun ekonominin gelişmişlik, milli gelir düzeyi ve milli gelirin dağılımında 

da sağlanması gerekmektedir. 

 

Kamu harcamalarının yükünü topluma yayan temel araç olan vergilerin gelir sağlama 

amacına ulaşma derecesi; harcamaların vergilerle finanse edilme derecesi ile ölçülür. 9 Vergiler 

hazineye yeterli ve sağlam kaynak sağladığı ölçüde mali amacına ulaşmış olur. 

 

                                                 
7 Uçak, a.g.m, s. 22 
8 Turhan, a.g.e., s. 32-33 
9 İzzettin Önder, Türkiye’de Kamu Maliyesi, Finansal Yapı ve Politikalar, İktisat Politikası Seçenekleri;2, Tarih 
Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993, s. 30 
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Vergilerin rasyonel bir temele dayanması esastır. Mali nitelikte rasyonel bir vergilemeyi 

gerçekleştirmenin bazı şartları sağlaması gerekmektedir. İlk olarak, vergi yükü adil bir şekilde 

dağıtılmalıdır. Farklı bir ifadeyle, yüksek gelirlilerin düşük gelirlilere oranla daha yüksek 

oranlarda vergilendirilmesi (dikey adalet) ve vergi ödeme gücü açısından eşit durumda olanların 

da eşit vergilendirilmesi (yatay adalet) sağlanmalıdır. İkinci olarak vergilerin tarh ve tahsil 

giderleri asgari seviyede tutulmalıdır. Vergileme piyasada rekabet bakımından tarafsız olmalıdır. 

Piyasa etkinliğini bozmaması, yani yatırımların işgücü arzı ve tasarruf kararlarını olumsuz 

biçimde etkileyerek milli hasılanın azalmasına sebebiyet vermemesi önemli noktadır.10 

 

Kısaca vergilemenin mali amacı, vergilemeyi rekabet açısından olabildiğince tarafsız 

kılmak; olumsuz ikame etkilerini önleyerek veri bir vergi hasılatı sağlamaktır.11 

 

1.2.2. Mali Olmayan Amaçlar 

1.2.2.1.İktisadi Amaç 
 

Vergiden, devlete gelir sağlamanın yanı sıra sosyal ve iktisadi bazı amaçların 

gerçekleştirilmesi için de bir araç olarak yararlanılmasını öneren ilk iktisatçı A. Wagner’dir. 

Wagner ayrıca, kişisel girişime dayanan özel faaliyetlerin iktisadi yapı içinde yer alması 

gerektiğini kabul etmiş, ulusal ekonominin giderek bireyci organizasyondan toplumsal 

organizasyona geçmesi gerektiğine inanarak, gelirin toplumun varlıklı tabakası ile varlıksız 

tabakası arasında yeniden dağılıma tabi tutulması ve servetin ölçüsüz biçimde birikimine imkan 

verilmemesi gerektiğini savunmuştur.12 

 

Vergilemenin mali olmayan amaçları içinde; yatırımları teşvik etmek, üretim ve tüketimi 

teşvik etmek ya da kısıtlamak, ödemeler dengesini sağlamak, tasarrufu teşvik etmek, ekonomik 

istikrarı sağlamak, ekonomik yapıyı değiştirmek, gelir ve servet dağılımını düzenlemek gibi 

konular yer almaktadır. Ekonomide enflasyon ve deflasyon dönemlerinde vergiler önemli bir 

araç olarak kullanılmaktadır. Modern maliye teorisinde, konjonktürel dalgalanma zamanlarında 

                                                 
10 Özgür Biyan, Vergilemenin Nihai Niteliğinden Sapmasının Siyasal, Ekonomik ve Sosyal Nedenleri, (Çevrimiçi) 
http://www.mde.com.tr/12.pdf, 23.06.2006 
11 Turhan, a.g.e., s. 34 
12 Vergi Teorisi, Hukuku ve Tekniği, (Çevrimiçi) http://www.tsrsb.org.tr, 03.03.2007 
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vergi yükünün hafifletilmesi, genişleme zamanlarında ise vergi oranlarının değiştirilmesi, yani 

esnek bir vergi politikası uygulanması önerilmektedir. Bunun yanında, devlet vergisel önlemler 

yardımıyla iktisadi büyümeyi belirleyen faktörleri etkileyebilir. Örneğin, vergi politikasının iş 

gücü potansiyelini nitelik ve nicelik bakımından artırması, özel tasarrufları ve yatırımları teşvik 

ederek sermaye birikiminin ve dinamik bir üretim faktörü olan teknolojik gelişimin 

hızlandırılması aracı olarak kullanılabilir.13 

 

Vergilemede ulaşılmak istenen iktisadi amaçlardan biri istikrardır. Yani fiyat istikrarı ve 

tam istihdamın sağlanmasında vergi politikaları devreye girer. Fiyat istikrarsızlığı genelde 

fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi yani enflasyon şeklinde ortaya çıkmaktadır. Enflasyon da 

toplam talebin toplam arzı geçmesi sonucunda oluşur. Bunu önlemek için vergi politikası talep 

fazlasını emecek şekilde düzenlenebilir. 

 

İşsizlik (eksik istihdam) toplam talep seviyesinin düşüklüğünden ve ya yapısal bazı 

nedenlerden (hızlı nüfus artışı, sermaye birikiminin yetersizliği vb.) kaynaklanabilir. Yapısal 

işsizlik için vergi politikası ile müdahale etmek mümkün olmasa da, talebin arzdan düşük 

olmasıyla oluşan konjonktürel işsizlik var ise vergi yükü azaltılarak talebin artması 

sağlanabilir.14 

 

 
1.2.2.2.  Sosyal Amaç 
 

Verginin amaçlarından üzerinde en çok tartışılanı, vergi yükünün adil dağılımını öngören 

sosyal amaçtır. Bu amacın gerçekleştirilmesi ise, ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınmasıyla 

mümkündür Ekonomik faaliyetlerin çok büyük kısmını kayıt altına alan, gelir ve servet 

vergilerine artan oranlılık uygulayan gelişmiş ülkeler vergilendirmenin mali ve ekonomik 

amaçları yanında, sosyal amacına da başarıyla ulaşmıştır.15 

 

                                                 
13 Salih Turhan, ‘Vergileme ve İktisadi Büyüme’, İ.Ü. Maliye Enstitüsü Konferansları, 23.Seri, İstanbul, 1975, s. 
249 
14 Biyan, a.g.m  
15 Gerçek, Yüce, a.g.e, s.7 
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Vergi yoluyla sosyal adaletin sağlanması yani gelir dağılımındaki eşitsizliklerin 

azaltılması hedeflenebilir. Bunun için yüksek gelir düzeylerindeki bireylerin nispeten daha ağır 

vergilendirilmesi gerekmektedir. Kamu harcamaları da aynı amaca hizmet etmek için 

kullanılabilir. 

 

1.2.2.3. Diğer Amaçlar 
 

Ülkenin kendi kendine yeterliliğini sağlamak amacıyla, etkin olmasa da bazı sektörlerin 

(savunma, gıda gibi) yurt içinde kurulması ve geliştirilmesi sağlanabilir. Bunun için bu tür 

malların ithalatına yüksek vergiler saptanabilir ve/ve ya büyük çaplı vergi teşvikleri sağlanabilir. 

Vergileme monopol firmaların aşırı karlarını önlemek amacıyla da kullanılabilir. 

 

Olumsuz dışsallıkları olan firmaların yol açtıkları dışsal maliyetler vergiler yoluyla 

içselleştirilebilir. Örneğin; çevreyi kirleten ve halk sağlığına zarar veren firmalara ek vergiler 

konabilir.16 

 

1.3. VERGİLEME PSİKOLOJİSİ 
 

Bireylerin vergilemeye ilişkin süreçler hakkındaki tutum ve davranışlarını etkileyen çok 

sayıda sosyo-psikolojik faktör vardır. 

 

İnsanların yaşadıkları olaylar karşısındaki durumlarının ‘algı-tutum-davranış’ 

üçlemesinden oluştuğu söylenebilir. Bireyin olaylar karşısında sergilediği tutum, onun muhatap 

olduğu olaydan ne anladığıyla ilişkilidir. Psikolojide algılama olarak ifade edilen bu durum, 

çevredeki uyarıcıların duyu organlarında oluşturduğu uyarımların beyne iletilmesi, beyinde 

düzenlenmesi ve bir anlam kazanması olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle algılamanın bireyin 

sergilediği tutumda birinci dereceden etkili olduğu ileri sürülmektedir. Tutum ise, bireye 

atfedilen ve onun psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını oluşturan bir 

eğilim olarak tanımlanmaktadır. Tutumun en önemli özelliği, gözlemlenebilen bir davranış değil, 

                                                 
16Biyan, a.g.m 
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davranışa hazırlayıcı bir eğilim olmasıdır. Dolayısıyla, tutum gözle görülememekte ancak, gözle 

görülebilen bazı davranışlara yol açtığından, bu davranışların gözlemlenmesi sonucunda varlığı 

öne sürülmektedir. Bu nedenle, davranışlara yol açan tutumlar, sosyal olayların incelenmesinde 

son derece önem taşımaktadır. Bireylerin olaylar karşısındaki tutumu her zaman aynı değildir. 

Tutum değişikliği, belli bir konuda var olan görüşün yerine yeni bir görüşün benimsenmesi 

olarak ifade edilebilir. Tutum değişikliği, belli bir gerekçe ile oluşmaktadır. Tutumların 

değişmesine iç faktör olarak değerlendirilen güdüler ve dış faktör niteliğindeki çevresel temaslar 

neden olmaktadır.17 

 

Vergileme karşısında mükelleflerin psikolojik tutumlarının incelenmesi, tutumların 

davranışlara yol açan eğilimler olmasından dolayı önceliklidir. Ancak, vergileme karşısındaki 

tutumların bireysel olma özelliği, inceleme açısından güçlükler oluşturmaktadır. Bu nedenle 

vergileme karşısında mükellef tutumlarının incelenmesinde genelleme yapılma gereği ortaya 

çıkmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde, mükelleflerin vergileme karşısındaki 

tutumlarının en önemli belirleyicisi, mükellef üzerinde oluşan vergi yüküdür. Vergi yükünün 

belirleyicisi ise, vergi oranlarıdır. Vergi oranlarının artması ile mükelleflerin ödeyeceği vergi 

miktarı ve dolayısıyla üstlenilen vergi yükü artmaktadır. Vergi yükünün artması ise, öncelikle 

kullanılabilir gelir seviyesin azaltmakta ve mükellef açısından daha az tüketim ve tasarruf yapma 

anlamına gelmektedir. Mükelleflerin tüketim ve tasarruf yönünden oluşan azalmayı telafi 

edebilmesi ise, daha fazla çalışmayı gerektirmekte ve psikolojik açıdan hoşnutsuzluğa neden 

olmaktadır.18 

 

                                                 
17 A.g.m. 
18 A.g.m. 
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1.4. VERGİDEN KAÇINMA 
 

Devletin temel finansman kaynağı durumundaki vergiler, yükümlülerce bir yük olarak 

değerlendirilir ve tepkilere neden olur.19 

 

Verginin yük olarak algılanması sonucu gösterilebilecek tepkilerin en önemlisi, vergi 

tutarını azaltmaya ya da yok etmeye yönelmektir. Vergi ödememe eylemi, yasal yollarla 

gerçekleştirildiğinde  ‘vergiden kaçınma’, yasa dışı yollarla gerçekleştirildiğinde ise ‘vergi 

kaçakçılığı’ olarak nitelendirilebilir.20 

 

Vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı kavramları birbirinin ikamesi ya da tamamlayıcısı 

olabilmektedir. Örneğin, vergi kaçırmadaki artan maliyetlerden dolayı yükümlünün vergiden 

kaçınma davranışı ikame; vergi matrahından indirilecek bir gider kaleminin (vergiden kaçınma), 

indirilmeyip de yüksek gösterilmesi (vergi kaçakçılığı) tamamlayıcılık olarak nitelendirilebilir.21 

 

Vergiden kaçınma, vergi kanunlarındaki boşluklardan yararlanarak ve vergiyi doğuran 

olaya neden olmamak suretiyle vergi borcunun doğmasına engel olmaktır.22 Bir kimsenin vergi 

sistemini kendi yararına kullanması, yasalar içinde ödenmesi gereken vergi tutarının azaltılması 

olarak tanımlanabilir. 23 

 

Vergiden kaçınma, vergi ödemekten ekonomik ve hukuki olarak kaçınma şeklinde iki 

başlık altında incelenebilir. Ekonomik anlamda vergiden kaçınma daha çok vergilerin beyan 

tesirleri sonucunda oluşmaktadır. Bu tür kaçınma, yükümlünün tükettiği bir malı ya da elde ettiği 

gelir unsuru üzerinden vergi alınması halinde tüketici ve faktör sahibi olarak, bu vergiyi 

ödemekten kaçınmak amacıyla tüketim ya da faktör kullanım yönünün değiştirilmesi anlamına 

gelmektedir. 

 
                                                 
19 Önder, a.g.e., s. 7 
20 Yakup Karabacak, Vergi Kaçakçılığı ve Türkiye Uygulaması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana 
1997,s. 4 
21 Naci Tolga Saruç, ‘Mükellefin Gelir Beyanını Teorik Düzeyde Açıklayan Vergi Modelleri ve Optimum Vergi 
Kaçağı Politikası’, Vergi Dünyası, Sy. 253, Eylül 2002, ss. 105-106 
22 Saygın Eyüpgiller, ‘Vergiden Kaçınma ve Vergi Peçelemesi’, Yaklaşım, Mayıs 2002, Sayı:113, s. 149 
23 ‘’Tax Avoidance and Tax Evasion’’ (Çevrimiçi) http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_evasion, 05.03.2007 
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Hukuki anlamda vergiden kaçınma ise; vergi yükümlülüğüne ilişkin bütün bilgi ve 

gerçeklerin vergi idaresine aktarılmasına rağmen, bunların mükellefiyete ve vergi 

yükümlülüğüne yol açmaması olarak tanımlanmaktadır. 

 

Vergiyi üzerinden atma arzusu içinde olan yükümlüler mevzuattaki boşluklar, çelişkiler 

ve her türlü yoruma açık ifadeleri kullanarak bu ortamı en iyi şekilde değerlendirmeye 

çalışmaktadırlar. 

 

Vergiden kaçınmanın çeşitli yolları vardır: 24  İlki yükümlünün vergiyi doğuran olay 

karşısında söz konusu eylemden kaçınmasıdır. Özellikle harcamalar üzerinden alınan vergilerde 

yüksek vergi oranları söz konusu olduğunda yükümlü seçeneği varsa bu yola gitmektedir. 

 

Vergi yükümlülüğünün hiç doğmayacağı bu durumda yükümlüler, vergi yüklerinden 

kurtulmak amacıyla vergiyi doğuran olayı verginin olmadığı alana kaydırarak vergiden kaçınma 

yolunu tercih edebileceklerdir. Matrah kaydırılması ile vergiden kaçınma olarak adlandırılan bu 

olanağın kötüye kullanılmaması için önleyici tedbirler alınmalıdır. Çünkü özellikle uluslararası iş 

bölümü açısından vergi matrahları vergi yükünün düşük olduğu ülkelere kaydırılarak vergiden 

kaçınılmaktadır. 

 

Vergiden kaçınmaya yol açan diğer bir durum, bizzat kanunla düzenlenen vergi 

harcamalarının bireyleri bu kapsama girmeye yöneltmesidir. Ekonomik, sosyal ve politik 

amaçlarla vergi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet, indirim, düşük oran gibi hükümlerle bazı 

vergilendirme alanları vergi dışı tutulmaktadır. Bu şekilde farklı gelir türlerine ve farklı 

mükelleflere göre farklı vergi oranlarının uygulanması, mükellefleri ‘vergi arbitrajı’ yoluyla 

vergiden kaçınmaya yöneltmektedir. Vergiden kaçınmanın bu türünde mükelleflerin vergiyi 

doğuran olayla ilgilerini kesmelerine gerek yoktur. Çünkü istisna olan ya da indirim kabul edilen 

kalemler vergiyi doğuran olaylar kapsamında olmalarına rağmen vergiden kaçınma söz konusu 

olabilmektedir. Yalnızca vergiden muaf olanlar açısından belirli vergi konuları vergiyi doğuran 

olay kapsamından çıkarılmıştır. Mükellefler, farklı vergi oranları ve farklı vergi türlerinden 

faydalanarak vergi avantajı elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Hükümet tarafından yapılan 

                                                 
24 Mehmet Tunçer, ‘Vergi Ahlakı-Vergi Uyumu İlişkisi ve Türkiye’, Vergi Sorunları, Sayı:181, Ekim 2003, ss. 96-
97 
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düzenlemelerle ortaya çıkan bu türdeki vergiden kaçınmanın büyüklüğü kanundaki boşluktan 

kaynaklanmaktadır.  25 

 

Vergiden kaçınmanın temel noktası, vergi yükümlülüğünün seviyesinin yasama organının 

belirli koşullarda belirli bir gelirin katlanmasını öngördüğü vergi miktarının altına düşürme 

girişiminde bulunulmasıdır.26 

 

Vergilerin çalışma, tasarruf ve yatırım kararları üzerindeki etkileri, mükelleflerin 

vergiden kaçış imkanlarının varlığıyla yakından ilgilidir. Vergiden kanuni yollarla kaçınma 

bazen kanun koyucunun amacı olabileceği gibi bazı hallerde kanun koyucunun insiyatifi dışında 

böyle bir sonuç ortaya çıkabilir. Örneğin, belli bir malın tüketiminin kısılması sağlık, dış ticaret 

vs. üzerindeki etkiler vs. düşünülerek arzulanıyorsa bu mal üzerine konulacak vergi sonucunda, 

mükelleflerin vergi ödememek için o maldan daha az tüketmesi asıl ulaşılmak istenen sonuçtur. 

Öte yandan kanun koyucu tüketim kısılması amacı gütmezken ve vergi sonrasında da tüketimin 

fazla değişmeyeceği beklenirken verginin geniş bir tüketim daralmasına yol açması vergiden 

kaçınmanın öngörülmeyen, istenmeyen bir örneği olur.27 

 

Vergiden kaçınma uygulamada birçok şekilde gerçekleşebilmektedir. Ancak genel olarak 

bunları iki grupta toplamak mümkündür. Buna göre, mükellefin vergi konusu ile ilişki 

kurmaması (tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi gibi) birinci gruptaki vergiden kaçınma 

faaliyetleri; mükellefin vergi kanunlarının boşluklarından yararlanması ve bu şekilde vergi 

yükünü hafifletmesi (matrah kaydırılması gibi) ikinci gruptaki vergiden kaçınma faaliyetleri 

olarak değerlendirilmektedir. 

 

Ücretli olmayan, vergiden muaf yatırımları yapma gücüne sahip, hisse senetleri alabilen 

ve vakıflara bağış yapıp vergiden düşebilen varlıklı kesimler için vergiden kaçınma olanakları 

daha geniştir. Artan oranlı vergiler vasıtasıyla giderilmeye çalışılan gelir dağılımı dengesizliği, 

bu tür vergiden kaçınma olanaklarının artması ile beklenen düzeyde olmamaktadır. Bu durum, 

                                                 
25 J.E.Stiglitz, Çev. Ö.F. Batırel, Kamu Kesimi Ekonomisi, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayın No:396, İstanbul, 
1994, s. 731 
26 Eyüpgiller, a.g.m, s. 150 
27 Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, Der Yayıncılık, Ankara 1999, ss. 308-309 
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artan oranlı vergi sisteminin, eşitsizliği düzeltebilme gücüne yöneltilebilecek bir eleştiri olarak 

değerlendirilmektedir. Bazı sosyologlar, bu tür vergi kayıplarını sosyal bir sorun olarak 

görmektedirler. Bu gibi davranışlar için, tax avoidance (vergiden kaçınma) ve tax evasion (vergi 

kaçakçılığı) terimleri birleştirilerek ‘’tax avoision’’ terimi üretilmiştir. 28 

 

1.5. VERGİ KAÇAKÇILIĞI 
 

1.5.1. Mali Kapsamda Vergi Kaçakçılığı 
 

Vergilere karşı gösterilen en yaygın ve yükümlüler açısından en etkin kullanılan 

davranışların başında vergi kaçakçılığı gelmektedir. Vergi kaçakçılığında yükümlüler, yasaları 

açık bir biçimde çiğneyerek vergi yükünden kurtulmaya çalışırlar. Burada, vergi yasalarının 

vergi borcunun doğumunu bağladıkları olay vergi ödemeyi gerektirecek biçimde meydana 

gelmesine rağmen, yükümlü ve ya sorumlu bunu ilgili vergi yönetimine hiç bildirmeyebilir ya da 

eksik bildirebilir. Bu durumda, mükellefin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini zamanında yerine 

getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi yüzünden, vergi zamanında tahakkuk ettirilmemekte ya 

da eksik tahakkuk ettirilmektedir. 29 

 

Dar anlamıyla vergi kaçakçılığı, vergi kanunlarını uygulamakla görevli bulunan idarenin 

aldığı tedbirlere karşı gelerek vergi ödememek veya az vergi ödemektir. 30  Geniş anlamda vergi 

kaçakçılığı, vergilendirilebilir gelir veya serveti vergi idaresinin bilgisi dışında bırakmak ya da 

hileli işlemlere başvurarak vergi matrahının gizlenmesi amacıyla vergi yasalarına aykırı 

davranmayı nitelemektedir.31 

 

                                                 
28 Halit Çiçek, Psikolojik ve Sosyal Yönden Yükümlülerin Vergiye Karşı Tutum ve Tepkileri (İstanbul İli 
Anket Çalışması), İSMMMO Yayınları, İstanbul, 2006, s.81 
29 Doğan Şenyüz, Vergilemede Yükümlü Psikolojisi, Bursa, 1995, s.  93 
30 F.Mete Öcal, ‘Vergi Suç Ve Cezalarından Kaçakçılık Suçunun Ve Cezasının İncelenmesi’ Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2001,ss. 36-37 
31 Mahmut Kaşıkçı, Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları, Doktora Tezi, 1999, s.92, Billur Yaltı Soydan, 
Uluslar Arası Hukuksal Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Ortadan Kaldırma Anlaşmaları Ve Türkiye’nin 
Taraf Olduğu Anlaşmalar, Doktora Tezi, 1993, s.11 
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1.5.2. İktisadi Kapsamda Vergi Kaçakçılığı 
 

Klasik iktisat yaklaşımına göre vergi kaçakçılığı, riskli bir hisse senedine yapılmış olan 

yatırım gibi nitelendirilmektedir. Buna göre, yükümlü, gelir miktarı, ceza miktarı, denetleme 

oranı ve vergi oranı gibi faktörleri dikkate alarak vergi kaçırıp kaçırmayacağına karar 

vermektedir. Bu konuda en temel çalışma, Allingham ve Sandmo tarafından fayda 

maksimizasyonu yaklaşımı kullanılarak yapılmıştır. Yükümlünün denetim oranı ile karşılaşacağı 

cezanın miktarını bildiği ve fayda fonksiyonunun gelirden oluştuğu varsayılarak yapılan 

çalışmaya göre, beyan edilen verginin artmasının ceza miktarı ve denetim oranındaki artışla 

doğru orantılı olduğu belirlenmiştir. Yitzhaki, Allingham ve Sandmo’nun modelindeki beyan 

edilmeyen matrah üzerinden alınan ceza yerine kaçırılan vergi üzerinden alınan ceza miktarını 

kullanarak, vergi oranlarındaki artışın kaçırılan vergi miktarını azaltacağı sonucuna varmıştır.32 

 

Bu çalışmalara göre, yükümlüler, beyanda bulunacağı vergi miktarını, gelir, vergi oranı, 

denetim oranı ve ceza oranı gibi faktörlere bakarak karar vermekte ve en yüksek faydayı 

hedeflemektedir. Çalışmalardan çıkan sonuca göre, vergi denetim oranları yüksek, cezalar da 

caydırıcı oldukça vergi kaçakçılığı olmayacaktır. 

 

Allingham ve Sandmo’nun modeli vergi kaçakçılığının psikolojik boyutunu göz önüne 

almadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Baldry’nin yaptığı çalışmalara göre, vergi kaçırmanın 

maliyeti beklenen yararına göre düşük olmasına rağmen, ahlaki faktörlerden dolayı bazı 

yükümlülerin vergi kaçırmadığı tespit edilmiş ve bu faktörlerin de modele eklenmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. 33 

 

Ayrıca, yükümlülerin denetim oranı ve ceza oranı gibi değişkenlerin değerini tam olarak 

bildiklerinin varsayılması ve kişiler arasındaki etkileşimin göz ardı edilmesi de bu modellerin 

eleştirilecek yönleridir. Gerçek hayatta denetim ve ceza oranı değişkenlerinin tam olarak 

bilinmesi güçtür ve bireyler sosyal gruplar içinde yaşadıkları için kişiler ya da gruplar arası 

etkileşimler sonucu vergi kaçırma eğilimi artmakta ya da azalmaktadır. 
                                                 
32 Çiçek, a.g.e., s. 83 
33 Çiçek, a.e., s. 84 
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1.5.3. Psikolojik Kapsamda Vergi Kaçakçılığı 
 

Vergi kaçakçılığı üzerinde sosyal yaptırımların etkisi de araştırılmıştır. Buna göre, 

saygınlık kaybı, ayıplanma, dışlanma gibi sosyal yaptırımların bireylerin vergi yasalarına uyumu 

üzerinde etkili olduğu kabul edilmektedir.34 

 

Grasmick ve Bursik’in 1990 yılında yaptıkları çalışma, vergi kaçakçılığını psikolojik 

açıdan inceleyen önemli bir araştırmadır. Grasmik ve Bursik’e göre vergi kaçakçılığı üzerindeki 

caydırıcı faktörler; devletin uyguladığı yasal yaptırımlar, bireyin yaşadığı sosyal gruba uygun 

davranmaması durumunda karşılaşacağı utanma duygusu ve saygınlık kaybı gibi sosyal etkiler 

ve suçluluk duygusu olarak üçe ayrılmıştır. Buna göre, klasik teorideki yasal yaptırımlara ek 

olarak sosyal ve psikolojik etkiler de ele alınmış ayrıca yükümlülerin devletle aralarındaki 

ilişkiyi belirleyen davranış normları olarak tanımlanan vergi etiği kavramının da yükümlülerin 

vergiye karşı uyumunu belirleyen faktörler arasında yer aldığı belirtilmiştir.35 

 

Yükümlülerin vergileme süreci hakkındaki sosyal tutumlarını belirleyen psikolojik ve 

sosyal faktörler bulunduğunu ifade eden görüşler çerçevesinde, toplanan vergi gelirlerinin devlet 

tarafından kamu harcamalarında nasıl kullanıldığı düşüncesi örnek verilebilir. Buna göre; 

bireylerin kamunun sunduğu hizmetlere değer vermeleri ve ödedikleri vergilerin bu hizmetlerin 

finansmanında kullanıldığını bilmeleri ve görmeleri vergiye uyumu olumlu yönde etkileyecek, 

vergi kaçakçılığı oranını düşürecektir.36 

 

                                                 
34  Tunçer, a.g.m., s.113 
35 Çiçek, a.g.e., s.s. 84-85 
36 Tunçer, a.g.m. ss. 113-114 
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1.5.4. Hukuki Kapsamda Vergi Kaçakçılığı 
 

Vergi kanunlarına uymayanlar, devletin vergi toplama gücüne karşı çıkarak kamu 

düzenini bozmaya çalıştıklarından, vergi cezaları dışında, belli durumlarda, ceza 

mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezalarla cezalandırılmaktadır. Vergi 

kaçakçılığı suçu bu kapsamdadır. 

 

1.1.1999 tarihinden önce Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinde, kaçakçılık suçu altı 

bent halinde sayılan fiillerin herhangi biri ile kasten vergi ziyaına neden olunmasıdır şeklinde 

tanımlanmıştır. 

 

4369 sayılı yasayla yapılan değişiklikle eski 344. maddede yer alan kaçakçılık suçları, iki 

fıkra halinde ‘Kaçakçılık Suçları ve Cezaları’ başlıklı 359. maddeye taşınmıştır. Kaçakçılık 

cezası, vergi ziyaı gerçekleşip gerçekleşmediğine, kasıt olup olmadığına bakılmaksızın 

uygulanabilir hale getirilerek tamamen hürriyeti bağlayıcı ceza şeklinde düzenlenmiştir.37 

 

VUK 359. maddesine göre vergi kaçakçılığı; (4369 sayılı yasanın 14. maddesiyle değişen 

madde, yürürlük;1.1.1999) 

 

a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz 

mecburiyeti bulunan; 

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar gerçek 

olmayan ya da kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap 

açanlar veya defterlere kaydı gereken işlemleri vergi matrahının azalması 

sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter belge veya diğer 

belge ortamlarına kaydedenler, 

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler (varlığı 

noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında 

vergi incelemeye yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi gizleme 

                                                 
37 Mehmet Ali Çakır ‘Hürriyeti Bağlayıcı Cezalardan, Kaçakçılık suçunun ve Cezasının 1.1.1999 Tarihinden Önce 
ve Sonrasının Örnekle Değerlendirilmesi’, Maliye ve Sigorta Yorumları, Mart 2003, Sy: 387, s. 129 
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demektir) veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu 

belgeleri kullananlar (muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge veya duruma 

dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle 

gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgedir) hakkında 6 (altı) aydan 3(üç) yıla kadar 

hapis cezası hükmolunur. 

 

Hükmolunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde, hapis cezasının her bir günü 

için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için hüküm tarihinde yürürlükte 

bulunan asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yarısı esas alınır ve hükmolunan bu para cezası 

ertelenemez. 

 

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz 

mecburiyeti bulunan, 

1) Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sayfalarını yok 

ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya 

belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler 

veya bu belgeleri kullananlar (sahte belge, gerçek bir muamele veya durum 

olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir.) 

2) Belgeleri Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı olmadığı halde basanlar 

ile sahte olarak basanlar veya bu belgeleri kullananlar, hakkında 18 (on sekiz) 

aydan 3 (üç) yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

 

371.maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler 

hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 

 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344. 

maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulamasına engel teşkil etmez. 
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1.6. VERGİ KAÇAKÇILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
 

1.6.1. Gelir Düzeyi ve Vergi Oranları 
 
 
Gelir düzeyi ve vergi oranlarının mükellefin vergiye uyumuna etkisi konusunda yapılan 

araştırmaların çoğu, gelir arttıkça vergi kaçakçılığının da arttığını ortaya koymaktadır.38 Bunun 

nedeni mükelleflerin, gelir düzeyi arttıkça nispi olarak olmasa dahi miktar olarak ödeyecekleri 

vergi miktarının artmasıdır. Artan vergi miktarı, vergi kaçakçılığından sağlanacak faydanın 

yakalanma riskini bastırmasına neden olmaktadır. 39 

 

Vergi oranlarının mükelleflerin davranışları üzerindeki etkisi konusu ise karşıt etkinin 

sonucuna bağlıdır. Şöyle ki, bir taraftan vergi oranlarındaki artış, başarılı kaçakçılıktaki marjinal 

kazancı arttırdığı için daha fazla kaçakçılığı teşvik ederken, diğer taraftan daha yüksek bir vergi 

oranı, vergi sonrası (harcanabilir) geliri azaltmak suretiyle ilave bir etki yaratır. Bu durum 

kişilerin riske karşı davranışlarına bağlı olarak daha az vergi kaçırmalarına neden olabilir.40 

Vergilerin mükellef davranışları üzerinde iki tür etkisi mevcuttur. Buna göre mükellef, ödediği 

vergi miktarının neden olduğu gelir kaybını telafi etmek amacıyla daha fazla çalışabilir ya da 

çalışma arzusunu kaybederek aylaklığı tercih edebilir. Bunlardan ilkine ‘gelir etkisi’, ikincisine 

‘ikame etkisi’ denmektedir. Dolayısıyla mükelleflerin vergi artışı nedeniyle sergileyeceği 

davranışları, karşıt işleyen gelir ve ikame etkisinin ağırlığına göre değişebilecektir. 

 

Gelir düzeyi ve vergi oranlarının etkisi birkaç şekilde ortaya çıkmaktadır: 

 

Tüketimi ve tasarrufu kısma; genel olarak vergi oranlarındaki artışlar kişilerin 

kullanılabilir gelir seviyesini azalttığından, gelir azalmasına bağlı olarak tüketim ve tasarruf 

miktarlarında değişime neden olmaktadır. Mükelleflerin vergileme nedeniyle duyduğu baskı 

hissi, önce lüks maddelerin tüketiminde ve tasarruf hacminde bir düşmeye, sonra da zorunlu 

ihtiyaç maddelerine doğru dereceli bir azalmaya neden olur. Yani mükelleflerin hissettiği baskı, 
                                                 
38 Ali Çelikkaya, ‘’Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumunu Etkileyen Faktörler’’,(Çevrimiçi) http://www.e-
akademi.org/makaleler/acelikkaya-1.htm, 28 Nisan 2006 
39 Kumluca, a.g.m, s. 93 
40 Çelikkaya, a.g.m 
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gerek tasarruf gerek tüketimin kısılması suretiyle mükellefleri bütçelerinde değişiklik yapmaya 

zorlamaktadır. Ancak bu tasarruf kırılması özel tasarruflar için söz konusudur. Toplam 

tasarruflar üzerinde verginin olumlu etkisi olabilir. Çünkü yüksek gelirliler üzerine veya lüks 

tüketim maddeleri üzerine konan vergiler tüketimi kısarken hem vergi gelirlerini hem de 

tasarrufları arttırır. Amaç, ödenen verginin kişisel gelirde neden olduğu azalmanın mümkün 

olduğu kadar giderilmesi, yapılmak zorunda olan giderlerle eldeki gelir arasındaki dengenin 

yeniden sağlanmasıdır.41 

 

Üretimi azaltma; vergi oranlarının yükselmesi, üretim faaliyetleri üzerinde de olumsuz 

sonuçlar doğurabilmektedir. Vergi oranlarının artması ile kullanılabilir gelir seviyesinin azalması 

ve tüketim kısıtlamasına gidilmesi, zaman içinde üretimin de azalmasına neden olmaktadır. 

Farklı bir ifadeyle, talep seviyesinde meydana gelen daralma, dolaylı olarak arz seviyesini de 

daraltmaktadır. Ayrıca, üretim faaliyetleri üzerine konulan vergiler de maliyet unsuru 

olduğundan, üretimin karlılığını azaltmakta ve doğrudan üretim kapasitesinin azalmasına neden 

olabilmektedir.42 

 

Yatırımdan vazgeçme; artan vergiler nedeniyle yatırımcıların yatırım sonrası 

kazançlarının önemli bir kısmını devlete aktarmaları, yatırım karlılığını azaltıcı etki 

göstermektedir. Özellikle tüketim üzerine konan vergilerin geriye yansımaları üretici karı üzerine 

olabilmektedir. Vergilerin beklenen kar oranında düşüşe neden olması yatırım karlılığını 

azaltmakta ve yatırımcı açısından riske girme isteğini zayıflatmaktadır. 

 

İlave yatırımlar için de aynı durum geçerlidir. Firma dengesi, eş ürün eğrisi ile firmanın 

toplam harcama ve yatırım imkanını gösteren eş maliyet doğrusunun kesiştiği noktada 

oluşmaktadır. Vergi oranlarının yükselmesi, firma açısından bir maliyet unsuru olduğundan eş 

maliyet doğrusunu olumsuz etkilemekte ve harcama yapma imkanı daralan firmanın yatırım 

yapma olanağı azalmaktadır. 

 

                                                 
41 Coşkun Can Aktan, ‘Vergilere Karşı Gösterilen Aktif ve Pasif Tepkiler’ (Çevrimiçi) 
http://www.canaktan.org/ekonomi/kamu_maliyesi/vergi-psiko/tepkiler.htm, 06.01.2006 
42 A.g.m. 
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1.6.2. Enflasyonun Etkileri 
 

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak ve hissedilir derecede yükselmesidir. 

Enflasyon, paranın satın alma gücünü zayıflatarak, para ile ifade edilen değerlerde aşınmaya yol 

açmaktadır. Bu bağlamda vergi ile ilgili bir çok kurum ve unsurun parayla ifade ediliyor olması; 

enflasyonun bu değerler üzerinde etkili olmasına imkan vermektedir. 

 

Ekonomik kurumları oturmamış, sık sık ekonomik krizler yaşayan ve yüksek enflasyon 

olan ülkelerde mükelleflerin vergiye karşı direnci artmaktadır. Enflasyon ortamı diğer konularda 

da belirsizlik yaratmaktadır. Enflasyon vergi sisteminin sayısal büyüklüklerini etkilemek 

suretiyle başta spesifik tarifeler, istisna, muafiyet ve indirim tutarları ile gelir vergisinin artan 

oranlı tarife dilimlerinin reel olarak aşınmasına yol açmaktadır. Bunun sonucunda spesifik 

tarifelere göre alınan vergilerde devlet gelir kaybına uğrarken, istisna, muafiyet ve indirim 

tutarlarının enflasyon karşısında sabit kalması ve nominal gelirlerdeki artışların artan oranlı tarife 

yapısıyla daha yüksek oranlarda vergilendirilmesi yüzünden yükümlülerin reel vergi yükleri 

enflasyon nedeniyle artmaktadır.43 

 

Enflasyon, işletmelerde maliyetlerin gerçek maliyetlerden düşük gözükmesine, dönem 

karlarının şişirilmesine, vergi, kar payı ve ücretlerin artmasına neden olmakta ve işletme 

sermayesini erozyona uğratmaktadır. Bundan dolayı, yüksek enflasyon ortamında birçok kişi 

işletmesini büyütmek için değil, faaliyetlerini sürdürebilmek için vergi kaçırma yolunu 

seçmektedir. Yüksek enflasyon ortamında mükellefler dürüst şekilde vergilerini ödediklerinde 

birkaç yıl sonra sermayeleri de yok olup işletmelerini kapatmak zorunda kalabilmektedirler. 

Ayrıca, enflasyon vergi sistemini çarpıtarak, vergi yapısının bozulmasına da neden olmaktadır. 

Bu etkilerinden dolayı enflasyon, mükelleflerin vergi sistemine olan güveninin zedelenmesine 

yol açmaktadır.44 

 
 
 

                                                 
43 Gerçek, Yüce,a.g.e., s. 34 
44 Gerçek, Yüce, a.e., s. 35 
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1.6.3. Vergi İdaresinin Etkinliği 
 

Vergi idaresinin etkin olarak çalışıp çalışmaması, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu 

olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilecek bir husustur. Etkin bir vergi idaresi, vergilemedeki 

sorunları daha çabuk tespit edip gidererek, vergisel ödevlerini yerine getirmeyen mükellefleri 

gecikmeksizin cezalandırarak ve mükellef ile devleti barışık tutarak vergiye gönüllü uyumu 

olumlu yönde etkileyecektir. Vergi idaresinin etkin olmaması, mükelleflerin vergisel ödevlerini 

yerine getirmemesine imkan sağlayacak, bu durum da vergiye gönüllü uyumu olumsuz yönde 

etkileyecektir.45 Mükellefler, üzerlerine düşen vergi ödevlerini yerine getirmemeleri halinde 

kazanç elde etmiş olacak ancak devlet   ise bundan zarar görecektir. 

 

Vergi personelinin yetenekleri, vergi idaresinin etkinliğine birinci derecede etki 

yapmaktadır. Vergicilik bilgi ister ve tecrübe gerektirir. Vergi kanunları ne kadar mükemmel 

olursa olsun, gerçek yönü, sonuçları ancak uygulamasıyla ortaya çıkabilir. Bu nedenle personel 

sorunu, vergi idaresinde çok önemli yer tutmaktadır. 

 

Vergi idaresinde personel konusunun sorun halini alması, personele düşük ücret 

ödenmesinden, genel ve mesleki eğitim noksanlığından, iyi bir iş bölümü yapılmamasından ve 

personelin bilgi ve yeteneklerine uygun yerde bulunmamalarından doğmaktadır. Tüm bu 

faktörlerin çözümlenmesi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük güçlük göstermektedir.46 

Devlet personel rejiminin genel sorunları içinde vergi personelinin ücret ve mesleki konumlarını 

iyileştirmek olanaklı olamamaktadır. 

 

Türk Vergi İdaresinde, insan gücü yetersizliği, yetişmiş personelin başka alanlara 

kayması, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimin eksikliği ile mükelleflerle olan ilişkiler 

düzenlenmesi gereken başlıca sorunlardır. 

 

 

                                                 
45 Kumluca, a.g.e., s. 94 
46 Keramettin Tezcan, Vergi Dairesi Mükellef İlişkisinde Vergi İdaresi Personelinin Sosyo ve Psikolojik Yapısı, 
(Çevrimiçi) http://www.sonbaski.com/sayi6vergi.htm, 30.10.2006 
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1.6.4. Vergi Sisteminin Karmaşıklığı 
 

Vergi kanunlarının karmaşıklığı doğrudan beyanda bulunmama eğilimine katkıda 

bulunur. Mükelleflere göre vergi kanunları karmaşıksa bu onların gönüllü uyum derecesini 

etkileyebilir. Kaldı ki vergi mevzuatındaki karmaşıklık sadece mükellefleri değil denetim 

elemanları ve vergi yargısı için de güçlük doğurmaktadır.47 

 

Bir vergi sistemi gerek yasaların düzenlenişi itibariyle gerekse uygulama itibariyle basit, 

açık ve anlaşılır değilse yükümlüler için vergi bir ‘işkence’ haline dönüşebilir. Vergi 

sistemindeki karmaşıklık karşısında vergi yükümlüsü olması gereken bazı vatandaşlar, beyanı 

gereken iktisadi faaliyetini vergi idaresine bildirmeyebilir ya da faaliyetini bildirmekle beraber 

eksik matrah beyanında bulunabilir. Öte yandan, basitlik ilkesinden uzaklaştıkça vergi 

yükümlüleri için ‘işlem maliyeti’ artacağından bir kısım vergi yükümlüleri, işlerinin çabuk 

görülmesi için rüşvet verme eğiliminde olabilirler. Ya da vergi idaresinde görevli memurlar 

işlerin çabuklaştırılması için rüşvet isteyebilirler. Vergi sisteminde karmaşıklığın artmasına 

paralel olarak rüşvet piyasası da genişlemeye başlar. Sistemdeki karmaşıklık ‘fırsat maliyetini’ 

de arttırır. Vergi yükümlüleri, vergi sistemindeki karmaşıklık dolayısıyla daha fazla sorunla karşı 

karşıya kalırlar ve ister istemez daha fazla zamanlarını, sorunların çözümüne ayırmak zorunda 

kalırlar. 

 

1.6.5. Belge Düzeninin Yerleşmemiş ve Kayıt Dışı Ekonominin Yaygın 
Olması 
 

Beyan esasına göre vergilemede, verginin tam olarak beyan edilmesi ve adaletin 

sağlanması için belge düzeninin sağlıklı bir şekilde yerleşmiş olması gereklidir. 

 

Türk Vergi Sistemi’nde belge düzenini aksatan önemli faktörlerden biri, esnaf ve küçük 

çiftçi muaflığından yararlananların yanı sıra, kazançları götürü usulde beyan edenlerin defter 

tutma ve belge düzenleme yükümlülüklerinin bulunmamasıdır. Her ne kadar bu kişilerin veya 

işletmelerin fatura alıp verme ve müstahsil makbuzu, gider pusulası alıp verme mecburiyetleri 

                                                 
47 Ömer Faruk Batırel,’Vergi Kaçakçılığı ve Vergiye Gönüllü Uyum, Vergi Dünyası, Mart 1996, s. 53 
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varsa da, uygulamada mecbur kalınmadıkça belge alıp verme işlemi yapılmamaktadır. Böylece 

muafiyetten ya da götürü usulden yararlanan bu gruplar, gerçek mükellefiyete geçiş sınırını 

aşmamaya özen gösterirken, gerçek usuldeki mükellefler de bazı hasılatlarını gizleme imkanı 

bulmaktadırlar.48 

 

Belge düzenine uymak konusunda vergi bilinci de önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de 

belge düzeni, sadece vergi yasası olayı olarak ele alındığı, vergi ahlakı dikkate alınmadığı için 

rayına oturtulamamakta ve önemli boyutta vergi kaçakçılığına neden olmaktadır.49 Gelir 

vergisinin ücretlilerden alınış biçimi önemlidir. Çünkü toplumun en büyük kesimini 

oluşturmaktadırlar. Stopaj yöntemine göre vergilendirilen maaş ve ücretliler; gelirin elde 

edilmesinde yapılan gerçek giderleri (ulaşım, sağlık gibi) gayrisafi gelirden indirememelerinden 

dolayı piyasadan mal ve hizmet alırken belge talep etmeyeceklerdir. Bu, çok geniş kitlenin belge 

düzeninin etkinliğini sağlamada devre dışı bırakılması demektir. Oysa bu kitle, gerçek giderlerini 

gelirinden düşebilse, mutlaka piyasadan belgeli mal ve hizmet alacaklardır. Diğer yandan, stopaj 

yöntemi ücretlilerin belge alımını engellediği oto kontrol olanaklarının önemli ölçüde 

kaybolmasına neden olmaktadır. Yükümlülerin zıt çıkarlar nedeniyle birbirlerini kontrol etmeleri 

engellenmekte ve kayıt dışı işlemler yaygınlaşmaktadır. Sonuçta, stopaj yöntemi uygulaması 

ucuz bir tahsil yöntemi olması, maaş ve ücretlilerin vergi kaçırma olanaklarını gelir vergisi 

bağlamında en aza indiren bir yöntem olmasına rağmen, belge düzeni ve oto kontrol sisteminin 

bozulmasıyla önemli ölçüde vergi kaçakçılığına neden olabilmektedir.50 

 

Bir ülkede vergi sistemi ne kadar etkin çalışırsa kayıt dışına çıkma ve vergi kaçırma o 

kadar düşük seviyede olur. Kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığını tamamen ortadan 

kaldırmak imkansız olsa da; iyi örgütlenmiş gelir idaresi ve rasyonel vergi sistemi ile oranların 

en düşük seviyeye indirilmesi mümkündür. 

 

Kayıt dışı ekonomi büyüdükçe vergi dışı faaliyetler artacağından dolayı vergi sisteminin 

gelir sağlama potansiyeli azalmaktadır. 

 
                                                 
48 Gerçek, Yüce, a.g.e., s. 22 
49 Ahmet Esen, ‘Vergi Ahlakı, Vergi Denetiminin Çarpıklığı’, Maliye Postası, Yıl:15, Sayı:338, Ekim 1994, s.10 
50 Yenal Öncel, ‘Vergiye Karşı Tepkiler ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Vergi Kaçakçılığı, Basılmamış Doktora 
Tezi, 1974, s. 105 



   
  26 

Türkiye’de kayıtdışı ekonomiye yönelimin bu kadar fazla olmasının nedeni, gelir 

dağılımındaki dengesizlikten dolayı insanların gelirlerini arttırma istekleridir. Gelirden yeteri 

kadar pay alamadığını düşünen kesim, faaliyetlerinin tamamı ya da bir kısmını vergi dışında 

tutarak ve ya ek işlerde kayıtsız çalışarak gelirini arttırmaya çalışır.51 

 

1.6.6. Vergi Bilinci 
 

Bireylerin vergi kültürü veya başka bir tabirle vergi ödeme bilinci ile vergiye gönüllü 

uyumu arasında doğru bir orantı vardır. Vergi bilinci arttıkça vergi ödeme gayreti ve buna bağlı 

olarak vergi gelirleri artacaktır. Buna karşın; vergi bilinci azaldıkça vergi kaçırmada yükseliş 

meydana gelecektir. 

 

Vergi bilinci toplumdaki ahlaki, sosyal ve ekonomik değişimlerden etkilenen bir olgudur. 

Toplum bireylerinin devletten memnuniyetsizlikleri, mükelleflerin vergi yükünün adil 

dağıtıldığına inanmaması, vergi gelirlerinin kamu hizmetleri için harcanmaması, vergi idaresine 

ve yargısına güven duyulmaması gibi etkenler vergi bilincinin aşınmasına ve dolayısıyla vergi 

uyumsuzluğuna neden olacaktır. 

 

Vergi bilincinin istenilen seviyeye yükseltilebilmesi için göz ardı edilmemesi gereken bir 

diğer husus eğitimdir. Toplum bireylerine öncelikle ailede başlayan, okulda süren ve basın ve 

diğer iletişim araçlarıyla desteklenecek bir eğitim verilmesi, vergi bilincinin tesisi yönünde 

önemli fayda sağlayacaktır.52 

 

Vergide başarının sağlanmasının en temel şartı vatandaşa vergi ödeme bilincinin 

yerleştirilmesi, bu bilincin yerleşmesi ise vatandaşın verdiği verginin nasıl harcandığını bilmesi, 

verginin haklılığına inanmasını sağlayacaktır. Ayrıca verginin adil olarak alındığına olan inanç 

arttıkça vergiye karşı direnç de o ölçüde azalacaktır. Bunun için vergiyi toplayan idarenin 

                                                 
51 Gülen Gonca, ‘’Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi’’ (Çevrimiçi) 
http://www.akademiktisat.net/makaleler/tr_kayitdisi_ekonomi_gulen_gonca.htm, 15.07.2006 
52 Kumluca, a.g.m., s. 95 
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uygulamaların bu kanaat ve inancın yerleşmesine katkı sağlayacak yönde olması, uygulamaların 

kamuoyuna iyi anlatılması gerekmektedir.53 

 

Vergi kaçakçılığı ile mücadelede her zaman hukuki ve polisiye tedbirler almak yeterli 

değildir. Vergi kaçakçılığı ile mücadele etmek için bireylere vergi ödeme bilincinin verilmesi 

gerekir. Vergi bilincinin oluşması ise, vergi yükünün toplumun tüm bireylerine adaletli olarak 

dağıtılmasıyla, vergi gelirlerinin verimli ve tüm kesimleri mutlu edecek hizmetlerin 

finansmanında kullanılmasıyla ve bireylerin vergi ödemenin anayasal bir yükümlülük olduğuna 

inandırılması ile mümkündür. 54 

 

 

1.6.7. Vergi Afları 
 

Vergi affı en geniş anlamıyla, vergi kanunlarına aykırı hareket edenlere karşı uygulanan 

yaptırımların ortadan kaldırılması şeklinde tanımlanabilir. Türkiye’de 1982 Anayasası’nın 87. 

maddesine göre yasama organına af çıkarma yetkisi verilmiştir. TBMM bu yetkisini vergilerle 

ilgili de kullanabilmektedir. Vergi afları, iki ana nedenle meşru görülebilir; önemli vergi 

reformları sonrası geçmişten kalan sorunlu dosyaların kapanması için veya çok yoğun yaşanan 

ekonomik durgunluklar döneminde bu durgunluğun yarattığı sorunları bir nebze hafifletebilmek 

için yararlı niteliklere sahiptir. 

 

Vergi afları sehven ve/veya bilinçli olarak vergi kaçıran ancak pişmanlık duyan 

mükelleflerin temiz sayfa açmasına yardımcı olması vergi idaresinin ve yargısının iş yükünü 

hafifleterek vergi yönetiminin daha iyi hizmet vermesine imkan sağlaması, vergi kaçakçılığına 

yönelik daha sert tedbirler alınması ve devlete ucuz maliyetli kaynak sağlayarak mevcut dürüst 

mükelleflerin vergi yükünü azaltması nedeniyle vergiye gönüllü uyum üzerinde olumlu etkiler 

meydana getirir.55 

 

                                                 
53 Tezcan, a.g.m, 2006 
54 Kumluca, a.g.m, s. 97 
55 Kumluca, a.g.m, s. 95 



   
  28 

Ancak vergi aflarının sık aralıklarla tekrarlanır olması, mükellef kişi ve kurumlarda ilerde 

çıkacak bir af kanunuyla vergi cezalarından ve ödenecek verginin bir bölümünden kurtulma 

umudu yaratmakta ve bu umut enflasyonist koşullar içinde mükellefleri vergiden sakınmaya 

itmektedir. 

 

Uygulamada sıklıkla başvurulan vergi afları vergiye karşı direncin artmasına yol 

açmaktadır. Mükelleflerde zaten var olan bu direnç afların gündeme gelmesiyle kuvvetlenmekte 

ve vergi kaçırmayan mükelleflerde de vergi kaçırmaya yönelişe neden olmaktadır.56 

 

Çünkü sıklıkla uygulanan vergi afları uzun dönemde vergi kaçakçılığını 

cesaretlendirebilir, vergi sisteminin adilliği, vergi gelirleri, vergi sisteminin geleceği ve vergi 

yönetimi üzerinde olumsuz etki yaratır. Vergi aflarının kısa dönemde vergi gelirlerinde artış 

sağlamaları muhtemel olsa bile, uzun dönemde vergi politikası araçlarını etkinsizleştirerek vergi 

kaçakçılığına neden olabileceği söylenebilir.57 

 

Vergi affının bireylerin vergi uyumuna ilişkin kendinden beklenen olumlu gelişmeleri 

sağlayabilmesi için yalnızca bir defa ve önceden tahmin edilmeden uygulanması gerekir. Vergi 

aflarına sıkça başvurulması ya da bunların önceden tahmin edilmesi, vergi suçlarının işlenmesi 

için ekonomik bir teşvik sağlayacağından mükelleflerin uyum davranışlarını olumsuz yönde 

etkileyecektir. Önemli vergi kayıplarına neden olacaktır. 

 

Vergi affı aracılığıyla vergi ahlakı olmayan bireylerin sorumluluktan kurtarılması, 

vergisini dürüst şekilde ve zamanında ödeyen mükellefler üzerinde eşitsizlik düşüncesi yaratacak 

ve vergi sisteminin adaletini azaltacaktır. Bu şekilde vergi afları vergi uyumu üzerinde olumsuz 

etkide bulunarak, vergi sisteminin vergi kaçakları yönünde daha fazla çarpıtılmasına neden 

olacaktır. Rekabette eşitliği bozarak piyasaların düzgün çalışmasını bile engelleyebilecektir. 

 

Vergi afları vergiye gönüllü uyumu etkileyen araçlardan biridir. Gönüllü vergi ödeyicileri 

sık aralıklarla tekrarlanan vergi aflarını kendilerine karşı yapılan haksızlık olarak görmektedirler. 

Sık uygulanan vergi afları mükellefler üzerinde vergi ödememek gibi bir etki yaratmakta, vergi 

                                                 
56 Elif Şimşek, Türk Vergi Hukukunda Muhasebe Hileleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2001, s. 114 
57 Yakup Karabacak, Vergi Kaçakçılığı ve Türkiye Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Adana, s. 30 
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kaçırmaya yol açmaktadır. Vergi aflarının olumlu etki yaratması için kuşakta bir uygulanması 

doğru olacaktır.58 

 

Vergi uyumunu artırmaya yönelik optimal bir vergi affı programının, kısa ve uzun 

dönemli etkileriyle birlikte vergi affının ortaya çıkarabileceği tüm kazanç ve kayıpları ayrıntıları 

ile hesaplanması ve değerlendirmelerin sonuçlarına göre uygulanıp uygulanmayacağına karar 

verilmesi gerekmektedir.59 

 

Çıkartılan vergi afları ile vergi idaresinin iş yükünün hafiflemesi, vergi kaçakçılığına 

karşı tedbirlerin alınması, denetim olasılığı ve vergi gelirlerinin arttırılması sağlanıyorsa vergiye 

gönüllü uyum artacaktır. Ancak vergi afları mükelleflerin vergi adaleti ve eşitlik ilkelerini 

zedeliyor, yeni af beklentileri yaratıyor ve vergi ödeme isteklerini azaltıyorsa, vergi uyumu 

üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Bu durumda vergisini dürüst biçimde ödeyen 

mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu da azalacaktır. 

 

Mali afların çok çeşitli çıkarılma gerekçeleri bulunmaktadır. Ancak çıkarılan af 

kanunlarında ağırlıklı amacın kamuya ek kaynak yaratma anlayışı olduğu kabul edilmektedir. 

Diğer amaçlar ise ek kaynak yaratma anlayışının arkasında kalan amaçlardır.60 

 

Çeşitli ülkelerde vergi afları farklı zamanlarda ve farklı şekillerde uygulanmıştır. 

Çıkarılan bu vergi afları kapsam ve uygulama süreleri bakımından farklılık göstermektedir. Bazı 

vergi af kanunları bütün vergileri kapsarken, bazıları belirli vergiler için geçerli olabilmektedir. 

Bazıları ise vergilerin asıllarını bile kapsayabilmektedir.61 

 

2000 ve 2001 yıllarında Türkiye’de yaşanan ekonomik krizlerin ardından, ekonomik 

hayatta ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek, birikmiş vergi yüklerini tahsil edilecek hale 

getirmek amacıyla 16 Ocak 2003 tarihinde Vergi Barışı Yasası TBMM’de kabul edilmiştir. 

 
                                                 
58 James Alm, Michael McKee, William Beck, ‘’Amazing Grace Tax Amnesties and Compliance’’, National Tax 
Journal, Cilt: 153, No:1,1990 s. 23 
59 Tunçer, a.g.m. 
60 İbrahim Yumuşak, “Vergi Aflarının Vergi Gelirlerine Etkisi”, Vergi Dünyası, Sayı: 188, 1997,      s. 39 
61 L. John Mikesell,  “ Amnesties for State Tax Evaders: The Nature of and Tax Amnesties”, National Tax Journal, 
Cilt: 39, No:4, 1986, s. 508 
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4811 sayılı Vergi Barışı Yasası’nda toplumda oluşacak adaletsizlik ve eşitsizlik 

düşüncelerinin önlenmesi için af sözcüğü kullanılmamış barış yasası denmiştir. Cumhurbaşkanı 

tarafından ‘yasanın af niteliği taşıması nedeniyle nitelikli çoğunluk aranması gerekir’ 

gerekçesiyle veto edilmesinden yasanın af yasası olduğu anlaşılmaktadır.62 

 

Vergi Barışı Yasası yeni bir kalıcı düzen getirmemesi, geçici olması ve vergi ceza 

ilişkisine son vermesi nedeniyle hem mali af hem de suçlara ilişkin genel af niteliği 

taşımaktadır.63 

 

4811 sayılı Vergi Barışı Yasası’nın 1. maddesi, vergiler açısından 31 Ağustos 2002 

tarihinden önceki dönemi, beyana dayanan vergilerde 31 Ağustos 2002 tarihine kadar verilmesi 

gereken beyannameler ve 31 Ağustos 2002 tarihinden önce tahakkuk eden; 

 

213 sayılı VUK, kapsamına giren vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara ait vergi 

cezaları, gecikme zammı ve gecikme faizlerini, 

 

16.08.1997 tarihli ve 4306 sayılı yasaya göre alınan eğitime katkı payını, 

 

08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’na göre alınan ecrimisiller ve buna 

bağlı gecikme zamlarını, 

 

Devlete ait olup Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerince tahsil edilen ve 6183 sayılı 

kanun kapsamına giren bazı alacakları, 

 

Devlete ait olup Gümrük Müsteşarlığınca tahsil edilen ve bu kanunun ilgili bölümlerinde 

geçen bazı gümrük vergileri, para cezaları ve gecikme zamlarını kapsamaktadır. 

Vergi Barışı Yasası’nın 14. maddesinde vergi kaçakçılığı suçlarının af kapsamı 

düzenlenmiştir. Maddeye göre; VUK’un 359. maddesinin (b) fıkrasının 1 numaralı bendindeki 

defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sayfalarını yok ederek yerine başka yaprak 

koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya 

                                                 
62 Mustafa Arslan, 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Bir Af Kanunudur, Vergi Raporu, Sayı: 64, 2003, s. 74-75 
63 Arslan, a.g.m., s.77 
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kısmen sahte olarak düzenleyenler ile 2 numaralı bendindeki belgeleri sahte olarak basanlar hariç 

olmak üzere sayılan fiilleri 31.08.2002 tarihinden önce işleyenler hakkında suç duyurusunda 

bulunulamayacak, soruşturma aşamasında olanlar için takibat yapılmayacak ve açılmış bulunan 

kamu davaları ortadan kaldırılarak kesinleşmiş mahkumiyet kararları infaz edilmeyecektir. 

 

Kaçakçılık suçlarında vergi ziyaına sebebiyet verildiği hallerde, mükelleflerin madde 

hükümlerinden yararlanabilmeleri, adlarına salınan vergi ve kesilen cezalar ile gecikme faizi ve 

zamlarının, bu yasanın yürürlüğünden önce ya da bu yasa hükümlerinden yararlanılmak suretiyle 

öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmiş olmasına ve bunlara karşı idari yargı yerlerinde 

dava açılmaması veya açılan davalardan vazgeçilmesi şartına bağlanmıştır. 

 

4811 sayılı Vergi Barışı Yasasının 14. maddesi 3. fıkrasında işlenen kaçakçılık 

suçlarından dolayı vergi ziyaına sebebiyet verildiği hallerde aftan yararlanabilmek için salınan 

vergi ve kesilen cezaların ödenmesi gerektiği düzenlenmiştir. Vergi ziyaına neden olmadan 

kaçakçılık suçu işlenebileceği belirtilmiştir. Bunun nedeni, teşebbüs halindeki suç ile 

tamamlanmış suçun aynı şekilde değerlendirilmesidir. 2. fıkrada defter, kayıt ve belgeleri yok 

edenler veya defter sayfalarını yok ederek yerine başka yaprak koyanlar veya hiç koymayanlar 

veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak basanlar af kapsamından 

çıkarılmakta ve matrah artırımından yararlanma olanağı da kaldırılmaktadır. Matrah artırımından 

yararlanamayacakları hükme bağlanırken, bu kapsamda suçlarının bulunduğu daha sonra ortaya 

çıkarsa ne gibi bir işlem yapılacağı kanunda belirlenmemiş, dolayısıyla uygulamada çıkabilecek 

sorunlar göz ardı edilmiştir.64 

 

Vergi Barışı adı ile yapılan vergi affı uygulaması, mükellefleri olumsuz yönde 

etkilemiştir. Kalıcı bir düzen getirmemesi, tekrar bir vergi affı çıkmayacağı hususunda yasal bir 

düzenleme yapılmaması yönünden vergisini gönüllü olarak ödeyen mükellefler üzerinde 

güvensizlik yaratmıştır. Kaynak sağlanması ve yargı organlarının iş yükünün hafiflemesi 

bakımından etkili olmuştur ancak dürüst olmayan mükelleflere ayrıcalık tanındığı fikri 

mükelleflerin vergiye uyumunu bozmuştur. 

 

                                                 
64 Yasemin Taşkın, Vergi Aflarının Etkinliği Teori ve Türkiye Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006, 
ss. 124-125 
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1.6.8. Eğitim ve Kültür Düzeyi 
 

Mükelleflerin vergiye bakışı, toplumun kültürüne ve belirli kültürdeki kişilerin yasalara 

uyup uymadıklarına dayanmaktadır. Yükümlülerin genel kültür düzeyinin düşük olması, 

toplumsal bilinç düzeyinin de düşük olmasına yol açmaktadır. Mükellefler, verginin hem 

Anayasa’da belirtilen temel bir vatandaşlık görevi hem de ülke yönetimi ve ekonomisi için 

zorunlu olduğunun bilincinde oldukları sürece yasaları çiğnemekten kaçınmaktadırlar. Genel 

kültür ve toplumsal bilinç düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde, kişiler vergi yükümlülüklerini titiz 

bir şekilde yerine getirmektedirler. Eğitim ve kültür düzeyinin düşük olduğu ülkelerde ise 

bireylerin vergisel yükümlülüklere karşı duyarlılıkları azalmaktadır.65 

 

Bireysel zenginleşme ile toplumsal zenginlik arasındaki çelişki eğitim ve kültür 

düzeyinin düşük olduğu toplumlarda daha yüksektir. Bu toplumlarda bireyler daha çok bireysel 

zenginleşme peşindedir ve daha çok kamu harcamalarına katılmaktan kaçınırlar. Ayrıca hukuk 

ve suç kavramıyla olan bağlarının zayıflığından dolayı vergi suçu kavramı bilişsel süreçlerinde 

önemli bir yer tutmaz. Vergi kaçırmanın suç olduğu bilinci yerleşmediğinden vergi kaçakçılığı 

eğilimi yüksektir. 

 

                                                 
65 Gerçek, Yüce, a.g.e., s. 41 
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1.7. VERGİ KAÇAKÇILIĞININ ETKİLERİ 
 

1.7.1. Mali Etkiler 
 

Vergi kaçakçılığı, öncelikle kamunun vergi gelirlerini azaltmaktadır. Vergi, mali 

fonksiyonu olan gelir sağlama işlevini yeterince yerine getirememekte ve vergi sistemi etkisini 

kaybetmektedir. Bu durumda vergi kaçakçılığı, yayılmacı bir özellik kazanır. Gerekli önlemler 

alınmazsa vergi kaçakçılığı daha çok vergi kayıpları doğurmaya başlayacaktır. 66 

 

Vergi kaçakçılığı sonucunda bütçe açıkları sürekli bir artış gösterecektir. Bu durumda 

vergi gelirlerini arttırmada başarılı olamayan devlet; borçlanma, özelleştirme, emisyon ve 

enflasyon vergisi gibi seçeneklere yönelecektir. Bu tür ekonomik tercihlerin her biri, topluma 

farklı maliyetler yükleyecektir. Sonuçta vergi kaçakçılığı, öncelikle vergi yapısı ve işlevlerini 

tahrip edip, kamuyu vergi gelirlerinden mahrum bırakırken, diğer yan etkileriyle de toplumsal 

refah kayıplarına sebep olabilecektir. 67 

 

Kamunun yeterince vergi geliri sağlayamaması sonucunda büyük olasılıkla vergi oranları 

yükseltilecektir. Bu, vergi kaçakçılığını daha cazip hale getirecektir. Çünkü artan vergi oranı, 

kaçırılan vergi miktarının faydasını arttıracaktır. Öte yandan, bazı yükümlü grupları sosyo-

ekonomik güçleri oranında yeni vergi yüklerinden kurtulabileceklerdir. Artan vergi yükü altında 

kalanlarsa daha çok vergi kaçakçılığı yolları arayacaklardır. Dolayısıyla vergi sistemi birbirini 

destekleyen döngüler içinde etkinsizleşerek, beklenen işlevini yerine getiremeyecektir. 68 

 

Vergi kaçakçılığının yaygınlaşmasıyla vergi idaresinin iş yükü artar. Oysa vergi idaresi 

kısıtlı bütçe ve denetim elemanlarına sahiptir. Bu durumda, vergi idaresi ya düşük bir denetim ve 

yüksek vergi cezaları ile yetinecek ya da denetim ve cezaları optimum düzeye çıkaracaktır. Eğer, 

düşük bir denetimle yetinilirse, yakalanan bir kaç vergi kaçakçısı çok ağır bir şekilde 

cezalandırılacak ve dolayısıyla yakalanmayanlar ödüllendirilmiş olacaktır. Böyle bir uygulama 

                                                 
66 Karabacak, a.g.t.,s. 40 
67 Karabacak, a.g.t., s. 42 
68 Öncel, a.g.t., s. 87 
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toplum açısından adaletli değildir. Öte yandan, denetim oranının yükseltilmesi de maliyetli bir 

iştir. Bu denetim artışı dürüst mükelleflere de maliyetler yükleyecektir. Çünkü denetlenen 

mükellefler, denetim sürecinde yeni uyum maliyetlerine (zaman, iş takibi vs.) katlanmak zorunda 

kalabilirler. 69 

 

1.7.2.  İktisadi Etkiler 
 

Vergi kaçakçılığı kaynak dağılımını olumsuz etkilemektedir. Teşvik edilmek istenmeyen 

ya da gelişimi ekonomiye yararlı olmayacak alanlarda vergi kaçakçılığı imkanlarının geniş 

olması diğer faaliyet kollarını, bu alanlara yöneltecektir. Sermayenin bu alanlara akmasına neden 

olacaktır. Dolayısıyla üretim faktörleri toplum açısından yararsız veya etkin olmayan ekonomik 

faaliyetlerde yığılacaktır. Ekonomik açıdan bunun anlamı etkin olmayan üretim ve refah 

kaybıdır. Vergi kaçakçılığı nedeniyle kaynakların optimum dağılımının sağlanamaması toplum 

refahını olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

Vergi kaçakçılığı sektörler arası rekabet şartlarını da bozmaktadır. Özellikle küçük ve 

orta boy işletmeler vergi kaçakçılığı yoluyla vergiden kurtulurken, büyük işletmeler üzerinde 

vergi yükü artmaktadır. Oysa büyük yatırımlar büyük işletmeler tarafından yapılırken, kaçakçılık 

ihtimalinin yüksek olduğu küçük ve orta işletmelere aktarılan sermayenin ortalama verimliliği 

düşmektedir. Diğer taraftan, sahte belge, fatura vs. kullanan küçük ve orta işletmeler ile 

bağlantısı olan büyük boy işletmelerde vergi kaçakçılığını tercih etmektedirler.70 Büyük 

işletmelere girdi sağlayan yan sanayi dallarında vergi kaçırmanın dolaylı etkisinden büyük 

sermaye grupları da yararlanmaktadır. 

 

Vergi kaçırılması dolayısıyla devletin yeterli gelir düzeyine sahip olamaması bütçe 

açığının artmasına neden olacaktır. Bütçe açıklarının artması, kamu kesimi borçlanma 

gereksinimini arttıracak, kamu yatırımları ve gelir dağılımı da olumsuz yönde etkileyecektir. 

 

                                                 
69 Karabacak, a.g.t, s. 41 
70 Adnan Gerçek, ‘Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı ile İlgili Mükelleflerin Davranışları ve Tedbirlerin Etkinliği’, 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 1996, s. 35 
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1.7.3. Sosyal Etkiler 
 

Vergi kaçakçılığı, sosyal dengenin ve gelir dağılımının bozulmasına neden olmaktadır. 

Vergi kaçakçıları, vergi kaçırarak refahlarını arttırırken diğer bireyleri ağır vergi yükü altında 

bırakırlar. Vergi kaçakçılığının yaygın olması halinde vergi oranlarının yükseltilmesi doğaldır. 

Oranların yükseltilmesi vergi ödeyenlerin yüklerini daha da ağırlaştıracaktır. Bu durumda 

toplumun çeşitli kesimleri arasında gelir eşitsizliği ve refah farkı oluşmaktadır. Böylece 

toplumun değer yargıları bozulmakta, yasal olmayan yöntemlerle haksız kazanç elde etmek genel 

kabul görmektedir. 71 

 

Vergi kaçakçılığının yaygın olduğu bir ortamda oluşan bütçe açıkları vergilerin 

arttırılması yoluyla karşılanabilir. Bu durumda vergi kaçırmayan bireyler ağır bir vergi yükü 

altında kalırlar. Yükümlülerin ödedikleri vergilerin aslında başkalarına ait olduğunu 

düşünmeleri, ödedikleri vergilere karşı tepkilerini arttıran önemli bir faktördür. Ülkemizde stopaj 

yoluyla vergisi kesilen ücret ve maaş geliri elde edenlerle diğer az gelirliler, kaçakçılık 

yapamadıklarından, vergi yükünü en ağır şekilde taşımaktadırlar. Belirli bir grubun vergi yükünü 

çekmesi, vergilemede eşitlik ilkesini zedeleyerek, gelir dağılımı ve sosyal dengenin bozulmasına 

neden olur. Sosyal dengenin bozulması, dürüst yükümlülerin kamu otoritesine karşı güvenlerini 

azaltır.72 

 

Devlet otoritesinin zayıf olduğu toplumlarda vergi kaçakçılığı daha fazla olmaktadır. 

Sosyo-ekonomik faktörler ile oluşan vergi bilincinin, gelişmesi zor ancak yok edilmesi kolaydır. 

Vergi kaçakçılığının alışkanlık haline gelmesi de kanuna karşı gelme alışkanlığına dönüşebilir ve 

devlete başkaldırı niteliği kazanabilir. Yükümlülerin kamu otoritesine olan güvenlerinin azalması 

vergiye uyumlarını olumsuz etkilemektedir. 

 

 

                                                 
71 Gerçek, a.g.t., s. 37 
72 Şenyüz, a.g.e., ss.95-96 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE VERGİ SUÇ VE CEZALARI 
 
Bu bölümde suç ve ceza kavramları ile vergi suç ve cezaları açıklanacak, Türkiye’de vergi suç ve 

cezalarına değinilerek, cezaları kaldıran nedenler belirtilecektir. 

2.1. SUÇ VE CEZA KAVRAMI 
 

Suç kavramı, hukuki, sosyolojik, kriminolojik niteliklere sahip olmasından dolayı değişik 

açılardan tanımlanabilmektedir. Örneğin, Durkheim’ in yapmış olduğu sosyolojik tanıma göre 

suç, kolektif bilincin kuvvetli ve belirlenmiş tutumlarını ihlal eden fiillerdir. Manzini’ ye göre, 

kanunun cezalandırdığı fiil suçtur.73 

 

Pozitif hukuk açısından suç, isnad kabiliyetine sahip bir şahsın kusurlu iradesinin 

yarattığı icrai ve ihmali bir hareketin meydana getirdiği, kanunda yazılı tipe uygun, hukuka 

aykırı ve yaptırım olarak bir cezanın uygulanmasını gerektiren fiildir. Tüm tanımlarda ortak olan 

nokta, toplumun üstün saydığı beşeri bir kurala aykırı davranılması, eylemde bulunulmasıdır.74 

 

Bir fiilin suç sayılabilmesi için üç unsurun bulunması gerekmektedir. Suçun unsurları, 

kanuni unsur, maddi unsur ve manevi unsur olmak üzere başlıca üç nokta toplanmaktadır:75 

 

Suçun kanuni unsuru, fiilin ceza kanununda yazılı tanıma uygun olmasıdır. Fiil 

kanundaki tanıma uymuyorsa, bünyesinde tüm suç unsurlarını toplamış olsa bile suç 

sayılmamaktadır. 

 

Suçun kanuni unsuruna tipiklik de denilmektedir. Bu unsur, ‘Kanunsuz suç olmaz’ 

ilkesinin sonucudur. 
                                                 
73 Fethi Heper, Vergi Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1536, Eskişehir,2004, s. 208 
74 Turgut Candan, Vergi Suçları ve Cezaları, Süryay Sürekli Yayınlar, Güncelleştirilmiş İkinci Baskı, İstanbul, 
2004, s. 12-13 
75 Turgut Akıntürk, Hukuka Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1359, Eskişehir, 2004, s. 42-43 
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Suçun maddi unsuru, harici bir fiilin varlığıdır. Yani, kanundaki tanıma uygun tipik bir 

fiil, her şeyden önce icra ve ya ihmal hareketinin yapılmış olmasını gerektirir. Suçun varlığı için 

icra ve ya ihmal şeklinde belirtilen hareketin bulunması şarttır. 

 

Hareket adı verilen suçun maddi unsuru, bir fiili ‘yapmak’ ya da ‘yapmamak’ olarak iki 

şekilde ortaya çıkmaktadır. Hareket bir fiili yapmamak şeklinde ise ihmali hareket; yapmak 

şeklinde ise icrai hareket olarak adlandırılır. Örneğin, geçit bekçisinin tren yolunu kapatmaması 

ihmali bir harekettir. Hırsızlık ise taşınır bir malın alınmasıyla işlendiği için icrai bir suçtur. 

 

Suçun manevi unsuru, fiilin kusurlu bir irade tarafından yapılmış olmasıdır, kısaca 

kusurluluk denilmektedir. Kusurlu bir irade tarafından yaratılmış olmayan fiiller suç 

sayılmamaktadır. 

 

Kusurluluk kast ve ya taksir biçiminde ortaya çıkmaktadır. Kast; kanunun suç saydığı bir 

eylemi ve onu meydana getirecek hareketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek işlemesi iradesidir. 

Failin kanunun suç saydığı bir sonucu bilmesi ve istemesi ve bunun için bir harekette bulunması, 

kastın varlığı bakımından yeterlidir. Ceza kanunu, hukuku bilmemeyi mazeret saymamaktadır. 

Kural olarak, bir fiilin suç sayılması için kasden işlenmiş olması yeterlidir; hareketin belli bir 

güdüye bağlanması şart değildir. 

 

Taksir, iradi olarak işlenen bir icra ya da ihmal eyleminden, fail tarafından istenmemiş 

olmalarına karşın, kanunun cezalandırdığı sonuçların meydana gelmesi halidir. Taksir kasttan 

sonucun istenmemiş olması ile ayrılır; yani fail kastta kanunun cezalandırdığı sonuçların 

meydana gelmesini istediği halde taksirde bunları istememiştir. Örneğin; bir kimsenin düşman 

olarak gördüğü bir kimseyi bilerek ve isteyerek silahla öldürmesinde kast bulunduğu halde, bir 

sürücünün otomobilini kullanırken dikkatsizlikle bir yayanın ölümüne sebep olması halinde 

taksir vardır. 

 

Suçun tüm yapısal unsurlarını taşıyan bir eylem söz konusu olduğunda, ceza yaptırımı da 

söz konusu olmaktadır. Ceza, topluma büyük ölçüde zarar veren fiiller karşılığı olarak devletin 

kanun ile yaratığı ve izlediği diğer amaçlar yanında, özellikler suç işleyeni bazı yoksunluklara 

tabi kılmak ve böylece toplumun işlenen fiili tasvip etmeme duygusunu belirtmek üzere 
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sorumluluk derecesiyle orantılı olarak uygulanan korkutucu bir müessesedir. Cezanın amaçları; 

sosyal dengeyi sağlamak, bozulmuş kamuoyunu tatmin etmek, eğitici önleyici fonksiyon 

geliştirmek, suçlunun yeniden suç işlemesini engellemek, diğer kişiler için caydırıcı etki yapmak 

ve toplumsal bilincin sürekliliğini sağlamaktır.76 

 

2.1.1 Vergi Suç ve Cezası Kavramı 
 

Vergi suçları, devlet hazinesine karşı işlenen ekonomik nitelikli suçlardır. Vergi 

kanunlarına aykırı hareket edilmesi sonucu ortaya çıkarlar. Vergi suçu, vergi mükellefi, vergi 

sorumlusu ya da vergilendirmede görevli olanların, vergi kanunlarında uymaları öngörülen 

maddi ya da biçimsel mükellefiyetlere ve ödevlere aykırı davranışlarla, Hazine menfaatlerini 

ihlal eden, kamu düzenini bozan fiiller olarak tanımlanabilir. Vergi cezaları ise vergi suçu 

işleyen kişilere uygulanan yaptırımlardır. 77 

 

Vergi ceza kanunlarının amacı, bir vergi kaybı söz konusu olduğunda hazine zararını 

telafi etmek, vergi kaybı olmayan fiillerde ise hazinenin ilerde karşılaşabileceği zarara karşı 

korunmasını sağlamaktır.78 

 

2.1.2. Türkiye’de Vergi Suç ve Cezaları 
 

Türk Vergi Usul Kanunu’nun 33. maddesinde “ Vergi kanunları hükümlerine aykırı 

hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları (vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları) ve 

diğer cezalar ile cezalandırılır.” Hükmü yer almaktadır. Buna göre, vergi kanunlarının 

hükümlerini ihlal edenlere verilen cezalar, vergi cezalarıdır denmektedir. 

 

Cezalar, vergi kanunlarının etkinliğini arttırmak, vergi kayıp ve kaçağını önlemek ve 

ödenmesi gereken verginin zamanında tahsilini sağlamak için düzenlenmiştirler. Vergi 

kanunlarının uygulanmasında etkinliğinin arttırılmasının yanı sıra ekonomik ve ticari amaçlı 

                                                 
76 Heper, a.g.e., s. 207-208 
77 Heper, a.e., s. 207 
78 Fethi Heper, Vergi Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1584, Eskişehir, 2004, s. 197 
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faaliyetlerin öngörüldüğü şeklin dışında kullanılmasını önlemek için ceza kanunlarıyla bağlantı 

kurarak ve kanunlarda mevcut yasalara yer vererek caydırıcı olması amaçlanmaktadır. Bu 

şekilde, gelir elde etmek amacıyla mal ve hizmet üreten kişiler kanunlarla korunmuş 

olmaktadır.79 

 

Vergi suçları, vergi kanunlarına aykırı hareket edilmesi sonucu ortaya çıkarlar. Bu suçlar, 

bazen vergi kaybına yol açan fiillerle işlenmekte, bazen de sadece vergi kanunlarının öngördüğü 

biçimsel düzenlemelere uymama şeklinde işlenmektedir. Bu nedenle vergi suç ve cezaları, idari 

vergi suç ve cezaları ve ceza hukuku bakımından vergi suç ve cezaları olarak iki kategoride 

incelenmektedir. 

 

Vergi suçları, genel olarak cezaları uygulamaya yetkili birimler esas alınarak idari ve adli 

suçlar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bağlamda, idari vergi suçları, idare tarafından mali 

nitelikli yaptırımlarla cezalandırılırken, adli vergi suçları yargı mercileri tarafından hükmedilen 

genel olarak hürriyeti bağlayıcı nitelikte yaptırımlarla cezalandırılmaktadır. 

 

Yargılanması ve cezalandırılması ceza mahkemelerinin yetkisine giren vergi suç ve 

cezaları, VUK’un ceza hükümlerini içeren dördüncü kitabının vergi cezalarını belirleyen ikinci 

kısmının hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılacak suçlar ve cezalar başlıklı üçüncü 

bölümünde düzenlenmiştir. 

 

Son olarak 29.7.1998 tarih ve 4369 sayılı yasa ile vergi suçları, vergi ziyaı ve usulsüzlük 

suçları, kaçakçılık ve hürriyeti bağlayıcı cezalar olarak düzenlenmiştir. 

 

2.1.2.1. İdari Vergi Suç ve Cezaları 
 

Vergi İdaresi tarafından idari usullerle uyularak cezalandırılan suçlar, idari vergi suçları 

olarak ifade edilmektedir. Vergi usul Kanunu’nun vergi suçu olarak düzenlediği bir kısım fiiller 

idare tarafından belirlenir ve yaptırımları idare tarafından uygulanır. Bu suçların yaptırımları, 

                                                 
79 Adem Gündoğan, ‘Vergi Hukukunda Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Uygulaması ve Diğer Cezalar’, Maliye ve Sigorta 
Yorumları, Haziran 2005, Sayı: 442, s.67 
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parasal cezalar ve işyeri kapatma cezalarından oluşur. VUK’ ta idari vergi suçları; vergi ziyaı 

suçu ve usulsüzlük suçu olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 

2.1.2.1.1. Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası 
 

Vergi ziyaı, VUK’un 341.maddesinde düzenlenmiştir. 341. maddeye göre; “Vergi Ziyaı, 

mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi 

veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik 

tahakkuk ettirilmesini ifade eder.” 

 

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere, mükellef ya da sorumlunun vergilemeyle ilgili 

ödevlerini zamanında yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi vergi ziyaının oluşması 

için yeterlidir. Vergi ziyaı, verginin ödenmesi aşamasıyla değil tahakkuk aşamasıyla 

ilişkilendirilmiştir. Örneğin, beyannamenin verilmemiş olması durumunda tahakkuk, zamanında 

yapılmamış olacağından vergi ziyaı ortaya çıkacaktır. Ancak, verginin tahakkuk ettirildikten 

sonra süresinde ödenmemiş olması ya da geç ödenmiş olması durumunda vergi ziyaı söz konusu 

olmayacaktır. 80 

 

VUK’un 344. maddesine göre vergi ziyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından, VUK 

341. maddesinde belirtilen hallerle vergi ziyaına sebep olunmasıdır. Vergi ziyaı suçu işleyenlere, 

ziya uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi ziyaına, 359. maddede 

yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat 

olarak uygulanır. 

 

Vergi incelenmesine başlanılmasında veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra 

verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu 

madde uyarında kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır. 

 

VUK 344. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘… bu ceza ziyaa uğratılan verginin bir 

katına, bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin 

                                                 
80 Heper, a.g.e., s. 210. 
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ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için, bu kanunun 112. maddesine göre ziya 

uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle 

bulunur..’ kısmının Anayasa’nın 2. 7. 10., 11., 38. ve 73. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 

iptali istenmiştir.81 

 

Anayasa Mahkemesi tarafından, vergi ziyaı suçuna uygulanacak cezanın 

hesaplanmasında ele alınacak gecikme faizi oranının, Bakanlar Kurulu tarafından ne zaman 

belirleneceğinin bilinmemesinin öngörülecek ceza miktarında belirsizliğe neden olacağından ve 

bu durumun Anayasa’nın 38. maddesinde sözü edilen ceza ve ceza yerine geçen güvenlik 

önlemlerinin ancak kanunla konulacağı ilkesi ile 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırı 

olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. 82 

 

Vergi ziyaı cezasının iptal kararına gerekçe olarak Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 2. 

maddesinde yer alan ‘hukuk devleti’ ilkesi ile vergi ziyaı cezasının bağdaşmadığını ileri sürmüş, 

hukuk devleti, ‘her türlü işlemlerinde Anayasa, yasa ve hukukun temel ilkeleri ile kendini bağlı 

sayan devlettir.’ Tanımına yer vermiş ve VUK’un 344. maddesi 2. fıkrasında yer alan 

düzenlemenin hukuk devleti ilkesine aykırılığını tespit etmiştir. 

 

Anayasa’nın 38. maddesinde, ‘ Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan yasanın suç 

saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz, kimseye suçu işlediği zaman yasada o suç için 

konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.’ 3. fıkrasında da ‘ ceza ve ceza yerine 

geçen güvenlik tedbirleri ancak yasayla konur.’ kuralları yer almaktadır. Buna göre, vergi ziyaı 

cezasının, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülük karakteri taşımamakla beraber, vergi 

ziyaı suçu işleyenlere öngörülen bir yaptırım olduğunu belirtmiş ve vergi ziyaı cezasının 

hesaplanmasında da esas alınacak olan oranların yasayla belirlenmesi gerektiğini tespit etmiştir. 

VUK’un 344. maddesinde yer alan vergi ziyaı cezası Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırı 

bulunmuştur ve iptal talebinde yer alan 7, 10, 11, ve 73. maddelerin incelenmesine gerek 

görülmeden iptal kararı verilmiştir.83 

                                                 
81 Elif Sonsuzoğlu, ‘Vergi Zıyaı Cezasının Anayasa Mahkemesinde İptali Sonrası Yarattığı Yeni Sorunlar’, Lebib 
Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2005, Sy: 24, s. 33 
82 S. Ateş Oktar, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 2. Baskı, İstanbul, 2006, s. 
283 
83 Sonsuzoğlu, a.g.m., s. 39 
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2.1.2.1.2. Usulsüzlük Suçu ve Cezası 
 

Vergi Usul Kanunu’nun 351. maddesine göre Usulsüzlük; vergi kanunlarının şekle ve 

usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir. 

 

Vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulması zorunludur. Bu 

hükümlere aykırı hareket edilmesi, usulsüzlük fiilini oluşturur ve usulsüzlük cezası 

uygulanmasını gerektirir. Önlenmedikleri takdirde bu fiiller ileride vergi kaybına neden 

olabilirler. Usulsüzlük cezasının kesilmesi için, vergi kaybının bulunması şartı yoktur. 

 

VUK’ta usulsüzlük fiilleri iki grupta düzenlenmiştir. Birinci grupta birden çok vergi için 

geçerli olan genel nitelikli usulsüzlükler, ikinci grupta sadece vergi ya da bir olaya ilişkin özel 

nitelikli usulsüzlükler yer almaktadır. 

 

2.1.2.1.2.1. Genel Usulsüzlükler 
 

Genel usulsüzlük fiilleri VUK madde 352 de, işlenen fiilin niteliğine göre iki grupta 

toplanmıştır. Hafif cezayı gerektirecek fiiller ikinci derece usulsüzlük olarak, daha ağır cezayı 

gerektirecek fiiller ise birinci derece usulsüzlük olarak belirlenmiştir. Uygulanacak usulsüzlük 

cezaları VUK’na bağlı cetvelde gösterilmiştir. 

 

2.1.2.1.2.1.1. Birinci Derece Usulsüzlükler 
 

Vergi ve harç beyannamelerinin sürecinde verilmemiş olması, 

 

Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması zorunlu defterlerden herhangi birinin tutulmamış 

olması, 
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Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili belgelerin doğru bir vergi incelemesi yapılmasına 

imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması, 

 

Çiftçiler tarafından 245. madde hükmüne göre muhtar yada ihtiyar heyetlerince yapılan 

davete süresinde icabet edilmemesi, 

 

Vergi Usul Kanunu’nun kayıt nizamına ait hükümlerine uyulmamış olması, 

 

İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi, 

 

Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin yapılmamış olması 

(Kanuni sürenin sonundan başlayarak bir ay geçtikten sonra tasdik ettirenler, tasdik ettirilmemiş 

sayılır.) 

 

Diğer ücretler üzerinden salınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh 

ettirilmemiş olması, 

 

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre 

içinde verilmiş olması, birinci derece usulsüzlük fiillerini oluşturmaktadır. 

 

Örneğin vergi beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması, ( tutulması zorunlu olan 

defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması) defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili belgelerin 

doğru bir vergi incelemesine imkan vermeyecek kadar noksan, usulsüz ve karışık olması, tasdiki 

zorunlu olan defterlerden herhangi birinin kanuni sürede tasdik işleminin yapılmamış olması 

resmen takdiri de gerektiren fiillerdir. Bu gibi suçlar işlendiğinde, birinci derece usulsüzlük 

cezası iki kat olarak uygulanacaktır. 
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2.1.2.1.2.1.2.  İkinci Derece Usulsüzlükler 
 

Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342. 

maddenin 1. fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması, 

 

Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde ya da kanunda istenen bilgileri içerecek doğru 

bir şekilde yapılmaması, 

 

Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı 

bildirmek hariç), 

 

Vergi karnesinin, süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması, 

 

Tasdiki mecbur olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin, süresinin sonundan 

başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması, 

 

Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı 

ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış 

olması, 

 

Hesap ve işlemlerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların 

bulunmaması veya beyan edilmemesi, ikinci derece usulsüzlük fiillerini oluşturmaktadır. 

 

Genel usulsüzlük fiillerine, Vergi Usul Kanunu’na mükellef grupları ve usulsüzlük 

derecesine göre belirlenen parasal cezalar uygulanmaktadır. 
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2.1.2.1.2.2. Özel Usulsüzlükler 
 
Özel usulsüzlükleri oluşturan fiiller genel usulsüzlük fiillerinde olduğu gibi vergi 

kanunlarınca öngörülen ödevlerin yerine getirilmemesine dayanır. Özel usulsüzlük suçları, vergi 

yükümlülüğünü daha ağır noktalarda ihlal etmekte ve buna bağlı olarak vergi ziyaı yaratmaya 

elverişli olmaktadır. Bu nedenle suçun cezası da genel usulsüzlüklerden daha ağır cezalar olarak 

tespit edilmiştir. 84 

 

Özel usulsüzlükleri oluşturan fiiller esas olarak belge ve kayıt düzeni ile muhasebe 

sistemine uyulmamasını kapsamaktadır. VUK’un 353, mükerrer 354, 355, mükerrer 355 ve 356. 

maddelerinde özel usulsüzlük suçu fiillerine ve cezalarına yer verilmiştir. 

 

Özel usulsüzlük fiilleri zaman inde yapılan değişiklikler ve yürürlükten kaldırmalarla 

karışık bir yapıya bürünmüştür. Hareket suçları olmasından dolayı kanunda belirtilen fiilin 

varlığı suçun oluşması için yeterli görülmüştür. Bu nedenle neticesi harekete bitişik suçlar olarak 

değerlendirilmektedir.85 

 

2.1.2.2. Ceza Hukuku Bakımından Vergi Suç ve Cezaları 
 

Ceza hukuku anlamında vergi suçları kamu düzenini bozucu nitelikteki fiillerin ortaya 

çıkardığı suçlardır. Söz konusu suçlardan bazıları, doğrudan doğruya vergi suçları arasında 

sayılmasa da kamu düzenini bozucu etkileri nedeniyle ceza kanunları bakımından suç olarak 

kabul edilecek niteliktedirler. Kamusal nitelik taşıyan vergi suçlarının ceza hukuku ilkelerine tabi 

diğer suçlardan, hukuki konuları ve sosyal düzeni bozucu amaçları bakımından farkları yoktur. 

Vergi suçlarına uygulanacak cezalar hürriyeti bağlayıcı türden cezalardır. 86 

 

                                                 
84 Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2005, s. 103 
85 Şenyüz, a.g.e., s.104 
86 Heper, a.g.e, s. 214. 
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2.1.2.2.1. Kaçakçılık Suçları ve Cezaları 
 

Vergi kaçakçılığı suçunun tanımında 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun yürürlüğe 

girdiği 01/01/1950 tarihinden itibaren geçen zaman içinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 

Kanun, kaçakçılık suçu için, önce idari ve mali nitelikteki yaptırımlarla yetinmiştir. Vergi 

kaçakçılığını önlemede idari ve mali yaptırımların yetersiz kalacağı düşüncesiyle, 24/08/1951 

tarihinde yürürlüğe giren 18/07/1951 tarihli, 5815 sayılı kanunun 1. maddesiyle ceza hukuku 

anlamında bir suç olan hileli vergi suçu ihdas olunmuş; suç sayılan hileli fiilleri icra ederek vergi 

ziyaına sebep olanların idari ve mali vergi cezaları yanında hürriyeti bağlayıcı ceza ile 

cezalandırılmaları öngörülmüştür. 01/01/1961 tarihinde yürürlüğe giren 04/01/1961 tarihli ve 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda da kaçakçılık ve hileli vergi suçu muhafaza edilmiş, bu iki suç 

30/12/1980 tarihli, 2365 sayılı kanunla 01/01/1981 tarihi itibariyle yapılan değişikliklere kadar 

birlikte varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu kanunla, hileli vergi suçunu oluşturan fiiller kaçakçılık 

suçunu düzenleyen 344. maddeye aktarılmış ve bu iki suç  “kaçakçılık” başlığı altında 

bütünleştirilmiştir. Kaçakçılık suçu, bu düzenleme ile hem idari mali hem de cezai niteliğe sahip 

olmuştur. 22/07/1998 tarihli 4369 sayılı kanun ile suç kategorisi ikiye ayrılmış; idari- mali 

kaçakçılık, ağır kusur ve kusur yerine vergi ziyai suçu, hileli kaçakçılık olarak da 

nitelendirilebilecek olan dar anlamdaki suç yerine de kaçakçılık suçları ihdas edilmiştir.87 

 

22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunla VUK’un 344. maddesinde “ Vergi ziyai suçu ve 

cezası” başlığıyla vergi ziyai suçu yeniden düzenlenmiştir. 

 

Vergi kaçakçılığı, vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları ayrımı kaldırılmış; 359. madde “ 

Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlığı altında düzenlenmiştir. 

 

Kaçakçılık suçları ve cezaları iki sınıfa ayrılarak 359. maddenin “a” bendinde hapis 

cezası ile “b” bendinde ise ağır hapis cezası hükmolunacak suçlar ve cezaları şeklinde 

düzenlenmiştir. Hükmolunacak ağır hapis cezaları Türk Ceza Kanunu ve Cezaların İnfazı 

Hakkında Kanun’un hükümleri gereği paraya çevrilemeyeceği için bu konuda herhangi bir 

düzenleme yapılmamıştır. Ancak hapis cezası hükmolunacak hallerde ise hürriyeti bağlayıcı 

                                                 
87 Ateş Oktar, ‘Kaçakçılık Suçları Üzerine Düşünceler’, Vergi Sorunları, Sayı: 144, s. 75-76. 



   
  47 

cezanın paraya çevrilmesi halinde cezanın zamana karşı değerini korumak için, hapis cezasının 

her bir günü için sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için hüküm tarihinde 

yürürlükte bulunan asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yarısının esas alınacağı ve hükmolunan 

bu para cezasının ertelenemeyeceği yasada açıkça belirtilmiştir. 

 

359. maddede yer alan suçlarda vergi ziyaı unsur olmaktan çıkarılmıştır. 

 

360. maddede kaçakçılık suçlarına iştirak düzenlenmiştir. 

 

333. maddenin son fıkrasında değişiklik yapılarak, cezai sorumluluğa “ suç ve cezaların 

şahsiliği “ ilkesine uygun açıklık getirilmiş böylece tüzel kişide görev yapanlardan bir eleman 

359. maddede yazılı suçlardan herhangi birini işlediği takdirde, eylemi gerçekleştiren o kişi 

olduğu için ceza yaptırımı sadece onun hakkında uygulanabilecektir. Böylece değişiklikten önce, 

ceza yaptırımına muhatap olan tüzel kişinin kanuni temsilcisi, yapılan değişiklikten sonra 

sorumlu olmayacak, sorumluluk sadece eylemi gerçekleştiren kişiye yöneltilecektir. 

 

Pişmanlık cezayı kaldıran neden olarak 359. madde metnine 2. fıkra olarak eklenmiştir. 

 

Özel tekerrür uygulaması kaldırılmıştır. 

 

3100 sayılı yasanın mükerrer 8. maddesindeki fiillerin kaçakçılığa teşebbüs sayılması ve 

360. madde uygulaması kaldırılmıştır. 

 

367. maddede Defterdarın yanında Gelirler Bölge Müdürlüğü’nün dava koşulu yönünden 

mütalaa vermesi öngörülmüştür. 

 

Kaçakçılık suçlarının kovuşturulabilmesi için, suç fiilinin vergi incelemesi kapsamında 

tespit edilmesi zorunludur. Ceza yargılama makamlarının harekete geçmesi ve yargılama 

işleminin başlaması yasa koyucu tarafından belli şartların gerçekleşmesine bağlanmıştır. Buna 

ceza yargılamasında ‘’kovuşturma şartı’’ denmektedir. Kovuşturma şartı, ceza yargılamasında 
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bir fiilin suç oluşturup oluşturmayacağının yani yargılamanın yapılabilmesinin yasa koyucu 

tarafından önceden belirli şartlara bağlanmasını ifade etmektedir.88 

 

Bu kapsamda, VUK’un 367. maddesi de bir kovuşturma şartı niteliği taşımaktadır. 

Yapılan düzenleme ile vergi kaçakçılığı ve suça iştirak halinin tespit edilmesi halinde, durumun 

elemanlarca düzenlenecek raporla cumhuriyet savcılığına bildirilmesi zorunludur. 

 

4369 sayılı kanunla yapılan değişiklikten önce, kaçakçılık suçunda hapis cezasının hükme 

bağlandığı 359. maddede, değişiklikten sonra, çeşitli hileli fiillerin oluşturduğu iki ayrı 

kaçakçılık suçuna ve cezalara yer verilmiştir. Suç ve cezanın ayrı maddelerde gösterilerek 

parçalanmasının yasama tekniği açısından yarattığı sakıncalar böylece ortadan kaldırılmıştır. 

Özellikleri, tespiti, yaptırımları ve uygulanması bakımından idari-mali suçlardan tümüyle farklı 

olan kaçakçılık suçları, suç oluşturan fiillerin özelliğine göre iki ayrı kategoride düzenlenmiştir. 

Kaçakçılık suçları, kanunun yasakladığı sonuca, ancak, sayılan hareketlerle yol açılması halinde 

oluştuklarından, bu suçlar “ bağlı hareketli” suçlardır. Ayrıca, 359. maddede yazılı hareketlerden 

herhangi birinin yapılması suçun oluşması için yeterli görüldüğünden, kaçakçılık suçları  

‘’seçimlik hareketli” suçlardandır.89 

 

Bu tür adli vergi suçlarının, cezası idare tarafından kesilen idari vergi suçlarından farkı 

yargılama ve cezalandırma sürecinde ortaya çıkmaktadır. Adli vergi suçlarına hürriyeti bağlayıcı 

cezalara öngörüldüğünden, cezalandırma süreci Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca ceza 

mahkemelerince yapılacak yargılamaya bağlanmıştır. Kaçakçılık suçları açısından da, vergi 

kanununa aykırı fiilin devletin vergi toplama işlevi açısından önemi ve kamu güvenliğini ihlal 

ederek topluma karşı suç oluşturma özelliği göz önünde bulundurularak, ceza mahkemelerince 

cezalandırılması öngörülmüştür.90 

 

                                                 
88 Tahir Erdem, ‘Yeni Ceza Yasası Sonrasında Kaçakçılık Suç ve Cezaları’, Vergi Sorunları, Sy. 205, ss. 105- 106 
89 Oktar, a.g.m, s.79 
90 Candan, a.g.e., ss. 22-24 
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2.1.2.2.2. Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu 
 

2.1.2.2.2.1. Suçun Tanımı ve Amacı 
 

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinde belirtildiği üzere; vergi işlem ve incelemeleri ile 

uğraşan memurlar, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar, 

vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler, vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler 

vergi mahremiyetine uymak zorundadırlar. 

 

Belirtilen kimseler, görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin 

şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya 

mesleklerine ilişkin öğrendikleri sırları veya gizli kalması gereken diğer hususları ifşa edemezler 

ve kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. 

 

Vergi mahremiyetini ihlal suçunun konusu; mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin 

şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ilişkin 

olarak öğrendikleri sırlar veya gizli kalması gereken diğer hususlardır. 

 

Vergi mükellefleri, yürüttükleri faaliyetleriyle ilgili tüm bilgileri defter ve belgelerine 

işlemekte, gerek serbest rekabet koşulları gerekse hukuka aykırı biçimde onun aleyhine 

kullanılmasının önlenmesi gibi sebeplerle bu bilgilerin gizli kalmasını istemektedirler. Aksi 

halde, faaliyetleriyle ilgili bilgilerin dışarıya sızacağını düşünen mükellefler, önemli bilgilerini 

belge ve kayıtlara işlememek gibi bir düşünceye kapılacaklardır.91 

 

Vergi koyma, devletin anayasal bir hakkı ise mükelleflerin de görevlilerin vergi ilişkisi 

nedeniyle öğrendiği bazı sırları, bilgileri ifşa etmemesi ve kendi zararlarına olacak şekilde 

kullanılmaması konusunda hakları olmaktadır. 

 

                                                 
91 Uğur Yiğit, Vergi Usul Kanununda Hürriyeti Bağlayıcı Suç ve Cezalar.Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Diğer, 
Hürriyeti Bağlayıcı Vergi Suç ve Cezaları, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2004, s.186 
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Vergi mahremiyeti, mükellef ile onunla ilgili kişilerin ticari ve mesleki sırlarını, bunların 

görevleri ile işleri dolayısıyla bilmek zorunda olan ve bunlarla görevleri dolayısıyla karşılaşan 

ilgililerin, öğrendikleri sırları yaymaları ve açıklamalarını önlemek için öngörülmüş bir güvenlik 

önlemidir. Vergi mahremiyeti ile devlet, mükellefin öğrenilen sırlarının üçüncü kişilere 

duyurulmayacağını garanti etmektedir. Bu husus, hukuk devletinin de bir gereğidir.92 

 

Kanun vergi mahremiyetinin ihlali yasağı ile ilgili genel kurala bazı istisnalar getirmiştir. 

Vergi Usul Kanunu 5. maddesinde belirtilen durumlarda vergi mahremiyetinin ihlali suçu 

işlenmiş sayılmayacaktır: 

 

Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, 

sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrah ve hesapları 

gösteren vergi levhasını iş yerlerine asmaları, 

 

Mükellefin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi cezaları ile vadesi geçtiği 

halde ödenmemiş olan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığı tarafından açıklanabilir. Maliye 

Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. 

 

Vergi İdaresi, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalar ile ilgili olarak 

talep edilen bilgi ve belgeleri verebilir. 

 

Vergi İdaresi, bankalara yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verebilir. 

 

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi 

inceleme raporuyla tespit olunanlar, kanunla kurulmuş meslek kuruluşlarına veya yine kanunla 

kurulmuş olan birlik ve meslek odalarına bildirebilirler. 

 

Vergi mahremiyetine uyma yükümlülüğü, Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan 

kişilerin görevden ayrılmaları halinde de devam etmektedir. Ancak ifşa edilen veya failin veya 

üçüncü şahsın yararına kullanılan sırrın fail tarafından görevde iken öğrenilmiş olması 

                                                 
92 Yiğit, a.g.e. , ss.186-187 
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gerekmektedir. Fail, görevi sona erdikten sonra öğrendiği bir sırrı ifşa edecek ya da kullanacak 

olursa, VUK’un 362. maddesine göre değil, genel hükümler uyarınca cezalandırılacaktır.93 

 

2.1.2.2.2.2. Vergi Mahremiyeti Suçunun Unsurları 
 

2.1.2.2.2.2.1. Yasallık Unsuru 
 

Vergi mahremiyetine uymama suçu, VUK’ un 362. maddesinde düzenlenmiştir. Bu 

madde ile ilgili olarak, VUK’ un 5. maddesinde suçu oluşturan fiillere ve kapsamındaki kişilere 

yer verilmiştir. Ceza hususunda ise Türk Ceza Kanunu’na atıfta bulunmuştur. 

 

2.1.2.2.2.2.2. Maddi Unsur 
 

Suçun maddi unsuru, vergi mahremiyetini ihlal edilmesidir. 

 

Vergi mahremiyetinin ihlali suçunun hareket unsuru, VUK’un 5. maddesinde gösterilen 

sır veya gizli kalması gereken hususların açıklaması veya bunların ilgili kişilerin kendi veya 

üçüncü kişilerin yararına kullanılması olmak üzere iki biçimde ortaya çıkabilir. 

 

Sırrın ifşası; yetkili olmayan kişinin sırrın konusu hakkında kısmen ya da tamamen bilgi 

sahibi olmasına olanak sağlayan herhangi bir hareketin yapılmasıdır. Sırrın alenileştirilmesi ve 

yayınlanması aranmamaktadır.94 

 

Sır ile ilgili yapılan açıklama, açıklama yapılan kişinin sır hakkında kısmen ya da 

tamamen bilgi sahibi olmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. 

 

                                                 
93 Yiğit, a.g.e., s.189 
94 Yiğit, a.e., s.194 
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Yapılan açıklama yeterince bilgi vermemekle beraber, kişiyi meraklandırmış, araştırma 

yapmasına yol açmış ve kişi kendi çabaları sonucunda sırrı öğrenmişse, failin hareketi ile sırrı 

öğrenme sonucu arasında nedensellik bağı bulunmaz ve fiil suç oluşturmaz. 

 

Sırrı kullanma eylemi; mükelleflere ya da mükelleflerle ilgili kişilere ait sır ve gizli 

hususların çıkar sağlamak amacıyla kullanılmasıdır. 

 

Kullanma ile maddi ya da manevi çıkar elde edilmesi söz konusu olabilmektedir. Bizzat 

suçun faili için değil üçüncü kişi lehine çıkar temin edilmesi amacıyla da suç işlenebilir. 

 

Suç oluşumu için, gizli kalması gereken bilgilerin ifşa edilmesi ya da ilgililer veya 

üçüncü kişiler yararına kullanılmış olması yeterli sayılmaktadır. Suç fiilinin sonucu, kamu 

düzeninin bozulmasıdır. 

 

Sonuç unsuru, suçun işlenme şekline bağlı olarak farklılık göstermektedir.95 

 

Sırrın ifşası suçunda, ifşa eylemi suçun oluşumu için yeterli sayılmaktadır. Bu suç sonucu 

harekete bitişik suçlardandır. Sadece eksik teşebbüse uygundur, tam teşebbüs mümkün değildir. 

 

Sırrın kullanılması durumunda bir yarar sağlanması arandığından, suç sonucu harekete 

bitişik olmayan suç kapsamındadır. Eksik ve tam teşebbüs mümkündür. 

 

 

                                                 
95 Yiğit, a.g.e., s.195 
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2.1.2.2.2.2.3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen istisnai hallerde, vergi mahremiyeti ihlal 

edilmesine rağmen fiil suç teşkil etmeyecektir. 

 

Vergi mahremiyetinin ihlaline sır sahibi muvafakat etmişse ve diğer koşullar da mevcutsa 

yani sırrın ifşası ve çıkar sağlayacak şekilde kullanımı söz konusu ise, mağdurun rızası şeklinde 

oluşan bir hukuka uygunluk sebebi de söz konusu olur.96 

 

2.1.2.2.2.2.4. Manevi Unsur 
 

Vergi mahremiyetinin ihlali kasten işlenebilecek bir suçtur. Failin, bir vergi sırrını bilerek 

ve isteyerek açıklaması genel kast unsurunu oluşturur, yeterlidir. 

 

Failin, açıkladığı bilginin sır olduğunu ve kendisinin sır saklamakla mükellef olduğunu 

bilmemesi, hukuki anlamda hata olduğundan sorumluluğu kaldırmaz. Buna karşılık bulunmayan 

bir hukuka uygunluk sebebinin olduğu düşüncesiyle suç işlenmesi halinde kast ortadan 

kalkmaktadır. Daha önce başkaları tarafından açıklanmış olmasından dolayı, bilginin sır 

olmaktan çıktığını ya da bilginin sır sahibine verildiğini düşünen fail, fiili hataya düşmüş olur.97 

 

TCK’da belirtilen sırrı açıklama suçu ile VUK’un 362. maddesinde belirtilen Vergi 

mahremiyetinin ihlali suçu, suçun konusu, unsurları gibi konularda paralellik gösterir. Suçlar 

arasındaki fark, ceza miktarıdır. 362. maddede verilecek ceza konusunda TCK’ya atıf yapılarak 

miktar belirtilmektedir. 

 

                                                 
96 Yiğit, a.g.e., s.195 
97 Yiğit, a.e., s.203 
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2.1.2.2.2.2.5. Suçun Cezası 
 

VUK’un 362. maddesi uyarınca, vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden 

bu mahremiyeti ihlal edenlere TCK hükümlerine göre ceza verilmektedir. 

 

Vergi mahremiyetini ihlal edenlere, 5237 sayılı yeni TCK’nın 134 ve 137. maddelerinde 

belirtilen cezaların iki katı hükmolunmaktadır. Bu ceza iki aydan az olamaz. Suça tekerrür 

edenler bir daha devlet hizmetlerinde kullanılamazlar. Devlet hizmetinde kullanılmayacak 

olmanın, suçun faili açısından etkili bir yaptırım olacağı düşünülebilir. 98 

 

2.1.2.2.3. Mükellefin Özel İşlerini Yapma Suçu 

 

2.1.2.2.3.1. Suçun Tanımı ve Amacı 
 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında99 yer alan kanun önünde eşitlik ve tarafsızlık 

ilkelerine paralel olarak yasalarda yapılan düzenlemelerin yanı sıra kamu hizmetlerinin 

yürütülmesindeki etkinlik açısından kamu görevlilerinin tarafsız olması gerekmektedir. Aksi 

halde hem yasa hükümleri ihlal edilmiş olacak hem de kamu idaresinin zarara uğraması söz 

konusu olacaktır. Bu nedenle, tarafsızlığı zedeleyen ve kamu zararı oluşturabilecek eylemler suç 

olarak düzenlenmiştir. 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 363. maddesinde düzenlenen Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma 

suçunun dayandığı nokta, kamu görevlilerinin ailevi, hukuki bağlar ve çıkar ilişkileri nedeniyle 

yasalar aykırı davranıp devleti zarara uğratabilecekleri düşüncesidir. Belirtilen hükümlerle, vergi 

                                                 
98 Oktar, a.g.e., 2006, s. 315 
99 TC Anayasası madde 10: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun öününde eşittir. 
Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek 
zorundadırlar.” 
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işlemlerinde görevli olan kişilerin, tarafsızlıktan ayrılmamaları, mükelleflerin tarafında yer 

almamalarının sağlanması amaçlanmıştır. 

 

Mükellefin özel işlerini yapma suçu; vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi 

mahkemeleri bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olan yetkililerin, mükelleflerin 

vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini yapmasıdır. 

 

Suçun failleri, Vergi Usul Kanunu’nun 363. maddesi hükmüne göre, aynı kanunun 6. 

maddesi son fıkrasında yasak kapsamında belirtilenlerdir. Vergi muameleleri ve vergi incelemesi 

ile uğraşan kişiler ile, vergi yargı mercileri olan vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve 

Danıştay’da görevli olan kişilerdir. 

 

2.1.2.2.3.2. Suçun Unsurları 
 

2.1.2.2.3.2.1. Yasallık Unsuru 
 

Mükellefin özel işlerini yapma suçu, Vergi Usul Kanunu madde 363’de düzenlenmiştir. 

Suç fiilleri ve failleri konusunda Vergi Usul Kanunu’nun 6. maddesine, ceza konusunda Türk 

Ceza Kanunu’na atıfta bulunulmuştur. 

 

Buna göre Vergi Usul Kanunu madde 6’da Yasaklar başlığı ile; beşinci maddede yazılı 

olanlar; 

 

1.Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine, 

 

2.Kan ya da sıhri usul ve füruna, evlatlığına veya kendisini sıhri hısımlıkta, bu hısımlığı 

meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (bu derece dahil), dereceye kadar 

olan civar hısımlarına, 

 

3.Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere, 
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Ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşmazlar. 

 

Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve 

Danıştay’da görevli olanlar, mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı 

ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar. 

 

Vergi Usul Kanunu madde 363’e göre mükelleflerin özel işlerini yapan memurlar: 

 

Bu kanunun altıncı maddesinin son fıkrası gereğince mükelleflerin vergi kanunlarının 

uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini yapmaları yasak edilen memurlardan bu 

yasağa aykırı harekette bulunanlar Türk Ceza Kanunu’nun 240. maddesine göre ceza görürler. 

Bu hareketler kaçakçılık suçu cezasını gerektiren bir fiile iştirak mahiyetinde olduğu takdirde 

haklarına ayrıca bu kanunun 344. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. 

 

2.1.2.2.3.2.2. Maddi Unsur 
 

Suçun maddi unsuru, kamu görevlilerine yasaklanan hususlar; vergi mükelleflerinin vergi 

kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapmalarıdır. 

 

Mükelleflerin hesap işleri ile, defter ve belgeleri tutulması, bilanço hazırlanması gibi 

muhasebe işleri; yazı işleri ile, vergi ve yargı organlarına yazılan yazı ve başvuru işlemler de 

diğer özel işlerin yapılması kapsamındadır. (Komisyon işlemleri hakkında bilgi verilmesi gibi.) 

 

Yargı mercilerinde görev alan hakimler ve memurların tarafsızlıktan ve adaletten 

ayrılmamaları gerekmektedir. Yargılama sırasında mükelleflere yol göstermeleri veya mükellefi 

haklı çıkaracak şekilde eksikliklerin giderilmesi, dava dilekçelerinin görevliler tarafından 

yazılması ya da değiştirilmesi, mükellefin özel işlerini yapma suçu fiilleri kapsamındadır.100 

 

Suç icrai hareketle işlenebildiğinden eksik teşebbüs söz konusudur. Suçun sonucu, kamu 

düzeninin bozulması ve devletin vergi kaybına uğraması tehlikesidir. 

                                                 
100 Yiğit, a.g.e., s.214 
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2.1.2.2.3.2.3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 

Mükellefin özel işlerini yapma suçuna özel bir hukuka uygunluk sebebi, Vergi Usul 

Kanunu’nun 413. maddesinde görülmektedir. 

 

Vergi Usul Kanunu madde 413, mükelleflerin izahat talebinde bulunabilecekleri: 

 

Mükellefler, Maliye Bakanlığından veya Maliye Bakanlığının bu hususta yetkili kıldığı 

makamlardan, vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip 

gördükleri hususlar hakkında izahat isteyebilirler. 

 

Yetkili makamlar yazı ile istenecek izahatı yazı veya sirkülerle cevaplamak 

mecburiyetindedirler. 

 

Alacakları cevaplara göre hareket eden mükelleflerin bu hareketleri cezayı istilzam etse 

dahi kesilmez. 

 

Bu madde hükmüne göre mükellefe izahat veren fail, kanun hükmünü icra etmiş 

olacaktır. Hukuka uygunluk sebebi olduğundan, fiil suç sayılmayacaktır. 

 

Failin, yardım etme amacıyla hareket ettiğini ya da ücret almadığını savunması, fiili suç 

olmaktan çıkarmaz. 

 

2.1.2.2.3.2.4. Manevi Unsur 
 

Suçun manevi unsuru kasttır. Yapılan işin mükellefe ait olduğunun bilinmesi ve istenerek 

yapılması suçun manevi unsurunu oluşturur. Fiilin ücretsiz olarak işlenmesi gerçekleşen kastı 

kaldırmaz. 
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2.1.2.2.3.3. Suçun Cezası 
 

Mükelleflerin özel işlerini yapma suçunu işleyenlere Türk Ceza Kanunu uyarınca ceza 

verilmektedir. 5237 sayılı yeni TCK’nın ‘görevi kötüye kullanma’ başlıklı 257. maddesine göre 

ceza uygulanmaktadır. 

 

Mükellefin özel işlerini yapma suçunu işleyen görevlilere uygulanacak hükümlerle ilgili 

Vergi Usul Kanunu’nda özel bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak suç faillerine göre tabi 

oldukları yasa hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.101 Vergi idaresinde görev yapan memurlar 

hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 

Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ile Danıştay Tetkik Hâkimleri hakkında 2802 

sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Danıştay Daire Başkan ve Üyeleri hakkında 2575 sayılı 

Danıştay Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılmaktadır. 

 

 

2.2.VERGİ CEZALARINI KALDIRAN NEDENLER 
 

2.2.1. Ödeme 
 

Vergi cezalarını sona erdiren doğal yol ödemedir. VUK’un  368. maddesine göre vergi 

cezaları; 

 

Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten, 

 

Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince 

düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir. 

 

Cezanın ödenmesiyle vergi cezası tamamen ortadan kalkmış olur. 

                                                 
101 Yiğit, a.g.e., s.216 
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2.2.2. Yanılma 
 

VUK’un 369. maddesine göre: Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış 

izahat vermiş olmaları, 

 

Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların görüş ve kanaatini 

değiştirmiş veya bu hükme ait bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmez 

 

2.2.2.1.Yetkili Makamların Yanlış Bilgi Vermesi 
 

VUK madde 413’e göre; mükellefler Maliye Bakanlığından veya Maliye Bakanlığının bu 

hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulanması bakımından müphem 

ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında izahat isteyebilirler. 

 

Yetkili makamlar yazı ile istenecek bilgileri yazı ile cevaplamak zorundadırlar. 

 

Alacakları bilgiye uygun olarak hareket eden mükelleflerin, hareketlerinin vergi 

kanunlarına aykırı olduğu anlaşılsa bile ceza kesilmez. 

 

Bu konuda göz önünde tutulması gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:102 

 

Mükellefe bilgi yazılı olarak verilmiş olmalıdır. Sözlü bilgi verilmesi ceza kesilmesini 

önlemez. 

 

Yetkili makam merkezde Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, illerde 

Defterdarlık Genel Müdürlüğüdür. Vergi dairesi, vergi uygulaması hakkında mükellefe yazılı 

bilgi vermişse, bu bilgi ceza kesilmesini önler. 

 

                                                 
102 Özbalcı, a.g.e., s.867 



   
  60 

Yetkili makamlar görüşünü, olayın kendilerine intikal ettiriliş şekline göre bildirir. Bilgi 

verilen konudaki unsurlar o bilgiye göre uygulanan olaylarda da mevcutsa yanılmadan 

bahsedilir. 

 

Ceza kesilmesini önlemek için yetkili makamca verilen yanlış bilginin mükellefin 

kendisine verilmiş olması gerekmektedir. 

 

2.2.2.2. Bir Hükmün Uygulanış Tarzında Görüş ve İçtihat Değişikliği 
 

Maliye Bakanlığı, kanunların uygulanmasına ışık tutmak için genel tebliğ ve genelge 

yayınlar. Vergi idaresinin, belli bir süre benimseyip uygulamaya esas aldığı görüşünü sonradan 

değiştirmesi halinde, önceki görüşe uygun hareket etmiş mükellefler adına ceza kesilmez. 

 

Kaza mercileri içtihatlerindeki değişiklik nedeniyle yanılma hükmünden 

yararlanılabilmesi için, bu içtihatlerin vergi idaresince benimsenmiş, uygulamaya esas alınmış 

olması gerekmektedir. Aksi halde kazai içtihatler, belli bir yönde istikrara kavuşmuş olsa bile, 

vergi idaresi bunlara uymadığı sürece, yaptığı ek tahriyata ceza uygulanmaktadır.103 

 

2.2.3. Pişmanlık ve Islah 
 

Vergi ceza hukukuna özgü bir kurum olan “Pişmanlık ve Islah”, vergi kaçakçılığı 

suçunda, davayı ve cezayı düşüren sebep olarak Vergi Usul Kanunu’nun  371. maddesinde 

düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre: 

 

Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren (360. maddede yazılı iştirak 

şeklinde yapılanlar dahil) kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile 

haber veren mükelleflere aşağıda yazılı kayıt ve şartlarda vergi ziyaı cezası kesilmez. 

 

                                                 
103 Özbalcı, a.g.e., s.867 
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i. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir 

tarafından herhangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla 

tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunmamış olması 

( Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlarda geçirilmiş olması şarttır.) 

 

ii. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef 

nezdinde herhangi bir vergi incelenmesine başlandığı veya olayın takdir 

komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin 

işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması, 

 

iii. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber 

verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde tevdi olunması, 

 

iv. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti 

haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde tamamlanması veya 

düzeltilmesi, 

 

v. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan 

vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı kanunun 51. 

maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla 

birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi. 

 

 

Yukarıdaki şartların yerine getirilmesi halinde kaçakçılık suçları işleyenler hakkında 360. 

madde hükmü uygulanmaz. 

 

Yasa hükmünde belirtilen koşulları yerine getirmeleri halinde vergi kanunlarına aykırı 

hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden haber verenlere; 

 

Vergi ziyaı cezası kesilmez. 

 

Kaçakçılık suçu cezası hükmolunmaz. 
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Gecikme faizi uygulanmaz. Ancak aynı oranda pişmanlık zammı uygulanır. 

 

2.2.3.1. Pişmanlık Kapsamına Giren Vergiler 
 

Pişmanlık hükümleri, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Banka ve 

Sigorta Muameleleri Vergileri gibi beyan üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler için 

uygulanır. 

 

İdarece tarh edilen vergiler ile tahakkuku tahsile bağlı vergiler için pişmanlık hükümleri 

uygulanamaz. Bu nedenler damga ve harç vergileri, motorlu taşıtlar vergileri için pişmanlıktan 

faydalanmak mümkün değildir.104 

 

Beyana dayanan vergi niteliğinde olmasına rağmen Vergi Usul Kanunu 371. maddede 

açıkça belirtildiği üzere Emlak Vergisinde pişmanlık hükümleri uygulanmaz. 

 

Yasa koyucu emlak vergisini pişmanlık kapsamına alınmaması hükmü ile, kamulaştırma 

bedelinin saptanmasında tek ölçüt olmamasına rağmen, emlak vergisi değerini kamulaştırma 

olasılığına karşı yükseltmek isteyen kötü niyetli yükümlüleri engellemeyi amaçlamaktadır.105 

 

 
 2.2.3.2. Pişmanlık Kapsamına Giren Suç ve Cezalar 
 

Pişmanlık esas itibariyle, teşekkülü vergi ziyaına bağlı suçlara ait cezaların 

uygulanmasını önler. Çünkü pişmanlıkla ortadan kalkan sadece vergi ziyaı unsurudur. Yani 

pişmanlık, vergi kanunlarına aykırı olarak yapılmış fiili ortadan kaldırmaz. Vergi ziyaı unsurunu 

bertaraf ettiği için, fiile tekabül eden suça ait cezanın uygulanmasını önler.106 

 

                                                 
104 Ali Egemen, “Pişmanlık Beyana Dayanan Vergide Olur”, Referans Gazetesi, 28.08.2006, s.16 
105 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş Son Değişiklikleri İşlenmiş 12. 
Basım, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004,  s. 221 
106 Özbalcı, a.g.e., s.869 
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4369 sayılı kanunla yapılan değişiklikle Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde 

belirtilen fiiller vergi ziyaı şartı aranmadan kaçakçılık suçunu oluşturmaktadır. Pişmanlık 

kapsamı dışında kalması gerektiği halde kaçakçılık fiilleri, 371. maddede ilgili makamlara 

kendiliğinden haber verenlerin pişmanlık hükümlerinden yararlanacağı özel şekilde belirtilmiştir. 

 

Pişmanlık hükümlerinden yararlanan mükellef; vergi ziyaı suçu ile ilgili para cezasını 

ödememekte, hapis cezası ile yargılanmaktan da kurtulmaktadır. Ancak kişinin eylemi 

usulsüzlük suçunu da oluşturuyorsa, usulsüzlük cezası verilmesi söz konusu olmaktadır.107 

 

Pişmanlık usulsüzlük cezalarının kesilmesini önlememektedir. Özel usulsüzlük 

cezalarında tereddüt yoktur, pişmanlık kapsamı dışındadır. 

 

Genel usulsüzlük cezalarında ise durum şöyledir: 

 

Vergi İdaresi, pişmanlıkla verilen beyannamede gösterilen matraha vergi isabet etmesi 

halinde, beyannameyi süresinde verilmiş beyanname hükmünde saymakta, bu nedenle 

usulsüzlük cezası kesmemektedir.( 63 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği). 

 

Danıştay Dördüncü Daire 5.2.1970 tarih E.1969/6940 K.1970/6004, 28.5.1973 tarih 

E.1970/2706 K.1973/3009 sayılı kararları doğrultusunda pişmanlığın usulsüzlüğü kapsamadığı,  

vergi ödeme durumu olsa da usulsüzlük cezasının kesilmesi, ancak iki kat olarak değil, bir kat 

olarak uygulanması gerektiğine hükmolunmuştur. 

 

Vergi İdaresi, pişmanlıkla verilen beyannamede zarar gösterilmesi halinde, resen takdire 

gitmekte ve iki kat usulsüzlük cezası kesmektedir. 

 

Pişmanlıkla ilgili verilen beyannamelerde gösterilen matraha indirim veya mahsuplar 

dolayısı ile vergi isabet etmemesi halinde, vergi idaresi zararlı beyannamelerde olduğu gibi işlem 

yapmaktadır. Danıştay, bu durumlarda resen takdire gidilmeyeceği görüşündedir. Danıştay 

kararlarına göre, usulsüzlük cezasının bir kat olarak kesilmesi gerekecektir. 

                                                 
107 Bilici, a.g.e., s.97 
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2.2.3.3. Pişmanlıktan Yararlanmanın Koşulları 
 

Pişmanlık hükmünden yararlanmak isteyen kişi Vergi Usul Kanunu 371’de yer alan 

koşulları yerine getirmelidir. 

 

2.2.3.3.1. Haber Verme Tarihinden Önce İhbar Yapılmamış Olması 
 

Zamanında tahakkuku yapılmamış verginin pişmanlık kapsamına girmesi için ilk şart, 

mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından herhangi resmi bir 

makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus 

hakkında ihbarda bulunulmamış olmasıdır. 

 

İhbarın geçerli olması için; resmi makama dilekçe ile veya sözlü bildirimin tutanağa 

geçirilip imzalatılması suretiyle yapılmış ve dilekçe ya da tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş 

olması gerekmektedir. 

 

Vergi kaybına ilişkin bir delil içermeyen ihbar pişmanlıktan yararlanmayı 

engellememektedir.108 

 

İhbar, ister mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, ister Maliye Bakanlığı, savcılık veya 

diğer bir idari makama ya da inceleme elemanına yapılmış olsun, resmi kayıtlara geçirilmiş 

olmak şartıyla, pişmanlık talebini geçersiz kılmaktadır. Kanunda, ihbarın haber verilen hususla 

ilgili olması şartı aranmıştır. Bazı hallerde ihbarın haber verilen hususla ilgili olup olmadığının 

tespiti güç olsa da, bu konuda kesin bir şart konması mümkün değildir. Her olayın kendi 

özelliğine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.109 

 

                                                 
108 Yiğit, a.g.e., s.224 
109 Özbalcı, a.g.e., s.874 
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2.2.3.3.2. Haber Verme Tarihinden Önce İncelemeye Başlanmamış, 
Takdir Komisyonuna Başvurulmamış Olması 

 

Haber verme dilekçesi, yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde herhangi bir vergi 

incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel verilmiş 

ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması gerekmektedir. 

 

İncelemenin kapsamı önemli değildir. Kanunda herhangi bir incelemenin pişmanlık 

talebini önleyeceği belirtilmiştir. İncelemenin başlamış olması durumunda tüm vergiler 

yönünden pişmanlık talebi kesilecektir. 

 

İncelemeye başlandığının tutanakla tespit edilmesi ya da dairede inceleme yapılacaksa 

mükellefe davet yazısının tebliğ edilmiş olması gerekmektedir. 

 

Mükellefin imzasını taşıyan yazılı bir tespit yapılmadan, inceleme elemanının, mükellefin 

bağlı bulunduğu  vergi dairesine incelemeye başladığına dair yazı yazması pişmanlık talebinin 

kabul edilmemesi için yeterli değildir. İnceleme elemanı, vergi dairesine mükellefin beyanname 

vermedğini yazılı olarak bildirmişse bunun, resmi bir ihbar olarak kabul edilmesi ve pişmanlık 

talebini önlemesi gerekmektedir.110 

 

2.2.3.3.3. Hiç Verilmemiş Olan Beyannamelerin 15 Gün İçinde Tevdi 
Olunması 

 

Haber verme dilekçesi hiç verilmemiş beyannameler veya eksik beyanların 

tamamlanması ile ilgili olmaktadır. Hiç verilmemiş vergi beyannamelerinin mükellefin haber 

verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde tevdi olunması gerekmektedir. 

 

Haber verme dilekçesinin posta ile gönderildiği durumda haber verme tarihi, taahhütlü 

gönderilmişse postaya verildiği adi posta olarak gönderilmişse dilekçenin vergi dairesine gelip 

                                                 
110 Özbalcı, a.g.e., s.875 
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kayıtlara geçtiği tarihtir. 15 günlük süre hesaplanırken bu hususun dikkate alınması 

gerekmektedir. 

 

Vergi Usul Kanunu 371. maddede 15 günlük sürenin haber verme tarihinden itibaren 

başlayacağı belirtilmiştir. Vergi Usul Kanunu 18. madde de, sürenin gün olarak tayin edildiği 

hallerde, başladığı günün hesaba katılmayacağı hükmü bulunmaktadır. Buna göre, haber verme 

dilekçesi için geçerli 15 günlük süre, dilekçenin verildiği günden itibaren değil, ertesi günden 

itibaren hesaplanmalıdır. 

 

2.2.3.3.4. Eksik veya Yanlış Beyanın Tamamlanması ya da Düzeltilmesi 
 

Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden 

başlayarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi gerekmektedir. 

 

Bu beyannamedeki matrah üzerinden hesaplanan vergiden daha önce salınmış olan vergi 

düşüldükten sonra kalan tutar mükelleften tahsil edilir.111 

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca ihtirazi kayıtla* pişmanlık 

beyannamesi verilmesi hakkında: Maliye Bakanlığı’nın 25.07.2002 tarih 40427 sayılı 

muktezasında, pişmanlıkla verilen beyannamelere ihtirazi kayıt konulmayacağına dair hüküm yer 

almıştır. Ancak bu hükmün ihtirazi kayıtla kayıt yolunun işlenmesine engel, yasal bir düzenleme 

olmadığı, Anayasa’nın 125. maddesi ve Yargı kararları yok sayıldığı gerekçesiyle hukuka aykırı 

olduğu ileri sürülmüştür.112 

 

Mükelleflerin, beyanlarını süresinde yapmış olmaları halinde, beyan üzerine tesis olunan 

işlemlere karşı, ihtirazi kayıt yolu ile dava hakları mevcuttur. Mükellefin süresinde beyan 

                                                 
111 Özbalcı, a.g.e., s.877 
* İhtirazi kayıt, “mükelleflerin, kendi beyanlarına göre yapılan işlemler aleyhine dava açamayacakları” kuralına karşı 
geliştirilen ve bu işlemlere de yargı yolunu açan yargılama usulü kurumudur. 
112 Bumin Doğrusöz, Vergi Hukukunda Pişmanlık ve İhtirazi Kayıt, (çevrimiçi) 
http://www.dunyagazetesi.com.tr/news_display.asp?upsale_id=100776 , 06.06.2006 
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etmediği matrahın veya matrah farkının idare tarafından ortaya çıkarılarak ikmalen ya da resen 

tarh konusu yapması durumunda da mükellefin bu işlemlere karşı dava yolu açıktır.113 

 

2.2.3.3.5. Haber Verilen Vergilerden Ödeme Vadesi Geçmiş Olanların 
Pişmanlık Zammı İle Birlikte Ödenmesi 

 

Mükellef tarafından haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin 

geciktiği her ay ve kesri için pişmanlık zammı ile birlikte haber verme tarihinde başlayarak 15 

gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Verginin aslı ya da pişmanlık zammı bu süre içinde 

ödenmez veya eksik ödenirse, pişmanlık talebi geçerli olmaktan çıkar. 

 

Pişmanlığın geçerliliği için, 15 gün içinde pişmanlık zammı ile birlikte ödenmesi gereken 

vergiler, haber verme tarihinde ödeme vadesi geçmiş olanlardır. Pişmanlık talebi, haber verme 

tarihinde ödeme vadesi gelmemiş vergi taksitlerinin kanuni vadesinden önce ödenmesini 

gerektirmez. 

 

2.2.3.4. Pişmanlığın Vergi Suç ve Cezalarına Etkisi 
 

Pişmanlık ve ıslah kurumunun vergi suç ve cezaları üzerindeki etkisi Vergi Usul 

Kanunu’nun 359 ve 371. maddelerinde düzenlenmiştir. 

 

Vergi Usul Kanunu 359. madde 2. fıkrasında “371. maddedeki pişmanlık şartlarına uygun 

olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz” 

denilmektedir. 

 

Vergi Usul Kanunu 371. maddenin 1. fıkrasında, “Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı 

cezasını gerektiren (360. maddede yazılı iştirak şeklinde yapılanlar dahil) kanuna aykırı 

hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere aşağıda yazılı 

kayıt ve şartlarda vergi ziyaı cezası kesilmez”, 2. fıkrasında ise, “ Yukarıdaki şartların yerine 

                                                 
113 A.g.m. 
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getirilmesi halinde kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında 360. madde hükmü uygulanmaz” 

hükümleri yer almaktadır. 

 

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde Vergi Usul Kanunu madde 371’deki koşullar 

sağlandığında; suçların tüm unsurları gerçekleşse dahi; vergi ziyaı cezası, vergi kaçakçılığı 

cezası, kaçakçılık suçuna iştirak cezası verilmeyecektir. 

 

Ceza mahkemesi, pişmanlık müessesinin işletildiği hallerde, Vergi Usul Kanunu’nun 359 

ve 371. maddeleri gereğince sanığın beraati yoluna gidecek, Cumhuriyet Başsavcılığı ise kamu 

davasını açmayıp takipsizlik kararı verecektir. Pişmanlıktan yararlandığı halde aynı olayla ilgili 

ceza mahkemesinde açılmış bir dava varsa “ceza tayin edilmesine yer olmadığı” yönünde karar 

verilecektir.114 

 

Pişmanlık ve Islah kurumunun bu yönüyle, kaçakçılık suçu cezasının amacının mükellefi 

cezalandırmak değil vergi alacağını tahsil etmek olduğunu ortaya koyduğu söylenebilir. Bu 

şekilde devlet hem alacağını tahsil edebilecek hem mükellef işini sürdürebilecek hem de vergi 

kaynak olma özelliğini koruyacaktır. 

 

Pişmanlıktan yararlanmak için, mükellefin haber verdiği tarihten önce bir muhbir 

tarafından herhangi bir resmi makama haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış 

olması hükmü ile pişmanlık ve ıslah kurumunun mükellef tarafından kötüye kullanılmasını 

engellediği söylenebilir. 

 

2.2.4.Ölüm 
 

Ceza hukukunda yaşayan bireylerin ceza sorumlusu olabilecekleri kabul edilmiştir. 

Bunun nedeni cezanın kişisel olması ve suçlu dışında birine ceza verilmemesidir. Cezaların 

kişiselliği ilkesi gereğince ölümle birlikte mükellefin vergi cezası sona erer.115 

 

                                                 
114 Yiğit, a.g.e., s.226 
115 Heper, a.g.e., s.221 
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Vergi Usul Kanunu 372. maddede: “ölüm halinde vergi cezası düşer.” yer almaktadır. 

 

Ceza yargılamasına tabi hürriyeti bağlayıcı vergi cezalarını gerektiren suçlarda, sanığın 

ölümü davayı, mahkumun ölümü ceza mahkumiyetini ve ceza mahkumiyetinin tüm sonuçlarını 

ortadan kaldırmaktadır.116 

 

Ölümle aynı sonucu doğuran bir durum da “Ölüm Karinesi”dir. 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu’nun 31. maddesinde düzenlenmiş Ölüm Karinesine göre: “Bir kimse, ölümüne kesin 

gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten 

ölmüş sayılır.” 

 

2.2.5.  Mücbir Sebepler (Zorlayıcı Nedenler) 
 

VUK’un 373. maddesinde mücbir sebeplerden birinin meydana geldiği biliniyorsa ya da 

belgelendiriliyorsa ve kanıtlanabiliyorsa vergi cezasının kesilmeyeceği öngörülmüştür. 

 

Mücbir sebepler, vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak ağır hastalık, ağır 

kaza ve tutukluluk, doğal afetler, mükellefin iradesi dışında defter ve belgelerin elden çıkmış 

olması gibi durumlardır. Bu gibi zorunlu nedenlerin bulunması ve devam etmesi halinde vergi 

kaybı ortaya çıksa dahi mükellefe vergi cezası kesilmeyecektir.117 

 

Mücbir sebep, vergi ödevinin, normal süresinde yerine getirilmiş olmasının gerektirdiği 

cezayı önler; mücbir sebep halinde suç teşekkül etmemiş olur. Bunun dışında, mücbir sebebin 

etkilemediği veya mücbir sebep halinin devam ettiği süre dışında yapılmış olan kanuna aykırı 

fiillerin gerektirdiği cezalar normal şekilde uygulanır.118 

 

                                                 
116 Yiğit, a.g.e., s.236 
117 Heper, a.g.e., s.221 
118 Özbalcı, a.g.e.,s.884 
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2.2.5.1. Mücbir Sebep Sayılacak Haller 
 

VUK’un 13. maddesine göre mücbir sebepler: 

 

Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır ceza, 

ağır kaza ve tutukluluk, 

 

Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması 

gibi afetler, 

 

Kişinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış 

bulunması gibi hallerdir. 

 

Madde hükmünde belirtilen “gibi haller” ifadesi ile mücbir sebeplerin bentlerde 

gösterilen hallerle sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır. 

 

Kanunda belirtilen haller dışında mücbir sebep sayılan durumlar ortaya çıkabilir. Ceza 

davasında bunların neler olabileceğini, hangi nedenler olduğunu delil toplamak ve 

değerlendirmek serbestisine sahip hakim takdir edecektir.119 

 

2.2.5.2. Mücbir Sebeplerin İspatı 
 

Mücbir sebepler altında bir suç işlenmesi halinde, ceza kesilmemesi için, mücbir sebebin 

ispat edilmesi gerekmektedir. Mücbir sebeplerin ne şekilde ispat olunacağına dair bir hüküm 

yoktur. Bu nedenle Ceza Usul Kanunu’nun delil serbestisi kuralı burada da geçerlidir. Mücbir 

sebepler kanunen geçerli her türlü delille ispat olunabilir. Deliller, mücbir sebebin varlığını ve 

defter ve vesikaların kısmen veya tamamen kaybı veya yok olmaları sonucunu doğurduğuna 

                                                 
119 Yiğit, a.g.e., s.228 
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ilişkin savunmayı akla uygun ve inandırıcı, dolayısıyla geçerli kılmalı; hakimde, bu yönde 

vicdani kanı oluşturmalıdır. Tersi durumda, mücbir sebep olarak kabul edilmez.120 

 

İspat yönünden mücbir sebebin; bilinen sebep ve bilinmeyen sebep olması ayrımı yapılır. 

Sebebin bilinmesi, kamuoyunun mücbir sebepten haberdar olmasıdır. Tüm ülkenin bildiği 

deprem gibi durumlarda, ayrıca ispat edilmesine gerek yoktur. 

 

Kamuoyunun bilmediği yangın gibi doğal afetler ile; bireysel mücbir sebeplerin ispat 

edilmesi gerekmektedir. İspat, olayın resmi belgelere dayanarak bildirilmesidir. 

 

Defter ve belgelerin kaybolması halinde durumun kural olarak zayi belgesi ile 

kanıtlanması gerekmektedir. Bu bağlamda yükümlüler, diğer vesika ve delillere de kesin delil 

niteliğinde değildir. Defter ve belgelerin mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle kaybolduğunun 

tespiti için yapılan talep üzerine nizasız ve hazımsız (çekişmesiz yargı) usulüne göre yapılan 

belirlemelerin her zaman aksi ispat edilebilir.121 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 68. maddesinin son fıkrası hükmü gereğince “bir tacirin 

saklamakla mükellef olduğu defter ve kağıtlar, yangın su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet 

sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa uğrarsa, tacir ziyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş 

gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yerin mahkemesinden kendisine bir vesika verilmesini 

isteyebilir. Mahkeme lüzumlu gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir. Böyle bir vesika 

almamış olan tacir defterlerini ibrazdan kaçınmış sayılır.” 

 

Defter ve belgelerin muhafazası sorumluluğu mükellefe ve/veya vergi sorumlusuna aittir. 

Bu sorumluluğun vekaletname ile devri mümkün değildir. 

 

Uygulamada zaman zaman defter ve belgelerin saklanması yani muhafazası mümkün 

bulunmayan yerlerden çalındığı yönünde yapılan tespitler inceleme elemanlarınca kabul 

edilmemektedir. Durum gizleme olarak nitelendirilerek bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında, 

                                                 
120 Yiğit, a.g.e., s.233 
121 Veysi Seviğ, “Defter ve Belgelerin Gizlenmesinde Hapis Cezası”, (çevrimiçi) 
http://www.dunyagazetesi.com.tr/news_display.asp?upsale_id=78187, 03.12.2005 
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ceza davası açılmasına yönelik Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bu 

gibi hallerde yapılan yargılama aşamasında mahkeme fiili durumu değerlendirerek defter ve 

belgelerin saklanması mutad olan yerler dışında kaybolmasını gerçeğe uygun bulmamaktadır. 

Çünkü mevcut defter ve belgelerin basiretli bir tacir olarak saklanması ve korunması yasal 

düzenleme gereğidir.122 

 

2.2.5.3. Vergi Cezalarına Etkisi 
 

Mücbir sebeplerin vergi hukukunda meydana getirdiği etkiler; süreleri durdurması ve 

cezalara engel olması bakımından iki tanedir. 

 

2.2.5.3.1. Süreler Yönünden Etkisi 
 

Mücbir sebeplerin meydana geldiği tarihten sona erinceye kadar geçen süreler işlemez. 

Vergi Usul Kanunu’nun 15.maddesine göre; “13. maddede yazılı mücbir sebeplerden herhangi 

birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh 

zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar. 

 

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat 

veya tevsik edilmesi lazımdır. 

 

Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete 

maruz kalanlar itibariyle mücbir sebep hali ilan etmeye yetkilidir. Bu yetki vergi türleri ve 

işyerleri itibariyle; beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri 

belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde de kullanılabilir. 

 

Mücbir sebep sayılan hallerden bazılarının ortadan kalkmasıyla mükellefin vergi 

kanunlarından doğan görevlerini yerine getirme yükümlülüğü tekrar ortaya çıkmaktadır. 

 

                                                 
122 A.g.m. 
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2.2.5.3.2. Cezalar Yönünden Etkisi 
 

Mücbir sebepler, suçun unsurları içinde yer alan manevi unsurun bir özelliği olan 

kusurluluğu ortadan kaldırmaktadır. Yani, mücbir sebepler nedeniyle suç işlenmesi halinde suç 

meydana gelmemektedir. Kişi, suçun işlenmesinde kusurdan yoksun olduğu için suç 

oluşmamaktadır; suç oluşmadığı için cezalandırma da söz konusu olmamaktadır.123 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 373. maddesinde: “Bu kanunda yazılı mücbir sebeplerden 

herhangi birinin vukua geldiği malum ise veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezası kesilmez” 

hükmü bulunmaktadır. 

 

Buna göre, mücbir sebeplerden dolayı defter ve belgelerini ibraz edemeyen mükellefleri 

böyle bir suçtan sorumlu tutmak mümkün değildir. 

 

2.2.6. Zamanaşımı 
 

Genel bir hukuk kuralı olan zamanaşımı, vergi hukukunda, belli bir zaman içinde tarh ve 

tahsil edilemeyen vergi alacağının ortadan kalkmasıdır. Vergiyi doğuran olayın meydana 

gelmesinden itibaren belli bir süre geçtiği halde, vergi idaresi tarafından tarh, tebliğ ve tahakkuk 

işlemleri yapılması durumunda vergi borcu sona erer.124 

 

VUK’un 113. maddesinde: “Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının 

kalkmasıdır. Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın 

hüküm ifade eder.” denilmektedir. 

 

Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden sonra ödenecek duruma gelmesi için belli 

bir süre konmuştur. Bu süre içinde tarh, tebliğ, tahakkuk ettirilemeyen vergi borcu sona erer. 

 

                                                 
123 Yiğit, a.g.e., s.235 
124 Aksoy, a.g.e., s.122 
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VUK’un 144. maddesinde: “Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın 

başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına 

uğrar.” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, tahakkuk zamanaşımı süresi olarak, vergiyi 

doğuran olayın meydana geldiği takvim yılını takip eden beş takvim yılının geçmiş olması 

aranmaktadır. 

 

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunu’nun 102. maddesine göre, 

tarh ve tahakkuk edilmiş olan bir verginin, tahakkuk ettiği takvim yılından itibaren beş takvim 

yılı içinde tahsil edilmeyen vergi alacakları, tahsil zamanaşımı dolayısıyla ortadan kalkar. Aynı 

şekilde, bu madde hükmüne göre, vadenin rastladığı takvim yılını takip eden beş yıl içinde tahsil 

edilmeyen vergi cezaları da zamanaşımına uğramaktadır. 

 

VUK’un 374. maddesine göre: Vergi ziyaı cezasında, cezanın bağlı olduğu vergi 

alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden; 353 ve mükerrer 355. 

maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın 

birinci gününden başlayarak beş yıl, 

 

Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak iki 

yıl geçtikten sonra vergi cezası kesilmez 

 

Ancak 336. madde hükmüne göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde 

kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası için belli edilen zamanaşımı süresi içinde kesilir. 

 

Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zamanaşımı kesilmiş olur. 
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Ceza hukukunda zamanaşımı dava ve ceza zamanaşımı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

 

2.2.6.1. Dava Zamanaşımı 
 

Dava zamanaşımı yeni TCK’nın 66. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre: 

 

“Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası; 

 

a. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl, 

 

b. Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi beş yıl, 

 

c. Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl, 

 

d. Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl, 

 

e. Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl 

geçmesiyle düşer.’’ 

 

 

2.2.6.2. Ceza Zamanaşımı 
 

Kesinleşmiş bir ceza hükmünün, karar tarihinden itibaren yasayla belirlenen 

süre içinde infazın gerçekleşmemesi durumunda hüküm altına alınana kadar cezanın infaz 

yetkisini ortadan kaldıran müesseseye, ceza zamanaşımı denmektedir.125 

 

Ceza zamanaşımı sürelerinin tespitinde yasada yer alan ceza değil hakimin hükmünde 

karar altına aldığı ceza süresi esas alınmaktadır.126 

 

                                                 
125 Hasan Hüseyin Bayraklı, Vergi Ceza Hukuku, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayın No:5, Afyon, 1996 
126 Bayraklı, a.g.e., s.227 
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Hürriyeti bağlayıcı cezalar açısından ceza zamanaşımı süresi 765 sayılı TCK’nın 112. 

maddesi uyarınca on yıldır. Ceza zamanaşımı 5237 sayılı yeni TCK’nın  68. maddesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre: 

 

‘’Ağırlaştırılmış hapis cezalarında kırk yıl, 

 

Müebbet hapis cezalarında otuz yıl, 

 

Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmi dört yıl, 

 

Beş yıldan fala hapis cezalarında yirmi yıl, 

 

Beş yıla kadar hapis ve adli para cezalarında on yıl olarak belirtilen sürelerin geçmesiyle cezalar 

infaz edilmez.’’ 

 

2.2.6.3. Vergi Kaçakçılığı Suçunda Zamanaşımı 
 

VUK’un 359. maddesi a fıkrasında sayılan fiiller için altı aydan üç yıla kadar hapis 

cezası, b fıkrasında yer alan filler için on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. 

Buna göre, vergi kaçakçılığı suçunu oluşturan fiiller, yeni TCK’nın 68. maddesine göre on yıllık 

zamanaşımı süresine tabidir. 

 

VUK’un 306. maddesine göre: 

 

“Birden fazla kişi 359. maddede sayılan fiilleri irtikap edenlerden veya doğrudan doğruya 

beraber işlemiş olanlardan her biri bundan ayrı ayrı maddi menfaat gözetmek şartıyla o fiile 

mahsus ceza ile cezalandırılır. Söz konusu fiilleri işlemeye azmettirenlere de aynı cezalar 

hükmolunur. 

 

Bu fiillere maddi menfaat gözetmeksizin iştirak edenlere fiile mahsus cezanın dörtte biri 

hükmolunur.” 
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Madde hükmünden belirtildiği üzere, maddi menfaat gözetilerek kaçakçılığa iştirak 

edilmesi halinde ceza miktarı aynı olduğundan iştirak fiili için öngörülen zamanaşımı süresi on 

yıldır. 

Maddi menfaat gözetilmeden yapılan iştiraklerde ceza miktarı iştirak edilen fiil için 

öngörülen cezanın dörtte biri kadardır. Ancak ceza miktarı dörtte biri oranında olsa bile, 5237 

sayılı yeni TCK’nın 68. maddesi geçerli olacağı için zamanaşımı süresi on yıldır. 

 

Hürriyeti bağlayıcı cezalarda zamanaşımı süresi para cezası niteliğindeki vergi 

cezalarından farklı olarak fiilin işlendiği gün başlamaktadır.127 

 

1.1.1999 tarihinden itibaren işlenen kaçakçılık suçlarında sahte belge, muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge, anlaşması olmadığı halde basılan ve sahte olarak basılan belgeleri 

kullanmak suçları dışındaki suçlarda fiillerin işlendiği tarihler, suç tarihleridir. Kullanmak 

suçlarında ise belgelerin yer verildiği beyannamenin vergi dairesine verildiği tarih suç 

tarihidir.128 

 

Zamanaşımının durması açısından bakıldığında; vergi kaçakçılığı suçunu Vergi Usul 

Kanunu 367. madde 1. fıkrasında belirtilen görevliler haricinde öğrenen Cumhuriyet Savcısının, 

madde 367’nin 2 ve 3. fıkraları uyarınca durumu ilgili vergi dairesine bildirmesi ve kamu 

davasının inceleme neticesinin bildirilmesi halinde bu zaman içinde veya bildirim yetkisi 

olmayan memur tarafından ve mütalaa olmaksızın Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar yapılması 

durumunda: evrak gereği için vergi dairesine gönderilecek ve kamu davası mütalaa bildirimine 

kadar erteleneceğinden süre boyunca zamanaşımı duracaktır.129 

 

                                                 
127 Doğan Alantar, “Vergi Cezaları ve Vergi Kaçakçılığı Sonucu Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarda 
Zamanaşımı”, Yaklaşım, Sayı: 136, Nisan 204, s.98 
128 Nuri Ok ,  Ahmet Gündel, Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Vergi Kaçakçılığı Suçları, Seçkin 
Yayınları, Ankara, 2002, s. 75 
129 Yiğit, a.g.e., s.241 
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2.2.7. Vergi Cezalarında Yapılan Hatalar 
 

2.2.7.1. Vergi Hatası Tanımı ve Türleri 
 

Vergilendirme sürecinde, mükellef veya vergi idaresinin lehine veya aleyhine yapılan 

bazı hataların giderilmesi için, VUK’da, düzeltme kurumuna yer verilmiştir. Düzeltme, vergi 

kanunlarının uygulanması sırasında yapılan hataların, hatayı yapan vergi dairesi tarafından, yargı 

mercilerine başvurulmaksızın ortadan kaldırılması işlemidir. 130 

 

VUK 116.maddeye göre vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirme de 

yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi yapılabileceği gibi verginin tahsili 

aşamasında da söz konusu olabilmektedir.131 

 

Hatalar; hesap hataları ve vergilendirme hataları olmak üzere iki grupta 

toplanmaktadırlar. 

 

 

2.2.7.1.1. Hesap Hataları 
 

Vergi Usul Kanunu madde 117’de belirtildiği üzere hesap hataları şunlardır: 

 

i. Matrah hataları: vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, 

ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların ve ya indirimlerin 

eksik ve ya fazla gösterilmiş ve ya hesaplanmış olmasıdır. 

ii. Vergi miktarında hatalar: Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış 

uygulanması, mahsupların yapılmamış ve ya yanlış yapılmış olması, birinci bentte 

yazılı vesikalarda verginin eksik ve ya fazla hesaplanmış ve ya gösterilmiş 

olmasıdır. 

                                                 
130 S. Ateş Oktar, Vergi Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2005, s.115 
131 Bilici, a.g.e., s.119 
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iii. Verginin mükerrer olması: aynı vergi kanununun uygulanmasında 

belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi 

istenmesi ve ya alınmasıdır. 

 

2.2.7.1.2. Vergilendirme Hataları 
 

VUK’un 118. maddesine göre vergilendirme hataları şunlardır: 

 

i. Mükellefin şahsında hata: Bir verginin asıl borçlusu yerine başka 

bir kişiden istenmesi ve ya alınmasıdır. 

ii. Mükellefiyette hata: Açık olarak vergiye tabi olmayan ve ya 

vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi ve ya alınmasıdır. 

iii. Mevzuda hata: Açık olarak vergi konusuna girmeyen ve ya 

vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler 

üzerinden vergi istenmesi ve ya alınmasıdır. 

iv. Vergilendirme ve muafiyet döneminde hata: Aranan verginin ilgili 

bulunduğu vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş ve ya süre itibariyle eksik 

ve ya fazla hesaplanmış olmasıdır. 

 

2.2.7.2. Hataların Meydana Çıkarılması 
 

VUK’un 119. maddesine göre, vergi hataları şu yollarla meydana çıkarılabilir: 

 

i. İlgili memurun hatayı bulması ve ya görmesi ile, 

ii. Üst memurların yaptıkları incelemeleri neticesinde hatanın 

görülmesi ile, 

iii. Hatanın teftiş incelmesi sırasında meydana çıkarılması ile, 

iv. Mükellefin müracaatı ile. 

Belirtildiği gibi hata idare tarafından ya da mükellef tarafından ortaya çıkarılmaktadır. 
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2.2.7.3. Düzeltme Yetkisi Ve Reddiyat 
 

VUK’un 120. maddesinde belirtildiği üzere; vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi 

dairesi müdürü karar verir. 

 

Bu hatalar düzeltme fişine dayanılarak düzeltilir. Hatanın mükellef aleyhine yapılmış 

olması halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak terkin ve tahsil olunmuş ise mükellefe 

reddolunur. Düzeltme fişinin bir nüshası, reddedilecek miktarla müraccat edeceği muhasebe ve 

müracaat süresi belirtilerek müracaat edeceği muhasebe ve müracaat süresi belirtilerek mükellefe 

tebliğ edilir. Mükellef tebliğ tarihinden başlayarak bir yıl içinde parasını geri almak üzere 

müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. 

 

Nakden ve ya mahsuben tahsil edilen ancak fazla ve ya yersiz olarak tahsil edildiği 

anlaşılan vergilerde ve kanunları gereğince mükelleflere yapılacak iade ve mahsup işlemlerinde 

düzeltmeye dayanak teşkil edecek belgeler ile bu işlemlere ait usul ve esaslar Maliye 

Bakanlığınca belirlenir. 

 

2.2.7.4. Düzeltme Yolları 
 

Vergi hataları, re’sen düzeltme ve mükellefin talebi üzerine düzeltme olmak üzere iki yol 

ile düzeltilmektedir. 

 

Re’sen düzeltme; VUK’un 121. maddesinde belirtildiği üzere, idarece tereddüt edilmeyen 

açık ve mutlak vergi hataları re’sen düzeltilir. 

 

Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye karşı vergi mahkemesine dava 

açma hakları saklıdır. 

 

Düzeltme yolları; VUK’un 122. maddesinde belirtildiği üzere; mükellefler, vergi 

muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler. 

 



   
  81 

Bu başvuru düzeltme talebidir. Başvuru yazıları posta ile taahhütlü olarak 

gönderilebilmektedir. 

 

2.2.7.5. Düzeltmenin Kapsamı 
 

VUK 125. maddede düzeltmenin kapsamı açıklanmıştır. Madde hükmüne göre; vergi 

mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştay’dan geçmiş olan muamelelerde vergi hataları 

bulunduğu takdirde, bu hatalar, yargı kararları kesinleşmiş olsa bile, evvelki maddelerde yazılı 

usul dairesinde düzeltilebilir. Şu kadar ki; düzeltmenin yapılabilmesi için hatalar hakkında anılan 

yargı mercileri tarafından bir karar verilmemiş olması şarttır. 

 

Yasa hükmünde belirtildiği üzere, hakkında yargı mercilerinde bir karar verilmiş olan 

yanlışlıklar düzeltme işlemi kapsamı dışında tutulmaktadır. Bu kuralın kabul edilmesi iki nedene 

bağlıdır. İlk neden, anayasal bir temele dayanmaktadır; buna göre güçler ayrılığı ilkesinin bir 

gereği olarak yargı işlemine konu olmuş bir husus, bir idari işlemle değiştirilemez. Diğer neden, 

usul hukukunun kesin hükme tanıdığı geçerliğin aynı şekilde bir yargı kararına dokunulmamasını 

gerektirmesidir.132 

 

 

2.2.7.6. Düzeltmede Zamanaşımı 
 

VUK’un 126. maddesine göre; 114. maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra 

meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. Şu kadar ki düzeltme zamanaşımı süresi: 

 

Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı, 

 

İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk eden 

vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği, 

 

                                                 
132 Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e., s.181 
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İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı kanuna göre 

hacizin yapıldığı tarihten başlayarak bir yıldan az olamaz. 

 

Madde hükmünden anlaşıldığı gibi, yasa 114. maddeye yani tahakkuk zamanaşımına atıf 

yaparak, düzeltme zamanaşımının başlangıcında da vergiyi doğuran olayı ve onu izleyen takvim 

yılını esas almaktadır. 

 

Beş yıllık zamanaşımı süresi her iki düzeltme yolu için geçerlidir. Bu süre içinde kalmak 

koşuluyla yükümlü başvuru ile düzeltme yoluna gidebilmektedir. Sürenin dolması ile, hatalı 

işlem sonucu lehine bir durum doğmuş taraf olan yükümlü ya da vergi dairesi için kazanılmış bir 

hakkın varlığı söz konusu olmaktadır. Yasa, iki özel durumda tamamlayıcı bir süre 

öngörmektedir. Böylece düzeltme zamanaşımı gerektiğinde bazı özel durumlarda altı yıla kadar 

uzayabilmektedir.133 

 

2.2.7.7. Düzeltme Talebinin Reddinin Sonuçları 
 

Düzeltme talebinin reddedilmesi halinde başvurulabilecek yollar, düzeltme talebinde 

bulunulan zamana göre iki şekildedir. 

Dava açma süresi içinde düzeltme talebinde bulunulması; dava açma süresini 

durdurmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nda bu konuyla ilgili herhangi bir hüküm bulunmamakla 

birlikte, Danıştay dava açma süresi içinde yapılan düzeltme başvuruları hakkında, İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun ‘Üst Makamlara Başvurma’ başlıklı 11. maddesinin 

uygulanabileceğini karara bağlamıştır.134 

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesine göre: 

 

İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması 

değiştirilmesi ve ya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış 

                                                 
133 Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e., s.183 
134 Oktar, a.g.e, s..118 
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olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma işlemeye başlamış olan 

idari dava açma süresini durdurur. 

 

Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 

 

İsteğin reddedilmesi ve ya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden 

işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır. 

 

Buna göre, idarenin dava açma süresi içinde bulunulan düzeltme talebini açıkça ve ya 

altmış gün içinde cevap vermeyerek reddetmesi durumunda, mükellef red kararının tebliği ile 

kaldığı yerden işlemeye devam eden dava açma süresi içinde vergi mahkemesinde dava 

açabilmektedir. 

 

Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra düzeltme talebinde bulunulması; 

Vergi Usul Kanunu’nun 124. maddesine göre vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten 

sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar şikayet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat 

edebilirler. 

 

Bu madde gereğince il özel idare vergileri hakkında valiliğe ve belediye vergileri 

hakkında belediye başkanlığına müracaat edilir. 

 

Herhangi bir yanlış işleme karşı süresinde vergi mahkemesinde dava açılmayıp; 

düzeltme, şikayet ve iptal davası yolu ile yargıya götürüldüğünde olayda bir vergi hatası değil, 

hukuki uyuşmazlık olduğu sonucuna varılırsa, dava usul noktasından, süresinde vergi davası 

açılmamasından dolayı esas girmeden reddedilir.135 

 

 

                                                 
135 Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e., s.184 
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2.2.8. Uzlaşma 
 

2.2.8.1.Uzlaşmanın Konusu ve Kapsamı 
 

VUK üçüncü bölüm ek 1. maddede belirtildiği üzere: 

 

‘’Mükellef tarafından, ikmalen, re’sen ve ya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi 

ziyaı cezalarının tahakkuk edecek miktarları konusunda vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun 

hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da 369. maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının ve ya 

bu kanunun 116, 117, ve 118. maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata 

bulumduğunun ve ye yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri 

sürülmesi durumunda, idare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde mükellef ile uzlaşabilir. 

 

Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği durumlarda uzlaşma sadece 

toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi kısmı için de yapılabilir. 

 

Uzlaşma talebi verginin ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılır. 

Uzlaşmanın vaki olmaması ve ya temin edlimemesi halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulmaz. 

Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa idarenin nihai teklifi yazılır. Mükellef dava açma süresinin 

sonuna kadar teklif edilen vergi ve cezayı kabul ettiğini yazılı olarak bildirirse bu takdirde uzlaşma 

sağlanmış sayılır. 

 

Mükellef, uzlaşma görüşmelerinde, bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 3568 sayılı 

kanuna göre kurulan meslek odasından bir meslek mensubu bulundurur. 

 

Sürekli, geçici ve merkezi uzlaşma komisyonlarının teşkili, uzlaşmaya müracaat etmeye yetkili 

olanların belirlenmesi, uzlaşmanın şekli, uzlaşmaya konu edilebilecek vergi, resim ve harçların 

belirlenmesi, uzlaşma komisyonlarının yetkileri, uzlaşma yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye 

Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir. İl özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve 

harçlar için bu yönetmelik İçişleri bakanlığınca hazırlanır.’’ 
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Vergi Usul Hukukunda, kamu alacağının daha hızlı ve etkin bir biçimde tahsili amacıyla 

yer verilen uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası olmak üzere iki aşamada uygulanan ve 

uyuşmazlığın yargı yoluna gidilmeden cözümüne olanak tanıyan bir kurumdur.136 

 

Uzlaşma kurumunun amacı, verginin hızlı bir şekilde tahsilini sağlamak, yargı 

organlarının iş yükünü hafifletmek, mükellefleri psikolojik açıdan olumlu yönde etkileyerek 

mükellef idare ilişkilerini düzeltmektir.137 

 

2.2.8.2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 
 

Tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerle 

kesilecek cezalarda uygulanan bir özel uzlaşma kurumudur. 

 

VUK ek madde 11 uyarınca; Maliye Bakanlığı, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek 

vergilerle kesilecek cezalarda (344. maddenin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası 

kesilecek tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir. 

Yani kaçakçılık, kaçakçılığa iştirak dolayısıyla vergi ziyaı cezası kesilecek vergi ve cezalar 

tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamı dışındadır. 

 

Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus hakkında 

dava açılamaz ve hiçbir merciye şikayette bulunulamaz. 

 

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın sağlanamamış ve ya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya 

varılamamış olması halinde mükellefler ve ceza muhatapları verginin tarhından ve cezanın 

kesilmesinden sonra uzlaşma talep edemezler. 

 

                                                 
136 Ali Parlar, Güleç Demirel, Açıklamalaı İçtihatli Adli-İdari Vergi Suçları, Adil Yayınevi, Ankara, 2002, s.43 
137  Şerafettin Aksoy, Vergi Hukuk ve Türk Vergi Sistemi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1999, s. 109 
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2.2.8.3. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma 
 

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin hükümler VUK’un 1-10. maddelerinde belirtilmiştir; 

ancak 4369 sayılı kanunla 2, 3, 4 ve 5. maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunabilmenin koşulları Vergi Usul Kanunu ek  1. 

maddede gösterilmiştir. Buna göre, mükellef tarafından vergi ziyaına: 

 

i. Kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten, 

ii. 369. maddede yazılı yanılmadan kaynaklanan nedenlerle sebebiyet 

verildiğinin iddia edilmesi, 

iii. VUK’nun 116, 117 ve 118. maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun 

dışında her türlü maddi hata bulunduğunun, 

iv. Yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının ileri 

sürülmesi durumlarında, idare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde 

mükellefler ile uzlaşabilir. 

 

Ancak ek 9. maddeye göre, cezada indirim imkanından yararlanmak için başvuruda 

bulunan ve haklarında 376. madde hükümleri uygulanan mükellefler uzlaşma hükümlerinden 

yararlanamazlar. 

 

Herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmaksızın kesilecek birinci ve ikinci derecede usulsüzlük 

cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez. VUK’un 336. maddesi uyarınca usulsüzlük 

cezası ile vergi ziyaı cezası kıyaslanarak en ağır cezanın kesildiği durumlarda, usulsüzlük cezası 

da bu çerçevede uzlaşma konusu olabilmektedir. Özel usulsüzlük cezaları da tarhiyat sonrası 

uzlaşma konusu yapılamaz.138 

 

VUK ek 8. maddede belirtildiği üzere, uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar: 

 

                                                 
138 Parlar, Demirel, a.g.e., s.44 
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i. Uzlaşma vaki olduğu takdirde, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme 

zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme 

zamanları kısmen ve ya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri 

geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde, 

ii. Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, bu kanunun 112 ve 368. maddeleri 

hükümleri ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 8 

numaralı hükmü dairesinde ödenir. 

 

Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda mükellefler vergi mahkemesine 

başvurabilmektedirler. 

 

Uzlaşmanın sağlanması durumunda, tutanağın düzenlenmesinden sonra mükellefin 

cezalarda indirme talebinde bulunması mümkün değildir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

VERGİ USUL KANUNUNDA VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN 
DÜZENLENİŞ BİÇİMİ 

 
Bu bölümde kaçakçılık suçlarının unsurları belirtilerek, Türk Vergi Sistemi’nde vergi 

kaçakçılığı suçunun düzenlenişi üstünde durulacak ve bazı yabancı hukuk sistemlerindeki 

düzenlenişi örnek verilecektir. 

 

3.1. KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA SUÇUN GENEL UNSURLARI 
 

3.1.1. Yasallık Unsuru 
 

“Kanunsuz suç olmaz” ilkesi hürriyeti bağlayıcı vergi suç ve cezaları açısından da 

geçerlidir. Vergi kaçakçılığı suçu; Anayasa’nın 38. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 1. 

maddesinde de yer alan ilkelere uygun şekilde, Vergi Usul Kanunu’nda 359. maddede 

düzenlenmiştir. 

 

Bir hareketin kaçakçılık suçunu oluşturabilmesi için öncellikle VUK’un 359. maddesinde 

yer alan tanıma uygun olması gerekmektedir. Bu uyum, kaçakçılık suçunda kanuni unsurun var 

olduğu gösterir. Herhangi bir fiil bulunmadan, suçların sadece kanunda tanımlanmış olması, 

kanuni unsuru değil, suç ve cezada kanunilik ilkesini ifade eder. Ceza hukukunda suçun varlığı, 

o suçla ilgili olarak kanunda açıkça ifade edilmiş kanuni tipin varlığına bağlıdır. Vergi hukuku 

ve vergi ceza hukukunda da geçerli olan ilkeye göre; tipsiz suçtan söz edilemez. 139 Hukukta 

somut maddi olayın soyut hukuk kuralına uygun olmasına tipiklik denir. Tipikliğin 

gerçekleşmesi halinde yargıya varılıp sonuç elde edilmektedir. 140 

 
                                                 
139 Oktar, a.g.m.,s.80 
140Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e., s. 31. 
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3.1.2. Maddi Unsur 
 

Bir suçun meydana gelmesi için, failin bir davranışının bulunması ( hareket), bu 

davranışın dış dünyada bir değişiklik oluşturması (sonuç), yapılan bu davranış ile meydana gelen 

değişiklik arasında nedensellik (illiyet) bağının bulunması gerekmektedir. Tüm bunlar suçu 

maddi unsuru oluşturmaktadır. 

 

3.1.2.1. Hareket 
 

Vergi Kaçakçılığı Suçu’nun hareket unsurunu; Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin 

(a) ve (b) fıkralarında belirtilen fiiller oluşturur. Bu fiillerden herhangi birinin işlenmesi 

Kaçakçılık suçunu oluşturur. Bu, vergi kaçakçılığı suçunun, seçimlik hareketli bir suç olduğunun 

göstergesidir. 

 

Kaçakçılık suçunu oluşturan hareketler şu şekildedir:141 

 

3.1.2.1.1. Birinci Grup Hareketler 
 

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak, gerçek 

olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap 

açmak, defterle kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması 

sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge ve 

diğer kayıt ortamlarına kaydetmek, 

 

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek, muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak 

                                                 
141  Sistematik için bkz. S. Ateş Oktar, Vergi Hukuku, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 2.Baskı, Türkmen 
Kitabevi, İstanbul, 2006, s. 292 
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3.1.2.1.1.1. Defter ve Kayıtlarda Hesap ve Muhasebe Hileleri Yapmak 
 

Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması suçu, 4369 sayılı yasayla VUK 

344 . maddenin 4 bendinden alınarak, 359. maddenin a-1 numaralı alt bendinde düzenlenmiştir. 

Önceki düzenlemede suçun oluşumu için vergi ziyaı şartı aranmaktayken 4369 sayılı yasanın 

yürürlüğe girdiği 1.1.1999 tarihinden sonra işlenen suçlarda vergi ziyaı unsur olmaktan 

çıkarılmış, bu eylem kaçakçılık suçunu oluşturmuştur. Sonucu harekete bitişik suçlardandır. 

 

Kanunda hesap ve muhasebe hilesi tanımlanmamıştır. Kayıt düzeninin vergi hukuku ve 

muhasebe hukuku kurallarına aykırı olacak şekilde değiştirilmesine yönelik, bilinçli olarak 

yapılan hareketler olarak tanımlanabilir. Bunlar; bilerek çeşitli matematiksel hatalar yapma, bazı 

rakamların yerlerini değiştirme fazla ya da eksik sıfırlar koyma, bilerek yanlış hesaba kaydetme, 

borcu alacak; alacağı borç olara gösterme, sayfadan sayfaya ya da yevmiye defterinden defteri 

kebire bilerek yanlış aktarmalar yapma; mükerrer kayıt yapma, unutulmuş izlenimi vererek bazı 

işlemleri kayıt dışında tutma, değerleme, amortisman ve yeniden değerleme konularında bilerek 

hatalı uygulamalar yapma, teşebbüsün durumun, olduğundan daha kötü ya da daha iyi göstermek 

amacıyla bilanço maskelemesine başvurma gibi hilelerdir. 142 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 175. maddesinde; “ Mükellefler bu kısımda yazılı maksat ve 

esaslara uymak şartıyla, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak 

diledikleri usul ve tarzda tanzim etmekte serbesttirler. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 

muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve 

esasları tespit etmeye , bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibarıyla uygulatmaya ve buna 

ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Ticaret Kanunu’nun ticari defterler hakkında 

hükümleri mahfuzdur. ” hükmü yer almaktadır. 

 

Maliye Bakanlığı da maddeye kendisine verilen yetkiyi Muhasebe Sistemi Genel 

Tebliğler ile kullanılmıştır. 1 sıra numaralı tebliğde muhasebe düzenlemesinde uyulacak 

kavramlar sayıldıktan sonra, hesapların kullanılış şekilleri de açıklanmıştır. Buna göre muhasebe, 

defter tutmak zorunda olan mükelleflerin Maliye Bakanlığı’nca belirlenen ilkelere uygun olarak 

                                                 
142 Oktar, a.g.m., s. 81. 
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tek düzen muhasebe sisteminde defter, kayıt ve işlemlerini izlemeleri olarak tanımlanabilir. 

Hesap ve muhasebe hilesi ise, belirtilen muhasebe ilke ve esaslarının bilerek ve vergi kaçırmaya 

yönelik olarak yanlış uygulanması şeklinde tanımlanabilir. 143 

 

Hesap ve muhasebe hilelerinin çeşitli olabilmeleri, kanunda sayılmamış olmaların haklı 

gerekçesi olarak gösterilmeye çalışılsa da maddede bu konuda bir kanuni tipe yer verilmemiş 

olması, suç ve cezanın kanuniliği ve kıyas yasağı ilkeleri açısından açıklanmasını 

güçleştirmektedir. Hesap ve muhasebe hileleri ile, vergi kaçakçılığı ile mükellefin vergiye karşı 

hukuk düzeni içindeki bir tepkisi olan vergiden kaçınma arasındaki sınırın nasıl belirleneceği ve 

mükellefin vergi planlaması tekniklerini kullanarak vergi yükünü azaltmasının hesap ve 

muhasebe hilesi sayılıp sayılmayacağı hususları da ayrı sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

Maliye Bakanlığı’nın VUK’un 175. maddesi gereğince yayımladığı muhasebe sistemi uygulama 

tebliğleriyle muhasebe standartlarını, tek düzen hesap planını ve mali tablolarla ilgili standartları 

belirlemiş olmasından dolayı 1994 yılından bu yana, ilgili maddenin kenar başlığındaki, “ 

muhasebe usulünü seçmede serbestlik” ten söz edilemeyecektir. Bu durumda hesap ve muhasebe 

ilkelerine başvurma imkanlarının, mükellef açısından bir ölçüde de olsa daraldığı düşünülebilir. 

Ancak, yüzlerce kasıtlı hata ve hilenin tektipleşme sonucu tümüyle ya da büyük ölçüde ortadan 

kalkması da beklenmeyecektir.144 

 

 

3.1.2.1.1.1.1. Hesap ve Muhasebe İlkesinde Yasallık Sorunu 
 

Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde: “Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için 

kimseye ceza verilemez.” Hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm Anayasa’nın 38. maddesinde yer 

alan “Kanunsuz suç ve ceza olmaz’’ ilkesi ile paralellik göstermektedir. 

 

Cezalandırılacak fiilin kanunda açık olarak suç sayılması gerekmektedir. Biçimsel 

kanunilik ilkesi olarak adlandırılan bu ilke nedeniyle, kanunun açık olarak suç saymadığı bir fiil 

nedeniyle kimseye ceza verilemez. Bu hüküm, suç fiilinin tanımına ilişkin hükmün yorum 
                                                 
143 Cenk Tolga Şimşek, “Kaçakçılık Suçu Olarak Hesap ve Muhasebe Hilesi” , Vergi Dünyası, Sayı:277, Eylül 
2004, s. 97. 
144 Oktar, a.g.m., s. 82.  
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yoluyla genişletilmesinin veya suç fiilinin içeriğinin yorumla doldurulmasının mümkün olmadığı 

şeklinde düşünülebilir. 145 

 

Kanunun açıklığı ilkesi gereğince, cezalandırılacak suç fiilinin kanunda açık ve net olarak 

tanımlanması ve somut olaylara uygulanabilir olması gerekmektedir. Hesap ve muhasebe hileleri 

ile ilgili olarak da tanımın ve hangi fiillerin bu kapsamda değerlendirileceğinin kanunda açık ve 

net olarak belirtilmesi gerekmektedir. 

 

 

3.1.2.1.1.1.2. Defter ve Kayıtlarda Gerçek Olmayan ve Kayda Konu 
İşlemlerle İlgisi Bulunmayan Kişiler Adına Hesap Açmak 

 

Muhasebe hilelerinin bir türü olan bu hareket kanunda ayrı olarak belirtilmiştir. Önceki 

düzenlemede VUK 344. maddenin 4. bendinde “ Defterlerde mevhum adlara hesap açmak” 

şeklinde belirtilmişken, 4369 sayılı kanunla 359. maddenin a bendindin 1 numaralı alt bendine, 

suç tanımı da genişletilerek alınmıştır. 

 

Ticari ilişkisi olmayan bir şahsı, işletmeden alacaklı göstermek, çalışmayan bir kişiyi 

çalışmış ve ücret almış gibi göstermek, stokta bulunan bir malı gerçekte olmayan bir kişiye 

satılmış gibi defterlere kaydetmek; yüksek fiyatla faturasız yapılan satışları, var olmayan ya da 

kendisine satış yapılmayan kişiler adına fiyatı düşük göstererek, fatura düzenleyerek deftere 

kaydetmek, bu tür hareketlerdendir.Vergi kanunlarına göre tutulan ve ya düzenlenen ve 

saklanma ve ibraz sorumluluğu bulunan defter ve kayıtlar suçun konusunu oluşturmaktadır. 

 

Gerçek olmayan ve kayda konu olmayan işlemlerle ilgili bulunmayan kişiler adına hesap 

açılması suçun maddi unsurunu oluşturur. Manevi unsur, genel suç kastıdır. Suç işlenmesinde 

güdülen amacın önemi yoktur.146 

 

                                                 
145 Şimşek, a.g.m., s. 97. 
146 Nuri Ok, Ahmet Gündel, Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Vergi Kaçakçılığı Suçları, Seçkin Yayınları, 
Ankara, 2002, s. 340 



   
  93 

3.1.2.1.1.1.3. Defterlere Kaydı Gereken Hesap ve İşlemleri Vergi 
Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde Tamamen veya Kısmen 
Başka Defter, Belge veya Diğer Kayıt Ortamlarına Kaydetmek 

 

VUK’un 344. maddesi 1. bendinde yer alan fiiller, 4369 sayılı kanunla 359. maddenin a 

bendinin 1 numaralı alt bendine alınmış, suç olma özelliği korunmuştur. 

 

Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu 

doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına 

kaydetmek suçunun maddi unsurunun oluşması için şu koşulların sağlanması gerekmektedir:147 

 

Vergi kanunlarına göre tutulması ve muhafazası zorunlu olan defterlerin mevcudiyeti, 

suçun oluşabilmesi için, noter tasdik kayıtları veya sair suretle varlığı kanıtlanabilen defterlerin 

mevcut olması gerekmektedir. 

 

Kanunda diğer kayıt ortamları şeklinde belirtilerek; mükellefin hesap ve işlemlerini 

kaydedebileceği bilgisayar, disket, ajanda gibi benzeri ortamlar genel olarak kastedilmiştir. 

 

Defterlere kaydedilmesi gereken hesap ve işlemlerin başka defter, belge veya diğer kayıt 

ortamlarına kaydedilmesi; suçun oluşumundaki husus, hesap ve işlemlerin kanuni defterler 

yerine bunların dışındaki belgelere kaydedilmesidir. 

 

Alım-satım, hizmet ifası ve diğer işlemlerin kanunlarda gösterilen süre ve şekilde kanuni 

defterlere kaydı zorunludur. Vergilendirmeye esas teşkil edecek işlemler bu şekilde 

belirlenebilir. Uygulamada bir kısım mükelleflerin hesap ve işlemlerini yasal defterler yerine 

özel defter, ajanda gibi ortamlara geçirerek vergi kaçırdıklarına rastlanmakta; görevlerin 

işyerlerinde yaptıkları aramalarda bu tür özel nitelikli defterlerin ele geçirildiği görülmektedir. 148 

 

                                                 
147 Yiğit, a.g.e., s. 125-126.  
148 Ok, Gündel, a.g.e. , s. 341-342 
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3.1.2.1.1.1.4. Kaydın Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğurması 
 

4369 sayılı Kanun 359. maddede düzenlenen vergi kaçakçılığı suçu ve cezasında, vergi 

ziyaının tüm kaçakçılık fiilleri için gerçekleşmesi şartına yer verilmemiş olmasında rağmen, 

sadece a fıkrasının 1. bendinde ; defterlere kaydı gereken hesap ve işlemlerin diğer kayıt 

ortamlarına geçirilmesi fiilinin suç teşkil edebilmesi için vergi ziyaı koşulu yani vergi 

matrahında bir azalma aranmaktadır. 

 

Hesap ve işlemlerin kanuni ortamlar dışına kaydedilmesi suçun oluşumu için tek başına 

yeterli değildir. Kayıtların vergi matrahını azaltıcı özellikte olması gerekmektedir. 

 

Hem kanuni defterlere hem de özel kayıtlara geçirilmiş işlemler ve hesaplar, tümüyle 

aynı ise, vergi matrahında azalma meydana getirmiyorsa suç oluşturmazlar. 

 

Ayrıca, içerdiği hesap ve işlemlerin tamamının kanuni defterlere kaydedilmesi koşuluyla, 

müsvedde defter kullanılması ve kanuni defterlere kaydedilmeyen bir işlemin başka defter ve 

kayıt ortamlarına kaydedilmemiş olması suç teşkil etmez. 149 

 

Yabancı işletmelerin kendi dillerinde tuttukları kayıtlar, müsvedde olarak kullanılan 

defterler, vergi matrahı ile ilgisi olmayan özel defterlerdeki kayıtlar vergi kaçakçılığı fiilini 

oluşturmamaktadır. 150 

 

Kanuni defterlerin aynısı diğer defter ve kayıt ortamında izleyenler bu suçu işlemiş 

olmazlar. Kanuni defterlere kaydetmediği işlemleri başka defter ve ortamlara kaydetmeyen kişi 

de bu suçun muhatabı değildir. İşlemleri kanuni defterlere kaydetmeyip beyan etmeyerek vergi 

matrahını azaltan kişinin vergi matrahını azaltıcı unsurları diğer defter ve kayıt ortamlarına 

aktarması suçu oluşturur. Kişi kanuni defterlere kaydetmeyip başka yerlere kaydettiği hususları 

beyan ederse, matrahın azalmasa suç oluşmayacaktır. 

 

                                                 
149 Oktar, a.g.m., s..83.  
150 Yiğit, a.g.e., s.127. 
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Kanundaki düzenlemede “vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde” ifadesi 

bu suçun “ sırf hareket suçu” değil “neticeli suç” olduğu izlenimini bırakmaktadır. Suçun neticesi 

olarak düşünülen husus da vergi kaybıdır. Fiil ya da eylem olarak anılan hukuki kavram, hareket, 

bu davranışın dış dünyada yaptığı değişiklik, netice ve bu hareketle netice arasındaki bağ, 

nedensellik bağıdır. Hasılat ve gelir unsurlarını başka defterlere kaydetmek değil, asıl defterlere 

kaydetmemek vergi kaybına neden olan husustur. Hatta kanuni defterlere kaydedildiği halde, 

gelir tablosuna intikal etmeyen unsurlar olabilir. Mali tablolara aktarıldığı halde beyannameye 

dahil edilmezse yine vergi kaybı söz konusu olmaktadır. Anlaşıldığı gibi, vergi kaybı ile, kanuni 

defterler dışındaki defterlere kayıt yapma ile vergi kaybı arasında nedensellik bağı yoktur. Yani 

buradaki vergi kaybı cezalandırma şartıdır. Cezalandırma şartının suçun unsurlarından farkı, 

hareket yapılıp bir sonuç doğurduktan sonra cezalandırmanın bu fiille doğrudan ilgili olmayan 

sonucun doğmasına bağlanmasıdır. Cezalandırma şartı gerçekleşinceye kadar cezalandırılacak 

bir suç olmadığı için böyle bir suça teşebbüs (ne eksik ne de tam teşebbüs) mümkün değildir.  151 

 

3.1.2.1.1.2.  Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek 
 

Defter, kayıt ve belgelerde tahrifat yapmak eylemi belge düzenine ilişkin suçlardan olup, 

vergi ödememek veya eksik ödemek için işlendiğinden vergi ceza hukukunda kaçakçılık suçu 

kapsamında düzenlenmiştir. 152 

 

Vergi incelemesinde, yetkilileri yanıltmaya yönelik fiillerdendir. Defter, kayıt ve 

belgeleri gizlemek ve yok etmek fiilleriyle bunlar üzerinde vergi incelemesi yapılması imkansız 

hale getirilmekte; tahrifat yapmakla da vergi incelemesinin doğru sonuca ulaşması 

engellenmektedir. Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmekle güdülen amaç, geliri az, gideri fazla 

yani matrahı eksik göstermek suretiyle vergiyi az ödemek ya da hiç ödememektir.153 

 

Daha önce VUK 344. madde 4. fıkrasında “ vesikalar tahrif etmek” ve 344. madde 5. 

fıkrasında “ vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defter kayıtlarını tahrif etmek” fiilleri 

                                                 
151 Bekir Baykara, “ Vergi Suçuna Teşebbüs 4369 Sayılı Kanunda Sonra da Mümkün Müdür?” , Yaklaşım, 
Sayı:106, Ekim 2001, ss. 173-174.  
152 Yiğit, a.g.e.,  s.127. 
153 Ok, Gündel, a.g.e., s.330 
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ayrı ayrı belirtilmişken;  4369 sayılı yasa ile VUK 359. maddenin a fıkrası 2. bendinde “defter, 

kayıt ve belgeleri tahrif edenler” şeklinde tek suç olarak belirtilmiştir. 

 

Defterlerde yapılacak yanlışlıkların düzeltilmesinde uygulanacak usul, Vergi Usul 

Kanunu’nun “mükellefin ödevleri” başlıklı ikinci kitabının , “defter tutma” başlığını taşıyan 

ikinci kısmının dokuzuncu bölümünde “kayıt nizamı” başlığı altında düzenlenmiştir. Yevmiye 

defteri maddelerinde yapılan yanlışlıkların, ancak muhasebe kurallarına göre değiştirilebileceği; 

diğer defter ve kayıtlarda yapılacak yanlışlıkların ise, yanlış kaydın okunacak şekilde çizilmesi, 

üst ya da yan tarafına ya da ilgili bulunduğu hesaba doğrusunun yazılması suretiyle 

düzeltilebileceği belirtilmiş, defterlere geçirilen bir kaydın kazınması, çizilmesi ve silinmesi 

yollarıyla okunmaz hale getirilmesinin yasak olduğu madde 217’de belirtilmiştir. Yanlış bir 

kaydın VUK’da belirtilen usullere göre düzeltilmemesi; silinme, kazınma yoluyla uygun hale 

getirilmiş olmaları durumunda, tahrifat yerine usulsüzlük söz konusu olur. 154 

 

Tahrifat; belge, defter ve kayıtlardaki doğru bilgilerin değiştirilerek, yanlış bilgilerin 

işlenmesi olarak tanımlanabilir. 

 

Gerçeği yansıtan yazı ve rakamların mekanik ya da kimyasal araçlar kullanılmak 

suretiyle kazınıp, silinerek yerlerine gerçek olmayan niteliğe sahip olup olmamasının suçun 

oluşumunda etkisi yoktur. Tahrifatın VUK’a göre tutulması zorunlu olan defterler, defterlere 

geçirilmek zorunda bulunan kayıtlar ya da her işletmenin bulundurmakla yükümlü olduğu uğraş 

alanındaki belgeler üzerinde yapılması zorunludur. Faturalar, kasa fişleri, gider pusulaları, 

müstahsil makbuzları, ücret bordroları, nakliyat irsaliyeleri gibi belgelerle, bir hakkın 

kanıtlanmasında kullanılan sözleşme ve yargı kararları gibi belgeler kapsamındadır. Tahrifat, 

belgenin aslı ya da suretinde yapılabilir, her iki durumda suç işlenmiş sayılmaktadır. 

 

Suçun maddi unsuru; defter, kayıt ve belgelerin maddi varlığına dokunulmaksızın, 

bunlara işlenmiş ve doğru olan yazı ve rakamların çeşitli yöntemler kullanılarak 

değiştirilmesidir. Ayrıca tahrifatın vergilendirme ile ilgili belge üzerinde yapılması ve matrahta 

azalma oluşturması suç oluşumu için diğer bir önemli noktadır. 

                                                 
154 Oktar, a.g.m., s.83.  
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Ceza hukuku açısından, defter kayıt ve belgeleri tahrif etmek suçu, serbest hareketli 

suçlardandır.155 

 

3.1.2.1.1.3. Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizlemek 
 

Defter, kayıt ve belgeleri gizlemek suçu, 4369 sayılı kanunla VUK’un 359. maddesi a 

fıkrası 2. bendinde, “ defter, kayıt ve belgeleri gizleyenler ( varlığı noter tasdik kayıtları veya sair 

suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve 

belgelerin ibraz edilmemesi gizleme demektir.) hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezası 

hükmolunur şeklinde düzenlenmiştir. 

 

Gizleme hareketinin maddi unsuru, vergi incelemesi amacıyla istenen defter, kayıt ve 

belgelerin belirlenen süre içinde yetkililere ibraz edilmemesidir. 

 

Defter ve belgeleri gizlemek yoluyla kaçakçılık suçunun gerçekleşmesi için gerekli 

koşullar şunlardır: 

 

Defter, kayıt ve belgelerin noter tasdiki veya diğer şekillerde varlığının tespit edilmesi 

gerekmektedir. 

 

İbraz isteminin vergi incelemesi amacıyla ve incelemeye yetkili elemanlarca,VUK’un 

öngördüğü şekle uygun olarak yapılmış olması gerekmektedir. 

 

Usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen istenen defter ve belgelerin VUK’un 13. 

maddesinde belirtilen mücbir sebeplere veya kastı kaldıran diğer nedenlere dayanmadan 

yetkililere ibraz edilmemiş olması gerekmektedir. 

 

Defter ve belgelerin mevcut olmadığını, kaybolduğunu idari süreler geçtiği halde 

muhasebecide ya da başka yerde olduğunu beyan etmek; defter ve belgeleri ibraz etmeme 

                                                 
155 Yiğit, a.g.e.,s. 129. 
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hallerinin örneklerindendir. Defter ve belgelerin Vergi Usul Kanunu’nda sayılan mücbir 

sebeplerden dolayı ibraz edilmemiş olması durumunda; kesilen cezaların kalkmasıyla birlikte, 

ceza mahkemelerince hükmolunacak cezalardan olan kaçakçılık cezalarını kaldıracağına ilişkin 

bir hüküm VUK’da bulunmamaktadır. VUK’un 373. maddesinde, “ bu kanunda yazılı mücbir 

sebeplerden herhangi birinin meydana geldiği belirlenir ve ispat edilirse, vergi cezasının 

kesilmez’’ denilmek suretiyle mücbir sebeplerin sadece idari- mali nitelikli cezalardan vergi 

ziyaı ve usulsüzlük cezalarını kaldıracağı belirtilmiştir. Düzenlemenin kaçakçılık cezalarını da 

kapsayacak şekilde genişletilmesi bu şüpheyi ortadan kaldıracaktır. 156 

 

Gizleme hareketinin oluşması için, defter, kayıt ve belgelerin noter kayıtları veya sair 

suretlerle sabit olması koşulu aranmıştır. Noter tasdik kayıtları; işletmelerin kanuni defterlerini, 

kayıtları ve belgelerini belirli sürelerde tasdik ettirmeleri zorunluluğu nedeniyle, noter tarafından 

yapılan tasdikler ve bu tasdikin yapıldığını belgeleyen noter tarafından tutulan kayıtlardır. Sair 

suretler; defter, belge ve kayıtların varlığını ispatlamaya yarayacak mahkeme ilanı, tutanakları, 

vergi dairesi kayıtları gibi belgelerdir. 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 134. maddesine göre vergi incelemesi; hesap uzmanları, hesap 

uzman yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları 

veya vergi dairesi müdürleri, maliye müfettişler maliye müfettiş muavinleri, gelirler 

kontrolörleri, stajyer gelirler kontrolörleri, gelirler genel müdürlüğünün merkez ve taşra 

teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar tarafından yapılmaktadır. 

 

Bunlar dışında vergi idaresi görevlilerinin ibraz talebinin yerine getirilmemesi, gizleme 

kapsamında değerlendirilemez. 

 

Tutulan defterler ve kayıtların, düzenlenen belgelerin gizlenmesi vergi incelemesini, 

dolayısıyla vergi denetimini imkansız kılar. Defter tutmayı da kapsayan belgeleme düzeni, ne 

denli mükemmel olursa olsun çeşitli bahanelerle inceleme ve denetimden kaçınılması 

durumunda, vergi kayıp ve kaçağı kaçınılmaz olur. Vergi idaresi tarafından belli ölçümlerden 

hareketle salınan vergiler ve cezaları, vergi kayıp ve kaçağını gidermekte çoğu kez yetersiz 

                                                 
156 Oktar, a.g.m., s. 85. 
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kalmaktadır. Kanun koyucu, bu bilinçle, defter ve belgeleri gizlemeyi, sadece vergi cezasıyla 

karşılamakla yetinmeyip adli suç tipi olarak değerlendirilmiştir.157 

 

Defter, kayıt ve belgeleri gizlemek suçu, suç teorisi açısından; şekli suçtur, tehlike 

suçudur. 

 

3.1.2.1.1.4. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek veya Bu 
Belgeleri Kullanmak 

 

Vergiyi doğuran faaliyetin mahiyeti değiştirilerek ve ya miktarı gerçeğin altında ve ya 

üstünde gösterilerek bir kısım gelirin gizlenmesi ve ya giderin fazla gösterilmesi suretiyle 

matrahın düşürülmesi, dolayısıyla az vergi ödemeyi hedefleyen mükellefler tarafından sıkça 

işlenen fiillerden en önde geleni muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek ve 

kullanmaktır. Belgede miktarın gerçeğe aykırı şekilde belirtilmesiyle bir kısım faaliyet 

belgelendirilmemiş, vergi dairesinin bilgisinden kaçınılmış olmaktadır.158 

 

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak fiili daha 

önce VUK’un 344. maddesinin 2. fıkrasında sahte belge düzenleme ve kullanma fiiliyle aynı 

cezayı gerektirecek şekilde düzenlenmişken; 4369 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle Vergi Usul 

Kanunu 359. maddenin a fıkrası 2. bendinde düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre; 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanmanın altı aydan üç yıla kadar hapis 

cezası ile sahte belge düzenleme veya kullanmanın ise on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılması öngörülmüştür. Kanunda muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ve sahte belge 

tanımları da yapılmıştır. Buna göre, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, gerçek bir muamele ya 

da duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet ve miktar itibariyle gerçeğe 

aykırı şekilde yansıtan belgedir. Sahte belge; gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde 

bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir. 

 

1999 yılına kadar bu konuya ilişkin yapılan düzenlemelerin ortak özelliği, sahte ve 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanmak fiilleri nedeniyle failler 
                                                 
157 Ok, Gündel, a.g.e. s. 157 
158 Ok, Gündel, a.e., s. 157 
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hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanabilmesi için vergi ziyaının doğmuş olması durumunun 

suç açısından maddi unsuru oluşturması ve belge kullanımında manevi unsuru ifade eden 

denetimci mekanizmalar tarafından ispatlanması gereğidir.159 

 

 

3.1.2.1.1.4.1. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek 
 

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme suçunun maddi unsuru ; Failin mükellef 

sıfatına sahip olması, belgenin yasal olarak edinilmesi ve gerçek bir muamele veya durumun 

varlığı ve düzenlenen belgede muamele veya durumun mahiyet ve miktar itibariyle gerçeğe 

aykırı olarak gösterilmesidir. 160 

 

Bu suç, VUK’a göre mükellef sıfatına uygun olan kişiler tarafından işlenebilir. Mükellef 

tanımına uymayan kişilerin düzenleyecekleri belge, ya sahte olarak basılmış ya da rızası olarak 

veya olamayarak mükelleften temin edilmiş olacağından 359. maddenin b fıkrasındaki, 

belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek veya belgeleri 

kullanmak fiilini oluşturmaktadır. 

 

Maddenin metninde sadece belgelerden bahsedildiği için, suç kapsamına muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi girmektedir, defter düzenlemesi suç kapsamında değildir. 

 

Suçun oluşabilmesi için, gerçekte var olan bir unsurun belge üzerinde gerçekten farklı 

gösterilmesi gerekmektedir. Suç, belgenin düzenlendiği sırada işlenmektedir. Belge 

düzenlendikten sonra içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılması tahrifat fiilini oluşturur. 

 

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemede en belirgin şekiller; kimlik, adres, 

mükellef sicil numarası, miktar, fiyat, vergi kimlik numarası gibi bilgilerin yanıltıcı şekilde hatalı 

düzenlenmesidir. Fatura, sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu, ödeme kaydedici cihaz fişi gibi 

                                                 
159 İsmail Hakkı Dura, ‘Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgelerin Oluşumu ve Engellenmesi II’, 
Mükellefin Dergisi, Ekim 2001, Sy:106, s. 120 
160 Yiğit, a.g.e., s.139. 
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belgelerde, özellikle mal miktarı ve tutarı gibi hususların gerçeğe aykırı kaydedilmesine sıkça 

rastlanmaktadır. 161 

 

 

3.1.2.1.1.4.2. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgeyi Kullanmak 
 

Düzenlenmiş olan muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin, vergi işlemlerinde 

kullanılması fiildir. 

 

Yanıltıcı belgeyi düzenleyen ve kullananın aynı kişi olması durumunda tek suç oluşur. 

Kullanma suçu, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin düzenleyenden farklı kişi tarafından 

kullanıldığında, düzenleyen kişi de iştirak suçu işlemiş olacaktır. 

 

Yanıltıcı belgenin yükümlü tarafından tutulması zorunlu defter ve kayıtlara 

geçirilmesinin yanı sıra, belgenin kullanımından çıkar sağlayan, yararlanan kişi de suç 

kapsamına girmektedir. 162 

 

Sahte veya yanıltıcı belgeyi düzenleme fiilinin işlenmesini suçun oluşması için yeterli 

gören VUK, burada TCK’dan ayrılmaktadır. TCK’da, özel evrak niteliğinde olan ( vergi 

işlemlerinde kullanılan) sahte belgenin düzenlenmiş olmasının yanında kullanılmasını da 

cezalandırma için gerekli şart olarak belirtilmektedir. Sadece kullanma halinde, fail, belgeyi 

düzenleyenden başkası olduğu için belgenin niteliğinin bilinmesi koşulu aranmaktadır. 4369 

sayılı kanundan önce VUK’un 344. maddesinde, “ sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

vesikalar tanzim etmek veya bunları bilerek kullanmak” hükmüne yer verilmişken; değişiklikten 

sonra, 359. maddede düzenlenen kaçakçılık suçunu oluşturan fiillerde, sahte ve muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge kullanma fiillerinin tanımında “ bilerek kullanma” hükmümün yer 

almaması tereddüte yol açmıştır. 163 

 

                                                 
161 Oktar, a.g.m., s.85,Yiğit, a.g.e., 141.  
162 Yiğit, a.e., s.142. 
163 Oktar, a.g.m., s. 85-86. 
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4369 sayılı kanunla yapılan değişikliğin uygulamada yarattığı sakıncalar, ‘bilerek 

kullanma’ şartının idari yorumla yeniden getirilmesini gerektirmiştir. 306 numaralı VUK Genel 

Tebliği’ne göre; inceleme elemanlarınca sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin 

bilerek, istenerek kullanıldığı sonucuna varılması durumunda vergi suçu raporu düzenlenecektir. 

Aksi halde suç duyurusu yapılmayacaktır.164 

 

Vergi yargısının belgelerin içeriği ve kaçakçılık uygulaması ile ilgili farklı görüşleri 

mevcuttur:165 

 

Alış faturaları üzerinde karalama, silinti ve düzeltmeler yapıldığının tespit edilmesi ve bu 

durumun mükellefce kabul edilmesi re’sen takdir sebebidir ve kaçakçılık cezası uygulanması 

gerekmektedir. 

 

Düzenlenen faturalarda birim satış fiyatları düşük gösterilerek hasılatın bir kısmının kayıt 

dışı bırakılması kaçakçılık cezası uygulanmasını gerektirmektedir. 

 

Fatura bedelinin vade farkının yansıtılmamak suretiyle bilerek eksik düzenlenmesi 

kaçakçılık cezasını gerektirmektedir. 

 

3.1.2.1.2. İkinci Grup Hareketler 

3.1.2.1.2.1. Defter Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek, Defter Sahifelerini Yok 
Ederek Yerine Başka Yapraklar Koymak veya Hiç Yaprak Koymamak 

 

4369 sayılı yasayla VUK’un 359. maddesi b fıkrası 1. bendinde defter, kayıt ve belgeleri 

yok etmek, defter sahifelerini yok ederek yerine başka sayfalar koymak ya da koymamak veya 

belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek veya bu belgeleri 

kullanmak hareketleri yer almaktadır. 

 

                                                 
164 Yılmaz Özbalcı, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamalar, Oluş Yayıncılık A.Ş., Ağustos 2003, Ankara, s. 
858. 
165 Yunus Şengöz, ‘Türk Vergi Hukukunda Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge’, Maliye ve Sigorta 
Yorumları, Sy:322, s.64-65 
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Yok etmek, defter, kayıt ve belgelerin maddi varlığına son verilmesi, yararlanılmayacak 

şekle getirilmesi, ortadan kaldırılmasıdır. 

 

Suçun oluşması için, VUK gereğince tutulması veya ibraz mecburiyeti bulunan defter 

kayıt ve belgelerde ayrıca Vergi Usul Kanunu’ndaki defter, kayıt ve belgeler için öngörülen 

saklama süresi içinde yok etmek fiilinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. VUK’da öngörülen 5 

yıllık saklama süresi dolmuşsa defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi kaçakçılık fiilini 

oluşturmayacaktır.166 

 

Vergi kanunlarına göre tutulmasına gerek bulunmayan defter veya belgelerin yok 

edilmesi bu fiili oluşturmamaktadır. 

 

Mükelleflerin defter sayfalarını koparıp saklanması ancak vergi incelemesine tabii olduğu 

zaman bu sayfaları ibraz etmesi durumunda yok etme hareketi gerçekleşmemekte ve vergi 

kaçakçılığı suçu oluşmamaktadır. Defter sayfalarının yırtılıp koparılmalarının suç teşkil etmesine 

dair yasal boşluğunun giderilmesi için düzenleme yapılması yararlı olacaktır. 

 

Yok etmek suçu, esas itibariyle icrai hareketlerle istisnai olarak ihmali hareketlerle 

işlenir. Serbest hareketli suçlardandır.167 

 

3.1.2.1.2.2. Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen 
Sahte Olarak Düzenleme veya Bu Belgeleri Kullanmak 

 

4369 sayılı kanun değişikliğinden önce, ‘sahte belge düzenlemek’ ve ‘asıllarına uygun 

vesika ve suret düzenlemek’ fiileri VUK 344. maddesinde, 2. ve 3. fıkralarında düzenlenmişti. 

Değişiklik ile belgenin aslının ya da suretinin sahte olarak düzenlenmesi aynı bent kapsamına 

alınmıştır. 

 

4369 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, 1.1.1999 tarihinden sonra işlenen suçlar 

bakımından vergi ziyaı suçu unsuru olmaktan çıkarılmıştır. Vergi ziyaının suçun unsuru 
                                                 
166 Yiğit, a.g.e., s.144.  
167 Yiğit, a.e., s.143. 
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olmaktan çıkarılması, suçun işlendiği tarihi değiştirmiştir. Sahte belge düzenlemede suç tarihi, 

belgenin düzenlendiği tarih; sahte belgenin kullanılmasında suç tarihi, ilgili vergi kanununda 

belirtilen vergi dönemine göre belirlenmektedir. 

 

Vergi alanında sahtecilik, düzenleyen için, vergiyi doğuran faaliyetini vergi dairesi bilgisi 

dışında tutarak vergi ödememek; kullanan için, gideri fazla gösterip matrahı düşürmek, az vergi 

ödemek ya da hiç ödememek, vergi iadesi ya da indiriminden yararlanmak amacıyla 

yapılmaktadır. 

 

3.1.2.1.2.2.1. Sahte Belge Düzenlemek 
 

Suçun maddi unsuru, vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen, saklama ve ibraz 

mecburiyeti bulunan belgelerin asıl ve suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak 

düzenlemesidir. 

 

VUK 359.maddesi b fıkrası 1. bendinde; ‘sahte belge, gerçek muamele veya durum 

olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir.’ şeklinde tanımlama yapılmıştır. 

 

Sahte belge, vergi işlemlerinde kullanılan gerçek bilgiler yerine, gerçeğe uygun olmayan 

hatta gerçekte hiç yapılmamış işlemlerle ilgili bilgileri içeren belgeyi ifade eder. 

 

359. maddenin b fıkrası 2.bendinde belirtilen, sahte belge düzenlemek ve kullanmak 

suçunun ön koşulu; suç konusu olan belgelerin, vergi kanunları uyarınca tutulması, 

düzenlenmesi, saklanması ve ibraz mecburiyeti bulunan belgeler olmasıdır. 
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3.1.2.1.2.2.2. Sahte Belge Kullanmak 
 

Sahte belge kullanmak suçunun maddi unsuru, vergi kanunları uyarınca tutulan, 

düzenlenen, saklanan ve ibraz mecburiyeti bulunan belgelerin asıl veya suretlerinin tamamen 

veya kısmen sahte olarak kullanılmasıdır. 

 

Sahte belgeyi düzenleyen kişi aynı zamanda belgeyi kullanırsa, bu durumda tek suç 

oluşmuştur. Kişiye sadece düzenleme fiilinden dolayı ceza verilecektir. Sahte belge kullanma 

suçu, düzenlemeye iştirak etmeksizin belgenin kullanılması durumunda söz konusu olmaktadır. 

 

Sahte belge kullanmak fiilinin vergi kaçakçılığı suçunu oluşturması için belgenin, yasanın 

öngördüğü koşullara uygun ve vergi işlemlerinde kullanılmış olması gerekmektedir. 

 

4369 Sayılı Kanunla suç maddesindeki ‘bilerek’ sözcüğü kullanılmamışsa da suçun 

manevi unsuru yönünden kullanan kişinin, belgenin sahteliğini bilip bilmediği araştırılmaktadır. 

 

Bazı koşulların varlığı halinde, bu belgeleri kullanan failin sahteliği bildiği kabul 

edilmektedir. 168 

 

Belgenin gerçek muamele veya duruma dayanmaması; suç failinin, adresinde 

bulunmaması ya da belirttiği adresin başkası adına çıkması, vergi dairesinde kaydının olmaması, 

işi terk ettiği halde bastırdığı faturaları iptal ettirmemesi ya da sahte olarak bastırıp 

düzenlediğinin saptanması, şube ve deposunun menkul malları ve nakitlerinin bulunmaması, 

 

Birbirinden farklı yerlerde bulunan birden fazla alıcının faturaların gerçek alım satıma 

dayalı olarak düzenlenmediğine dair ifadeleri, 

 

Düzenleyen ve kullananın kayıt ve belgelerinin karşılıklı olarak incelenmesinde birbiriyle 

tutarlı olmadığının tespiti, 

 

                                                 
168 Yiğit, a.g.e., s.149 
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İşlemin, ticari teamüle, borsa rayiçlerine, piyasa birim fiyatlarına uygun olmadığı, 

faturaların gerçek alım satıma ve ya hizmet ilişkisine dayalı olarak düzenlenmediğinin kanıtını 

oluşturur. 

 

Gerçek muamele ve durumun bir başka mükellefin belgesiyle veya sahte belgeyle 

belgelendirilmesi durumunda failin sahteliği bildiği kabul edilir. 

 

Katma Değer Vergisi’ni azaltmak için veya sıfırlamak için düşük komisyonlar 

karşılığında fatura temin edilmektedir. Bu durumda, bazı yasal düzenlemeler nedeniyle 

yükümlülerin gerçek işlemini yansıtmayan, daha çok isteğe bağlı fatura düzenlenmeleri mümkün 

olabilmektedir. İşletmede kullanılan faturaların gerçek işlemi yansıtmaması halinde suçlular 

hakkında mahkumiyet kararı verilebilmektedir. 

 

Sahte belge düzenleme ve kullanma suçu, sahte belgenin düzenlenmesi veya 

kullanılmasıyla tamamlandığından ani suçtur. Teşebbüs mümkün değildir, şekli suçtur.169 

 

3.1.2.1.2.3. Belgeleri Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Olmadığı Halde 
Basmak, Sahte Olarak Basmak, Bu Belgeleri Kullanmak 

 

4369 sayılı kanun incesinde VUK madde 358 de kaçakçılığa teşebbüs suçu olarak 

düzenlenmiş olan bu suç, 43669 sayılı kanunla 359. maddede kaçakçılık filleri kapsamında 

düzenlenmiştir. 

 

359. maddenin b fıkrasının 2. bendinde düzenlenmiş bu suçta üç ayrı harekete yer 

verilmiştir: 

 

Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmayan matbaanın belge basması, 

 

Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı matbaa tarafından sahte belge basılması, 

 

                                                 
169 Yiğit, a.g.e., s.145 
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Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı olsun ya da olmasın matbaalarca basılan sahte belgelerin 

kullanılmasıdır. 

 

Yönetmelik gereği vergi incelemesine tabi belgelerin basım ve dağıtımı Maliye Bakanlığı 

ya da Defterdarlık ile matbaa işleri arasında yapılan bir anlaşma ile sağlanmaktadır. Maliye 

Bakanlığı ve ya Defterdarlık ile matbaa işletmecisi arasında anlaşma olmadan ya da herhangi bir 

sebeple anlaşması sona erdiği halde belgeleri basanlar vergi kaçakçılığı suçu işlemiş olurlar. 

 

Anlaşması olan matbaanın gerçeğe aykırı olarak, sahte bir şekilde belge basıp dağıtması 

da suçu oluşturur. 

 

3.1.2.1.2.3.1. Suçun Konusu 
 

Belgeleri tahrif etmek, gizlemek, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenlemek ve ya kullanmak suçlarının da ortak konusu olan belgeler; fatura, sevk irsaliyesi, 

taşıma irsaliyesi, müstahzil makbuzu, perakende satış vesikaları, serbest meslek makbuzu, gider 

pusulası, yolcu listesi, günlük müşteri listesi, ücret bordrosudur. 

 

Defter ve kayıtlar bu suça konu olamazlar. 

 

Sahte belge, gerçek bir muamele ya da duruma dayanmayan belgedir. Maddenin bu 

bendinde, gerçek muamele ya da durum mevcut, sahte basılan ya da anlaşması olmadan basılan 

belge kullanımının gerçekleşmesi suç teşkil etmektedir. Kullanan kişi, belgenin hukuka aykırı 

niteliğini bilmekte, buna rağmen kullanmaktadır. 
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3.1.2.1.2.3.2. Suçun Maddi Unsuru 
 

Belgelerin, Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmamasına rağmen basılması, sahte olarak 

basılması, bunların kullanılması suçun maddi unsurudur. 

 

Fiiller gerçekte kendisi de sahte belge kullanmak suçunun hazırlık hareketi olan sahte 

belge düzenlemek suçuna hazırlık mahiyetindedir. Hazırlık hareketleri de suç sayılmakta ve 

suçun tehlike suçu olduğu anlaşılmaktadır. Suçun oluşmasında belgelerin maddede belirtilen 

şekilde basılması ve ya bunların kullanılması yeterli sayılmaktadır.170 

 

‘Sahte belge basmak’ fiilinde, belge basım ve dağıtımı anlaşmasının varlığı önem 

taşımamaktadır. Verilmiş izin ve ya belge bastırma yetkisi olmaksızın belge basılması suçun 

maddi unsurunun gerçekleşmesi için yeterlidir. Sahte olarak basımda, bastıranın mükellef olup 

olmadığının önem taşımaması gibi bastıran tarafın varlığı da şart değildir.171 

 

3.1.2.1.2.3.3. Suçun Manevi Unsuru 
 

Genel kasıtla işlenen suçlardandır. Gerçek bir muamele ve ya durum mevcut olmasına 

rağmen sahte basılan ve ya anlaşması olmayan matbaada basılan belgenin düzenlenip verilmesi 

halinde kullananın sorumlu tutulabilmesi için önceden belgenin bu niteliğini bilmesi ve ya 

sonradan öğrenmesine rağmen kullanması gerekmektedir. Belgelerin anlaşma yapılmadan 

basıldığı bilinmeden kullanılması söz konusu olması halinde, kast yokluğundan kullanan 

sorumlu tutulamaz. Önemli olan nokta, basılan belgeden vergi dairesinin bilgisi olmamasıdır. 

Ceza ile bunun engellenmesi amaçlanmaktadır. 172 

 

                                                 
170 Ok, Gündel, a.g.e., s.352 
171 Ok, Gündel, a.e., s.352 
172 Yiğit, a.g.e., s.155 
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3.1.2.1.2.3.4. Suça Teşebbüs 
 

Belgelerin anlaşma olmamasına karşın basılması ve ya sahte olarak basılması, gerçekte 

hazırlık hareketleridir. Bu hareketlerin suç sayılıp yaptırıma bağlanması, kaynakta vergi kayıp ve 

kaçağının önlenmek istenmesindendir. Bu yönüyle suç, tehlike suçudur. Hazırlık hareketlerinin 

bitirilmesiyle suç oluştuğundan, şekli suçtur. 

 

Sahte ve ya anlaşmasız matbaada basılan belgenin kullanılmasında suç, kullanmayla 

oluştuğundan tam ya da eksik teşebbüs olmayacaktır. 

 

3.1.2.2. Sonuç 
 

VUK’da 4369 sayılı kanunla yapılan değişiklik öncesi, vergi kaçakçılığı suçunda sonuç, 

vergi ziyaının doğması idi. VUK’un 344. maddesinde yer alan fiiller işlendiği halde vergi ziyaı 

doğmamışsa, TCK hükümlerine göre ya da şartlar mevcutsa, faile teşebbüsten dolayı ceza 

verilmekte idi. 

 

4369 sayılı değişiklik sonrası, 359. maddenin a fıkrası 1. bendindeki ‘defterlere kaydı 

gereken hesap ve işlemlerin vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde başka defter, 

belge ve kayıt ortamlarına kaydedilmesi’ hareketi dışındaki fiillerin vergi ziyaı doğurması 

sonucu aranmamaktadır. 

 

Vergi zıyaı VUK’un 341. maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır: 

 

Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında 

yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk 

ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. 

 

Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle 

verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de 

vergi zıyaı hükmündedir. 
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Yukarıda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veya 

haksız iadenin geri alınması ceza uygulamasına mani teşkil etmez. 

 

Vergi Usul Kanunu 359. madde a fıkrası 1. bendinde düzenlenen ‘defterlere kaydı 

gereken hesap ve işlemlerin başka kayıt ortamlarına geçirilmesi’ fiili dışındaki aynı maddede 

düzenlenen vergi kaçakçılığı fiilleri yasada belirtilen hareketin icrasıyla tamamlanmış olur. 

Kaçakçılık suçlarının sonucu harekete bitişiktir. Bu nedenle bu suçlar, hareket suçu, şekli suç 

kategorisindedir. 

 

Harekete nedensellik bağı ile bağlı olan kaçakçılık suçlarının sonuç unsuru bu suçların 

tamamlanma aşamasıdır. 4369 sayılı yasa öncesinde vergi ziyaı sonucuna yer verilmişken, yasa 

sonrası hareketlerin sonuçları belirtilmemiştir. Sonuçlarının hareketlerin yapıldığı anda 

gerçekleşen bu tip suçlara, sonucu harekete bitişik suçlar denmektedir.173 

 

 

3.1.2.3. Nedensellik (İlliyet) Bağı 
 

Suçun maddi unsuru bir fiilin varlığını gerektirir. Fiil; hareket, sonuç ve ikisi arasındaki 

nedensellik bağı olmak üzere üç kısımdan oluşur. Hareket, suça neden olan eylem; sonuç 

hareketin dış dünyada yarattığı farklılık yani fiilin tamamlanma aşamasıdır. Hareket ile dış 

dünyadaki farklılık, hareket- sonuç ilişkisine nedensellik bağı denir. 

 

Genel anlamda vergi kaçakçılığı suçları sonucu harekete bitişik suçlar olmasından dolayı 

nedensellik bağı açısından bir özellik göstermemektedir. Yasada belirtilen sonuç yine yasada 

tanımlanan hareketten kaynaklanması durumunda nedensellik bağı oluşmaktadır. 

 

Kaçakçılık suçlarında nedensellik bağı açısından önem taşıyan kısım 359. maddenin a 

fıkrası 1. bendinde yer alan fiillerdir. Buna göre; defterlere kaydı gereken hesap ve işlemlerin 

başka defter, belge ve kayıt ortamlarına kaydedilmesi fiilinde, sonuç olarak ortaya çıkması 

                                                 
173 Oktar, a.g.e., 2006, s.306-307 
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gereken vergi ziyaının, defterlere kaydı gereken hesap ve işlemlerin diğer ortamlara 

kaydedilmesinden kaynaklanması gerekmektedir. 

 

3.1.3. Kaçakçılık Suçlarında Hukuka Aykırılık Unsuru 
 

Yasal olarak suç kapsamında belirtilen fiil, tek başına suçun oluşumu için yeterli değildir. 

Aynı zamanda bu fiilin hukuka aykırı olması gerekmektedir. 

 

TCK’da yer alan hukuka uygunluk sebepleri, kanun hükmünü icra, yetki merciin emrini 

ifa, meşru müdafaa, kanunda düzenlenmeyen hakkın kullanılması, mağdurun rızası ve 

zorunluluk halidir. Bu sebepler arasında sadece zorunluluk hali vergi kaçakçılığı suçlarında 

hukuka uygunluk sebebi teşkil edebilir. 

 

Kanunun hükmünü ya da yetkili merciin emrini ifa; vergi kanunlarındaki istisna ve 

muafiyetlerden yararlanılarak vergi ödenmemesi, eksik ödenmesi ya da geç ödenmesi kanun 

hükmünü icra olarak değerlendirilebilir. Yetkili merciin emrini ifa, vergi kaçakçılığı suçunda 

hukuka uygunluk sebebi oluşturmaz.174 

 

Meşru müdafaa; vergi idaresinin vergi alacağına ilişkin taleplerini haksız olarak görüp, 

vergi ödevlerini yerine getirmeme, vergi borcunu ödememe gibi bir savunma haklı kabul 

edilemez. Meşru müdafaa, vergi kaçakçılığı suçunda hukuka uygunluk sebebi oluşturmaz. 

 

Hakkın icrası; mükellefin vergi borcunu eksik ödemek, zamanında ödememek ya da hiç 

ödememek gibi hakkı söz konusu olmadığından bu husus, vergi kaçakçılığı suçundan hukuka 

uygunluk sebebi oluşturmaz. 

 

Mağdurun rızası; vergi kaçakçılığı suçunda mağdur doğrudan Devlet olduğundan, 

verginin eksik ödenmesi, geç ödenmesi ya da ödenmemesi durumunda rızası söz konusu 

olmayacağından, mağdurun rızası vergi kaçakçılığı suçunda hukuka uygunluk sebebi oluşturmaz. 

 

                                                 
174 Yiğit, a.g.e., s.157 
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Zorunluluk hali; bir kimsenin, bilerek sebebiyet vermediği, ağır ve mutlak bir tehlikeden, 

kendisini ya da başkasını korumak amacıyla suç işlemesi zorunluluk halidir.175 

 

Vergi kaçaklığı suçunda böyle bir tehlike mükellefin iflas durumunda söz konusu olabilir. 

Mükellef vergisini tam olarak beyan edip ödediği, ödevlerini yerine getirdiği halde, konjonktürel 

daralma ya da depresyon gibi sosyal ve siyasi sebepler dolayısıyla iflas tehlikesinden kurtulmak 

amacıyla kaçakçılık fiillerini uygularsa zorunluluk halinin varlığından bahsedilir. 

 

Bilerek sebep olunmayan ağır ve mutlak bir tehlikeden korunmak amacıyla suç 

işlenmesini ifade eden bu durum sonucunda kaçakçılık suçu işleyen bir kimse, 5237 sayılı yeni 

TCK’nın ‘meşru savunma ve zorunluluk hali’ kenar başlıklı 25. maddesinin ‘zorunluluk hali’ni 

düzenleyen ikinci fıkrası uyarınca cezalandırılmayacaktır.176 

 

3.1.4. Kaçakçılık Suçlarında Manevi Unsur 
 

Suçun genel unsurlarından manevi unsur; isnad yeteneği ve kusurluluktan oluşur. İsnad 

yeteneği, anlama, algılama ve isteme yeteneğini; kusurluluk, yapılan hareketin istekle bilinçle 

olduğunu belirtir. Kusurluluk kavramının, kast ve taksir olarak iki unsuru bulunmaktadır. 

 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 45. maddesinde, cürümlerde kasıt aranır hükmü ile 

aynı kanunun 10. maddesinde yer alan; “bu kanundaki hükümler hususi ceza kanunlarının buna 

muhalif olmayan mevaddı hakkında da tatbik olunur.” hükümleri uyarınca; VUK’da aksi bir 

düzenleme olmaması ile kaçakçılık suçu için öngörülen ceza, hapis veya ağır hapis olduğundan, 

bu suç aynı zamanda ceza hukuku anlamında cürüm niteliğinde bir suç olduğundan bu suçun 

manevi unsuru “kast”tır. Bu konuda öncelikle iddia makamı kastın varlığını kanıtlamak 

zorundadır.177 

 

765 sayılı TCK 45. maddesinde yer alan ‘cürümde kastın bulunmaması cezayı kaldırır.’ 

hükmü uyarınca kaçakçılık suçunun varlığını tespit eden veri elemanlarınca ve ceza 
                                                 
175 Yiğit, a.g.e., s.158 
176 Oktar, a.g.e., s.183 
177 Yiğit, a.e., s.159 
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mahkemesince failin anılan fiilleri kasten işleyip işlemediği, kastına karine oluşturan olgular 

değerlendirilerek karar verilmelidir. 

 

Vergi kaçakçılığı suçu kasti suçlar kapsamındadır. Failin hareketi taksirli ise suç 

oluşmaz; suçun taksirle işlenmesi söz konusu değildir. Taksir, failin suç sayılan hareketin 

sonucundan kaçınmak için çaba göstermemesi halidir. 

 

Cürümlerde kast aranacağı kuralının istisnası olan ve 765 sayılı TCK’nın 45. maddesinde 

yer alan, “failin bir şeyi yapmasının veya yapmamasının neticesi olan bir fiilden dolayı kanunun 

o fiile ceza tertip ettiği ahval müstesnadır.” hükmü kaçakçılık suçlarını kapsamamaktadır. 

VUK’un 359. maddesinde cürümlerde genel kural olan kast yerine taksiri içeren özel bir hüküm 

olmadığından, kaçakçılık fiilleri taksirle işlenmeleri halinde suç teşkil etmeyecektir. 

 

4369 sayılı kanun öncesinde, ceza hukuku kapsamındaki suçlardan olan kaçakçılık 

suçlarında olduğu gibi kanun sonrasındaki değişiklikle belirtilen kaçakçılık suçlarında da taksir, 

hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılacak suçu oluşturmamaktadır.178 

 

4369 sayılı kanun öncesinde, 344. maddenin 2. bendinde yer alan, sahte ve muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek ve bunları bilerek kullanmak eylemi 4369 sayılı kanun ile 

359. maddeye alınmış ve “bilerek kullanmak” eylemindeki “bilerek” sözcüğü çıkartılmıştır. 

 

Bilerek sözcüğü üzerine yapılan tartışmalardan ötürü Maliye Bakanlığı 306 sıra numaralı 

VUK Genel Tebliğini çıkarmıştır. Bu tebliğde bilerek kelimesinin yasa metninden çıkarılmasının 

fiilin kasten işlenebilir suç olma özelliğini değiştirmediği açıklanmıştır. Zaten kastın varlığını 

gösteren her belge, hareketin bilerek değil isteyerek de işlendiğini göstermektedir. Bu durumda 

“kullanma” sözcüğü bilerek ibaresi olmadan da aynı anlamı vermektedir. 

 

TCK’ya göre cürümlerde suçun oluşabilmesi için kastın bulunması mecburidir. 

Kaçakçılık suçu da bir cürümdür ve “bilerek” ibaresi bulunsun bulunmasın, suçun oluşabilmesi 

için failde kastın bulunması zorunludur. 

                                                 
178 Oktar, a.g.m., s.91 
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Sahte belge kullanmak suçunda failin, belgenin sahteliğini bilmemesi kastı kaldırır. 

Belgenin gerçek bir işlem veya duruma dayanmadığını bilen kişinin, belgenin sahteliğini bildiği 

kabul edilir. 

 

Mal ve hizmet alımında, sahte basılan faturayı kullanan failin bilgisinin olup olmadığı 

ispat edilmelidir. 

 

Sahte basılan ya da anlaşması olmayan matbaada basılan belgenin düzenlenip verilmesi 

halinde kullananın sorumluluğunda olması için, bu belgenin niteliğini bilmesi veya sonradan 

öğrenmesine rağmen kullanması gerekmektedir. Mükellef, kendisine verilen belgenin niteliğini 

bilmiyorsa, suç kastının olmadığı kabul edilmelidir.179 

 

Bilmek, istemeyi kapsamadığı için bunun yanında istemek unsuru da gerçekleşmelidir. 

Fail, davranışının sonucunu düşünebilir ancak sonucun gerçekleşmesini istemeyebilir. İstemek, 

kast ve taksiri birbirinden ayırmaktadır. Neticenin oluşmasını isteyerek hareket etmişse doğrudan 

kast vardır, gerçekleşmesini tam istemiyor fakat neticenin gerçekleşmesine kayıtsız kalıyorsa 

olası kast vardır.180 

 

5237 sayılı yeni TCK’nın 21. maddesi 2. fıkrasında yer alan ‘kişinin suçun kanuni 

tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast 

vardır…’ hükmü ile yeni TCK’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra bilerek işlenmeyen kaçakçılık 

suçlarından da söz edilmektedir. İlgili maddenin gerekçesine göre; kasden işlenebilen suçlar ilke 

olarak hem doğrudan hem de olası kastla işlenebilir. Ancak yasadaki tanımda ‘bilerek’ ifadesine 

yer verilmiş olan suçlar sadece doğrudan kastla işlenebilir. Bu halde, kaçakçılık suçunun manevi 

unsurunun oluşması için doğrudan olmasa da olası kastın varlığı yeterlidir.181 

 

                                                 
179 Yiğit, a.g.e., s.163 
180 Sedat Bakıcı, Ceza Hukuku Genel Hükümleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2007, s. 281 
181 Oktar, a.g.e., 2006, s. 311 
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Olası kastta, suçun yasada yapılan tanımındaki maddi unsurların gerçekleşebileceği fail 

tarafından öngörüldüğü halde, kayıtsız kalınarak fiil işlenmekte ve sonuç meydana gelmektedir. 

Suçun maddi unsurlarının gerçekleşmesi kesin değildir, muhtemeldir.182 

 

3.2. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA CEZA 
 

4369 sayılı kanun değişikliği ile Vergi Usul Kanunu 359. maddesindeki kaçakçılık fiilleri 

iki ayrı fıkrada farklı yaptırımlara bağlanmıştır. Buna göre 359. maddenin a fıkrasında 

düzenlenmiş fiilleri işleyenler hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis, b fıkrasında düzenlenmiş 

fiilleri işleyenler hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar ağır hapis cezası getirilmiştir. 

 

359. maddedeki kaçakçılık fiilleri, bu fiilleri işlerken faildeki kastın yoğunluğu yanında işlenen 

fiillerdeki hukuki ihlalin yoğunluğundan dolayı iki ayrı yaptırıma bağlanmıştır.183 

 

 
3.2.1. Hapis Cezası 
 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi a fıkrasında düzenlenmiş olan hareketlere hapis 

cezası uygulanır. Buna göre, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve 

ibraz mecburiyeti bulunan; 

 

Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak, 

 

Defter ve kayıtlarda gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerde ilgisi bulunmayan 

kişiler adına hesap açmak, 

 

Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu 

doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge ve diğer kayıt ortamlarına 

kaydetmek, 

                                                 
182 Bakıcı, a.g.e., s. 282 
183 Adnan Çavuş, ‘Vergi Kaçakçılığı Suçunda Ceza’, Yaklaşım, Sayı:103, Temmuz 2001, s.203 
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Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek, 

 

Defter, kayıt ve belgeleri gizlemek, 

 

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek, 

 

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak, 

 

fiillerini işleyenler hakkında altı aydan, üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. 

 

Hükmolunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde, hapis cezasının her bir günü 

için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin bir aylık 

brüt tutarının yarısı esas alınır ve hükmolunan bu para cezası ertelenemez. 

 

3.2.2. Ağır Hapis Cezası 
 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi b fıkrasında düzenlenmiş fiiller için ağır hapis 

cezası uygulanmaktadır. Buna göre, vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve 

saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan: 

 

Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek, 

 

Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak 

koymamak, 

 

Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek ve bu 

belgeleri kullanmak, 

 

Belgeleri Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basmak, bu belgeleri kullanmak, 
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fiillerini işleyenler hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar ağır hapis cezası 

öngörülmüştür. 

 

Bu fiillere verilecek cezanın alt sınırının 18 ay olması ve 756 sayılı TCK’nın 50. 

maddesine göre ancak bir yıl ve daha kısa süreli hapis cezalarının adli para cezasına çevrileceği 

hükmü karşısında, kaçakçılık suçunda ikinci grup fiillere verilecek hapis cezalarının para 

cezasına dönüştürülmesi olanaksızdır.184 

 

5252 sayılı TCK ile Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Yasa’nın 6. maddesine göre, 

yasalarda öngörülen ‘ağır hapis’ cezaları ‘hapis’ cezasına dönüştürülmüştür. VUK 359. 

maddenin b fıkrasında düzenlenmiş olan fiiller için de uygulanan ceza on sekiz aydan üç yıla 

kadar ‘hapis’ cezası olarak uygulanmaktadır. 

 

Hürriyeti bağlayıcı ceza, süresi itibariyle erteleme sınırının üstünde kalmaktadır, 

dolayısıyla erteleme imkanı yoktur. 647 sayılı yasanın 6. maddesi 2. fıkrasında gösterilen yaş 

küçüklüğü veya büyüklüğünün varlığı halinde cezanın ertelenmesi yasal olarak sağlanmıştır. 

Cezanın ertelenmesi zorunluluğu olmayıp, hakimin takdirine bırakılmıştır.185 

 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında 359. maddede yazılı cezaların uygulanması 344. 

maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez. Kaçakçılık 

fiilleriyle ayrıca vergi ziyaına da neden olunması durumunda, vergi ziyaı cezası üç kat 

uygulanmaktadır. 

 

 

                                                 
184 Şenyüz, a.g.e, s. 262 
185 Yiğit, a.g.e., s.167 
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3.2.3. Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Para Cezasına Çevrilmesi 
 

Ceza İnfaz Kanunu’nun 3. maddesine göre, bir yıl ve daha kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 

cezalar, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalardır. Aynı kanunun 4. maddesine göre, kısa süreli 

hürriyeti bağlayıcı cezalar, hafif ya da ağır para cezasına çevrilebilmektedir ancak ağır hapis 

cezaları paraya çevrilemez. 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin a fıkrasının 1 ve 2. bentlerinde altı aydan üç 

yıla kadar olan hapis cezalarına yer verilmiştir. Bu durumda 647 sayılı yasa hükümlerinden farklı 

olarak yasanın yeni hükmüne göre öngörülecek hapis cezası para cezasına çevrilebilecektir. 

 

Hapis cezasının paraya çevrilmesi 359. maddenin a fıkrasında belirtildiği gibi, cezanın 

her bir günü için sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için yürürlükte bulunan 

aylık brüt asgari ücretin yarısı esas alınmak suretiyle yapılır. 

 

3.2.4. İştirak Suçu ve Cezası 
 

Vergi Usul Kanunu’nun 360. maddesine göre; birden fazla kişi 359. maddede sayılan 

fiilleri irtikap edenlerden ve ya doğrudan doğruya beraber işlemiş olanlardan her biri bundan ayrı 

ayrı maddi menfaat gözetmek şartıyla o fiile mahsus ceza ile cezalandırılır. Söz konusu fiilleri 

işlemeye azmettirenlere de aynı cezalar hükmolunur. 

 

Bu fiillere maddi menfaat gözetmeksizin iştirak edenlere fiile mahsus cezanın dörtte biri 

hükmolunur. 

 

İştirak suçunun oluşumunda maddi menfaat, vergi ziyaı suretiyle vergi kaçırmak şeklinde 

sağlanmış olabileceği gibi, para ve ya para ile ifade edilebilen başka bir değer şeklinde 

sağlanması da söz konusu olabilir. 

 

Bu çerçeve içinde VUK 360. maddesinde belirtilen iştirak suçunun işlenmesi halinde, 

vergi ziyaına sebebiyet verilmiş ise 359. maddede yer alan hürriyeti bağlayıcı cezalar 
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uygulanacaktır. İştirak suçunun işlenmesi sonucu vergi ziyaına da sebebiyet verilmiş olması 

halinde, VUK 344. maddesine göre ayrıca bir kat vergi ziyaı cezası da uygulanacaktır.186 

 

İştirak suçu, vergi mükellefleri tarafından işlenebileceği gibi vergi mükellefi olmayanlar 

tarafından da işlenebilir. Bu itibarla VUK 360. maddesinde belirtilen şartların oluşması halinde, 

bu suçu işleyenler vergi mükellefi olsun ya da olmasın maddede öngörülen cezalar ile 

cezalandırılacaklardır. Ancak iştirak suçu için hürriyeti bağlayıcı cezalara dışında öngörülen 

vergi ziyaı cezasının uygulanması özellik arz eder. Normal koşullarda vergi mükellefi olan 

kimseye ceza, VUK’un 365. maddesine göre bağlı olduğu vergi dairesi tarafından kesilmektedir. 

Bu durumda iştirak suçunu işleyen bir vergi mükellefine uygulanacak vergi ziyaı cezası bağlı 

olduğu vergi dairesi tarafından kesilecektir. İştirak suçunu işleyen kişinin vergi mükellefi 

olmaması halinde ise cezanın hangi vergi dairesince uygulanacağı açık değildir. İştirak suçunu 

oluşturan organizasyonda yer alan vergi mükellefi olmayan şahıslara ceza, organizasyonda yer 

alan vergi mükellefinin vergi dairesi tarafından kesileceğinin kabul edilmesi gerekmektedir.187 

 

 

3.3. BAZI YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE VERGİ             
KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN DÜZENLENİŞ BİÇİMİ 

 

3.3.1. Almanya 
 

Almanya’nın tüm mali ve vergi politikalarından Federal Maliye Bakanlığı sorumludur. 

Federal Maliye Bakanlığı aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleri vergi sistemleri ve mali 

yükümlülüklerini uyumlaştırma ve koordine etmekle de uğraşmaktadır.188 Vergi yönetimi 15 

bölgeye ayrılmıştır ve her bölge bir yüksek maliye başkanlığı tarafından yönetilmektedir.189 

 

                                                 
186 Gürol Ürel,  ‘Kaçakçılık ve İştirak Suç ve Cezaları’, Mükellefin Dergisi, Sayı:116, 2002, s. 26 
187 Ürel, a.g.m., s.27 
188 Sevil Şin, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Vergi Yapısı, Denetimi ve İdari İşlemlerde Mükellef Hakları, 
İstanbul Ticaret Odası yayınları, İstanbul, 2005, s. 135 
189 TOBB, Vergilemede Global Eğilimler Avrupa Birliği ve Türk Vergi Sistemi, Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu, 2001, s. 59 
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Alman anayasası vergi düzenleme yetkisini federal hükümetle eyaletler arasında 

paylaştırmıştır. Zengin- fakir eyaletler arasında yatay ödemeler, Federasyon’dan eyaletlere dikey 

ödemeler yapılmaktadır.190 

 

Vergi kanunları Anayasa Mahkemesi’nin denetiminden geçmiştir ve Anayasa’ya uygun 

olmayanlar sistemden çıkarılmıştır. Vergi sisteminde İdari Usul Kanunu ve Vergi Usul Kanunu 

ile bireysel vergi kanunları bulunmaktadır. 191 

 

Almanya, AB üyesi ülkeler arasında toplam vergi gelirlerindeki en yüksek sosyal 

güvenlik payına sahip olmasıyla göze çarpmaktadır. Dolaylı ve dolaysız vergi payı Birlik 

içindeki en düşük ülkeler arasındadır. Dolaylı vergilerin payının oransal olarak düşüklüğü ÖTV’ 

nin ılımlı oranlarda olması ve mal ve üretim üzerindeki diğer vergilerin oranlarının düşüklüğü ile 

açıklanabilir.192 

 

Almanya’da vergi suç ve cezaları Alman Vergi Usul Kanunu’nda (Angabenordnung) 

düzenlenmiş olup, kanunun 370. maddesinde vergi kaçakçılığı suçu, ‘failin kendisine ve ya 

üçüncü bir kişiye mali çıkar sağlamak için kasıtlı olarak vergi hasılatının azalmasına yol açarak 

davranışlarda bulunması’ olarak tanımlanmıştır.193 

 

Vergi incelemeleri vergi dairesinde görevli inceleme elemanlarınca yürütülmektedir. 

Yüksek Maliye dairesine bağlı vergi kaçakçılığı takip memurları diğer inceleme elemanlarına 

göre daha farklı ve geniş yetkilere sahiptirler. Eyaletlerin inceleme elemanlarının dışında, 

Federal Maliye Bakanlığı’nın da eyaletler arası incelemeleri yürütmek üzere denetim elemanları 

bulunmaktadır.194 Vergi denetimi yapanlar belirli sektörlerde uzmanlaşmış denetçilerdir. Her 

denetçi, uzmanlaştığı alanda faaliyet gösteren firmaları denetlemektedir. 

 

                                                 
190 Şin, a.g.e., s.136 
191 TOBB, a.g.e., s.57 
192 Şin, a.e., s.136 
193 Öcal, a.g.t., s.45 
194 İsmail Can, ‘Almanya’da Devletin Yapısı ve Vergi Sisteminin Anayasal Temelleri’, (Çevrimiçi) 
http://sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md145/ismailcan.pdf, 31.03.2006 
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Almanya’da da Türkiye’de olduğu gibi, hürriyeti bağlayıcı ceza uygulamasını gerektiren 

suçlarda ceza, yargılama sonucu verilirken; kanunun daha basit olarak nitelendirdiği vergi suçları 

için uygulanacak para cezaları vergi idaresinin yetkisine bırakılmıştır.195 

 

Vergi yargısı iki dereceli olup, ilk dereceli merci vergi mahkemeleridir. Vergi 

mahkemesi, usulüne uygun olarak mükellefin ve vergi idaresinin savunmasını alarak, gerekli 

gördüğü araştırmaları yaptıktan sonra esas ve usul üzerinde hüküm vermektedir. İkinci derece 

vergi yargısı, vergi Yargıtay’ı görevini üstlenmiş bulunan Federal Vergi Mahkemesidir.196 

 

Vergi mahkemeleri hem başvurularla ilgili gerçeklerin soruşturulmasından hem de 

hukukun uygulanmasından sorumludurlar. Bir dava ancak çok önemli olduğunda vergi 

mahkemesi tarafından karar verilirse Federal vergi Mahkemesine götürülmektedir.197 

 

Alman Vergi Usul Kanunu’nun 370. maddesi, vergi kaçakçılığının belli bazı vergiler ile 

ilgili olmasını, suça vergi dairesi görevlilerinin de katılmış olmasını, vergi kaçakçılığının tahrif 

edilmiş ya da sahte belgeler ile yapılmış olmasını ağırlaştırıcı sebep sayarak bu yönde 

düzenlemeler yapmıştır. Aynı madde, Türk Vergi Hukuku’ndaki pişmanlık benzeri bir hüküm 

içermekte; vergi kaçakçılığı suçunda failin belli bir zamana kadar fiilinden vazgeçmesi ve fiilini 

düzeltmesi halinde vergi cezasından kurtulabileceğini belirtmektedir. Ayrıca vergi kaçakçılığı 

suçu işleyenlere, ‘seçme ve seçilme hakkından mahrumiyet’ şeklinde vergi hukukumuzda 

bulunmayan farklı bir yaptırım türü uygulanmaktadır.198 

 

3.3.2. Fransa 
 

Fransa’da vergi politikası, vergi sisteminin yürütülmesi ve vergi gelirlerinin 

toplanmasından Maliye ve Ekonomik İşler Bakanlığı sorumludur. Fransız vergi sisteminin 

yönetimi Vergi genel İdaresi ile Gümrük ve Gider Vergileri Genel İdaresi tarafından 

yürütülmektedir. 90 bölgeye ayrılmış olan örgütün her birinde yerel vergi daireleri 

                                                 
195 Öcal, a.g.t., s.45 
196 A.g.m.  
197 Şin, a.g.e., s. 142 
198 Öcal, a.g.t., s. 46 
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bulunmaktadır. Birimler müfettiş düzeyinde yetkililer tarafından yönetilmektedir. Ayrıca vergi 

dairelerine bağlı yetkililer görev yapmaktadırlar.199 

 

Fransa’da Vergiler Genel İdaresi 1998 yılında Ekonomi ve Finans Bakanlığı bünyesinde 

kurulmuştur. Mali Kontrol birimi, Vergiler Genel İdaresi’nin alt birimi olup tüm mali 

incelemeleri yapmakla yükümlüdür.200 

 

Vergi suç ve cezaları, 1948 yılında yürürlüğe giren ‘Code General de Impots’ ile 

düzenlenmiştir. Buna göre, vergi kanunlarının ihlali halinde iki tür ceza uygulanmaktadır. İlki, 

ödenmesi gereken verginin yüzde olarak artışları ve ya belirli parasal miktarlar olarak ifade 

edilen vergi idaresi tarafından belirlenen vergi cezalarıdır. İkincisi, vergi idaresi dışında bir takım 

kurumlar yani mahkemeler tarafından yargısal bir süreç sonunda hükmolunan cezalardır. Bu 

cezalara parasal cezalar olduğu gibi hürriyeti bağlayıcı cezalar şeklinde de olabilmekte ya da her 

iki ceza birlikte hükmolunabilmektedir.201 

 

2000 yılında, Başbakanın isteği üzerine, Devletin reforme edilmesi kapsamında, 

Kopernik Programı kabul edilmiştir. Amaç, Vergiler Genel İdaresi ve Gelirler Genel İdaresinin 

mali bilgilendirme sistemlerinin gelişmesidir. Gerçek ve tüzel kişiler üzerine odaklanmış yeni bir 

sistem geliştirilmiştir. Sistem, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasına dayanan, gerçek 

bir “e-yönetim” gerçekleştirilmiştir. Bu sistem internetle donanmış kullanıcılara, vergilerini 

internet üzerinden beyan etme, ödeme; şahsi ve ortak birçok servise ulaşma imkanı 

vermektedir.202 

 

Fransa’da devletin etkinliğini ölçmede vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi çok 

önemlidir, vergi ödemelerinin yapılması da yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ilk aşamasıdır. 

Bunun için devlet vergi denetimi gibi önemli bir enstrumanla donatılmıştır. Vergi denetiminin üç 

görünüşü bulunmaktadır:203 

 

                                                 
199 TOBB, a.g.e., s. 59 
200 Şin, a.g.e, s.144 
201 Öcal, a.g.t., s. 41 
202 Şin, a.e., s.144-145 
203 Şin, a.e., s.146-147 



   
  123 

İlk görünüşe göre; vergi denetimi her şeyden önce hukuki bir kavramdır. Bu, vergi 

yönetimine tanınan; mükelleflerin vergi hususunda yaptıkları hataları, eksikleri düzeltme ve 

tamamlama gücü olarak da tanımlanabilir. Bu güç anayasal bir değer taşımaktadır. Devlet, 

anayasaya göre, yönetilenlerin vergi kaçırıp kaçırmadığını denetlemek zorundadır. Mesele vergi 

yönetiminin nereye kadar uzanabileceği sorusunu bilmektir. Çünkü kişinin kişilik hakları da aynı 

ölçüde, anayasa tarafından korunmaktadır. Kişisel özgürlük haklarının korunması ile 

yönetilenlerin temel haklarına yönelik muhtemel tehditler nedeniyle yapılan vergi denetimi 

arasında İdare hassas dengeyi kurmak zorundadır. 

 

İkinci görünüş vergi denetiminin mali boyutundan kaynaklanmaktadır. Vergi denetimi 

konusunda; Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’na bağlı iki birimin müdahalesi söz konusu olacaktır. 

Bunlar; dolaylı ve dolaysız vergilerle ilgilenen Vergiler Genel İdaresi ve Gümrükler Genel 

İdaresidir. Bu iki birim de Vergi Genel Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen hükümlere 

göre hareket etmektedirler. 

 

Vergi denetiminin üçüncü görünüşü toplum olayı olmasından kaynaklanmaktadır. 

Fransa’da mali idare, son yıllarda tüm çabasını vergi kaçakçılığı noktasına yoğunlaştırmıştır. 

 

“Code Général des Impots” u 1741. maddesinde; vergi beyannamesini kasıtlı olarak 

zamanında vermemek, vergi matrahını, dolayısı ile vergiye tabi gelirini beyan edilen matrahın 

onda birini geçecek şekilde gizlemek, kendini kasıtlı olarak vergi borcunu ödemekten aciz hale 

düşürmek, başka fiillerle verginin tahsilini önlemek ve her türlü hileli davranışlarla vergi 

kaçırmaya teşebbüs etmek fiilleri vergi kaçakçılığı suçu olarak belirtilmiştir. Ayrıca 1743. 

maddede yevmiye ve envanter defterlerine kaydedilmesi gereken işlemlerin kaydedilmemesi, 

yapılan kayıtların gerçeği yansıtmaması hallerinin de vergi kaçakçılığı suçu kapsamında olduğu 

hükmü bulunmaktadır.204 

 

Kaçakçılık fiilinin, faturasız mal satışı, sahte fatura düzenlenmesi veya kullanılması 

şeklinde işlendiği hallerde, fail hakkında en az iki yıl hapis ve para cezası uygulanmaktadır. Bu 

tür fiillerle vergi kaybına sebep olunması veya bu suça teşebbüs edilmesi halinde hürriyeti 

                                                 
204 Öcal, a.g.t., s.42 
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bağlayıcı ceza ve para cezasına ek olarak, fail hakkında verilen mahkumiyet hükmünün ilanı, 

meslek ve sanatın icrasından mahkumiyet gibi cezalar da hükmolunur.205 

 

Fransa’da vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesinin başlıca yolları; 

düzeltme, vergi ve cezada indirim, pişmanlık ve uzlaşma yollarıdır. En etkin yol ise uzlaşmadır. 

Çözümleme girişimlerinin reddedilmesi durumunda mükellefler, yardı yoluna 

başvurabilmektedirler.206 

 

Fransa’da muamele vergileri (toplu muamele vergisi, katma değer vergisi gibi) dışında 

kalan tüm dolaylı vergilerle, harçlar ve damga vergisine ilişkin uyuşmalıklara adli yargı 

tarafından bakılmaktadır. Gümrük vergisi için yetkili merci, sulh mahkemeleri diğer vergiler için 

ise asliye mahkemeleridir. Son aşama Yargıtay’dır. Adli yargının yetki alanında olan vergi 

davaları, hukuk mahkemelerinde karara bağlanmaktadır. Kaçakçılık fiillerinden kaynaklanan 

hürriyeti bağlayıcı cezaları da gerektiren davalara ise ceza mahkemeleri bakmaktadır. 207 

 

 

3.3.3. İngiltere 
 

İngiltere’de vergi idaresi, dolaylı ve dolaysız vergiler yönünden ikiye ayrılmıştır Dolaysı 

vergilerle İç Gelirler Kurulu, dolaylı vergilerle de Gümrük ve Gider Vergileri Kurulu 

ilgilenmektedir. İngiliz gelir idaresinin temel özelliği, merkezcil olmasıdır. Merkezle taşra 

arasında bölge idareleri yoktur. Yerel vergi daireleri oldukça yetkilidir. Vergi daireleri bölge 

müfettişleri yani vergi dairesi müdürleri tarafından yönetilmektedirler. Bu müfettişler, 

yardımcıları ile birlikte, beyanname dağıtımı, tarhiyat, araştırma, denetleme ve mükelleflere 

yardım etme gibi görev ve yetkilere sahiptirler.208 

 

                                                 
205 Öcal, a.g.t., s.43-44 
206 TOBB, a.g.e., s. 59-60 
207 TOBB, a.e., s. 70 
208 TOBB, a.e., s. 61 
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İngiliz Gelir Vergisi Kanunu’nda ceza mahkemelerinde yargılanacak bazı vergi suçlarına 

ilişkin cezalara yer verilmekte, ceza işlemleri İngiliz Ceza Kanunu hükümlerine göre 

yapılmaktadır.209 

 

Gelir vergisine ait vergi suçları ile kurumlar vergisine ait vergi suçları arasında ayrım 

yapmış olan kanuna göre; gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmemesi, gerçeğe 

aykırı beyanda bulunulması, mükellefin defter ve belgelerinin gerçeği yansıtmadığının tespiti 

gibi durumların her biri vergi suçu sayılmakta ve cezaları ayrı ayrı gösterilmektedir.210 

 

İngiltere’de 1996 yılında vergi sisteminin basitleştirilmesi amacıyla Kanunların Yeniden 

Yazılması Projesi başlatılmıştır. Bu projenin amacı; dolaysız vergi kanunlarının temel yapısında 

değişiklik yapılmadan daha açık ve basit hale getirerek vergi kaçakçılığının önlenmesinde yol 

almaktır. KDV’sini yanlış beyan eden, faturasız satış yapan, KDV kaçıran işletmeler için ciddi 

yaptırımlar uygulanmaktadır.211 

 

Hürriyeti bağlayıcı ceza uygulamasını gerektiren vergi suçları ise yalan tanıklık ve yalan 

yemin fiillerinin düzenlendiği “Perjury Act’ de yer almaktadır. Bu kanundaki düzenlemeye göre 

bilerek ve isteyerek gerçeğe aykırı vergi beyanında bulunmak hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte 

para cezasını da gerektirmektedir.212 

 

Genel Ceza Kanunu, yargılama sürecinde yalancı şahitlik ve yalan yemin etme fiilleri 

için hürriyeti bağlayıcı ceza, para cezası veya ikisini birden öngörmektedir. Buna ek olarak, 

herhangi bir muhasebe kaydı, bilanço, rapor ve Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili benzeri kayıt 

üzerinde bilerek ve isteyerek yanlış bilgi vermek suçlarına iki yıl hapis cezası ile birlikte para 

cezası veya her iki ceza birden verilmektedir. 

 

İngiltere’de vergi incelemesi, ‘tax inspector’ denilen inceleme elemanlarınca 

yapılmaktadır. Denetim elemanı gelir idaresi adına bireylerin ve kurumların borçlarını 

                                                 
209 Öcal, a.g.t.., s.44 
210 Öcal, a.g.t., s.44 
211 Gülen Gonca, “Avrupa Birliği Ülkelerinde Vergi Kayıp ve Kaçakları”, (Çevrimiçi) 
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/gulen/01.asp, 06.01.2006 
212 Öcal, a.g.t., s.45 
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belirlemekte; ihtilaflı olaylarda gelir idaresi başkanından bir önceki aşama olarak gelir idaresini 

temsil etmektedir. Denetim elemanları, şirketler, bireyler ve ortaklıklara vergi yasalarını 

uygulamadaki hesapları ve bunları oluşturan öğeleri incelemek; incelemeyi yazışarak, işyerine 

giderek ya da görüşerek yapmak, yükümlülere tavsiyede bulunmak ve anlaşma sağlamak, teknik 

ve yazı işleri memurlarını yönetmek ve vergi kaçakçılığını araştırmak görevlerinden 

sorumludurlar.213 

                                                 
213 Şin, a.g.e., s.153 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Devletin temel gelir kaynaklarından vergilere karşı yükümlülerin gösterdiği en önemli 

tepki olan vergi kaçakçılığı, vergi sistemi, ekonomik yapı, hukuksal ve ahlaki normlar üzerinde 

olumsuz etkiler yaratmaktadır. Vergi kaçakçılığı mali, ekonomik ve sosyal hayat açısından 

olumsuz sonuçlar çıkardığından vergi kaçakçılığının önlenmesine yönelik de mali, ekonomik ve 

hukuksal anlamda pek çok yönteme başvurulmasını gerekli kılmıştır. 

 

Türk Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş olan Vergi Kaçakçılığı Suçu son olarak 4369 

sayılı kanunla ‘Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ile Cezalandırılacak Suç ve Cezalar’ başlıklı bölümde 

açıklanmıştır. 

 

Kanunda açıklanan fiillerin vergi kaybına yol açıp açmadığına bakılmaksızın vergi ziyaı 

cezası kesilerek adli yargıya intikalinin sağlanması, vergi ceza sistemini Türk Ceza Kanunu 

sistematiğine yaklaştırmıştır. Kanun değişikliği ile, vergi kaçıranlara caydırıcı bir ceza sistemi 

yaratılması, vergi kayıp ve kaçaklarının azaltılması, vergi disiplininin yerleştirilmesi ve vergi 

cezalarının kolayca toplanabilmesi amaçlanmıştır. 

 

4369 sayılı yasada, Vergi Kaçakçılığı Suçu yeniden tarif edilmiş ve düzenlenmiştir. 

Kaçakçılığa teşebbüs suçu kaldırılmış, daha önce kasten vergi ziyana sebebiyet verilmesi 

şeklinde tanımlama yapılmışken kast unsuru aranmaz hale gelmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun 

359. maddesinde yer alan hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılacak suçlar ve cezalar 

bölümünde sayılan fiillerin vergi ziyaına yol açıp açmadığına bakılmadan vergi kaçakçılığı suçu 

işlenmiş sayılmaktadır. 

 

Önceki yasa metinlerinde ‘sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmek 

ve bunları bilerek kullanmak’ şeklinde düzenlenen, kaçakçılık sayılan fiil, yeni düzenlemede 

‘bilerek’ ifadesi kullanılmadan yer almıştır. 

Bir ülkede belirli bir dönemde uygulamada olan vergiler, vergi mevzuatı, vergi denetimi 

ve vergi yargısını kapsayan vergi sisteminin toplumun şartlarına uygun bir yapıya 

kavuşturulması vergi kaçakçılığının önlenmesi için büyük bir öneme sahiptir. 
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Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş olan kaçakçılık suç ve cezaları ile ilgili hükümler 

ne kadar iyi açıklanmış ve uygulanabilir olsa da vergi kaçakçılığı ile mücadelede tek başına 

yeterli değildir. Hukuksal önlemlerin yanı sıra sosyal ve mali alanda tedbirler alınması, toplumda 

vergi bilincinin yerleştirilmesi ve pekiştirilmesi daha da önemlisi çağdaş ekonomik yapılanmanın 

sağlanmasıyla vergi kaçakçılığının önlenmesi mümkün olacaktır. 

 

Devletin çağdaş yapıya ulaşması beraberinde vergi sisteminin de çağdaşlaşmasını 

getirecek ve vergiye uyum sağlanacaktır. Çağdaş devlet, ekonomik istikrarın sağlandığı, belge 

düzeninin yerleştiği, sistemdeki kurumların uyum içinde aksamadan çalıştığı bir görünümdedir. 

Devletin yeniden ve doğru olarak yapılanması vergi kaçakçılığı ile etkin mücadele için 

gereklidir. 

 

Vergi kaçakçılığının önlenmesi ya da en düşük düzeye indirilmesi için bazı çözüm 

yollarına gidilebilir: 

 

Vergi oranları azaltılmalıdır. Vergi oranlarının düşük olması mükellef psikolojisi 

üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Özellikle KDV oranı oldukça yüksektir. Vergilerin genel 

yapısı korunarak temel harcama kalemleri üzerindeki vergi oranlarının düşürülmesi vergiye 

uyumu arttıracaktır. 

 

Vergi denetimleri arttırılmalı, etkinleştirilmelidir. Devletin vergi toplama işlevini başarılı 

bir şekilde sürdürebilmesi ve vergi kaçakçılığının en aza indirgenebilmesi için vergi denetiminin 

etkin bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Vergi denetim oranları düşüktür. 

Zamanaşımı süresi içerisinde en az bir kere denetim yapılması mükellef üzerinde denetimden 

kurtulamayacağı düşüncesi uyandırarak vergi kaçakçılığı eğilimini azaltacaktır. 

 

Vergi idaresinin etkin şekilde yapılanması ve çalışması sağlanmalıdır. Hem vergi 

kaçakçılığının azaltılabilmesi hem de mükellefle rahat iletişim kurulması açısından vergi 

yönetiminin iyi örgütlenmiş olması gereklidir. Vergi denetimi uzmanlık gerektiren bir konu 

olduğu için iyi yetişmiş, alanında eğitimli kişilerce yapılmalıdır. Denetim elemanlarının sektörler 

bazında uzmanlaşması sağlanabilmeli ve sektör denetimleri yapılmalıdır. Denetim planlaması, 

vergi istihbarat arşivinin etkin kullanımı, personel ve özlük hakları gibi konulara önem verilmesi 
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personelin çalışma şevkini ve vergi denetimlerinde etkinliği arttıracaktır.  Ayrıca denetime tabi 

tutulan mükellefler hakkında kamuoyu bilgilendirilmelidir. Vergilerini tam ödemiş ya da vergi 

kaçakçılığı yapmış olmaları durumunda bilgi verilmesi yükümlüler tarafından vergi denetim 

düzeyinin yüksek olduğu şeklinde algılanacak ve vergiye uyumu olumlu etkileyecektir. 

 

Vergileme belge sistemini destekleyici yönde değiştirilmelidir. Gelir vergisinde götürü 

vergileme yöntemi kaldırılmalıdır. Bu durum belge düzenini bozucu etkiler yaratarak vergi 

kaçakçılığının yaygınlaşmasına olanak tanımaktadır. Ücret, brüt gelir üzerinden 

vergilendirilmektedir. Eğitim, ulaşım, sağlık ve barınma harcamaları brüt gelirden düşülmelidir. 

Böylece mal ve hizmet alımında belge talep eden kesim genişleyecek ve belge sistemi 

etkinleşecektir. 

 

Vergi afları sık uygulanmamalıdır. Özellikle siyasi amaçlarla yapılan mali af 

uygulamaları, geniş kesimlerin vergiye uyumunu olumsuz etkilemektedir. Sık sık af çıkarılması, 

mükelleflerde beklenti oluşturmakta ve ödeme yapmaktan kaçınmasına neden olmaktadır. 

Kanunlara olan güvenin sarsılmasına ve kaçakçılığın meşrulaşmasına yol açmaktadır. Afların en 

önemli gerekçesi vergilemenin mali amacına yönelik gelirlerini arttırmaktır. Vergi aflarının 

amacına ulaşması, başarılı olarak nitelendirilebilmesi için yalnızca önemli vergi reformları 

çerçevesinde ve bir defaya mahsus olarak çıkarılması, mükelleflerin buna inandırılması 

gerekmektedir. 

 

Toplumun vergi bilinci arttırılmalıdır. Vergi ahlak ve bilincinin yerleşmesi için, 

vatandaşların öncelikle vergi adaletinin meşruluğuna inanmaları, ödedikleri vergilerin en iyi ve 

etkin şekilde harcandığına güvenmeleri ve vergi kaçırma fiilini topluma karşı işlenmiş yüz 

kızartıcı suç niteliğinde görmeleri gerekmektedir.  Toplum tarafından kabul gören ve uygulanan 

bir vergi ahlakı anlayışının yerleşmemesi vergi kaçakçılığının toplumun geniş kesimlerine 

yayılmasına ve hoş görülmesine neden olmaktadır. Zor ve uzun vadede sağlanabilecek olan vergi 

bilincinin yerleştirilmesi, toplumsal eğitimin bir parçası olarak ele alınarak gerçekleştirilmelidir. 

Burada eğitim çok önemli ve gereklidir. Vergi idaresi, vergi mükellefleri, tüm toplum alternatif 

kaynaklar kullanılarak eğitime tabi tutulmalıdır. Vergi ödemenin sosyal sorumluluk olduğu 

bilincinin oluşması vergiye gönüllü uyumu sağlayacak ve vergi kaçakçılığının büyük ölçüde 

önüne geçecektir. 
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Vergi cezaları uygulaması etkinleştirilmelidir. Vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik 

tedbirler arasında en caydırıcı nitelikte olanlar, cezalardır.  Cezaların caydırıcılığı ve etkinliği 

adil şekilde uygulanmasına bağlıdır. Uygulamanın etkinliğinin bilinmesi halinde cezalar, 

mükellef üzerinde vergi kaçakçılığına karşı caydırıcı etki yaratacak, vergi ödeme güdüsü 

üzerinde ise motivasyon sağlayacaktır. Ceza uygulamaları mükellefler açısından vergi 

kaçakçılığının maliyetini ve riskini arttıracak dolayısıyla kaçakçılığın azalmasını sağlayacak bir 

çözüm olacaktır. 

 

Vergi sistemindeki yapısal düzenlemeler ve vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik 

tedbirlerin başarılı olabilmesi, bunların aynı zamanda uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi ve 

uygulanmasına bağlıdır. Vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik tedbirlerin bir kısmı kısa vade bir 

kısmı uzun vadeye yönelik olduğu için gerçekleştirilmesi zaman almaktadır. Yasal düzenlemeler 

zaman içinde gerçekleştirilmektedir. Temel sorunlar (eğitim gibi) uzun vadede gayretlerle 

çözülebilecektir. En gerekli aşama olan vergi bilincinin sağlanması, küçük yaşlardan itibaren 

vatandaşların temel eğitimi ile verilmeli ve her bireyin topluma karşı sorumluluğunun vergi 

ödemek olduğu benimsetilmeli, mutlaka yararlı harcamalar yapılarak topluma katkı sağlayacağı 

güveni verilmelidir. 
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