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KISA ÖZET 

 Devletlerin, kamu hizmetlerinin finansmanı sağlaması için en önemli gelir 

kaynağı vergilerdir. Devletler, egemenlik yetkilerine dayanarak koydukları vergilerin, 

zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak için vergi ile ilgili düzenlemelere 

uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar da koymaktadırlar. Bu yaptırımların 

bir kısmı mali ceza bir kısmı da hapis cezası niteliğindedir. Türk hukukunda vergi 

kanunlarına aykırı davranışları cezalandırmak için bu iki tür yaptırıma da yer 

verilmiştir. Vergi kanunlarına aykırı fiiller ve bu fiiller için uygulanacak yaptırımlar 

sistematik olarak Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

 Defter, kayıt ve belgelerin gizlenmesi veya ibraz edilmemesi suçu, bir vergi 

kaçakçılığı suçu olarak düzenlenmiş ve hapis cezası öngörülmüştür. Bu suç, Vergi Usul 

Kanunu’nun 359. maddesinde düzenlenmiştir. 

 Vergi incelemesinin amacı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Vergilendirme, ilke olarak beyan sistemine 

dayalı olduğundan, vergi incelemelerinin etkin olması, sistemin işlemesi açısından çok 

önemlidir. Vergi incelemesi mükellefin defterleri, kayıtları ve belgeleri üzerinde 

yapılmaktadır. Bu nedenle, mükelleflerin kullandıkları defter, belge ve kayıtlar önem 

arz etmektedir. 

 Bu suç, doktrinde susma hakkı kapsamında tartışılmaktadır. Susma hakkı temel 

hak ve hürriyetlerden bir tanesi ve adil yargılanma hakkının önemli bir parçasıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Vergi Kaçakçılığı Suçu,  Defter, Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi, 

Susma Hakkı, Defter Tutma ve İbraz Ödevi, Vergi İncelemesi, Vergi Usul Kanunu m. 

359. 
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ABSTRACT 

 

 Tax yield is the most important source of revenue covering goverment 

expenditures. Goverments take measures to avoid violance of law to ensure timely and 

correct payment of taxes. These measures include fiscal penalties and imprisonment. 

Both of these sanctions are embedded Turkish Taxation System and applicable. Acts 

againts tax laws and corresponding sanctions are systematically legislated in the scope 

of Tax Procedure Law. 

 Crime of concealing or failure to submit of books, records and documents is a 

tax evasion which are connected to imprisonment.  This crime is regulated in the 

context of article 359 Turkish Tax Procedure Code. 

 The aims of tax audit are checking up the accuracy of the tax that must be paid, 

fixing and supplying them. Taxation, because of principle basing on declaration system, 

being effective of tax audit is very important for the operation of the system. The tax 

audit are maintained on taxpayer's books, records and documentation. For this reason, 

taxpayer’s books, records and documentation very important. 

 This tax evasion crime has been argued within the right to silence in doctrine. 

The right to silence is one of fundamental rights and freedoms and important part of the 

right to a fair trial. 

 
 
Keywords: Tax Evasion Crime, Concealing of Books, The Right of Silence, Records 

and Documents, Bookkeeping and Paper Submission, Tax Audit, Article 359 of Turkish 

Tax Procedure Code.  
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GİRİŞ 

 Devletlerin, üstlenmiş olduğu kamu hizmetlerini ve faaliyetlerini yürütebilmesi, 

egemenliği altındaki kişi ve kurumları koruyabilecek güvenlik önlemlerini alabilmesi, 

kamusal ihtiyaçlarını ve kamunun taleplerini karşılayabilmesi için bir takım gelirlere 

ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaçların büyük bir payını şüphesiz, devletin yaptırım 

kullanarak gerçek ve tüzel kişilerden karşılıksız olarak aldığı vergiler oluşturmaktadır.  

Kamu hizmetlerinin devam edebilmesi için önem arz eden vergi gelirlerine 

ilişkin, düzenli ve sağlıklı bir şekilde işleyen vergilendirme sistemi gereklidir. Etkin bir 

vergilendirme sistemi, vergi bilincinin tam olarak oturmadığı toplumlarda, yaptırımların 

caydırıcı olması sayesinde gerçekleşebilir. Vergilendirme yetkisini kullanması 

sonucunda, devletlerin koymuş oldukları vergi yasalarına aykırı davranılmasının 

sonucunda cezai yaptırım uygulanması, devletin zor kullanma yetkisinin varlığından 

kaynaklanır. Vergilendirmenin temelinde bu yetki bulunmaktadır. 

 Vergi hukukuna aykırılık teşkil eden eylem ve işlemlerin bir kısmı, idari 

yaptırım öngörülen vergi kabahatleri, bir kısmı ise adli yaptırım öngörülen vergi 

suçlarıdır. Vergi suçları içinde en çok karşılaşılan suç tipi, vergi kaçakçılığı suçudur. 

 Bu suçun failleri ceza mahkemesinde yargılanmaktadır. Vergi kaçakçılığı 

suçları, failin Vergi Usul Kanunu m. 359’da düzenlenen yasaklayıcı norma aykırı 

davranması neticesinde ceza mahkemelerinde yargılanması sonucunu doğurur. Vergi 

hukuku ve ceza hukuku vergi kaçakçılığı suç tiplerinde iç içe bulunmaktadır. Vergi 

yasalarında bulunan belirli suç tipleri için cezai yaptırımlar hususunda uygulanan genel 

hükümler, Türk Ceza Kanunu’nda yer almaktadır. Bu nedenle yapmış olduğumuz bu 

çalışmada vergi hukukuna ilişkin kaynaklar kadar ceza hukuku alanındaki kaynaklara da 

başvurulmuştur.  

Türk vergi sisteminde beyan sisteminin ağırlıklı olarak uygulanması nedeniyle, 

vergi denetiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, mükelleflerin tutmuş 
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oldukları defter, kayıt ve belgelere ihtiyaç duyulur. Bu açıdan defter, kayıt ve belgelerin 

varlığı, etkin bir vergi denetiminin ana unsurunu oluşturmaktır. 

 Bu çalışmanın konusunu, vergi kaçakçılığı suçlarından defter, kayıt ve belgelerin 

gizlenmesi veya ibraz edilmemesi oluşturduğundan,  incelememiz, ceza hukukun temel 

ilkeleri ve kurallarıyla Vergi Usul Kanunu’nda bu konuda yer alan düzenlemeler 

çerçevesinde gerçekleştirilmiş ve yüksek mahkeme kararları ile öğretiden 

yararlanılmıştır.  

 Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, genel olarak vergi 

kaçakçılığı suçunun temel özelliklerine, vergi suçu ve vergi kabahati kavramlarına, 

suçlar ve kabahatler arasındaki farklılıklara, vergi kaçakçılığı suçlarının tarihsel 

gelişimine, vergi kaçakçılığı suçunun unsurlarına, vergi kaçakçılığı suçunun özel 

görünüş biçimlerine ve yargılamaya ilişkin düzenlemelere değinilmiştir. 

İkinci bölümde, mükelleflerin tutmaları ve/veya kullanmaları gereken defter, 

kayıt ve belgeler, defter tutma ve belgeleme düzeni, bunları muhafaza ve ibraz 

yükümlülüğü ve elektronik defter ve belgeleme sistemi Vergi Usul Kanunu ve Türk 

Ticaret Kanunu temelinde değerlendirilmiştir. 

Üçüncü bölümde, defter, kayıt ve belgelerin gizlenmesi veya ibraz edilmemesi, 

Türk Ceza Kanunu suç teorisi açısından incelenemeye çalışılmış, fiile ilişkin uygulanan 

adli yaptırım, susma hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında 

değerlendirilmiştir. 

Sonuç bölümünde ise defter, kayıt ve belgelerin gizlenmesi veya ibraz 

edilmemesi ile ilgili değerlendirme yapılmış ve önerilere yer verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU ve TEMEL ÖZELLİKLERİ 

I. GENEL OLARAK VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU 

 Vergi Hukuku, “Vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğmasına, sona 

ermesine, vergi ödevlerine aykırılığın sonuçlarına, bu alandaki uyuşmazlıkların 

çözümlenmesine ilişkin maddesel ve biçimsel kuralları bütünüyle, bunları inceleyen 

bilim dalıdır”1. 

 Vergi hukuku için yapılan bu tanımına uygun olarak vergiye ilişkin ödevlerin 

yerine getirilmemesi durumunda kişilere uygulanacak kamu gücü ile güçlendirilmiş 

cezai yaptırımların da bulunması gerekir. Vergi hukukunun alt bir kolu olan vergi ceza 

hukuku 2 , vergiye ilişkin ödevlerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak 

yaptırımlara yer verir3. 

Vergi ceza hukukuna ilişkin düzenlemeler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu4’nun , 

“Ceza Hükümleri” başlıklı dördüncü kitabında yer almaktadır. Dördüncü kitabın birinci 

kısmında genel esaslar, İkinci kısmında ise vergi cezalarını düzenlenmiştir. Vergi 

Cezaları kısmı üç bölüm halindedir. Birinci bölümde “Vergi Ziyaı Cezası”, ikinci 

bölümde “Usulsüzlük Cezası” ve üçüncü bölümde ise “Vergi Suçları ve Cezaları” yer 

almaktadır. 

Hukuka aykırı fiillerin bazıları hukuk düzenine karşı ağır ihlal oluştururken 

bazıları daha hafif ihlal oluştururlar. Hukuk sistemlerinde, bu eylemlerden daha ağır 

                                                             
1      Selim Kaneti, Vergi Hukuku, Özdem Kardeşler Matbaası, İstanbul 1987, s. 10. 
2  Vergi Ceza Hukuku teriminin kullanılmasının uygun olmadığı konusu hakkındaki görüş için Bkz. Süheyl 

Donay, Ceza Mahkemesinde Yargılana Vergi Suçları, Beta Basım Yayım, İstanbul 2008, s. 2. 
3  Hasan Hüseyin Bayraklı, Vergi Ceza Hukuku, Külcüoğlu Yayınları, Afyonkarahisar 2006, s. 65. 
4  213 sayılı Vergi Usul Kanunu Yayınlandığı Resmi Gazete 10.01.1961 Sayı: 10703 – 10705. 
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sayılan ihlaller suç, daha hafif sayılan ihlaller ise kabahat olarak nitelendirilmektedir5. 

Suç, kelime anlamı olarak hukuk kurallarının yasakladığı ve yapılmasına veya 

yapılmamasına cezai yaptırım bağladığı eylem olarak ifade edilmiştir6 . Hukuki bir 

değerlendirme çerçevesinde suçlar, toplumsal düzenin devamı için korunması gereken 

hukuki değerlerin bireylerce, bilerek ve istenerek ihlalini veya bu değerleri korumaya 

yönelik kurallara karşı özensizliği ifade eden davranışlardır7. 

Vergi suçları ekonomik suçlardandır. Vergi suçlarının mağduru ise devlettir. 

Yani vergi suçları devlet hazinesine karşı işlenen suçlardandır. Bazı fiillerin vergi suçu 

olarak kabulünde ihlal edilen menfaati “hazine yararı” oluşturur. Bu noktada “hazine 

yararı” ve korunan hukuki menfaat olarak “kamu yararı” özdeşleşmektedir. Vergi suç ve 

cezaları ile güdülen amaç, vergi yasalarının yüklemiş olduğu ödevlerin zamanında ve 

kurallarına uygun yerine getirilmesidir. Vergi borçlarının ve ödevlerinin, zamanında ve 

eksiksiz ödenmesi sağlanarak bir yandan hazinenin vergi kaybı önlenecek öte yandan 

kamu hizmetlerinin finansmanı için gerekli fonlar sağlanarak en genel amaç olan kamu 

yararı gerçekleştirilmiş olacaktır8. 

Vergi suçları hemen hemen her ülkede rastlanan bir olgudur. Diğer suçların 

işlenişinde belirli bazı amaçlar olduğu gibi, vergi suçları da kendine özgü, özellikle ve 

ağırlıkla ekonomik ve sosyal amaçlar doğrultusunda işlenen suçlardandır. Vergi suçları 

kriminolojide “beyaz yaka” olarak isimlendirilen suçlardandır. Niteliği gereği vergi 

suçlarının çoğu, belirli zeka ürünü olup genelde belirli bir organizasyon oluşumu içinde 

işlenen suçlardandır. Bu nedenle, vergi suçlarının faillerinin yakalanmaları da genelde 

çok kolay olmamaktadır9. 

Vergi Usul Kanunu’nun Ceza Hükümlerini incelediğimizde bir kısım fiillere 

idari para cezası yaptırımı öngörüldüğünü ve bazı fiillerden daha hafif sayılabilecek 

ihlaller içerdiğini görebiliriz. Vergisel kabahat olarak nitelendirebileceğimiz bu filler 

Vergi Ziyaı Kabahati ve Usulsüzlük Kabahatleridir. 

                                                             
5     Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2011, s. 3. 
6  Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara 2004, s. 1124. 
7  Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökçen ve A.Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet 

Yayınevi, Ankara 2012, s. 219. 
8  Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitapevi, Ankara 2012, s. 209. 
9      Donay, s. 7. 
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 Bazı fiiller ise ceza hukuku anlamında suç oluştururlar; bunların saptanması ve 

yaptırım uygulanması ceza mahkemesinin görev alanına girer. Bu suçlar için hürriyeti 

bağlayıcı ceza uygulanabilir. Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde düzenlenen 

kaçakçılık suçları ile ve 362. ve 363. maddelerinde yer alan vergi mahremiyetinin ihlali, 

yükümlünün özel işlemlerini görme suçları bu ikinci kategorinin örnekleridir10. 

A. Vergi Kaçakçılığı Suçunun Tanımı 

Kaçakçılık, vergi hukukunun en önemli kavramlarından biridir. Bu durum, 

toplum içerisinde kaçakçılık kavramına verilen önemden kaynaklanmaktadır. Çünkü 

kaçakçılık bir vergi suçunun adı olmakla birlikte; hukuk sisteminde yer alan ve toplum 

ruhunu rencide eden diğer suçları da çağrıştıran bir kavramdır11. 

Kaçakçılık suçu, “Vergi ziyaı şartı aranmaksızın, objektif olarak kasıtla 

işlenebileceği kanunda yazılı fillerle, devletin vergi alanında koymuş olduğu kamu 

düzenini bozucu ve hukuk düzeninin kabul etmediği fillerdir” 12 . Kaçakçılık suçu, 

yaptırım olarak hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılacak vergi suçlarından ilki ve 

sonuçları en ağır olanıdır13. 

 Kaçakçılık suçunun öncelikli ve en büyük etkisi bütçe gelirlerinde yani devlet 

hazinesinde kendisini gösterir. Bu durum kaçakçılık suçunun mali etkisidir. Ancak, 

kaçakçılık suçu toplumu sadece mali yönden değil, şüphesiz ekonomik, sosyal ve 

siyasal alanda da etkileyecektir. Kamu düzeni açısından tehlike yarattığı için, kaçakçılık 

suçu vergi hukukundaki diğer suçlardan daha önemli bir yer tutar ve devletler bu önemi 

nedeniyle kaçakçılık suçlarına daha ağır yaptırım uygular. 

 B.Türk Vergi Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçunun Tarihsel Gelişimi 

 Vergi hukukumuzda, vergi suç ve cezalarının evrimi, Türk vergi sisteminin 

evrimine paralel gelişmiştir. Osmanlı Devleti’nde Tazminat’ın ilanına kadar geçen 

dönem ile Tanzimat’tan sonra Cumhuriyet’in ilanına kadar olan dönem ayırıcı özellikler 

                                                             
10  Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 210. 
11  Bayraklı, s. 241. 
12  Bayraklı, s. 241. 
13  Turgut Candan, Vergi Suçları ve Cezaları, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara 2010, s. 346. 
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gösterir. Cumhuriyet’in kurulmasından sonraki dönem ise gerek iktisadi ve gerekse mali 

alanda, zamanın koşullarına uygun önlemlerin alındığı dönemdir14. 

 Osmanlı Devleti döneminde, mali hukuk ile ilgili hükümlerin icrası, doğrudan 

doğruya halife veya sultanın görevleri arasında sayılmıştır. Halife veya sultan, mali 

hükümlerin icrasını kamu adına yapmak vazifesindedir. Bu yetkiye “velâyet-i sadakât” 

denilmiştir. Mali hukuk alanı günümüzde de yapılan tasnifte olduğu gibi o dönemde de 

kamu hukuku alanına dahil edilmiştir. Kamu hukuku ile ilgili kaleme alınmış ahkâm-ı 

sultaniye ve siyâset-i şer’iye kitaplarında mali hukuk konuları detaylı bir biçimde 

incelenmiştir15. 

 Osmanlı Devleti döneminde vergiye ilişkin düzenlemeler incelenirken ikili bir 

ayrım yapılmaktadır. Bu ayrımın Tanzimat16 öncesi ve Tanzimat sonrası vergi sistemi 

olarak kendini göstermektedir. Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devletinde vergi sisteminin 

değiştirilmeye ve düzenlenmeye başlandığı dönem olduğu görülür. 

 Tanzimat öncesi döneme ait vergi sistemi ile ilgili sağlıklı bir inceleme 

yapılamamaktadır.  Bunun sebebi, özellikle genişleme dönemlerinde devlet gelirlerin 

büyük bir bölümünün haraç ve harp ganimetlerinden oluşması ve verginin bu gelirlere 

göre payının düşük olmasıdır. Tanzimat Fermanı’na kadar, suç ve cezaları yazılı 

metinler halinde belirleme zorunluluğu bulunmadığından, Tanzimat öncesi döneme 

ilişkin vergi suç ve cezalarından bahsedememekteyiz17. Bu dönemde mutlak hâkimiyet 

ve ferman usulü geçerli olduğundan yeknesak ve adil bir vergi sistemi de 

oluşturulamamıştır. Osmanlı Devletinde sık sık yaşanan iç isyanlarının da sebepleri 

arasında adil olmayan vergi sisteminin de olduğu ifade edilmektedir18. 

 Tanzimat sonrası dönemde, devletin çeşitli alanlardaki yenileşme hareketleri 

vergi konulması, verginin tahsili ve vergi cezaları alanlarında da görülmektedir. Keyfi 

ceza uygulamalarının olduğu iltizam sistemine Tanzimat Fermanı ile son verilmiştir19. 

                                                             
14  Yılmaz Hızlı, Türk Vergi Hukukunda Kaçakçılık Suçu, Kazancı Hukuk Yayınları, Ankara 1984, s. 7. 
15  Halil Cin ve Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul 1990, s. 349.  
16  Bkz. Gülhane Hatt-ı Şerif-î, İstanbul 3 Kasım 1839,  http://www.anayasa.gen.tr/tanzimatfermani.htm, 

E.T. 13.12.2013. 
17  Hızlı, s 7. 
18  Faruk Güçlü, Türk Ceza Kanun Açısından Vergi Kaçakçılığı, Başkent-Klişe Matbaacılık, Ankara 1998, s. 

5. 
19  Hızlı, s. 8. 
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Osmanlı Devletinde vergi kaçakçılığı suçuna ilişkin düzenleme 1907 tarihli “Temettü 

Vergisi Nizamnamesi” ile oluşmuştur. Bu nizamname 28 Şubat 1914 tarihli bir yasa ile 

değiştirilmiş ve vergi cezalarına karşı başvurulabilecek itiraz ve temyiz yollarından 

bahsedilmiştir20.  

Cumhuriyet döneminde ise vergi cezalarının en belirgin özelliği, belli bir yasada 

toplanmamış olmasıdır. Ancak, her vergi yasasında o vergi yasasına aykırı fiillere ve 

uygulanacak cezalara yer verilmiştir21. 1950 yılında yürürlüğe giren 5432 sayılı ilk 

Vergi Usul Kanunu’na kadar bu uygulama devam etmiştir.  

Vergi Usul Kanunu’nun 1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe giren ilk şeklinde 

sadece idari mahiyetteki cezalandırma hükümlerine yer verilmiştir. Hileli kaçakçılıklar 

için, yer verilmiş olan bu mali cezalar, vergi kaçakçısını korkutma, caydırma ve suçun 

işlenmesini önleme yönünde yetersiz kalmıştır. Kaçakçılığın artması nedeniyle, 18 

Temmuz 1951 tarihli 5815 sayılı kanunla yapılan değişiklikler ile mali mahiyetteki 

cezaların yanında cezai nitelik taşıyan yaptırımlar batı ülkeleri uygulamalarına paralel 

olarak anılan kanuna girmiştir. Sonrasında 8 Temmuz 1953 tarihli bir değişiklikle hapis 

cezalarının sürelerinde bazı indirimler yapıldığı görülmektedir. 4.1.1961 tarihinde kabul 

olunan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ceza mahkemelerinde yargılanacak suçlar ve 

cezalan başlığı altında, hileli vergi suçunu oluşturan fiiller düzenlenmiştir. Vergi Usul 

Kanunu’nda 31.12.1980 tarihli 2365 sayılı kanunla yapılan değişiklikler ile ceza 

mahkemelerini ilgilendiren kaçakçılık suçları Vergi Usul Kanunu’nun sistematiğine 

uygun hale getirmek amacıyla, kaçakçılık suçlarının düzenlendiği 344. madde içerisine 

alınmıştır. Buna paralel olarak kaçakçılıkta hapis ve meslekten men cezasının 

düzenlendiği 359 ve cezalandırmadaki usulü belirleyen 367. madde değiştirilmiştir22. 

4369 sayılı yasa ile vergi cezalarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Vergi 

Usul Kanunu’ndaki idari suçlardan kaçakçılık, teşvik, yardım, ağır kusur, kusur ilga 

edilmiştir. Bunların yerine “Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ile Cezalandırılacak Suçlar ve 

Cezaları” başlığı altında kaçakçılık suçları ve bu suçlara ilişkin cezalar düzenlenmiştir. 

                                                             
20  Esat Altıntaş, Türk Vergi Ceza Sistemi, Maliye Bakanlığı Hesap  Uzmanları Kurulu yayınlamamış, 

İstanbul 1968, s. 15; Akif Erginay, Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Vergi Resim Harç Kanunları, Elif 
Kitapevi, Ankara 1977, s. 12, (Nakleden Hızlı,s. 8). 

21  Hızlı, s. 9. 
22  Yalçın Demirsoy, “Hapis Cezasına Gerektiren Kaçakçılık Suçları”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 118, 

Haziran 1991, http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=949, E.T.13.12.2013. 
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Bu yasanın getirdiği önemli bir değişiklik, kaçakçılık suçunun oluşabilmesi için vergi 

ziyaının unsur olmaktan çıkarılmasıdır23. 

2008 tarihli 5728 sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli 

Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile de 

önemli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik kanununun 271. Ve 281. maddeleri Vergi 

Usul Kanunu’nun özellikle idari cezalarına ilişkin olmuştur. Vergi Usul Kanunu 

344.maddesinin başlığı eskiden “Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası” iken, “Vergi Ziyaı 

Cezası” olarak; Vergi Usul Kanunu’nun dördüncü kitap ikinci kısmının başlığı Ceza 

Mahkemelerinde Yargılanacak Suçlar ve Cezaları” iken, “Suçlar ve Cezaları” olarak 

değiştirilmiştir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu genel hükümlerinde düzenlenmiş iştirak 

hükümlerine Vergi Usul Kanunu’nun da tabi olması nedeniyle madde tekrarlanması 

önlenerek Vergi Usul Kanunu 360. maddesinin başlığı “Cezalardan İndirim” olarak 

değiştirilmiş ve suça iştirak edenlerin yarar sağlamaması halinde cezanın indirileceği 

hükme bağlanmıştır24. 

II. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN UNSURLARI 

 Suçun varlığı için bulunması gereken zorunlu şartlar suçun unsurlarıdır. Bir 

suçun meydana gelebilmesi için, öngörülen şartların gerçekleşmiş olması aranır. Suçun 

unsurlarının birinin ya da birkaçının bulunmaması halinde meydana gelen fiil suç 

niteliği taşımaz25 . Suçun unsurlarının yanında, faile ceza verilebilmesi yani yaptırım 

uygulanabilmesi için gereken cezalandırılabilme şartları, kovuşturma şartları gibi bazı 

koşullar da bulunmaktadır. Bu şartların olmaması halinde faile ceza verilmiyor olsa da, 

ortada bir suç vardır26. 

 5237 sayılı27 Türk Ceza Kanunu’nun sisteminde esas alınan suç teorisinde suçun 

unsurları üç ana başlık altında ele alınmaktadır.1) Suçun maddi unsurları, 2) Suçun 

Manevi Unsurları, 3) Hukuka Aykırılık Unsuru. Türk Ceza Kanunu’nun benimsediği 

suç teorisinde kusurluluk suçun bir unsuru olarak kabul edilmemektedir. Kusurluluk, 

                                                             
23  Donay, s. 41. 
24  Donay, s. 42; Türk Ceza Kanunu m. 5 gereğince Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümleri, özel ceza 

kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanmaktadır. 
25  Şenyüz, s. 345. 
26  Bayraklı, s. 61. 
27  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Yayınlandığı Resmi Gazete 12/10/2004 Sayı: 25611. 
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sadece işlediği suç dolayısıyla fail hakkında yapılan bir değerlendirme olarak kabul 

edilmektedir 28 . Bu nedenle vergi kaçakçılığı suçları açısından suçun unsurlarını 

incelerken bu üç unsurdan hareket edilecektir.     

A.Maddi Unsur  

Suçtan bahsedilebilmesi için, ortada failin olumlu veya olumsuz bir davranışının 

bulunması, bu davranışın dış dünyada bir değişikliğe neden olması ve yapılan davranış 

ile dış dünyada oluşan değişiklik arasında bir nedensellik bağının kurulabilmesi 

gereklidir. Bunların tamamı suçun maddi unsurunu oluşturacaktır 29 . Suçun maddi 

unsuru, fiil, netice ve fiil ile netice arasındaki nedensellik bağıdır.  

1.Fiil (Hareket) 

 Bir suçtan bahsedebilmemiz için öncelikle, insanın dış dünyaya yansıyan ihmali 

ya da icraî bir davranışının, yani bir fiilin olması gereklidir. İradi olarak hareket etme 

yeteneği bulunmayan insan dışındaki canlıların filleri, ceza hukukuna konu 

edilemezler 30 . Ceza hukukunda fiil niteliği taşımayan, safi düşünce ya da davranış 

cezalandırılamaz. Fiil kavramı yerine doktrinde hareket terimi ya da davranış terimi de 

kullanılmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun benimsediği suç teorisinde fiil, 

icrai ve ihmali hareketi kapsayan üst bir kavram olarak kullanılmaktadır31. Anayasanın 

38. maddesinde fiilsiz suç olmaz kuralına vurgulama yapılarak, kanunun suç saymadığı 

bir fiile ceza verilemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 2. 

maddesinde de bu durum vurgulanmıştır 32 . Bu nedenle suçun varlığından 

bahsedebilmemiz fiilin varlığına bağlıdır. 

 Fiil suçun dinamik yönünü gösterir. Fiil, insanın kendi iradesiyle bedenine 

yaptırdığı eylemdir. Dış dünyaya yansıdığı için suçun önemli kısmını meydana getirir. 

Bir insanın bedeniyle yapmış olduğu eylemler söz, yazı, fiziki bazı hareketler, vücudun 

                                                             
28  İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011, s. 154. 
29  Nur Centel, Hamide Zafer ve Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Yayınevi, İstanbul 

2011, s. 228. 
30  Fatih Birtek, Pratik Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Legal Kitapevi, İstanbul 2012, s. 53. 
31  Mahmut Koca ve İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, 

s. 128. 
32  Zeki Hafızoğulları ve Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, US-A Yayıncılık, Ankara 

2012, s. 194. 
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yer değiştirmesi şeklinde ortaya çıkabilir33. Fiil mutlaka dış dünyada tezahür etmelidir. 

Bu nedenle,  salt düşünce ceza hukukunun konusu olmaz ve sorumluluk yüklenemez. 

Fiilin bir el ya da kol hareketi şeklinde olması da beklenemez. Bir düşünce, söz ya da 

her hangi bir biçimde dış dünya ile paylaşılıyor ve ifade ediliyorsa artık bu da bir 

fiildir34. 

 Bir davranış ya da eylemin fiil niteliği taşıyabilmesi için, davranışı 

gerçekleştiren kişinin kusur yeteneğinin varlığı aranmamaktadır. Küçük veya yeteneği 

bulunmayan kişilerinin davranışları da fiil niteliğindedir. Kusur yeteneğine sahip 

olduğuna bakılmaksızın her insanın fiil yapabilme ehliyeti vardır35.  

 Suçun maddi unsuru için gerekli olan fiilin niteliğine göre suçlar, çeşitli şekilde 

tasnif edilmektedir. Yapılan bu tasniflere göre suçlar, fiili oluşturacak hareketin sayısına 

göre (tek hareketli, birden fazla hareketli, seçimlik hareketli ve itiyadi suçlar), fiili 

oluşturan hareketin şekline göre (icrai veya ihmali suçlar ve ihmal suretiyle ihmali 

suçlar), fiili oluşturan hareketin önemine göre (serbest-bağlı hareketli suçlar) ve fiilin 

icrasının süreklilik arz edip etmemesine göre(ani suçlar-mütemadi suçlar) 

ayrılmaktadır36 .Kanunda düzenlenmiş bazı suçlar için belirli tek bir fiilin işlenmesi 

yeterli iken; bazı suçların birden fazla fiille işlenebilineceği öngörülebilir. Kanun 

tarafından o suç için bir den fazla fiil öngörülmüş ise hangisi işlenirse işlensin her biri o 

suçu oluşturur37. Bir suçun, yalnızca kanun tarafından gösterilen belirli sayıda fiiller ile 

işlenilebilmesi o suçu bağlı hareketli38; bu fiillerden bir tanesi ile işlenebilmesi ise o 

suçu seçimlik hareketli 39  suç yapar. Seçimlik hareketli suçlarda kanun, gösterdiği 

fiillerden herhangi birinin yapılması halinde suçun gerçekleşeceğini hükme 

bağlamıştır40. 

 Kaçakçılık suçlarını oluşturabilecek filler kanun koyucu tarafından Vergi Usul 

Kanunu 359. maddesinde belirtilmiştir. Bir fiilin kaçakçılık suçuna yönelik olduğunu 

söyleyebilmemiz için, o fiilin 359. maddedeki sayılan fiillerden olması gerekir. 
                                                             

33  Şenyüz, s. 348. 
34  Özgenç, s. 158. 
35  Özgenç, s. 158. 
36  Artuk, Gökçen ve Yenidünya, s. 255. 
37  Şenyüz, s. 348. 
38  Artuk, Gökçen ve Yenidünya, s. 267. 
39  Artuk, Gökçen ve Yenidünya, s. 257. 
40  Uğur Alacakaptan, Suçun Unsurları, AÜHF Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara 1975, s. 47. 
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Maddede sayılmayan bir fiil ile kaçakçılık suçu gerçekleşemez. Bu durum kaçakçılık 

suçunun bağlı hareketli bir suç olduğunu gösterir.  

Kaçakçılık suçunun faili, bu fiillerden sadece bir tanesi dahi gerçekleştirse suç 

oluşacaktır. Yani suç, bu fiillerden bir tanesinin yapılması ile gerçekleşecektir. Bu 

durum da bize kaçakçılık suçunun seçimlik hareketli bir suç olduğunu gösterir41. Fail 

sayılan fiillerden birden fazla fiili gerçekleştirse dahi içtima42 hükümleri uygulanmaz. 

Faile tek ceza verilir43. 

Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde kaçakçılık suçunun oluşumu için gerekli 

fiiller üç fıkra halinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu kaçakçılık suçunu oluşturacak 

fiillerin tehlikeliği ve ihlallerin ağırlığı boyutunda bir ayrım yapmıştır. Bu durumu, 

fıkralarda sayılan fiillerin sonuç ceza bakımından kategorize edilmesinden 

anlayabiliyoruz. 

Vergi Usul Kanunu 359. maddesinin a ve b bentlerindeki belirtilen suçların söz 

konusu olabilmesi için, fiilin vergi kanunlarına göre (vergiye ilişkin düzenleme içeren 

tüm kanunlar) tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, 

kayıt ve belgeler ile ilgili olması gerekirken; c bendinde belirtilen suça ilişkin fiil belge 

basımına ilişkin olmalıdır44. 

Kaçakçılık suçu için Vergi Usul Kanunu 359. maddede düzenlenen bu fiilleri biz 

de yapılan bu tasnife göre inceleyeceğiz. 

a. On Sekiz Aydan Üç Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Fiiller 

 Vergi Usul Kanunu 359. maddesinin a bendinde, on sekiz aydan - üç yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılacak kaçakçılık fiilleri düzenlemiştir. 

                                                             
41  Sahir Erman, “Hileli Vergi Suçları Hakkında Bazı Düşünceler”, Maliye Enstitüsü Konferansları, İÜİF 

Maliye Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1958, s. 56. 
42  Suçların içtimaı konusu için bkz. Artuk, Gökçen ve Yenidünya, s. 669 vd.; Hafızoğulları ve Özen, s. 374 

vd.; Özgenç, s. 493 vd.  
43  Sahir Erman, Vergi Suçları (Ticari Ceza Hukuku) , İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Döner Sermaye 

İşletmesi Nazım Terzioğlu Atölyesi, İstanbul 1988, s. 51.  
44  Şenyüz, s. 405. 
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 aa. Defter ve Kayıtlarda Hesap ve Muhasebe Hileleri Yapmak 

 Vergi Usul Kanunu m. 359’da, vergi kaçakçılığı suçunun oluşabileceği fiiller 

arasında ilk  olarak, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz 

mecburiyeti bulunan “defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak” fiili 

düzenlenmiştir. Hesap hilesi ve muhasebe hilesi yapmak şeklinde iki farklı fiil ile 

gerçekleşebileceği anlaşılan bu suçun tanımı için öğretide farklı görüşler öne 

sürülmüştür45. 

 Öğretide yapılmış bir tanımlamaya göre “Muhasebe hileleri muhasebe 

sisteminden beklenen, işletmenin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir 

biçimde tutulması amacına engel olan fiillerdir.”46. Maliye Tetkik Kurulu’nun 1967 

yılında yayınlamış olduğu “Revizyon ve İşletmelerde Vergi İncelemesi” başlıklı 

kitabında yapılan tanımlamada ise, hesap ve muhasebe hilesi sayılabilecek bazı fiiller; 

“Kayıt düzeninin vergi hukuku ve muhasebe hukuku kurallarına aykırı olacak şekilde 

değiştirilmesine yönelik hareketler şeklinde tanımlayabileceğimiz hesap ve muhasebe 

hileleri, bilinçli olarak yapılmak koşuluyla, bilerek çeşitli matematiksel hatalar yapma, 

bazı rakamların yerlerini değiştirme, fazla ya da eksik sıfırlar koyma; bilerek yanlış 

hesaba kaydetme, borcu alacak, alacağı borç olarak gösterme, sayfadan sayfaya ya da 

yevmiye defterinden defteri kebire bilerek yanlış aktarmalar yapma, mükerrer kayıt 

yapma, unutulduğu izlenimi yaratmaya çalışarak bazı işlemleri kayıt düzeninin dışında 

tutma; değerleme, amortisman ve yeniden değerleme konularında bilerek hatalı 

uygulamalar yapma; teşebbüsün durumunu, olduğundan daha kötü ya da daha iyi 

göstermek amacıyla bilanço maskelemesine başvurma gibi hilelerdir.” şeklinde 

sayılmıştır47. 

 Muhasebe hilelerinin neler olduğunun kanun tarafından belirtilmemiş olmasının 

daha isabetli olduğunu savunan görüşe göre, bu suçun faili olabilecek kişilerin, kanun 

koyucu tarafından konulacak her yeni kurula karşı, tedbir almalarının önlenmiştir. Bu 

sayede, kanunun belirtmediği fiillerin ceza kapsamının dışında kalması önlenmiştir48. 

Hesap ve Muhasebe hilesinin Vergi Usul Kanunu tarafından bir tanımının yapılmamış 

                                                             
45   İbrahim Nihat Bayar, Vergi Kaçakçılığı, Mali Akademi Yayınları, Ankara 2013, s. 94. 
46  Bayraklı, s. 243. 
47  Salim Ateş Oktar, Vergi Hukuku, Türkmen Kitapevi, İstanbul 2011, s. 362-363. 
48  Bayraklı, s. 243. 
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olmasını isabetli görmeyen yazarların görüşü ise, tanımı yapılmamış bir davranışın, 

hürriyeti bağlayıcı bir yaptırıma bağlanmasının uygun olmadığı, yapılmaya çalışılan 

tanımlama çabalarının yetersiz kaldığı, son derece değişken olan vergi muhasebe 

sistemimiz nedeniyle bu suçun maddi unsurunu belirlenmesindeki güçlüğün hukuki 

belirlilik ilkesini de zedeleyeceği ve hukuka aykırı sonuçlar doğurabileceği49; hesap ve 

muhasebe hilelerinin çok çeşitli olabilmelerin, kanunda sayılmamış olmalarının haklı 

gerekçesi olarak gösterilmeye çalışılsa da maddede bu konuda fiile ilişkin kanuni bir 

tipe dahi yer verilmemiş olmasının suç ve cezanın kanuniliği ve kıyas yasağı ilkeleri 

açısından açıklanması güç olduğu50 şeklindedir. 

 Hileli hareketlerin özlerinde, vergisel durumu bilerek ve isteyerek saptırma 

bulunmaktadır. Hileli hareketler aldatma kastını barındırmalıdır. Kast barındırmayan 

muhasebe hesap ve kayıtlarının hileli olarak değerlendirilmesi mümkün değildir51. 

 Özellikle büyük çaplı işletmeler, bir günde binlerce işlem ve buna ilişkin kayıt 

yapabilmekte ve buna bağlı olarak hatalı kayıtlar da yapabilmesi ihtimali doğmaktadır. 

Ancak, yapılan hareketin hata sonucu mu yoksa hile sonucu mu yapıldığının ayrımı 

önemlidir52.  

 Hesap ve muhasebe hilesinin vergi ziyaı olmaksızın suçun unsuru olmasındaki 

amaç, kayıtlara duyulan güvenin sürekliliğini sağlamaktır. Vergi ziyaına bağlanmamış 

olması suçu zarar suçu olmaktan uzaklaştırmakta; kamu güvenine karşı işlenen suçlar 

kanadına yaklaştırmaktadır. Defter, kayıt ve belgelere duyulan güven sayesinde, hem 

idari denetim konusunda hem de ticari ilişkiler konusunda sağlıklı sonuçlar elde 

edilebilecektir53. 

                                                             
   49    Bayar, s. 94-95. 

50  Ersin Nazalı, “Hesap ve Muhasebe Hilesi Yapmak Suçunun İşlenmesi Mümkün Değil Midir?”, Vergi 
Dünyası, Sayı: 333, Mayıs 2009, https://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=5321, E.T.21.12.2013. 

51  Şenyüz, s. 412. 
52  Şenyüz, s. 412. 
53  Bayar, s. 97. 
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bb. Defter ve Kayıtlarda Gerçek Olmayan veya Kayda Konu İşlemlerle 

İlgisi Bulunmayan Kişiler Adına Hesap Açmak 

 Fiil, mükellefle doğrudan bir ticari ilişkiye girmemiş olan bir kişiyi, işletmeye 

borçlu veya işletmeden alacaklı göstermek 54  ya da kayıtlardaki işlemlerle ilgisi 

bulunmayan kişiler adına hesap açmak şeklinde gerçekleşmektedir 55 . İşletmede 

çalışmayan bir personeli çalışmış ve ücret almış gibi göstermek, stokta bulunan bir malı 

olmayan işlem yapmamış bir kişiye satmış gibi deftere işlemek bu fiilin başlıca 

örneklerinden sayılmaktadır56. 

 Kanunun önceki halinde “mevhûm57 adlara hesap açmak” şeklinde belirtilen bu 

fiil, muhasebe hilesi olarak da değerlendirilmektedir58. Kanunda ayrıca muhasebe ve 

hesap hilelerinden bahsedilmesi ve bu fiilin defter ve belgeler üzerinde muhasebe hilesi 

şeklinde görünmesi gereksiz bir tekrar olarak eleştirilmiştir59.  

4369 sayılı kanun öncesinde, suçun oluşması için vergi ziyaı doğması şartına 

bağlanmış olan bu fiil, değişiklikten sonra vergi ziyaı oluşmasa dahi cezalandırılabilen 

bir fiil haline gelmiştir.  

Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına 

hesap açıldığında, Vergi Usul Kanunu’nun 359.maddesinin (b) bendinde belirtilen 

“Defter, kayıt ve belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak 

düzenlemek ve kullanmak” suçu kapsamında bir fiil de işlenmişse Türk Ceza Kanunu 

44. maddesi gereğince daha ağır cezayı öngören fiilden ceza verilmelidir60.  

                                                             
54    Erman, Vergi Suçları, s. 58. 
55 Şenyüz, s. 413. 
56  Erman, Vergi Suçları, s. 58. 
57   Mevhûm kelime anlamı olarak sözlükte “Varsayılan, var olarak kabul edilen, kuruntuya dayanan.” 

anlamlarına gelmektir,  bkz. Yılmaz, s. 814. 
58  Bayraklı, s. 244. 
59    Hızlı, s. 126. 
60    Nuri Ok ve Ahmet Gündel, Vergi Kaçakçılığı Suçları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2002, s. 339. 
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cc. Defterlere Kaydı Gereken Hesap Ve İşlemleri Vergi Matrahının 

Azalması Sonucu Doğuracak Şekilde Tamamen Veya Kısmen Başka Defter 

Veya Diğer Kayıt Ortamlarına Kaydetmek 

 Vergi kanunları gereğince tutulması zorunlu bir deftere ilişkin kaydın, tamamen 

veya kısmen başka bir kayıt ortamına aktarılması sonucunda vergi matrahının azalması 

ile bu suç oluşmaktadır. 

Vergi kanunları uyarınca tutulması gerekli bir deftere kaydı gereken hesap veya 

işlemin bir başka kayıt ortamına kaydedilerek işlenen bu fiil ile, yasal deftere yapılan 

kayıt ile başka bir deftere yağılan kayıt gerçek ise yani her iki kayıtta gerçek durumu 

yansıtıyorsa bu fiil suç teşkil etmeyecektir. 

 Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulması, muhafazası ve ibrazı zorunlu 

olan defterlere kaydı gereken hesap ve işlemlerin başka defter, belge veya kayıt 

ortamlarına (bilgisayar, disket, ajanda, kişisel defter, not defteri vb.) kaydedilmesi bu 

suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır61. Deftere kaydı gereken bir işlem nedeniyle bu 

suçun oluşabilmesi için, defter tutma yükümlülüğün bulunması şarttır. Bu yükümlülük 

gerçek usulde vergilendirilenler için söz konusudur 62 . Yargıtay’a göre, vergi 

kanunlarınca tutulması gerekli yasal defterlerin varlığının, noter kayıtları veya sair 

suretle ispatı olmadan bu suç gerçekleşemez63. 

 Uygulamada ve kanunun eski şeklinde “çift defter tutma” diye tabir edilen bu 

fiil ile suçun oluşabilmesi, vergi matrahında bir azalma ön şartına bağlanmıştır64. Bu ön 

şart vergi ziyaının gerçekleşmesi değil; sadece vergi matrahının azalmasına neden olma 

şeklinde belirtilmiştir65. 

                                                             
61  Şenyüz, s. 414. 
62  Bayraklı, s. 244. 
63  Y 11.CD, T.20.06.2001, E.2001/6284, K.2001/7059 (Kazancı İçtihat Bankası E.T.: 20.03.2014). 
64  Donay, s. 130. 
65  Bayraklı, s. 245. 
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 dd. Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek 

 Tahrif etmek, kelime anlamı olarak bir şeyin aslını bozmak veya değiştirmek 

anlamlarına gelmektedir66. Hukuki anlamda tahrif etme ise, belgenin aslında yapılan 

oynamalar ve değişikliklerdir67. Kaçakçılık suçu açısından tahrif etme ise, bir defter, 

kayıt veya evrak üzerinde vergi matrahını azaltma sonucu doğuracak şekilde silinti ve 

ilave yapılmak suretiyle gerçeğin değiştirilmesi şeklinde ifade edilmektedir68. Yapılan 

tahrifat ile vergi incelemesinin doğru ve sağlıklı yapılması engellenmektedir. Tahrif 

etmekteki asıl amaç ise, geliri olduğundan daha az ve gideri olduğundan daha fazla 

göstermek, bu sayede vergi matrahını eksik göstererek vergiyi az vermek veya hiç 

vermemek şeklinde izah edilmektedir69. 

 Suçun konusunu oluşturan defter, kayıt ve belgeler Vergi Usul Kanunu’un İkinci 

Kitabının 2. ve 3. kısımlarında düzenlenmiştir. Ayrıca, Maliye Bakanlığının Mük. 

257.maddenin verdiği yetkiye dayanarak tutulmasını istediği defter, belge ve kayıtlar da 

bu suçun konusunu oluşturabilecektir. Tahrif edilecek belge veya kayıtların gerçek bir 

durumu yansıtmaları gerekmektedir. Tahrif edilen defter, kayıt veya belgenin sahte 

olması durumunda, bunlar üzerinde yapılacak tahrifatlar bu suçu teşkil etmeyecektir70.  

 Tahrifatın aldatıcı nitelikte olması şart olduğunu söyleyen yazarlar, aldatıcılık 

gücü bulunmayan, ilk bakışta anlaşılabilecek çok basit tahrifatların genel ceza hukuku 

ilkeleri gereği suç teşkil etmeyeceği görüşündedir.71. Aksi görüşte olan yazarlar ise, 

aldatma (iğfâl) yeteneğine sahip olup olmamasının suçun oluşumuna bir etki 

yapmayacağı düşüncesidirler72.Vergi Usul Kanunu’nda sadece tahrifattan söz edilmiştir, 

hareket biçimi gösterilmemiştir. Bu nedenle icrai hareketleri gerekli kılan ve ihmali 

hareketlerle işlenemeyen serbest hareketli bir suçtur73. 

 Vergi mükelleflerinin tutmuş oldukları defter, belge ve kayıtlar üzerinde hata 

yapmaları ihtimaline yönelik olarak, kanun koyucu Vergi Usul Kanunu m. 217’de 
                                                             

66  Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option= com_bts&view =bts 
E.T: 28.02.2014. 

67  Donay, s. 131. 
68  Hızlı, s. 123. 
69  Ok ve Gündel, s. 330. 
70  Sahir Erman, Sahtekarlık Cürümleri, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul 1970, s. 377; Şenyüz, s. 418. 
71  Donay, s. 133. 
72  Ok ve Gündel, s. 331. 
73  Ok ve Gündel, s. 331. 
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yapılan hataların nasıl düzeltileceğini hükme bağlamıştır ve hata düzeltme olanağı 

tanımıştır. Yapılan hatalı bir kaydın, Vergi Usul Kanunu m. 217’ye dayanarak 

düzeltilmesi durumunda bu suç oluşmayacaktır. 

 ee. Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizlemek veya İbraz Etmemek 

Meydana gelmesi ile vergilendirme sürecini başlatan, devleti alacaklı, kişiyi 

vergi borçlusu haline getiren olaya, vergi doğuran olay denilmektedir 74 . Vergiyi 

doğuran olayın izlenilmesi ve gerçek mahiyetin ortaya çıkarılmasını sağlamak için 

defter ve belgeler tutulmaktadır75. Mükellefin defter tutması, belge düzenleyip vermesi, 

bunları belirlenen süre saklaması ve vergi denetimine yetkili olan kişilerce istenmesi 

halinde ibraz etmesi, sağlıklı, verimli, hukuka uygun ve adaletli bir vergi düzeninin 

kurulması ve sürdürülmesinde önem taşımaktadır. Ticari hayatta belgeleme, defter 

tutma düzeni ve gereksinimi, faaliyet alanları genişleyen mükellefler için zaruri bir 

gereksinimdir. Belgeleme ve defter tutma düzenine uymayan, ticari faaliyetinin hacmine 

uygun belgeleme ve denetim mekanizmasını kurmayan, bu mekanizmayı geliştirmeyen 

mükellefin ticari yaşamı uzun olmayabilir. Devletin de yüklendiği kamu hizmetlerini 

“sosyal devlet” bilinci içinde vermesi için diğer alanlarda olduğu gibi, vergi alanında da 

belgeleme düzeni kurup yerleştirilmesi, sağlıklı işleyişini sağlaması ve bunun için 

gerekli ve yeterli denetim mekanizmasını oluşturması gereklidir76. Defter, belge ve kayıt 

düzeninin sağlıklı işleyebilmesini sağlamada ve bu işleyişe karşı oluşabilecek fiilleri 

önlemede, ibraz ve muhafaza zorunluluğunun ihlali nedeniyle öngörülen caydırıcı 

niteliği nedeniyle önem kazanmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu 359.maddesinin a fıkrasında düzenlenmiş bir diğer fiil olan 

defter, kayıt ve belgeleri gizleme fiilinin gizlemeye ilişkin tanımı aynı fıkrada 

yapılmıştır.  Kanunda gizleme fiili, “varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle 

sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve 

belgelerin ibraz edilmemesi” olarak ifade edilmiştir. 

  Vergi Usul Kanunu’nun vesikaları (defter, belge ve kayıtları)  muhafaza başlıklı 

253. maddesine göre, defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle 

                                                             
74  Gülden Şişman, Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014, s. 21. 
75  Şenyüz, s. 418. 
76  Ok ve Gündel,  s. 157.   
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düzenledikleri vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 

“beş yıl” süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. Defter ve belgelerle diğer kayıtların 

ibraz mecburiyeti başlıklı Vergi Usul Kanunu’un 256.maddesinde mükelleflere, 

muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek 

zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve 

benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale 

getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri muhafaza süresi (beş yıl) içerisinde yetkili 

makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorunluluğu 

yüklenmiştir. 

 Vergi Usul Kanunu’da yer almamakla birlikte diğer vergi kanunlarının 

tutulması, saklanması ve ibraz edilmesini zorunlu tuttuğu defter, kayıt ve belgelerle; 

Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu mük.257.maddesi gereğince kanunda 

belirlenenlere ek olarak tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter, kayıt 

ve belgeler de gizleme suçunun konusunu oluşturabilecektir77 . Yasal zorunluluklara 

rağmen tutulmayan defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçuna konu olmayacaktır. Vergi 

Usul Kanunu’un 359. maddesinde varlığı noter tasdiki veya sair suretlerle sabit olan 

defter, kayıt ve belgeler bu suça konu edilmiştir. Yargıtay’ın görüşüne göre de, defter 

kayıt ve belgelerin gizlenmesi suçunun oluşması için ilk koşulun, vergi incelemesi 

sırasında, yetkililer tarafından ibrazı istenen defter, kayıt ve belgelerin varlıklarının 

noter tasdik kayıtlan veya sair suretlerle sabit olmasının gerektiği, zorunluluk 

bulunmasına rağmen defter, kayıt ve belgelerin tutulmaması keyfiyetinin usulsüzlük 

cezasını gerektireceği yönündedir78. Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan 

defterlerin tutulmaması fiili I. derece usulsüzlük kapsamında değerlendirilmiş ve bu fiil 

için idari yaptırım öngörülmüştür. 

 Suçun oluşumu için, ibraz etmeme fiilinin vergi incelemesi yapmaya yetkili 

olanlara karşı bir vergi incelemesi sırasında olması gereklidir79. Vergi incelemesine 

yetkili olan kişiler Vergi Usul Kanunu 135. maddesinde belirtilmiştir. 

                                                             
77  Ok ve Gündel, s. 158. 
78  Y 11.CD, T.01.02.2001, E.2000/6169, K.2001/674 (Kazancı İçtihat Bankası E.T.: 22.03.2014).  
79  Bayar, s. 105. 
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ff. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek veya Kullanmak 

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanmak fiili 4369 

sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinin 

ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde sahte belge düzenleme veya kullanma fiili ile 

birlikte düzenlenmişken; 4369 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle söz konusu fiil 359. 

maddenin (a) bendinin (2) numaralı bendinde düzenlenmiş ve fiil için öngörülen ceza 

sahte belge düzenleme veya kullanma fiilinden farklılaştırılmıştır. 

Vergi Usul Kanunu 359. maddesindeki kanuni tanımlamaya göre, gerçek bir 

muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya 

miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

belgedir. Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge, gerçek bir muamele veya duruma 

dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe 

aykırı şekilde yansıtan belgelere verilen isimdir80.  

Bu suç açısından maddi unsurun oluşması, öncelikle bir mükellefiyet sıfatına 

sahip olmayı gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu’na uygun bir mükellefiyet bulunması, 

yasal yollardan edinilmiş bir belge ve gerçek bir muamele veya durumun varlığı 

gereklidir 81 .Vergi Usul Kanunu gereğince tutulan belgelerin muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge olarak düzenlenmesi, gerçekte var olan ekonomik ilişkinin farklı bir 

şekilde belgeye dökülmesini gerektirmektedir82. Bu fiilin gerçekleştirildiği durumlarda, 

vergiye konu işlem meydana gelmiş olmasına rağmen, bu durumun belgeye yansıtılması 

nitelik veya nicelik itibariyle gerçeği yansıtmayacak şekilde tezahür etmektedir 83 . 

Vergiye konu işlemin gerçeğe dayanmasının yanında, nitelik ve miktar itibariyle kısmen 

sahte bir düzenlemenin mevcut olması nedeniyle kısmen sahtecilikten söz edilebileceği 

görüşü de mevcuttur84. 

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme fiili, belge düzenlendiği esnada 

gerçekleşmelidir. Belge düzenlendikten sonraki bir dönemde yapılacak olan fiiller bu 

                                                             
80  Hatice Yurtsever,  “Kritik Kontrol Noktası Analiziyle Sahte Belge ve Yanıltıcı Belge Ayırımı”, Maliye 

Dergisi, Sayı 156, Haziran 2009, s. 144. 
81  Ok ve Gündel, s. 315. 
82   Şenyüz, s. 426. 
83   Bayraklı, s. 247. 
84  Donay, s. 138. 
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suça konu olamayacak; tahrif etme suçunu oluşturacaktır 85 . Suça konu olan belge 

mevzuat gereği birden fazla düzenlenmesi gereken bir belge olabilir. Suç, bu tarz bir 

belgenin her nüshasında bağımsız olarak işlenebilir. Belgeyi düzenlemiş olan mükellef 

kendisinde kalan nüshasını yanıltıcı olarak düzenleyeceği gibi, muhataba vermiş olduğu 

nüshasını da bu nitelikte düzenleyebilir86. Yanıltıcı belge düzenlemede, belgedeki cins, 

fiyat, miktar, özellikler vb olması gereken ifadeler gerçekten farklı olarak yazılır. 

Örneğin 20 kilo alınmış et yerine 20 kilo iç yağ gösterilmesi,  5000 liralık akaryakıt 

alımına karşılık 8000 liralık akaryakıt alımı gösterilmesi gibi.       

Ayrı vergilendirme dönemlerinde bu suçun işlenmesi yönelik fiiller ayrı suç 

oluşturacaktır. Aynı vergilendirme döneminde olması halinde tek suç kabul edilecektir. 

Düzenleyen kişinin aynı zamanda bu belgeyi kullanması halinde, kaynaşan suçlardan 

biri diğerinin unsurunu, sebebini teşkil edeceğinden tek suç işlemiş gibi 

cezalandırılacaktır87.            

 b. Üç Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezası Gerektiren Filler 

Vergi Usul Kanunu 359. maddesinin b bendinde, üç yıldan - beş yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılacak kaçakçılık fiilleri düzenlemiştir. 

aa.Defter, Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek, Defter Sahifelerini Yok Ederek 

Yerine Başka Yapraklar Koymak veya Hiç Yaprak Koymamak 

 Vergi incelemesini ve diğer vergi denetimlerini imkansız kılmak amacıyla 

gizleme suçu yanında yapılan bir diğer fiil de defter, belge ve kayıtları yok etmek, defter 

sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamaktır. 

Saymış olduğumuz bu yok etme fiilleri, mahiyet ve derecelerine göre bazen tamamen, 

bazense kısmen vergi denetimi etkisiz kılar88. Vergiyi doğuran olayın ve buna bağlı 

olarak vergi matrahının tam olarak tespit edilebilmesi ve etkin bir vergi denetimi için 

kayıt ve belge düzeninin yasalara uygun bir şekilde sağlanması zorunludur. Yasa 

koyucu da bu durumun öneminden ötürü, defter, kayıt ve belgelerinin yok edilmesini, 

defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar konulmasını veya hiç yaprak 

                                                             
85  Şenyüz, s. 427; Bayar s. 107; Ok ve Gündel s. 316. 
86  Ok ve Gündel, s. 316. 
87  Şenyüz, s. 429. 
88  Ok ve Gündel, s. 346. 
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konulmamasını kayıt ve belge düzenine yönelik daha ağır bir ihlal olarak 

değerlendirerek Vergi Usul Kanunu 359. (a) bendinde sayılan fiillerden daha ağır bir 

ceza öngörmüştür. Mükellefin, iradi olarak aleyhine delil oluşturabilecek bir olayı 

gizlemek ve vergi denetimi etkisiz bırakmak amacıyla defter ve belgeleri maddi ve icrai 

nitelikteki hareketlerle yok etmesinin daha ağır cezai yaptırıma tutulması isabetli 

görülmektedir89. 

 Gizlemek suçunun konusunu teşkil eden defter, kayıt ve belgeler; yok etme 

suçunun da konusunu oluşturur. Yani bu suç da, vergi kanunları uyarınca tutulan veya 

düzenlenen, saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeler üzerinde 

işlenebilinecek; mükellefin zorunluluk bulunmamasına rağmen tuttuğu defter ve 

kayıtlar ile düzenlediği belgeler açısından bu suç oluşmayacaktır90. 

 Vergi Usul Kanunu’nda gizleme fiili gibi kanuni bir tanımlama yok etme fiiline 

ilişkin yapılmamıştır. Defter, kayıt ve belgelerin maddi varlığına son vermeye yönelik 

her türlü hareket yok etmektir 91 . Yok etme veya ortadan kaldırma sonucunu 

doğurabilecek her türlü hareket (yakmak, imha etmek, küçük parçalara ayırmak, 

tamamen karalamak, tamamen okunamayacak hale getirmek, vb.) bu suçun maddi 

unsurunu oluşturacaktır92. Defter, kayıt ve belgelerden herhangi birinin yok edilmesi 

suçun maddi unsuru için yeterlidir. Tutulan defterlerinin, kayıtların veya düzenlenen 

belgelerin tamamının yok edilmesi gerekmemektedir93. 

bb.Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak 

Düzenlemek veya Bu belgeleri Kullanmak 

Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde sahte belge için kanuni bir tanımlama 

yapılmıştır. “Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde, bunlar varmış gibi 

düzenlenen belge sahte belgedir” şeklinde sahte belge ifade edilmiştir. Burada 

sahtecilikten anlaşılması gereken husus, gerçekte mevcut olmayan bir durumun yeni 

baştan yaratılmasıdır 94 . Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeden bu yönüyle 

                                                             
89  Ali Parlar ve Güleç Demirel, Adli-İdari Vergi Suçları, Adil Yayınevi, Ankara 2002, s. 331. 
90  Ok ve Gündel, s. 346. 
91  Bayraklı, s. 247. 
92  Şenyüz, s. 430. 
93  Ok ve Gündel, s. 347. 
94  Donay, s. 142. 
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ayrılmaktadır. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi fiilinde, gerçekte bir 

durum vardır ve belge bu duruma dayanmaktadır. Sahte belgede yer alan hususlar ise 

tamamen gerçek dışıdır ve gerçek bir olaya dayanmamaktadır95. Sahte belge fiillerinin 

tahrif etme fiillerinden farkı ise, sahtecilik doğrudan doğruya yeni yaratılan bir belge ile 

gerçekleşirken; tahrifat mevcut, daha önceden düzenlenmiş bir belge üzerinde değişiklik 

yapılarak gerçekleştirilir96. 

 4369 sayılı Vergi Usul Kanunu değişiklik kanununun gerekçesinde 97 , sahte 

belge düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin fillerin “doğrudan mali sistemin belge 

düzeninin ve mali otoritenin zayıflatılmasına, hatta çökertilmesine yönelik bireysel veya 

örgütsel suçlar” olarak tanımlamasının yanında, sahte belge düzenleme ve kullanma 

fiillerinin mükellef veya vergi sorumlusu ve fiillere iştirak edenler tarafından vergi 

ödememek veya az ödemek gayesiyle işlenen maddi ve icrai bir suç olduğu ve hazineye 

zarar vermesi nedeniyle diğer kaçakçılık fiillerine nazaran daha ağır müeyyideyle ve 

daha titiz bir şekilde cezalandırılması sağlandığı ifade edilmektedir98. 

 Vergi Usul Kanunu’nun “vesikalar” başlıklı İkinci Kitabının Üçüncü Kısmında 

yer alan belgeler ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu mük. 257. maddesi 

uyarınca aldığı yetki üzerine düzenleme zorunluluğu getirdiği belgeler bu suçun 

konusunu oluşturabilecektir. Bu belgeler,  aynı zamanda tahrif etmek, gizlemek ve 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanmak suçlarında da ortak 

olan belgelerdir. Fatura, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, müstahsil makbuzu, perakende 

satış vesikaları (perakende satış fişi, makinalı, kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu 

taşıma biletleri), serbest meslek makbuzu, gider pusulası, yolcu listesi, günlük müşteri 

listesi, ücret bordrosu bu suçun konusunu oluşturabilir. Kanuni şekle uygun olmayarak 

düzenlenen ve zorunlu bilgileri barındırmayan belgeler bu suçun konusunu 

oluşturmazlar 99 . Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesi 3. fıkrası, bu şekilde 

düzenlenmiş belgelerin vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağını 

hükme bağlamıştır. 

                                                             
95  Yurtsever, s. 143. 
96  Donay, s. 143. 
97  Değişiklik kanunu için bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/d21/1/1-0500.pdf , E.T.:12.04.2014. 
98  Ok ve Gündel, s. 336. 
99  Ok ve Gündel, s. 223. 
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 Taraflar arasında gerçekte hiçbir mal satışı ya da hizmet ifası söz konusu 

olmadan belge düzenlenmesi veya hizmeti sunan ya da mal satışı yapan kişinin kendi 

düzenlemesi gereken belge yerine başkasının daha önce düzenlemiş olduğu bir belgeyi 

vermesi100 durumu sahte belge düzenleme olarak kabul edilmektedir101. 

 Belgenin sahte olarak düzenlenmesi, kısmen veya tamamen olabilmektedir. 

Gerçekte olmayan bir işlem için gerçekte varmışçasına belgeye yansıtılması tam 

sahtecilik; gerçekte olan ve olamayan işlemlerin veya durumların aynı anda aynı 

belgede olması halidir 102 . Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme fiilinden 

kısmen sahteciliğin farkı ise, yanıltıcı belgede gerçek bir işlem veya durum bulunmakla 

birlikte bunların mahiyet veya miktarlarında gerçeğe aykırılık vardır. Kısmen 

sahtecilikte ise gerçeğin yanında gerçekte olmayan işlem veya durumlar bulunur103. 

 Belgelerin asılları veya suretleri üzerinde sahtecilik fiillerinin yapılmasının 

suçun maddi unsuru yönünden bir farkı bulunmadığı gibi104 bu suç sahte olarak basılmış 

belgelerde de işlenebilmektedir. Birinci durum içerikte sahtecilik olarak ifade edilirken; 

ikinci durumda içerik önemli arz etmemektedir105. 

 Suçun oluşumu bakımından vergi ziyaı veya belgenin kullanılması zorunlu 

değildir. Türk Ceza Kanunu 207. maddesindeki (Özel Belgede Sahtecilik Suçu) paralel 

düzenlemede olduğu gibi belgenin sahte olarak düzenlenmesi suçun oluşumu için 

yeterlidir, kullanmak gerekli değildir 106 . Düzenlemenin yanında ayrıca kullanmaya 

ilişkin bir fail de varsa sahte belgeyi kullanma nedeniyle cezalandırılacaktır. 

 Suçun oluşumu bakımından fillin tamamlanması için vergisel bir saik aranması 

gerektiği öğretide tartışılmaktadır. Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde vergisel bir 

saik ve vergi ziyaı kanuni unsur olarak fiile bağlanmadığı için, tek başına belgenin 

düzenlenmesi suçun oluşumu için yeterli görülmektedir107.  

                                                             
100  Y 11. CD. T.13.02.2002, E.2002/575, K.2002/1243(Kazancı İçtihat Bankası E.T.: 25.03.2014). 
101  Remzi Gündüz ve Veysel Gültaş, Belgelerde ve Faturalarda Sahtecilik Suçları, Bilge Yayınevi, Ankara 

2013, s. 318. 
102  Şenyüz, s. 434. 
103  Ok ve Gündel, s. 224. 
104  Donay, s. 143. 
105  Ok ve Gündel, s. 224. 
106  Donay, s. 144.; Şenyüz, s. 436. 
107  Bayar, s. 112. 
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c. Belgeleri Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Olmadığı Halde Belge Basmak, 

Sahte Olarak  Belge Basmak, Bu Belgeleri Kullanmak 

 Mükelleflerin kullanacakları belgelerin, sağlıklı ve düzenli bir vergi sisteminin 

işleyişi ve kamu güveninin korunması bakımından elzem olduğu şüphesizdir. 

Belgelerden elde edilmesi beklenen hukuki, ticari, iktisadi, ve mali veri ve sonuçların 

sağlamlığı, sağlıklı bir belge düzenini varlığına bağlıdır. Sağlıklı olmayan bir belge 

düzeni mükelleflerin, mükelleflerle muamele yapanların, idarenin, mahkemelerin 

kısacası tüm kamunun aldatılabilmesi anlamına gelebilir 108 . Belgelerin basımının 

denetim altında tutulması da bu açıdan önem kazanmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu’nun m. 359 (c) bendi, Maliye Bakanlığı ile anlaşması 

olmayanların belge basmaları halinde cezai yaptırım öngörmüştür. Vergi Usul Kanunu 

mük. 257/2 uyarınca çıkartılmış “Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri 

Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtım Hakkında Yönetmelik” 109 

mükellefler tarafından kullanılacak belge ve defterlerin Maliye Bakanlığı tarafından izin 

verilmiş matbaalar tarafından basılacağını hükme bağlamıştır. 

 Suçun fiili, iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısımda Maliye Bakanlığı ile anlaşması 

bulunan kişilerin basabileceği belgeleri anlaşması olmadığı halde basma fiili; ikinci 

kısımda ise bu şekilde üretilmiş belgeleri kullanma fiilidir110 . Birinci fiil anlaşması 

olmadığı halde belge basma fiili için, matbaanın kendisinin vergi ziyaı yaratma amacı 

önemli değildir. Anlaşması olmayan matbaanın belgeye basması yeterlidir111. Belgeyi 

bastıran kişinin mükellef olup olmadığının da pratikte bir önemi bulunmamaktadır112. 

 Vergi Usul Kanunu m. 359/(c) bendi, sahte belge basma ve kullanma fiillerinin 

sadece Bakanlık ile anlaşması olmayanlar tarafından işlenebileceğini düzenlemiştir. 

Anlaşması olanların, anlaşma dışında sahte belge basma fiili ile; bu şekilde basılmış 

belgeleri kullanma fiili, suçun maddi unsuruna dahil olabilecek bir davranış olarak 

kabul edilemeyecektir113. 

                                                             
108  Bayar,s. 113. 
109  2 Şubat 1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
110  Şenyüz, s. 439. 
111  Ok ve Gündel, s. 352. 
112  Şenyüz,s. 440. 
113  Bayar, s. 114. 
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 Bu suçun gerçekleştirilmesine yönelik fiiller, sahte belge kullanmak suçunun 

hazırlık hareketi olan sahte belge düzenlemek suçuna hazırlık mahiyetinde 

değerlendirilebilir. Burada hazırlık hareketi suç kabul edilmektedir114. 

2. Netice 

 Terim anlamı olarak “İnsan hareketinin sonucu olarak gerçekleşen olgu” 115 

şeklinde ifade edilen netice, hukuksal anlamda “Kendisine hukuken değer ve önem 

tanınan, yapılmak (icrai) veya engel olunmamak (ihmali)  suretiyle oluşturulan 

hareketle meydana gelen dış alemdeki değişiklik.” şeklinde ifade edilmektedir116.  

 Hukuk sistemleri her türlü neticeyle ilgilenmemektedir. İnsan hareketi 

sonucunda ortaya çıkan netice, bir zarar veya tehlike dolayısıyla ceza yaptırıma 

bağlanmışsa, hukuk sisteminin ona önem verdiği anlaşılmaktadır. Netice zarar tarzında 

ortaya çıkabileceği gibi zarar tehlikesi şeklinde de tezahür edebilmektedir; zarar 

tarzındaki netice de maddi nitelikte olabileceği gibi manevi nitelikte de 

olabilmektedir117. Ceza hukuku bakımından önem arz eden hareket, suç tipinde yer alan 

ve suç tipinde gösterilen neticeye bağlanmış ve bu neticenin gerçekleşmesi bakımından 

nedensellik değeri taşıyan harekettir118. 

 Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde yer alan kaçakçılık suçları, netice 

bakımından yapılan suç tasnifinde, dış alemde bir değişiklik anlamında ayrı bir 

neticenin gerçekleşmesi, meydana çıkmasının aranmadığı salt hareket suçu(sırf hareket 

suçu- tehlike suçu)119 olarak nitelendirilen suçlardandır. 4369 sayılı değişiklik kanunu 

öncesinde vergi kaçakçılığı suçları için vergi ziyaı aranmakta iken; değişiklik sonrası 

vergi kaçakçılığı suçları salt hareket suçuna dönüştürülmüş ve vergi ziyaı ya da başka 

bir neticeye bağlanmamıştır. Önemle belirtmek gerekir ki, burada kanun koyucu somut 

                                                             
114  Ok ve Gündel, s. 352. 
115  Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınevi, Ankara 2012, s. 246. 
116  Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2011, s. 154. 
117  Soyaslan, s. 246-247. 
118  Bahri Öztürk ve Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 

Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013, s. 186. 
119  Doktrinde salt hareket suçlarını tehlike suçu olarak nitelendirirken, bu tehlikenin de bir netice şekli 

olduğunu ve neticesiz olmadığını ifade edilmektedir. Görüş hakkında Detaylı bilgi için Bkz. Hamide 
Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, İstanbul 2013, s.199; Centel, Zafer ve Çakmut, s. 
254. 
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bir zarar neticesi aramamaktadır. Mükelleflerin yapmış olduğu hareketler, vergisel 

kamu düzenini bozabilecek nitelikte ve tehlikelilik neticesi doğurmaktadır.  

 Kaçakçılık suçları bakımından korunan hukuki yarar vergisel kamu düzeni 

olarak belirtilmektedir. Fiillerin büyük bir çoğunlukla vergi matrahını azaltmak 

suretiyle vergi ziyaı oluşturmak amacıyla yapılsa da kanun koyucu kaçakçılık suçunun 

meydana gelmesi bakımından hiçbir fiil için vergi ziyaı neticesin bulunmasını 

aramamaktadır 120 . Ancak, çift defter tutulması fiilinde suçun meydana gelmesi için 

vergi matrahının azalması neticesi olarak aranmaktadır. Bu fiilde de vergi ziyaı netice 

olarak aranmamakla birlikte, vergi matrahının azalması netice olarak aranmaktadır121. 

Bu netice olmaz ise yapılan fiil kaçakçılık suçu olarak değerlendirilemeyecektir. 

3. Nedensellik Bağı 

 Ceza hukuku bağlamında kanuni tipe uygun neticenin sorumluluk doğurması, 

yapılan hareket ile meydana gelen tipe uygun netice arasında mutlaka nedensellik 

bağlantısı kurulmasını gerektirmektedir. Hiç kimsenin irade dışı ya da üçüncü kişilerin 

veyahut da doğa olaylarının meydana getirdiği sonuçlardan sorumlu tutulamayacağı 

belirtilmektedir 122 . Suç teşkil eden bir neticeden bir insana ceza verilebilmesi için, 

kişinin hareketine bağlanabilmesi gerekmektedir123. Hareket ile netice arasında böyle bir 

ilişki bulunmuyorsa, netice hareketten meydana gelmemişse, nedensellik bağı 

bulunmadığı için fail cezalandırılamayacaktır124. 

 Neticesi harekete bitişik yani sırf hareket suçlarında, tipe uygun hukuka aykırı 

fiilin icrası, failin cezalandırılması için yeterli olduğundan nedensellik bağının 

araştırılmasının pek bir öneminin olmadığı ifade edilmektedir 125 . Bu nedenle vergi 

kaçakçılığı suçları açısından da nedensellik bağı önem arz etmemekte; davranışın 

gerçekleşmesiyle suçun maddi unsurunun gerçekleştiği ifade edilmektedir126 . Netice 

kısmında yapılan ayrım burada da söz konusu olmaktadır. “Defterlere kaydı gereken 

                                                             
120  Şenyüz, s. 441. 
121  Şenyüz, s. 441. 
122  Veli Özer Özbek,”Ceza Hukukunda Nedensellik Bağlantısı ve Neticenin Objektif Yüklenebilirliği 

Teorisi” , Ceza Hukuku Dergisi, Yıl:2, S:5 Aralık 2007, s. 47.  
123  Bayraklı, s. 251. 
124  Artuk, Gökçen ve Yenidünya, s. 275. 
125  Artuk, Gökçen ve Yenidünya, s. 275;  
126  Bayar, s. 120. 



27 
 

hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucu doğuracak şekilde tamamen veya 

kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydetmek” suçu bakımından, 

hareketten ayrı bir netice söz konusu olduğu için, nedensellik bağının bulunup 

bulunmadığının tespiti önemlidir127. 

 B. Manevi Unsur 

Manevi unsur, kişi ile işlediği fiil arasındaki manevi bağ olarak ifade 

edilmektedir128. Ceza hukukundaki iradilik özelliğinin esas olması, iradi olmayan bir fiil 

sonucunda hukuka aykırı olsa dahi suç teşkil etmeme ve cezalandırılmama sonucunu 

doğurmaktadır129. 

Türk Ceza Kanunu m. 21/1 gereğince suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. 

Kastın bulunmaması suçun oluşmasına engeldir. Suçun oluşması için failin bu suçu 

bilerek ve isteyerek işlemesi gerekmektedir. Çünkü Türk Ceza Kanunu’nun m. 21/1’de 

kast suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesi 

şeklinde kanuni olarak ifade edilmiştir. Vergi suçları açısından suçun manevi unsurunun 

değerlendirilmesinde taksirden bahsedilemeyeceği için vergi suçlarına karşı bir 

cezalandırmada kastın varlığı önem arz etmektedir130.  

Türk Ceza Kanunu m. 22 uyarınca taksirle işlenen filler cezalandırılır ancak, 

taksirli bir hareketin cezalandırılabilmesi bunun kanunda açıkça zikredilmesine 

bağlanmıştır131. Bir suçun taksirle işlenebileceği kanun tarafından belirtilmediği sürece 

o suç kastla işlenebilir bir suçtur. Vergi kaçakçılığı suçları açısından da taksirle 

işlenebilineceğine dair kanunda bir ifade yer almadığı için bu suç ancak kastla 

işlenebilir. Daha net bir ifade ile vergi kaçakçılığı suçunun manevi unsuru açısından 

kast gerekmektedir132. 

 4369 sayılı değişiklik kanunuyla, kast ya da bilerek kullanma gibi terimlere 

kanunda yer verilmemiştir. Bu durum doktrinde ve özellikle uygulayıcılar arasında 

                                                             
127  Bayar, s. 120. 
128  Koca ve Üzülmez, s. 178. 
129  Bayraklı, s. 251. 
130  Keramettin Tezcan, “Vergi Suç ve Cezaların Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, 

www.muhasebe.net ,s.1. (E.T.:16.04.2014); Bayraklı, s. 251.; Şenyüz, s. 442; Bayraklı, s. 120. 
131  Şenyüz, s. 443. 
132  Bayar, s. 120; Bayraklı, s. 251. 
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“4369 sayılı kanun ile vergi suçunda kast ve bilme unsuru kaldırılmıştır”  şeklinde 

yorumlanmış ve bir takım tartışmalara neden olmuştur133. 

 Kanunun gerekçesindeki, “Muhasebe hileleri, defter ve belgelerin gizlenmesi ya 

da yok edilmesi, denetim ve kontrolden kaçmak amaçlı davranışlar ve sahte veya içerik 

açısından yanıltıcı belge düzenleyip kullanmak gibi fiiller bu kategoride sayılabilir. Bu 

nevi fiillerin ortak özelliği niyet, amaç ve plan unsurlarını taşımalarıdır. Bu üç unsur 

fiilde kastın varlığını ortaya koyar.” şeklinde ifade edilmiştir. Bu şekilde bir gerekçe, 

değişiklik kanununun kastı vergi kaçakçılığı suçları açısından kaldırmadığının ve kanun 

koyucunun bu tutumda olmadığının bir göstergesidir. 

 Bu hususta, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 306 sıra numaralı Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği bulunmaktadır 134 . Yapılan incelemeler sonucu sahte veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı tespit edilen mükellefler için kasıt 

unsurunun araştırılıp araştırılmayacağı, bu belgeleri bilmeden kullandığı belirlenenler 

hakkında vergi suçu raporları düzenlenip düzenlenmeyeceği hususlarında duraksamalar 

ve tartışmalar nedeni ile bu genel tebliğin çıkartıldığı ifade edilmiştir. Tebliğde, failin 

yapmış olduğu fiilin oluşturduğu suçtan sorumlu tutulabilmesi için kastın mevcudiyetin 

gerekmekte olduğu, kasten hareket edilmiş sayılabilmesi için suçu oluşturan fiilin 

bilerek ve isteyerek işlenmiş olması, dolayısıyla da bunun araştırılmasının icap ettiği 

ifade edilmiştir. Belgeyi kullananlar açısından, belgenin sahte olduğunun bilinmesi 

gerekiyorsa, bir başka deyimle, kasıt söz konusu ise burada 359. maddede belirtilen 

anlamda bir sahte belge kullanımı söz konusu olacağı; aksi takdirde ise suçun manevi 

unsuru oluşmadığından durumun madde kapsamında değerlendirilemeyeceği açıkça 

belirtilmektedir. 

 C. Hukuka Aykırılık 

 Ceza hukukunda, failin yapmış olduğu hareket suçun diğer unsurlarını 

tamamlasa dahi hukuka aykırı değilse suç oluşmayacaktır ve ceza verilemeyecektir. 

Hukuka aykırılık terimi genel olarak, hakların ihlali olarak tanımlamaktadır135. 

                                                             
133  Bekir Baykara, Teorik ve Pratik Yönleriyle Vergi ve Vergi Ceza Hukuku, HUD Yayınları, İstanbul 2008, 

s. 346. 
134  18 Haziran 2002 Tarihli ve 24789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
135  Kayıhan İçel ve Hakan Çevik, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, İstanbul 2007, s. 83. 
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 Türk Ceza Kanunu’nda, “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya azaltan nedenler” 

başlığı altındaki bölümde, 24. ve 34. maddeleri arasında hem hukuka aykırılığı kaldıran 

nedenler hem de kusurluluğu ortadan kaldıran veya azaltan nedenler bir arada 

düzenlenmiştir. Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenler hukuka uygunluk 

nedenleridir ve bulunması halinde suç hukuka aykırılık unsurunun eksikliği bakımından 

oluşamayacaktır. Vergi kaçakçılığı suçlarında, Türk Ceza Kanunu’ndaki hukuka 

uygunluk nedenleri vergi kaçakçılığı suçları açısından uygulanması mümkün değildir. 

Vergi Usul Kanunu’nda da vergi kaçakçılığı suçları için hukuka uygunluk nedeni 

düzenlenmemiştir. 

III. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 

 Suçların görünüm şekilleri ceza hukuku literatüründe teşebbüs, içtima ve iştirak 

konularını kapsayacak şekilde anlatılmaktadır. Bu özel görünüm şekillerini Türk Ceza 

Kanunu suç teorisine bağlı kalarak, vergi kaçakçılığı suçları açısından incelenecektir. 

 A. Vergi Kaçakçılığı Suçuna Teşebbüs 

 Gerek genel ceza kanununun gerekse özel kanunlardaki cezaya ilişkin 

hükümlerin içerisinde yer alan suçlar, her suç tipinde öngörülmüş ve hükme bağlanmış 

olan zarar veya tehlike biçiminde ortaya çıkabilecek neticenin gerçekleşmesiyle 

tamamlanmaktadır 136 . Failin, belirli suçun işlenmesine yönelik karar aşamasıyla 

başlayan, sonrasında kararını aldığı suç için hazırlık aşaması ve suçu gerçekleştirmek 

amacıyla yaptığı icra hareketleri aşaması ile devam eden ve en sonunda icra hareketleri 

doğrultusunda neticenin gerçekleşmesiyle tamamlanan sürece doktrinde “suç yolu” 

denmektedir137. Failin, yapmış olduğu hareketle kanuni tanıma uygun olarak neticenin 

ortaya çıkmasıyla suçun tamamlanmış olduğu kabul edilmektedir. Eğer fail, 

gerçekleştirmek istediği suç tipine yönelik olarak belirli ve yakın doğrultuda hareketleri 

yaparak, suç projesi ve hazırlık hareketleri safhasını geçmesine ve suçun icrasına 

başlamasına rağmen, neticenin tamamını gerçekleştirememesi halinde tamamlanmış 

                                                             
136  Adem Sözüer, Suça Teşebbüs, Kazancı Matbaacılık, İstanbul 1994, s. 45. 
137  Koca ve Üzülmez, s. 384; Suç yolu tabiri Latince -İter Criminis- olarak geçmektedir. Birinci aşama yani 

karar alma aşaması düşünce aşaması olarak nitelendirilmekte ve ikinci aşamayla birlikte ceza hukukunun 
dışında kaldığı ifade edilmektedir. Detaylı bilgi için bkz Öztürk ve Erdem, s. 317-318. 
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olan suça daha az bir ceza verilmektedir138. Teşebbüs 139 , “Suç işleme kararı alıp, suç 

yolunda hazırlık hareketlerini tamamladıktan sonra icra hareketlerine başlayıp, ancak 

elinde olmayan nedenlerle neticeye ulaşamama hali.” olarak ifade edilmektedir140. 

 Teşebbüse ilişkin kanuni düzenleme Türk Ceza Kanunu m. 35’de yer 

almaktadır. İki fıkra halinde düzenlenmiş suça teşebbüs maddesinin birinci fıkrasında 

suça teşebbüs, kişinin işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan 

doğruya icraya başlamasına rağmen elinde olmayan nedenlerle suçu tamamlayamaması 

hali olarak belirtilmiştir. Türk Ceza Kanunu m. 5 gereğince, vergi suçlarına teşebbüs ile 

ilgili Türk Ceza Kanunu Genel hükümleri içerisinde yer alan Türk Ceza Kanunu m. 35 

uygulanacaktır141. Vergi kaçakçılığı suçları için Vergi Usul Kanunu’nda, 4369 sayılı 

kanun öncesinde suça teşebbüs hükmü yer almaktaydı. Bu teşebbüs hükmü diğer vergi 

suçları için değil müstakil olarak vergi kaçakçılığı suçu için uygulanan bir hükümdü. 

4369 sayılı kanunla Vergi Usul Kanunu’ndaki bu hüküm kaldırılmış ve yerine vergi 

kaçakçılığı suçuna teşebbüsü düzenleyen özel bir madde eklenmemiştir. Bu nedenle 

Türk Ceza Kanunu Genel Hükümlerinde bulunan suça teşebbüs maddesi 

uygulanmaktadır. 

 Bir takım suçların neticesi hareketten ayrılabilirken; bir takım suçlarda ise 

hareketin yapılması ile netice gerçekleşmektedir. Neticesi harekete bitişik olan bu 

suçlarda, hareketin yapılması ile netice gerçekleşmektedir142. Vergi kaçakçılığı suçları 

da bu tarz suçlardandır. Özellikle muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ve sahte belge 

düzenleme suçları, düzenlemenin yapılmasıyla neticenin gerçekleştiği suçlar olarak 

değerlendirilir ve düzenlemenin yapılması ile geri alınabilme şansı olmadığından suç 

hareketin yapılmasıyla gerçekleşmiş olmaktadır143. 

 Bazı suçların teşebbüse elverişli olmadığı kabul edilmektedir. Teşebbüse 

elverişli olmayan suçlardan birisi de, neticesi harekete bitişik suçlar olarak doktrinde 

kabul edilmektedir. Teşebbüsün, neticesi hareketten ayrılabilen suçlar için söz konusu 
                                                             

138  Ali Parlar ve Muzaffer Hatipoğlu, Suça Teşebbüs İştirak-İçtima ve Yaptırımlar, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara 2010, s. 23. 

139  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu öncesinde yürüklükte olan 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu’nda 
teşebbüs, eksik ve tam teşebbüs olarak ikili bir ayrıma tabi tutulmuştu. Bu ayrım 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu ile kaldırılmıştır. 

140  Hakeri, s. 407. 
141  Bayar, s. 124. 
142  Şenyüz, s. 492; Centel, Zafer ve Çakmut, Ceza Hukukuna Giriş, s. 254. 
143  Şenyüz, s. 492. 
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olduğu görüşü hakimdir 144 . Ancak, neticesi harekete bitişik bir suça yönelik icra 

hareketleri bölünebilir nitelikte ise, bu suçlara ilişkin de teşebbüs hükümleri 

uygulanabilineceği ifade edilmektedir. Bu nedenle de, Vergi Usul Kanunu m. 359’daki 

vergi kaçakçılığı suçları için, teşebbüsün bulunup bulunmayacağı konusunda genelleme 

yapılmaması gerektiği düşünülmektedir145. 

Vergi Usul Kanunu m. 359/(a) bendinin 1.alt bendindeki, defter ve kayıtlarda 

hesap ve muhasebe hileleri yapma, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi 

bulunmayan kişiler adına hesap açma veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri 

vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka 

defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydetme suçlarında, icra hareketlerinin 

tamamlanması ile suç gerçekleşebileceğinden ve netice gerçekleşmeden ceza 

verilemeyeceğinden bu suçlar için teşebbüs mümkün değildir. Defter ve kayıtlarda 

muhasebe hilesi yapmak suçunda, icra hareketlerine başladıktan sonra, icra hareketlerini 

tamamlayamadan yakalanma durumunda da teşebbüs söz konusu olabileceği düşüncesi 

de ceza hukuku genel prensipleri bakımından isabetlidir146. 

 Vergi Usul Kanunu m. 359/(a) bendinin 2.alt bendindeki defter, kayıt ve 

belgeleri tahrif etme veya gizleme veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme 

veya bu belgeleri kullanma suçları için icra hareketlerinin bölünebilme imkanı 

bulunmaktadır. Bu nedenle teşebbüs mümkün olabilecektir147.   Vergi Usul Kanunu m. 

359/(b) bendindeki suçlardan sadece defter ve belgeleri sahte olarak düzenleme suçu 

teşebbüsün mümkün olabileceği bir suçtur; (b) bendindeki diğer suçlar içinse neticenin 

ayrı olarak ortaya çıkması şarttır. Örneğin, Pos Tefeciliği ile uğraşan bir failin kredi 

kartlarını kişilerden toplaması sonrasında, pos cihazlarından geçirmek üzereyken 

yakalanması halinde icra hareketleri başlamış olarak kabul edilebilinecek ve sahte belge 

düzenleme suçuna teşebbüsten dolayı ceza verilebilinecektir.  

                                                             
144  Centel, Zafer ve Çakmut, Ceza Hukukuna Giriş, s. 458; Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 429; 

Hafızoğulları ve Özen, s. 345. 
145  Şenyüz, s. 492; Donay, s. 154. Sırf hareket suçlarında teşebbüsün, icra hareketlerinin tamamlanamaması 

halinde söz konusu olabileceği görüşünde, hareketin parçalara bölünebilir olması gerektiği ifade 
edilmektedir. Örneğin hakaret içeren mektubun postada ele geçirilmesi ya da failin başkasına ait konuta 
girmek için kapıyı açmaya çalıştığı sırada yakalanması halinde icrai hareketlerde bölünebilme imkanı 
olduğu için teşebbüs aşamasında kalmış suç söz konusu olabilecektir (Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku 
Genel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara 2005, s. 270). 

146  Donay, s. 152;  
147  Donay, s. 153. 
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Vergi Usul Kanunu m. 359/ (c) bendindeki, ancak Maliye Bakanlığı ile 

anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı 

halde basma veya bilerek kullanma suçu, teşebbüs için en elverişli vergi kaçakçılığı 

suçu olarak görülebilir. Çünkü, bu suçta icra hareketlerinin birbirlerinden ayrılabilmesi 

daha somut bir şekilde ortaya çıkartılabilir148. 

Suç işleme konusunda daha önce verdiği kararı tekrar gözden geçirmeye 

zorlanan fail, bu kararını sonuna kadar götürebilecek ve neticeyi ortaya çıkartabilecek 

olmasına rağmen, icra hareketleri ile netice arasına girerek illiyet bağını bizzat 

durdurmuşsa fail teşebbüsten gönüllü olarak vazgeçmiş olur149. Failin, elinde olmayan 

nedenlerle, icra hareketlerini tamamlayamaması veya neticenin gerçekleşememesi 

teşebbüsün kurucu unsuru olarak kabul edilir. Eğer, icra hareketlerinin 

tamamlanamaması veya neticenin gerçekleşmemesi failin elinde olan sebeplerden 

kaynaklanmışsa teşebbüs oluşamayacaktır. Bu duruma ceza hukukunda gönüllü 

vazgeçme adı verilmektedir 150 . Vergi suçları için Vergi Usul Kanunu’nda gönüllü 

vazgeçmeye ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu 

genel hükümlerindeki 36. ve 41.maddede düzenlenmiştir. Vergi kaçakçılığı suçlarından, 

teşebbüsün mümkün olduğu suçlarda, şartlarını sağlaması halinde gönüllü vazgeçme 

hükümleri uygulanabilecektir. Vergi Usul Kanunu m. 371 uyarınca, failin pişmanlık 

hükümlerinden yararlanması ise gönüllü vazgeçme olarak değerlendirilemez. Burada 

fail tamamlamış olduğu suçu, vergi inceleme elemanlarının haberi olmadan önce 

kanuna uygun surette bildirmekte ve Vergi Usul Kanunu m. 359 gereğince 

cezalandırılamamaktadır. Suç vardır ancak cezalandırabilme şartı bulunmamaktadır. 

 B. Vergi Kaçakçılığı Suçlarında İçtima 

 Kanun koyucu ceza kanunlarında, korunmak istenen her bir hukuki yararı ayrı 

bir suç olarak düzenlemektedir. Kanuni tanıma uygun olarak yapılan hareket neticesinde 

gerçekleşen her netice ayrı bir suç oluşturacaktır. Ancak, bazı durumlarda fail tarafından 

yapılan hareket, birden çok kanun hükmünü ihlal edebildiği gibi; bazı durumlarda da 

                                                             
148  Vergi kaçakçılığı suçlarında teşebbüsün sadece, belgeleri Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde 

basma veya bilerek kullanma ile çift defter tutma suçlarında mümkün olabileceği görüşü için bkz. Bekir 
Baykara, “Vergi Suçuna Teşebbüs 4369 Sayılı Kanundan Sonra da Mümkün Müdür?”, Teorik ve Pratik 
Yönleriyle Vergi ve Vergi Ceza Hukuku, HUD Yayınları, İstanbul 2008, s. 355. 

149  Hüseyin Acar, Türk Ceza Hukukunda Gönüllü Vazgeçme Kurumu , Adalet Yayınevi, Ankara 2013, s. 6. 
  150   Koca ve Üzülmez, s. 401. 
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farklı hareketler aynı kanun hükmünü ihlal edebilmektedir. Bu durumlarda ceza 

hukukunda suçların içtimaı, suçların kaynaşması, suçların birleşmesi veya suçların bir 

araya toplanması olarak ifade edilmektedir151. 

 Suçların içtimaı konusu Türk Ceza Kanunu ‘da m. 42- m. 44 arasında 

düzenlenmiştir. 42. maddede bileşik suç, 43. maddede zincirleme suç ve 44. maddede 

de fikri içtima konuları düzenlenmiştir. Bileşik suç, içtima hükümlerinin kanunen 

uygulanmadığı, biri diğerinin unsuru ya da ağırlaştırıcı nedenini oluşturduğu için tek fiil 

sayılan suçtur. Yağma suçu birleşik suça örnek gösterilebilir. Vergi Usul Kanunu m. 

359’daki kaçakçılık suçları açısından bileşik suç söz konusu değildir. 

 Türk Ceza Kanunu m. 43’ de düzenlenen zincirleme suç, bir suç işleme kararının 

icrası kapsamında, farklı zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi 

halinde söz konusu olmaktadır. Aynı suç, birden fazla kişiye karşı tek bir fiili ile 

işlenirse yine zincirleme suç kabul edilir. Her iki durumda da madde gereği tek bir 

cezaya hükmedilecektir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar 

artırılmaktadır. Vergi kaçakçılığı suçları, zincirleme suç olarak işlenebilecek 

suçlardandır.  

 Türk Ceza Kanunu m. 44’ de düzenlenen fikri içtima ise, bir fiil ile birden fazla 

suçun işlenilmesine sebebiyet verilmesi halinde söz konusu olmaktadır. Fikri içtima 

halinde faile, işlenilen suçlardan en ağır cezayı gerektiren suç hangisi ise o suçun cezası 

verilir. 

Vergi kaçakçılığı suçlarını düzenlendiğini Vergi Usul Kanunu m. 359’daki 

kaçakçılık suçlarından, tek fiille aynı bentte düzenlenmiş bir kaçakçılık suçu işlenirse 

tek ceza verilecektir. Tek fiille farklı bentlerdeki suçlar işlenirse, fikri içtima hükümleri 

uygulanması gerekmekte ve en ağır ceza hangi bentteki suça ilişkinse o suçtan ceza 

verilmesi yoluna gidilecektir.  

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun benimsediği görüş152, bir takvim yılı içinde 

değişik vergi dönemlerinde işlenen suçların zincirleme suçu oluşturduğu, tek bir suç 

                                                             
151   Demirbaş, s. 507. 

  152 YCGK  T: 05.03.2002, E: 2002/11-28, K: 2002/179 sayılı kararında, aynı takvim yılı içinde Katma Değer 
Vergisi Kanunu açısından farklı vergilendirme dönemlerinde sahte fatura kullanılması suçu tek bir suç 
sayılacak ve buna göre cezalandırılacaktır. Ancak takvim yılının aşılması halinde ayrı suçlar olarak 
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olduğu kabul edilerek ceza artırımı yapılması gerektiği; farklı takvim yıllarındaki 

eylemlerin ayrı suçları oluşturduğu yönündedir. Bu durumda faile farklı takvim 

yıllarında işlemiş olduğu suçlar ayrı suçlar kabul edilerek gerçek içtima uygulanacak, 

her bir suç için ayrı ayrı ceza verilecek ve bu cezalar toplanacaktır. 

 C.Vergi Kaçakçılığı Suçlarına İştirak 

Ceza kanunlarında düzenlenen suçlar genellikle tek kişi tarafından işlenebilen 

suçlardır. Bazı suçların işlenebilmesi içinse, tek bir kişi yeterli olmayıp birden fazla 

kişinin bulunması gerekmektedir. Bu tarz suçlara çok failli suçlar denilmektedir153 ve 

tek bir faille işlenemeyecek suçlardandır. Tek faille işlenebilen bir suçun birden fazla 

kişiyle işlenmesi halinde suça iştirak müessesi gündemi gelmektedir. Kanunen ve 

nitelikleri gereği tek kişi tarafından işlenebilinen suçun, birden fazla kimsenin 

aralarında yaptıkları anlaşma gereği fiilin oluşumuna illi değeri haiz katkıda bulunarak 

birlikte işlenmesi halinde suça iştirakin var olduğu kabul edilmektedir154. 

Vergi Usul Kanunu’ da iştirak ile ilgili düzenleme sadece Vergi Usul Kanunu m. 

360’da bulunmaktadır. 359. maddede yazılı kaçakçılık suçların işlenişine iştirak eden 

suç ortaklarının, bu suçların işlenmesinde menfaatinin bulunmaması halinde, Türk Ceza 

Kanunu suça iştirak hükümlerine göre haklarında verilecek cezanın indirileceği hükme 

bağlanmıştır. Bu nedenle, kaçakçılık suçlarında iştirakin tespiti için Türk Ceza Kanunu 

m. 37- m. 41 arasında düzenlenmiş genel hükümlere gidilmesi gerekmektedir.  

Vergi Usul Kanunu m. 360’da belirtilen ve cezadan indirim yapılması için gerekli 

menfaatin bulunmaması hali doktrinde tartışmalıdır155. Tartışmalar, menfaatin maddi bir 

menfaat mi yoksa manevi menfaat mi olduğu ve menfaatin ne zaman gerçekleşmesi 

gerektiği ile ilgili yapılmaktadır. 

 Vergi kaçakçılığına iştirak suçunda, iştirakin menfaat gözetilmeksizin yapılması 

halinde, önce Türk Ceza Kanunu iştirak hükümleri dikkate alınarak iştirakin türü ve 

                                                                                                                                                                                   
değerlendirilecek ve gerçek içtima uygulanarak ceza verilecektir yönünde hüküm tesis etmiştir. (Kazancı 
İçtihat Bankası E.T.:06.05.2014). 

153  Detaylı bilgi için bkz. Türkan Yalçın Sancar, Çok Failli Suçlar, Seçkin Yayınevi, Ankara 1998, s. 25 vd. 
      154   Artuk, Gökçen ve Yenidünya, s. 618. 

155  Mustafa Özen, Vergi Suçları ve Kabahatleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2014, s. 60. Suça iştirak türleri 
asli-fer’i iştirak olarak ayrıldığı gibi;  iştirak halleri maddi iştirak ve manevi iştirak olarak ayrılmaktadır. 
Detaylı bilgi içib bkz.  Şükrü Kızılot ve Zuhal Kızılot, Kaçakçılık Suçları ve Naylon Fatura İhtilafları, 
Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2009, s. 593. 
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ceza miktarı belirlenecek, sonrasında Vergi Usul Kanunu m. 360 da yer alan düzenleme 

doğrultusunda, iştirak cezasında indirme gidilecektir. Ancak yarısı indirilecek cezanın 

hangi ceza olduğu konusunda da tartışma bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu iştirak 

hükümlerine göre belirlenecek cezanın mı indirileceği yoksa, artırım ve indirimler 

sonucu belirlenecek cezanın yarısının mı indirileceği konusundaki tartışma konusunda, 

Vergi Usul Kanunu m. 360 hiç yokmuş gibi değerlendirilerek cezanın belirleneceği ve 

bunun yarısının indirileceği yönünde görüş bulunmaktadır156. 

IV. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARININ CEZALARI 

 Vergi kaçakçılığı için kanun koyucunun öngörmüş olduğu ceza, hürriyeti 

bağlayıcı cezadır157. Bu durum, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin üç bendinde 

sayılan bütün fiiller için hapis cezası verilir şeklinde hüküm altına alınmıştır. Söz 

konusu fiiller, kanun koyucu tarafından mahiyetleri ve tehlikelilik oranlarına göre üçlü 

bir tasnifte ele alınmıştır. 359. maddenin (a) bendindeki fiiller için on sekiz aydan üç 

yıla kadar, (b) bendindeki fiiller için üç yıldan beş yıla kadar ve (c) bendindeki fiil 

içinse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.  

 Vergi kaçakçılığı suçuna doğrudan bir idari yaptırım öngörülmemiştir. Yani, 

kanunda bu fiilleri işleyen kişiler için sadece hapis cezası uygulanacaktır. Ancak, bu 

fiillerle birlikte vergi ziyaına sebebiyet verilmişse, Vergi Usul Kanunu’nun 344/f. 2 

uyarınca ziya uğratılan verginin üç katı tutarında ceza kesilebilecektir. Belirtmek 

gerekir ki, işlenen fiil nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet verilmemişse bu idari ceza 

uygulanamayacaktır. Vergi kaçakçılığı suçları için sadece hapis cezasının öngörülmüş 

olması, vergi kaybı ile ilişki içerisinde bulundurulmadığı bir sistemin tercihinin doğal 

sonucu olarak ifade edilmektedir 158 . Bu tercih nedeniyle, vergi kaybına yol açan 

davranışlar için ilave idari yaptırımlar uygulanmaktadır. 

 Vergi Usul Kanunu m. 359 uyarınca belirlenecek vergi kaçakçılığı suçunun 

cezası, Türk Ceza Kanunu m. 49 uyarınca süreli hapis cezası olarak değerlendirilecektir. 

Bu nedenle, Türk Ceza Kanunu m. 50/1 (a) bendi uyarınca vergi kaçakçılığı nedeniyle 

alınan ceza para cezasına çevrilemeyecektir159. Türk Ceza Kanunu m. 51 uyarıca da 

                                                             
156  Kızılot/ Kızılot, s. 597. 
157  Bayraklı, s. 252; Bayar, s. 135. 
158  Bayar, s. 135. 
159  Şenyüz, s. 446; Bayar, s. 136. 
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şartlarının mevcut olması halinde cezanın ertelenmesi sağlanabilinecektir. Ayrıca, Ceza 

Muhakemesi Kanunu m. 231/5’e göre hükmolunan hapis cezasının açıklanması geriye 

bırakabilecektir160. 

V. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN KOVUŞTURULMASI USULÜ 

  Ceza Muhakemesi Hukuku, kamu hukukunun bir dalı olan Muhakeme 

Hukukunun, medeni muhakeme ve idari muhakeme gibi bölümlerinden birisi olarak 

kategorize edilmektedir161. Doktrinde şekli ceza hukuku olarak değerlendirilen Ceza 

Muhakemesi Hukuku 162  geniş bir ifadeyle, ceza soruşturması ve kovuşturması 

organlarının konum, yetki, görev, organizasyon ve faaliyetlerini düzenlerken; dar bir 

ifadeyle, muhakemenin devlet eliyle yapılış usulünü düzenlemektedir. Maddi ceza 

hukuku suçlar ve yaptırımların ne olduğunu düzenlerken; ceza muhakemesi hukuku bir 

suçun varlığının nasıl araştırılacağı ve kovuşturulacağına ilişkin kuralları ve bu kurallar 

doğrultusundaki yetkili ve görevli kişi veya kurumları düzenlemektedir163.  

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinin 

(e) bendi uyarınca “Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin 

öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi”, (f) bendi uyarınca 

“Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen 

evreyi” ifade etmektedir. 

Bir fiilin suç olarak nitelendirilmesinde maddi unsur, manevi unsur ve hukuka 

aykırılık unsurlarının tamamının bulunması gereklidir. Bu unsurlardan bir tanesinin bile 

olmaması halinde, suç oluşamayacaktır. Ancak, bu unsurların var olması ile birlikte 

oluşan bir suç, her zaman cezalandırılamamaktadır. Tamamlanmış bir suçun 

cezalandırılabilmesi için, suçun unsurları dışında kalan bazı hususlar da 

aranmaktadır164. Bu hususlar, cezalandırılabilme koşulu, kişisel cezasızlık nedenleri ve 

muhakeme şartıdır. Vergi kaçakçılığı suçlarının cezalandırılabilmesinde, sadece 

muhakeme şartının arandığını görmekteyiz. 

                                                             
160  Şenyüz, s. 447.  
161  Nur Centel ve Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2013, s. 3. 
162  Ceza Muhakemesi Usulü yerine Ceza Muhakemesi Hukuku denilmesi gerektiği hakkındaki görüş için 

bkz. Veli Özer Özbek, Mehmet Nihat Kanbur, Koray Doğan vd., Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara 2012, s. 39. 

163  Yener Ünver ve Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2012, s. 1. 
164  Birtek, s. 111. 
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Vergi Usul Kanunu 359. maddesindeki kaçakçılık suçlarına ilişkin olarak, suçun 

takibi “bildirme” ve mütalaa-muvafakat” koşullarına bağlanmış bulunmaktadır. Vergi 

Usul Kanunu’nun “Bazı kaçakçılık suçlarının cezalandırılmasında usul” başlıklı 367. 

maddesi, kaçakçılık suçlarının tamamı hakkında yapılacak kovuşturmanın usulünü 

belirlemektedir165. Vergi Usul Kanunu m. 362’ de düzenlenen “vergi mahremiyetinin 

ihlali” ve m. 363’de düzenlenen “mükelleflerin özel işlemlerini yapma” suçları 

açısından m. 367’deki usul aranmamaktadır. Yani bu suçlar için 367. maddede belirtilen 

kovuşturma şartları aranmamaktadır. Sadece m. 359’daki kaçakçılık suçları ve m. 360 

gereğince bunlara iştirak edenler hakkında m. 367’deki usul uygulanacaktır166. Vergi 

Usul Kanunu m. 367’in “bazı kaçakçılık suçlarının cezalandırılmasında usul” şeklindeki 

madde başlığındaki “bazı” ifadesinin bir anlam taşımadığı ve vergi kaçakçılığı 

suçlarının tamamı için bu maddenin geçerli olduğu ifade edilmektedir167. 

Vergi Usul Kanunu m. 367/f. 1 uyarınca, Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş 

Yardımcıları yaptıkları inceleme sırasında, Vergi Usul Kanunu m. 359’daki yazılı 

suçların işlendiğini tespit etmeleri halinde tutacakları rapor değerlendirme 

komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer 

memurlar tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi 

başkanlığı veya defterdarlık tarafından Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.  

Birinci gruptaki doğrudan doğruya Cumhuriyet Savcısını haberdar edebilecek 

inceleme elemanları Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettişi Yardımcıları; ikinci grupta 

yer alan inceleme elemanları ise ilin en büyük mal memuru, vergi idaresi müdürleri, 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev 

yapanlardır. 

Birinci grupta sayılan inceleme elemanlarının vergi incelemesi esnasında suç 

işlendiğini tespit ederek durumu savcılık makamına bildirmeleri “suç duyurusu” olarak; 

ikinci grupta sayılan inceleme elemanlarının yapabilecekleri dolaylı bildirimin ise 

“yargılama koşulu” olarak kabul edildiği ifade edilmektedir 168 . Yargılama koşulu, 

yargılamaya başlanabilmesi için üçüncü bir kişi veya kurumun yargılamanın 

                                                             
165  Ok ve Gündel, s. 19. 
166  Ok ve Gündel, s. 19. 
167  Bayar, s. 154. 
168  Bayar, s. 155-156. 
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yapılmasını talep, izin veya kararının vermesi hali olarak anlaşılmaktadır169. Vergi Usul 

Kanunu m. 367 vergi kaçakçılığı suçunun kovuşturulmasını talebe bağlamıştır. Vergi 

kaçakçılığı suçları açısından Vergi Usul Kanunu m. 367 gereğince yetkilendirilmiş kişi 

ve organların talebi olmaksızın, kişilere karşı soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin 

yapılması hukuku uygun görülmemektedir170 . Konuya ilişki yerleşik kararlar da bu 

yöndedir171. 

Yargılama koşulunun bu inceleme elemanların talebine172 bağladığı ve bu koşul 

gerçekleşmediği sürece kişilerin soruşturmaya veya kovuşturmaya tabi tutulmasının 

olanaksız olduğu, bunun bir yargılama koşulu olduğu ifade edilmektedir173.  Belirtilen 

kişilerin veya makamların Cumhuriyet Savcılığı’na bildirim yapmalarının adli 

mecburiyet olduğu ve zorunluluk olduğu belirtilmektedir174 .  Aksi halde yetkili ve 

görevli kişilerin Türk Ceza Kanunu m. 279 uyarınca yaptırımla karşılaşmaları muhtemel 

olacaktır. Yargılama şartı gerçekleşmeden dava açılmışsa, mahkeme yargılama şartının 

gerçekleşmesini beklemek için durma kararı verebilir. Yargılama şartının yerine 

getirilememesi ya da mevcut olmaması halinde, soruşturma evresinde takipsizlik kararı 

verilmesi; kovuşturma evresinde ise davanın düşürülmesi kararının verilmesini 

gerekmektedir175.  

Cumhuriyet Savcısının kaçakçılık suçun işlendiğinden vergi inceleme elemanları 

veya vergi idaresi dışında doğrudan haberdar olabilmesi de mümkündür. Böyle bir 

durum olması halinde savcılık, doğrudan soruşturma yapamamaktadır. Durumdan, vergi 

idaresini haberdar ederek inceleme yapılmasını talep etmesi gerekmektedir176. Bu husus 

Vergi Usul Kanunu m. 367/f. 2’de, “359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğine sair 

suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar 

ederek inceleme yapılmasını talep eder.” şeklinde hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle 
                                                             

169  Donay, s. 65. 
170  Donay, s. 65. 
171  Y 9. C.D. T.16.01.1990, E:1990/3146, K:1991/170 numaralı kararında, Defterdarlığın mütalaası 

alınmadan Vali Yardımcısı imzalı ve Defterdarlık vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğünün ifadeli yazısıyla  
açılan davada hüküm tesisinin hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar vermiştir (Kazancı İçtihat Bankası 
E.T.: 18.05.2014). 

172  Vergi kaçakçılığı suçunun şikayete bağlı bir suç olarak değerlendirilmesi hakkında Kızılot/ Kızılot, s. 546 
vd.  

173  Donay, s. 65. 
174  Şenyüz, s.371; Bayar, s. 155. 
175  Ok ve Gündel, s. 21; Aynı doğrultuda Y 11. CD. T:19.06.2001, K:2001/5471, E:2001/6876 (Aktaran Ok 

ve Gündel,s.25.) 
176  Şenyüz, s. 373. 
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Cumhuriyet Savcısı burada Ceza Muhakemesi Kanunu m. 170 vd. maddelerdeki 

yetkisini re’sen kullanamamaktadır.  

Vergi Usul Kanunu m. 367/f. 3’de, “Kamu davasının açılması, inceleme 

neticesinin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesine talik olunur.” hükmü yer 

almaktadır. Buna göre savcılık, inceleme sonucu kendisine bildirilinceye kadar kamu 

davasıyla ilgili işlemleri bekletmek zorundadır. Soruşturma işlemlerine inceleme 

sonucuna bağlı olarak başlanabilinecektir177. 

Vergi kaçakçılığı suçunun ortaya çıkarılması vergi inceleme elemanlarının vergi 

incelemesi esnasında suçu öğrenerek tespit ettikleri Vergi Suçu Raporu’nun savcılığa 

intikali, savcılığın soruşturma evresine geçmesi açısından önem arz etmektedir. Bu 

rapor savcı açısından bir görüş niteliğinde olup savcı Vergi Suçu Raporu’na bağlı 

değildir. Raporda yer alan bilgilere ve iddialara rağmen savcının kovuşturmaya yer 

olmadığı kararı verebileceği ve Vergi Suçu Raporu’nun suçu tespit eden bir belge 

olmadığı görüşü hakimdir178. 

 Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin mutlaka tutanağa geçirilmesi 

gerekmektedir 179 . Tutanağa bağlama hususu ve yetkili kişiler Ceza Muhakemesiİ 

Kanunu m. 169’da düzenlenmiştir. Cumhuriyet Savcısı soruşturma evresinde gerekli 

görmesi halinde arama, el koyma ve tutuklama gibi işlemleri sulh ceza hakiminden talep 

edebileceği gibi suç konusunda araştırma yaparken ayrıca delil toplayabilir, keşif 

yapabilir ve bilirkişi incelemesi isteyebilir180. 

  VI. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN YARGILANMASINDA GÖREV 

 Yargılama açısından görev, belirli bir davaya o yerdeki mahkemelerden hangisi 

tarafından bakılacağının belirtilmesi olarak ifade edilmektedir181. Ceza hukukumuzda 

mahkemelerin görevlerini Ceza Muhakemesi Kanunu m. 3 gereğince kanun 

göstermektedir. 

                                                             
177  Kızılot / Kızılot, s. 548. 
178  Şenyüz, s. 370; Donay, s. 121. Aksi Görüş İçin Bekir Baykara, “Vergi Suçu Raporu ve Vergi Ceza 

Muhakemesindeki Yeri”,Vergi Dünyası , Mayıs 2004, S.273, s. 8. 
179  Doğan Soyaslan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Yetin Yayınevi, Ankara 2007, s. 243. 
180  Kızılot / Kızılot, s. 550. 
181  Baki Kuru, Ramazan Arslan ve Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara 2007, s. 

121. 
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A. Görevli Mahkeme 

 Suç teşkil eden fiillere ilişkin hüküm verilmesi, hukuk ve ceza yargısı olarak 

ikiye ayrılan adli yargının ceza yargısı kısmında bulunan ceza mahkemelerinin görevine 

girmektedir182.Vergi suçlarında da, Türk Ceza Kanunu dışında suç ve ceza ihdas eden 

diğer kanunlarda olduğu gibi, ceza mahkemeleri yetkili bulunmaktadır. Bu nedenle de 

ceza hukukunun genel prensiplerinin vergi kaçakçılığı suçları için de uygulanması 

gerekmektedir183. Türk Ceza Kanunu’nun “Özel Kanunlarla İlişki” başlıklı 5.maddesi 

gereğince, Vergi Usul Kanunu’nda suç ve cezalara ilişkin olarak düzenlenmemiş genel 

prensipler için, Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümlerine gidilecektir. 

 Vergi kaçakçılığı suçları için görevli mahkeme 5235184 sayılı “Adli Yargı İlk 

Derece Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 

Hakkında Kanun” da hüküm altına alınmıştır. 5235 sayılı kanun öncesinde, vergi 

kaçakçılığı suçlarının bazıları için asliye ceza mahkemeleri bazıları içinse ağır ceza 

mahkemeleri yetkili bulunmaktaydı. 

 5235 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonraki suçlarda ise sadece asliye ceza 

mahkemeleri görevlidir. Kanunun 10. Maddesinde sulh ceza mahkemesinin görevi,   

kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, iki yıla kadar (iki yıl dahil) 

hapis cezaları ve bunlara bağlı adlî para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adlî 

para cezalarına ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanması olarak;  

12.maddesine göre ağır ceza mahkemesinin görevi, kanunların ayrıca görevli kıldığı 

hâller saklı kalmak üzere, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan 

fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmak olarak 

belirlenmiştir. 11. maddesinde ise kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak 

üzere, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere 

asliye ceza mahkemelerince bakılacağı hükme bağlanmıştır. 14. maddesi gereğince, 

mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler 

gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde 

bulundurulacaktır.  

                                                             
182  Şenyüz, s. 364. 
183  Şenyüz, s. 363. 
184  07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
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Vergi Usul Kanunu 359. maddesindeki üç bentte düzenlenmiş olan suçların üst 

sınırları dikkate alındığında asliye ceza mahkemelerinin görev alanına girdiği 

görülecektir. Kanun, görev açısından somut değil soyut cezaya bakmaktadır. Yani 

sadece yasada öngörülen suçun üst sınırı dikkate alınmaktadır185. 

B. Vergi ve Ceza Mahkemelerinin Kararlarının Birbirine Etkisi 

 Vergi kaçakçılığı suçlarının ceza mahkemesinde belirlenecek ve hükmedilecek 

hürriyeti bağlayıcı cezasının yanı sıra bir takım farklı sonuçlar da doğurabilmesi 

ihtimali bulunmaktadır. Bu durum özellikle sanığın bilhassa vergi yükümlüsü olması ve 

işlediği fiil ile vergi ziyaına da yol açmış olması halinde kendisini göstermektedir186. 

 Vergi Usul Kanunu m. 367/ son fıkra uyarınca “Ceza mahkemesi kararları, bu 

Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi cezalarını uygulayacak makam 

ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu makam ve mercilerce 

verilecek kararlar da ceza hâkimini bağlamaz.” hükmü geçerlidir. Maddeden 

anlaşılacağı üzere, Vergi Usul Kanunu m. 344- m. 364 arasındaki veri ziyaı, usulsüzlük 

ve vergi suçları bu madde kapsamındadır. 

Doktrinde bazı yazarlar, Vergi Usul Kanunu'nun 367. maddesinin son fıkrası, ceza 

mahkemeleri ile vergi mahkemeleri kararlan arasındaki etkileşimle ilgili olmadığını, 

ceza mahkemeleri ile vergi idaresi arasındaki ilişkileri düzenlediği ifade 

etmektedirler 187 .  Bu değerlendirmenin, ceza mahkemesinin vergi mahkemesinin 

çözümünü bekletici mesele yapmasının öngörüldüğünden ortaya çıktığı ve Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nda bekletici meselenin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı 

ifade edilmektedir 188 . Ancak, vergi kaçakçılığı suçlarına ilişkin olarak  ceza 

mahkemesinden verilecek beraat veya mahkumiyet kararlarının vergi mahkemesi 

kararlarını veya idarenin işlemlerini etkilemeyeceği ifade edilmektedir189. 

                                                             
185  Donay, s. 55. 
186   Bayar, s. 162. 
187  Mustafa Akkaya, “Vergi Mahkemesi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkileşimi Üzerine Bir İnceleme”, 

AÜHF Dergisi, s. 90.(http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2000-49-01-04/AUHF-2000-
49-01-04-Akkaya.pdf. E.T.:22.04.2014) 

188   Donay, s. 78. 
189   Donay, s. 80. 
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VII. VERGİ SUÇLARINDA SUÇ TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ VE 

ZAMANAŞIMI 

Zamanaşımı hukuk literatüründe, “Yasanın belirlediği koşullarda bir zamanın 

geçmesi ile bir hak kazanma veya bir yükten kurtulma yolu.” olarak ifade 

edilmektedir 190 . Türk Ceza Kanunu, zamanaşımı ise ikili bir ayrım yaparak 

düzenlemiştir. Bunlar dava zamanaşımı ve ceza zamanaşımı’dır. Dava zamanaşımı, suç 

teşkil eden bir fiilin kovuşturulmasını yani o suça ilişkin savcılık ve kolluk işlemlerini 

engellemektedir. Ceza zamanaşımı ise, kesin veya kesinleşmiş bir karara ilişkin cezanın 

infazını veya güvenlik tedbirinin uygulanmasını engellemektedir191. Dava zamanaşımı 

Türk Ceza Kanunu m. 66 ve m. 67’de düzenlenmişken, ceza zamanaşımı Türk Ceza 

Kanunu m. 68 ve m. 69’da düzenlenmiştir.  

Vergi Kanunlarımızda düzenlenmiş üç farklı zamanaşımı süresi bulunmaktadır. 

Bu zamanaşımı süreleri; tarh zamanaşımı süresi(Vergi Usul Kanunu m. 113-114), tahsil 

zamanaşımı süresi(6183 sayılı AATUHK m. 102) ve ceza kesme zamanaşımı 

süresidir(Vergi Usul Kanunu m. 374). Bu süreler vergi borçlarına ve idari cezalarına 

ilişkindir. Vergi suçları için Vergi Usul Kanunu’nda dava ve ceza zamanaşımı süreleri 

bulunmamaktadır192. Bu nedenle, Vergi kaçakçılığı suçları hakkında Türk Ceza Kanunu 

Genel Hükümleri uygulanacaktır. Vergi kaçakçılığı suçlarında da, zamanaşımı süreleri 

önemlidir. Ancak, vergi suçların işleniş tarihlerini belirlemek, bu suçların mahiyet ve 

özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar nedeniyle bir takım zorluklar ve sorunlar 

barındırmaktadır193. 

Dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde, Türk Ceza Kanunu m. 66/f.4 

gereğince, suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı göz önünde bulundurulacaktır. 

Vergi Usul Kanunu’nun vergi suçları için öngörmüş olduğu ceza sürelerinin üst sınırları 

göz önünde bulundurulduğunda, Türk Ceza Kanunu m. 66/1-e gereğince dava 

zamanaşımı süresi sekiz yıldır. Dava zamanaşımı süresinin başlangıcı, Türk Ceza 

Kanunu m. 66/f. 6 gereğince, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs 

                                                             
190  Yılmaz, s. 1353. 
191  Öztürk ve Erdem, s. 518-519. 
192  Bekir Baykara, “Hapis Cezası Gerektiren Vergi Suçlarında Dava Zamanaşımı ve Zamanaşımının 

Başlangıcı”, Teorik ve Pratik Yönleriyle Vergi ve Vergi Ceza Hukuku, HUD Yayınları, İstanbul 2008, s. 
421. 

193  Ok ve Gündel, s. 71. 
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halinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin 

gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden itibaren işlemeye 

başlamaktadır ve kesin hükümle sona ermektedir. Zamanaşımın durması ve kesilmesi 

bakımından Türk Ceza Kanunu m. 66, m. 67 ve m. 72 dikkate alınacaktır. 

Vergi kaçakçılığı suçları açısından suçun işlendiği tarih, fiillere göre farklılık 

göstermektedir. Vergi Usul Kanunu m. 359/(a) bendi kapsamındaki fiillerden, hesap ve 

muhasebe hilesi yapmak, ilgisiz kişiler adına hesap açmak ve hesap ve işlemleri başka 

defter, belge veya kayıt ortamlarına kayıt etme fiilleri açısından suç tarihi, bu fiillerin 

işlendiği tarih; defter, kayıt ve belgeleri tahrif etme veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

belge düzenleme fiillerinde suç tarihi, tahrifatın yapıldığı ya da belgenin düzenlendiği 

tarih olarak ifade edilmektedir194. 

Vergi Usul Kanunu m. 359/(b) bendindeki, defter, kayıt ve belgeleri yok etme 

veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma suç tarihi fiilin 

işlendiği tarih;  belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak 

düzenleme suçunda ise belgenin düzenlendiği tarih suç tarihidir. Aynı türden fiillerin  

(aynı bendeki sayılan fiiller) tek bir takvim yılı içerisinde birden fazla gerçekleştirilmesi 

halinde zincirleme suç hükümleri uygulanmaktadır. Farklı takvim yıllarında işlenmesi 

halinde ise fiiller ayrı ayrı suç olarak kabul edileceği ve gerçek içtima uygulanacağı 

ifade edilmektedir195. 

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ve sahte belge kullanma suçlarında, vergi 

ziyaı suçun unsuru olmaktan çıkarılmış bulunmasına rağmen, Yargıtay’ın sanık ile ilgili 

vergi incelemesinin hangi türdeki vergi açısından yapıldığına baktığı ve suç tarihinin 

belirlenmesinin buna göre yapılması gerektiğini kabul ettiği belirtilmektedir196. 

                                                             
194  Yunus Şengöz, “Vergi Ceza Hukukunda Kaçakçılık Suçunun Suç Tarihi, Dava Zamanaşımı Süresi ve 

Başlangıcı”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008 (Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi), Yıl 31, Sayı:233, s. 
233. ; Gündüz ve Gültaş, s. 323. 

195  Gündüz ve Gültaş , s .324; Yargıtay’ın vermiş olduğu kararda; Sanığın temin ettiği 8.2.1994 ve 18.2.1994 
tarihli sahte faturalarla Katma Değer Vergisi yanında Kurumlar Vergisi ziyana da neden olduğu kabul 
edilmesine göre, Kurumlar Vergisi Kanununun 21, 28 ve 29. maddeleri uyarınca, suç tarihinin, verginin 
tarhı için kanunda belirlenen sürenin sonu olan 1.5.1995 olduğu gözetilerek hüküm tesisinin gerektiği 
belirtilmiştir, Y 11. CD, T:31.01.2001, E:2000/5999, K:2001/570 (Kazancı İçtihat Bankası 
E.T.:29.04.2014). 

196  Gündüz ve Gültaş, s. 324. 
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Vergi kanunlarındaki beyanname verme sürelerinin bittiği tarih esas alınarak 

yapılan bu suç tarihi hesaplama yönteminde197, beyanname verme sürelerindeki kanuni 

değişiklikler nedeniyle, değişiklik tarihleri esas alınarak suç tarihlerinin saptanması 

gerekmektedir. 

Kullanma suçlarında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na dayanan bir 

vergilendirmeye ilişkin duruma yönelik muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge veya sahte 

belge kullanılıyorsa; suç tarihi, 01.01.2004 tarihine kadarki dönemde, Gelir Vergisi 

Beyannamesinin verildiği tarih olan Mart ayının son gününü izleyen gün yani 1 Nisan 

olarak kabul edilmektedir. 01.01.2004–04.04.2007 tarihleri arasındaki beyannamelerin, 

vergiyi gerçekleştiren olayın vukuu bulduğu yılı takip eden yılın Mart ayının on beşinci 

günü akşamına kadar verilmesi gerektiğinden; suç tarihi izleyen Mart ayının on altıncı 

günü olacaktır. 04.04.2007 tarihi sonrasındaki beyannameler, vergiyi gerçekleştiren 

olayın vukuu bulduğu yılı takip eden yılın Mart ayının yirmi beşinci günü akşamına 

kadar verilmesi gerektiğinden; suç tarihi izleyen Mart ayının yirmi altıncı günü 

olacaktır. Örneğin, 25.06.2012 tarihli gelir vergisi kazancına yönelik olarak düzenlenen 

bir sahte faturanın kullanımı halinde suç tarihi 26.04.2013 olarak kabul edilmelidir.  

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na dayanan bir vergilendirmeye ilişkin 

yanıltıcı belge veya sahte belge kullanılıyorsa; 01.01.2004’e kadarki dönem için suç 

tarihi, eski 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu m. 21 hükmü gereğince, hesap 

döneminin kapandığı aydan sonraki dördüncü ay içinde verileceğinden 1 Mayıs günü 

kabul edilecektir. 01.01.2004 – 01.01.2006 tarihleri arasındaki dönemde, dördüncü ayın 

15.günü akşamına kadar şeklinde değiştirildiğinden suç tarihi 16 Nisan olarak kabul 

edilecektir. 01.01.2006 tarihi sonrasındaki dönemde, 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi 

Kanunu beyanname verme süresini dördüncü ayın birinci gününden başlayarak yirmi 

beşinci günü akşamına kadar verileceği hükmünü getirdiğinden suç tarihi 26 Nisan 

olarak kabul edilecektir. Örneğin, 11.03.2011 tarihinde düzenlenmiş ve Kurumlar 

Vergisi kazancına ilişkin olarak kullanılmış bir muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge için 

suç tarihi, 26.04.2012 olarak belirlenir.  

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 39 uyarınca, vergilendirme 

dönemleri üçer aylık dönemler halinde düzenlenmiştir. Maliye Bakanlığına bu süreyi bir 

                                                             
197  Detaylı bilgi için bkz.Gündüz ve Gültaş ,s. 325 vd. 
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ay olarak düzenleyebilme yetkisine sahiptir. Günümüzde vergilendirme dönemleri birer 

aylık olarak belirlenmiştir.  

“Beyanname verme zamanı” başlıklı 41. maddesindeki sürelerde kanuni 

değişiklikler yapılması nedeniyle değişiklik tarihleri esas alınarak beyanname verme 

süresinin incelenmesi gerekmektedir. Buna göre;  01.01.2004 tarihine kadar verilmesi 

gereken Katma Değer Vergisi Kanunu Beyannameleri, vergilendirme dönemini takip 

eden ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar verilmelidir. Burada kullanma açısından 

suç tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günüdür. 01.01.2004 – 

04.04.2007 tarihleri arasında verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Kanunu 

Beyannameleri, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar 

verilmelidir. Burada kullanma açısından suç tarihi vergilendirme dönemini takip eden 

ayın yirmi birinci günüdür. 04.04.2007 tarihinden sonraki bir döneme ait verilmesi 

gereken Katma Değer Vergisi Kanunu Beyannameleri, vergilendirme dönemini takip 

eden ayın yirmi dördüncü akşamına kadar verilmelidir. Burada kullanma açısından suç 

tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi beşinci günüdür198. 

Bir diğer husus da muhtasar beyanname veren yükümlülerin bu belgeleri 

kullanmaları halinde, suç tarihinin tespitine ilişkindir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

m. 98, stopaj gelir vergisi açısından beyanname verme süresini düzenlemiştir. Stopaja 

ilişkin bildirimleri içeren beyannamelerin aylık verilmesi gerekmektedir. 01.01.2004-

04.04.2007 tarihleri arasında izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar olan 

beyanname verme süresinin geçerli olduğu dönemde, suç işleme tarihi izleyen ayın 

yirmi birinci günüdür. 04.04.2007 tarihi sonrasında, her bir ay için izleyen ayın yirmi 

üçüncü günü akşamına kadar beyannamenin verilmesi gerekmektedir. Buradaki 

vergilendirmeye ilişkin yapılan kullanma fiillerinde suç tarihi ise beyannamenin 

verilmesi gereken ayın yirmi dördüncü günü olacaktır. Gelir Vergisi Kanunu m. 98/f. 

3’de istisnai olarak on ya da daha az işçi çalıştıran yükümlüler için beyanname verme 

süreleri aylık olarak değil, üçer aylık dönemlere bağlanmıştır. Buna göre de suç tarihi, 

Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim ayları arasından ilgili ayın yirmi dördüncü olacaktır199. 

                                                             
198  Gündüz ve Gültaş, s. 326-327. 
199  Gündüz ve Gültaş, s. 328. 
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Yanıltıcı veya sahte belge kullanımı açısından beyannamelerin verileceği son 

tarihten sonraki günün suç tarihi olarak kabul edilmesinin sebebi, neticenin gerçekleşme 

anının bu tarih olarak kabul edilmesindendir. Kişinin, kullanma suçuna ilişkin 

hareketinin neticesi gerçekleşmeden geri alabilmesi için beyannamenin verileceği son 

tarihe kadar vakti ve fırsatı bulunmaktadır. Ancak, beyanname verildikten sonra artık 

netice gerçekleşmiştir ve suç tamamlanmıştır. Bu durumda kişi ceza almamak ve suçun 

etkilerinden minimum seviyede etkilenmek istiyorsa Vergi Usul Kanunu m. 371 deki 

pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirmelidir. Bu sayede 

Vergi Usul Kanunu m. 359 gereğince hakkında hapis cezası uygulanmayacaktır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA TUTULAN DEFTER, KAYIT VE BELGELER 

 Vergi hukukunda mükellefin yapması gereken bir takım ödevler bulunmaktadır. 

Bu ödevler mükellefin kanuni bir zorunluluk olarak yerine getirmesi gereken ve yerine 

getirmemesi halinde bir takım müeyyidelerle karşılaşacağı ödevlerdir. Mükellefin en 

önemli ödevi maddi bir yükümlülük olan vergi borcunu ödemesidir. Bu maddi ödevinin 

haricinde, mükellefe yüklenmiş şekli yükümlülükler de bulunmaktadır. Şekli ödev veya 

yükümlülükler, özellikle sürekli mükellefiyet gerektiren gelir, kurumlar ve harcama 

vergileri gibi vergilerde önem kazanmaktadır. Bunun sebebi, bu tür vergilerde mükellef 

ile vergi dairesi arasında sürekli bir ilişkinin ve bu ilişkiye dayalı vergilendirme 

işlemlerinin mevcut olmasıdır200. 

 Defter tutma, kayıt ve belge düzenlenmesi, bunların muhafaza edilmesi ve 

ibrazı, mükellefe yüklenmiş şekli ödevlerdendir. Vergi Usul Kanunu m. 171 vd. 

maddeleri defter tutma ödevine ilişkin; Vergi Usul Kanunu m. 227 vd. maddelerde 

belge ve kayıtlara ilişkin düzenlemeleri içermektedir. 

 Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde belirtilen kaçakçılık suçlarının oluşturan 

fiillerin, yine aynı maddenin a ve b bentlerinde belirtildiği üzere, vergi kanunlarına göre 

tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan defterler, kayıtlar ya 

da belgelere ilişkin olmaları gerekmektedir. Vergi kanunlarında düzenlenmeyen bir 

defter, kayıt ya da belgeye ilişkin yapılacak fiiller vergi kaçakçığı suçuna yönelik fiiller 

olarak kabul edilemez. Bu durum suçun maddi unsuruna kanun koyucu tarafından 

bağlanmıştır. Örneğin, bir kira kontratı ya da bir iş sözleşmesi üzerinde yapılacak fiiller, 

Vergi Usul Kanunu m. 359 kapsamında değerlendirilemeyecektir.  

                                                             
200  Kamil Mutluer, Vergi Hukuku, Turhan Kitapevi, Ankara 2011, s. 65. 
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 Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde vergi kaçakçılığı, seçimlik hareketli bir suç 

olarak düzenlenmiştir. Ancak,  seçimlik davranışların suç olabilmesi için, kanun koyucu 

tarafından anılan defter, kayıt ve belgelere ilişkin olması gereklidir. Bu düzenleme, bir 

ön şart olarak değerlendirilmektedir201. Bu nedenle maddede sayılan suçların maddi 

unsuru olarak değerlendirilmesi gereken ve olmaması halinde suçun gerçekleşmesini 

engelleyen vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz 

mecburiyeti bulunan defterleri, kayıtları ya da belgeleri detaylı bir şekilde incelemek 

gerekmektedir.  

I. VERGİ HUKUKUMUZDA TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER 

 Vergi sisteminin düzenli ve sağlıklı işleyebilmesi için, kanun koyucu bir takım 

şekli ödevlerin yapılmasını isteyebilmektedir. Defter tutma ödevi de bu şekli ödevlerden 

bir tanesidir. Türk Vergi Sistemi, vergiyi doğuran olayın belgelendirilmesi ve 

düzenlenen bu belgelerin kanunun öngördüğü süre içerisinde belirli defterlere 

kaydedilmesi esasına dayanmaktadır202. 

 Ekonomik hayatı düzenleyen çeşitli kanunlar, ekonomik faaliyetlerle uğraşan 

taraflara, kayıtlarını ve işlemlerini defterlerde izleme zorunluluğu getirmektedir 203 . 

Defter tutma yükümlülüğü sadece Vergi Usul Kanunu ile düzenleme altına 

alınmamıştır. Özellikle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda da defter tutma 

yükümlülüğü ve defter tutarken uyulması gereken hususlarda da paralel düzenlemeler 

yer almaktadır. Ancak, amaçları yönünden iki kanun düzenlemesi birbirinden 

ayrılmaktadır 204 . Türk Ticaret Kanunu sadece tacir ve ticari işletme şeklinde vergi 

mükelleflerini ilgilendirirken; Vergi Usul Kanunu tüm mükelleflere yönelik 

yükümlülükleri düzenlemektedir205.  

 Defter tutma ödevinin mükellefe yüklenmesinin amacını belirten “maksat” 

başlıklı Vergi Usul Kanunu 171. maddesinde, mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye 

ve hesap durumunu tespit etmek; vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit 

                                                             
201  Bayar, s. 82. 
202  Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2012, s. 386. 
203  Gürol Ürel, Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2012, s. 313. 
204  Karakoç, s. 387. 
205  Vergi Usul Kanunu’nda defter tutma ve ibraz yükümlülüğüne ilişkin yaptırımlar bulunduğu gibi, Türk 

Ticaret Kanunu’nda da idari para cezası yaptırımı öngörülmektedir. Türk Ticaret Kanunu 562. maddesi 
uyarınca bu yükümlülüklere uymayan tacirlere idari para cezası uygulanabilinecektir. 
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etmek; vergi ile ilgili muameleleri belli etmek; mükellefin vergi karsısındaki durumunu 

hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek; mükellefin hesap ve kayıtlarının 

yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını denetleyebilmek amacıyla 

bu yükümlülüğün getirildiği belirtilmektedir. Maddede sayılan ilk dört amaç, mükellefe 

yönelik ve defter tutan mükelleflerin vergilendirme ile ilgili durumlarını defterler 

üzerinde denetlemeye yönelik iken; beşinci amaç, mükellefe yönelik değildir. 

Mükellefle işlem yapan ve ilişkide bulunanlara yöneliktir. Mükellefin tutmuş olduğu 

defterlerin denetlenmesi esnasında, başka mükelleflerle olan işlemlerini, onların kayıt 

ve hesaplarına göre incelemeye “karşıt inceleme” denilmektedir. Beşinci amaçla karşıt 

inceleme yapılabilmesi de hedeflenmektedir 206 . Mükelleflerin tutacakları defterlerin 

Vergi Usul Kanunu m. 171’de sayılan bu amaçları karşılamaması halinde, başka bir 

deyişle mükellefin defterlerinin doğru bir vergi incelemesine imkân vermeyecek 

derecede noksan, karışık ve usulsüz olması dolayısıyla ihticaca salih bulunmaması 

(hukuken delil değeri taşımaması) halinde, Vergi Usul Kanunu m. 30/ f. 2-b. 4 uyarınca 

re’sen vergi tarhına neden olunacaktır207.  

 A. Defter Tutmak Zorunda Olan Mükellefler 

 Defter tutma yükümlülüğü bulunan mükellefler Vergi Usul Kanunu m. 172’de 

belirtilmiştir. Bu yükümlülükten istisna tutulanlar ise Vergi Usul Kanunu m. 173’de 

belirtilmektedir.  Buna göre defter tutma yükümlülüğü bulunanlar, ticaret ve sanat 

erbapları; ticaret şirketleri; iktisadi kamu müesseseleri; dernek ve vakıflara ait iktisadi 

işletmeler; serbest meslek erbapları ve çiftçilerdir. İktisadi kamu müesseseleriyle dernek 

ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, defter tutma yükümlülükleri bakımından tüccarların 

tabi oldukları hükümlere tabi oldukları da Vergi Usul Kanunu m. 172’ de 

belirtilmektedir. 

 Vergi Usul Kanunu 173. maddesinde belirtilen defter tutmak zorunda 

olmayanlar,  Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan 

çiftçiler; Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tespit edilenler; Kurumlar 

vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri ile Dernek ve vakıflara ait iktisadi 

işletmelerdir. Aynı maddenin son fıkrası uyarınca, defter tutma yükümlülüğü 

                                                             
206  Mehmet Arslan, Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2006, s. 127; Kaneti, s. 179. 
207  Ürel, s. 313. 
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bulunmayan bu gerçek veya tüzel kişiler, gelir veya kurumlar vergileri dışındaki 

vergilerin yükümlüleri olmaları halinde, bu vergiler açısından defter tutma 

yükümlülükleri bulunacaktır. 

 B. Defter Tutma Ödevinin Başlangıcı, Hesap Dönemi Esası ve Defter Tutma 

 Ödevinin Sona Ermesi 

 Vergi Usul Kanunu m. 172’de sayılan, defter tutma yükümlüsü olabilecek 

sıfatların kazanılmasıyla defter tutma yükümlülüğü başlamaktadır. Vergi Usul 

Kanunu’nda, defter tutma yükümlülüğünün başlaması açısından, mükellefiyetin 

başlangıcı olan “işe başlama” esası kabul edilmektedir. Bu nedenle, vergiyi doğuran 

işlemleri gerçekleştirmeye başladıkları andan itibaren, Vergi Usul Kanunu m. 172’de 

sayılan sıfatlara haiz mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri başlamış olmaktadır. 

Defter tutmanın başlangıcı bakımından önemli olan husus, mükellefin işe başlama 

tarihidir208. 

 İşe başlamış olan bir mükellefin, Vergi Usul Kanunu m.153 uyarınca işe 

başladığını bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunu m.219/ a bendi, 

defter tutma yükümlülüğü bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlemleri on 

gün içersinde ilgili deftere kaydetmelerini zorunlu kılmaktadır. 

 Hukuken Vergi Usul Kanunu m. 172’de sayılan mükellef sıfatlarını kazanmadığı 

halde, fiili olarak bu tarz mükelleflerin yapmış olduğu muamelelerle uğraşan bir kimse 

için, defter tutma yükümlülüğünün209 ne zaman başlayacağı hususu tartışmalıdır. Vergi 

Usul Kanunu m. 220 ve 221 gereğince, defterlerin tasdik zorunluluğu bulunmaktadır. 

Hukuken geçerli bir defter sistemi, bu defterlerin önceden noter tarafından tasdiki ile 

mümkündür. Mükellef, noter tarafından tasdiki yapılmış defterlere kayıt yapabilir. 

Noterler, mükellefin defterlerini tasdik ederken, mükellefin sıfatını, sicil kayıtlarını ve 

kayıtlı olduğu vergi dairesini dikkate almaktadır. Bu nedenle, vergilendirilecek bir 

muameleyi gerçekleştirerek vergi mükellefi olan bir kişinin noter tarafından 

                                                             
208  Karakoç, s. 388. 
209  D 3. D. T.19.12.1989, E. 1989/1488, K. 1989/2863 sayılı kararında, “Müteahhitlik faaliyeti yanında 

mimar-mühendis olarak serbest meslek faaliyetinde de bulunulduğu halde, işletme defterinin yanında 
serbest meslek kazanç defterinin de tutma mecburiyeti bulunan mükellefin serbest meslek kazancını 
işletme defterine hasılat olarak yazması onun vergi kanunlarının şekle ve usule aykırı davranışını ortadan 
kaldırmayacağı ve usulsüzlük cezası gerektirdiği” kararına varmıştır (Kazancı İçtihat Bankası E.T. 
25.02.2014). 
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defterlerinin tasdik edilememiş olması, usulüne uygun şekilde defter tutulmasını 

engelleyeceği ifade edilmektedir 210. 

 Mükelleflerin tutacakları defterler, Vergi Usul Kanunu m. 174 uyarınca hesap 

dönemi esasına göre tutulmaktadır. Hesap dönemleri normal olarak takvim yılıdır. 

Yaptıkları işin mahiyeti veya çalışma faaliyetlerinin özellikleri nedeniyle takvim yılı 

dönemini uygun olmayanlara, müracaatları üzerine Maliye Bakanlığı’nca 12 şer aylık 

özel hesap dönemleri belirlenebilir. Defterlere yapılacak kayıtlar belirlenen her hesap 

dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır.  

 Vergi Usul Kanunu m. 174 gereğince, yeniden işe başlama veya işi bırakma 

hallerinde, hesap dönemi içinde bir yıldan eksik olan faaliyet süresi, hesap dönemi 

sayılmaktadır. Hesap dönemi, ister takvim yılı isterse özel dönem olsun normal olarak 

bir yıllık devreyi kapsamaktadır. Eksik olan faaliyet süresi ise kıst hesap dönemi olarak 

ifade dilmektedir211. Son fıkra gereğince, özel hesap dönemi tayin edilenlerin ticari ve 

zirai kazançları, hesap dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sayılılacaktır. 

 Mükelleflerin işi bırakmasıyla defter tutma yükümlülüğü de sona ermektedir. İşi 

bırakmayı bildirme de Vergi Usul Kanunu  m.160 gereğince, mükellefin 

yükümlülüklerinden bir tanesidir. Vergi Usul Kanunu m. 161 işi bırakmayı, vergiye tabi 

olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi olarak 

tanımlamaktadır. Bu husus gerçek kişiler hakkında işi bırakmaya ilişkin bir 

düzenlemedir. Tüzel kişiler için işi bırakma ise, Vergi Usul Kanunu m. 162 gereğince 

tüzel kişilerde mükellefiyet vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar 

sürmektedir. Bu nedenle, tüzel kişilerde kişiliğin sona ereceği tasfiye ya da iflas kararı 

verilip malların paylaştırılıp bitirildiği ana kadar yükümlülük devam etmektedir. Vergi 

Usul Kanunu m. 162/2  gereğince bildirim görevleri de bulunmaktadır. 

 C. Defter Tutulmasındaki Muhasebe Usulü ve Kayıt Düzenine İlişkin 

İlkeler 

 Vergi Usul Kanunu, mükelleflere muhasebe usulünü seçme konusunda tam bir 

serbestlik tanımaktadır. Muhasebe usulünü seçmekte serbestlik başlıklı Vergi Usul 
                                                             

210  Karakoç, s. 389. 
211  Yılmaz Özbalcı, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara 2012,s. 483; Ürel, 

s. 321. 
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Kanunu 175. maddesi, mükelleflerin kanunda belirtilen amaç ve esaslara uyamak 

koşuluyla, deflerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri 

usulde ve tarzda tanzim etmekte serbest oldukaları belirtilmektedir. Ancak, aynı 

maddede Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Maliye Bakanlığı’na verilen, muhasebe 

standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve 

esasları tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibariyle uygulatmaya 

ve buna ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye ilşkin verilen yetki nedeniyle; kanunun 

tanımış olduğu serbestlik büyük bir ölçüde ortadan kalkmıştır 212 . Kanunun vermiş 

olduğu yetkiyi kullanan Maliye Bakanlığı’nca 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliği213 çıkarılmıştır. 1 Ocak 1994’te yürürlüğe konulan tek düzen 

muhasebe sistemi ile,  mükelleflerin uymaları gereken muhasebe sistemi belirli ve 

yeknesak bir hâl kazanmıştır. 

 Defter tutan mükelleflerin, defter tutuma esnasında hangi ilkelere uymaları 

gerektiği Vergi Usul Kanunu 175. ve 215-219. maddelerinde düzenlenmiştir. Bunun 

haricinde kayıt düzenine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu’nda ve muhasebe sistemi 

uygulama genel tebliğinde de düzenlemeler yer almaktadır. Defterler, vergiyi doğuran 

olay açısından delil niteliği taşımaktadır. Ancak, defterlerin delil niteliği taşıyabilmesi, 

gerçekleri yansıtacak şekilde usulüne uygun bir şekilde tutulmuş olmasına bağlıdır. 

Defterlerin, tacirlerin birbirleri arasındaki ilişkilerde lehe veya aleyhe delil olma 

niteliklerine yönelik şartlar ise Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir214. 

 Vergi Usul Kanunu m. 215 uyarınca, defter ve kayıtların Türkçe tutulması 

zorunludur. Defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilmesi, Türkçe kayıtların 

bulunması halinde mümkündür. Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanımı 

mecburidir. Bunun tek istisnası, yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerdir. 

Bu belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmamaktadır. Belgeler, Türk 

parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Vergi 

Usul Kanunu m. 216 uyarınca, defterler mürekkeple veya makine ile yazılabilir. Kopya 

kağıdı kullanılması ve ıstampa ve sair damga aletleriyle kopya edilmesi mümkündür. 
                                                             

212  Oktar, s. 232. 
213  1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 26/12/1992 tarihli 21447 Mük. Sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanmıştır. 
214  Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce ve Adnan Gerçek, Vergi Hukuku Genel Hükümler, Ekin Kitapevi, Bursa 

2014, s. 112. 
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Kurşun kalem kullanımına, defterlerde hesap kapatılıncaya kadar sadece geçici 

toplamalarda izin verilmiştir. Bunun sebebi, mükellefin değiştirme ihtimallerini en aza 

indirme olarak değerlendirilebilir.  

 Defter ve kayıtlara rakam ve  yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler, Vergi 

Usul Kanunu m. 217 gereğince ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilerek, 

üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle 

yapılır. Yevmiye defterinde yapılan  yanlışlar ise,  ancak  muhasebe kurallarına göre 

düzeltilebilecektir. Aynı maddede, defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya 

silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmenin yasak olduğu belirtilmiştir. Belirtilen bu 

yasağa uyulmaması hali, Vergi Usul Kanunu m. 359/ a bendi gereğince yaptırıma 

bağlanmıştır.  

 Vergi Usul Kanunu m. 218’ deki düzenleme gereğince, defterlerde kayıtlar 

arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamayacak ve 

atlanamayacaktır. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamayacağı ve tasdikli 

sıralanan yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamayacağı ve bunlar yırtılamayacağı 

belirtilmiştir. Buna ilişkin yaptırım ise, Vergi Usul Kanunu m. 359/ b bendinde 

düzenlenmiştir. 

 Vergi Usul Kanunu’nun kayıt zamanı başlıklı 219. maddesine göre, mükellefler 

işlemleri defterlere zamanında kaydetmekle yükümlüdür. İşlemlerin, işin hacmine ve 

gereğine uygun olarak muhasebenin düzen ve açıklığını bozmayacak bir zaman zarfında 

kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmemesi gerekmektedir. 

Aynı maddenin (b) bendi uyarınca, kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, 

primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara 

dayanarak yürüten  iş yerlerinde, işlemlerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi 

hükmünde sayılmaktadır. Ancak bu kayıtlar, söz konusu işlemlere ilişkin esas defterlere 

kırk beş günden daha geç kaydedilemeyecektir. Bazı mükellefler ise, gerçekleştirdikleri 

işlemleri günü gününe defterlere kaydetmek zorundadır. Vergi Usul Kanunu m. 219/ c 

bendi günlük kasa, günlük, perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek 

kazanç defterine işlemler günü gününe kaydedilmek zorundadır. 
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 D. Tasdik Zorunluluğu 

 Kelime anlamı olarak “doğrulama veya onaylama” anlamlarına gelen215tasdik, 

mükelleflerin tutmakla yükümlü oldukları defterlerin kanun tarafından yetkili kılınmış 

kişilerce kanunda belirtilen usullere uygun bir biçimde görülerek onaylanmasıdır. 

Defterlerin,  Vergi Usul Kanunu’na uygun bir biçimde tutulabilmesi için tasdik edilmiş 

olmaları gereklidir. Tasdik de mükellef açısından, defter tutma yükümlülüğüne 

bağlanmış şekli bir yükümlülüktür. 

 Tasdik zorunluluğu ve tasdik yapılmasına ilişkin hükümler, Vergi Usul Kanunu 

220 - 226. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu m. 220’de belirtildiği 

üzere, tutulması zorunlu olan tüm defterlerin tasdik edilmesi de zorunludur. Bu 

defterler, yevmiye ve envanter defterleri; işletme defteri; çiftçi işletme defteri; imalat ve 

istihsal vergisi defterleri ve basit istihsal vergisi defteri; nakliyat vergisi defteri; yabancı 

nakliyat kurumlarının hasılat defteri; serbest meslek kazanç defteri ve Vergi Usul 

Kanunu’nca izin verilerek bu defterler yerine kullanılabilen defterlerdir.  

 Kanun, bu defterlerin belirtilen süreler içerisinde tasdik ettirilmesini gerekli 

kılmaktadır. Mevcut işlerine devam etmekte olan mükellefler defterleri, kullanılacağı 

yıldan önce gelen son ayda; hesap dönemleri yapmış oldukları müracaat üzerine Maliye 

Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterlerin kullanılacağı hesap döneminden önce 

gelen son ayda; yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete 

girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; 

vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde; 

tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter 

kullanmaya mecbur olanlar ise bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirmek 

zorundadırlar (Vergi Usul Kanunu m. 221). Defterlerini ertesi yılda da kullanmak 

isteyenler ise Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenlerse bu 

dönemin ilk ayı içinde, defter tasdikini yeniletmek zorundadırlar216(Vergi Usul Kanunu 

m. 222).  

                                                             
215  Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option =com_ bts&view =bts 

&kategori1=veritbn&kelimesec=304195, E.T.: 19.05.2014. 
216  Bu durumda yapılan yenileme tasdikine “ara tasdiki” de denilmektedir. Aynı yönde Oktar, s. 247. 
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 Sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde yaptırılacak tasdikler yasal süresinde 

sayılarak geçerli kabul edilmektedir. Ancak ikinci derece usulsüzlük cezası kişiye 

uygulanmaktadır.Defterler belirtilen bu süreler içerinde tasdik ettirilmez ise, Vergi Usul 

Kanunu m. 352 uyarınca usulsüzlük cezası veya şartları mevcutsa Vergi Usul Kanunu 

m. 344 uyarınca vergi ziyaı cezası uygulanabilmektedir. 

 Defterler, iş yerinin, iş yeri bulunmayanlar için ikametgâhın bulunduğu yerdeki 

noterler tarafından; menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acenteler için borsa 

komiserliği tarafından tasdik olunur. Anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, 

şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından defterler 

tasdik edilebilir. Tasdik makamı, Vergi Usul Kanunu’na göre tasdike getirilen defterleri, 

sosyal güvenlik ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik 

edecektir (Vergi Usul Kanunu m.223). Kanunda belirtilen bu tasdik makamlarının, 

tasdik ettikleri defterlere ilişkin bilgileri tarih sırasına göre sıralı bir biçimde üçer aylı 

bordrolara yazarak, en geç bir ay içerisinde bulundukları yerin en büyük mal memuruna 

tevdi etmeleri gerekmektedir. Bildirilmesi zorunlu bilgiler, defterin tasdik numarası ve 

tarihi; defter sahibinin adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi; işi veya 

mesleği; defterin türü ve defterin hangi yıl için tasdik edildiğidir (Vergi Usul Kanunu 

m. 226).  

 Tasdik makamları, tasdik yaptıkları defterlerin ilk sayfalarına tasdik şerhi 

yazmaları gerekmektedir. Tasdik şerhinde, defter sahibinin gerçek kişiyse soyadı ve adı, 

tüzel kişiyse unvanı; iş adresi; iş veya mesleğin türü; defterin türü; defterin kaç sayfadan 

ibaret olduğu; defterin kullanılacağı hesap dönemi; defter sahibinin bağlı olduğu vergi 

dairesi; tasdik tarihi; tasdik numarası ve tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzası 

bulunmak zorundadır(Vergi Usul Kanunu m.224). Defterlerin tasdik şeklini düzenleyen 

Vergi Usul Kanunu 225. maddesine göre, ciltli defterlerin tasdiki esnasında, sayfalarının 

sıra numarasının birbirini izlediği kontrol edilerek, defterin her bir sayfası tasdik 

makamının resmi mührü ile mühürlenir. Müteharrik yapraklı 217  yevmiye defteri 

kullanmasına izin verilen müesseseler, bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri 

sayıda yaprağı tasdik ettirmek zorundadırlar. Bu defterler daha çok kayıtların bir 

                                                             
217  Müteharrik yapraklı yevmiye defteri, bilgisayar yazıcısından alınan, kenarları delikli, birbirine ekli 

devamlı sayfalar halindeki yevmiye defterleridir. 
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makinede veya bilgisayar yazıcısında bastırıldığı durumlarda kullanılmaktadır 218 . 

Tasdikli yapraklar biterse, kullanılacak yeni yaprakların da tasdik edilmesi zorunludur. 

Sayfa numaraları tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takip edecek şekilde 

sıralanmalıdır. Tasdik makamı, ilave yaprakların sayısını ilk tasdik şerhinin altına 

kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder. 

 E. Mükelleflerin Tutması Gereken Defterler 

 Mükelleflerin tutması gereken defterler, mükellefiyet türlerine göre Vergi Usul 

Kanunu 176 – 214. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanunda belirtilen defterler, 

yapılan bu tasnif dahilinde birbirlerinden ayrılmakta ve farklılıklar göstermektedir. Bu 

nedenle kanunda belirtilen sıralama esas alınarak mükelleflerin tutmaları gereken 

defterler ayrı ayrı incelenmelidir.  

 1. Ticari Kazanç ve Kurum Kazancı Sahiplerinin Tutması Gereken 

Defterler 

 Ticari kazanç sahipleri ve kurumlar defter tutma yükümlülüğü bakımından, 

Vergi Usul Kanunu m. 176 uyarınca iki sınıfa ayrılmışlardır. Kanunda tüccar sınıfları 

olarak nitelendirilen bu ayrıma göre, I. sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre; II. sınıf 

tüccarlar ise işletme hesabı esasına göre defter tutmakla yükümlüdür. 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu 18. maddesinde ve Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’nın ortaklaşa yayınladığı Ticari Defterlere İlişkin Tebliği 219 ’nin 4. 

maddesinde de paralel bir düzenleme yer almakta ve tacirlere defter tutma yükümlülüğü 

getirilmektedir. Ticari defterlerle ilgili hükümler, Türk Ticaret Kanununun 1. Kitabının 

beşinci kısmında 64 vd. maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. İlgili maddelerde, 

ticari defterlerin tutulması yükümlülüğü, hangi defterlerin tutulacağı, defterlerin nasıl 

tutulacağı, envanterin, bilançoların, finansal tabloların çıkarılması, düzenleme ve 

değerleme ilkeleri, defterlerin saklanılması, ibrazı, suret alınması, teslimi, incelenmesi 

                                                             
218  Ürel, s. 330. 
219  Ticari İşlere İlişkin Tebliğ 19.12.2012 tarih, 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
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ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun 220  yer 

almaktadır221. 

  Sınıf ayrımının esasında, yükümlülerin hukuki yapıları ve iş hacimleri dikkate 

alınmaktadır. Mükelleflere, gönüllü olarak sınıf değiştirerek birinci sınıfa geçme hakkı 

da tanınmıştır222. Ayrıca Vergi Usul Kanunu m. 179 ve m. 180 deki durumların varlığı 

halinde de sınıf değiştirme söz konusu olabilmektedir. 

 Tacir olan kişilerin ticari defter tutmak yükümlülüğü bulunmaktadır (Türk 

Ticaret Kanunu m.18/ f. 1; m. 64/ f. 1). Tacirin birden fazla işletmesi varsa her bir 

işletme için ayrı defter tutması gerekmektedir. Bir ticari işletme açmış gibi işlemlerde 

bulunan ve iyi niyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olan mükelleflerin de, 

defter tutmakla yükümlü olduğu kabul edilmektedir. Tacir gibi sorumlu olan kişi Türk 

Ticaret Kanunu m. 12/ f. 3 gereğince, sadece tacir olmanın külfetlerine maruz kalacak 

ve nimetlerinden asla yaralanamayacaktır. Defter tutma da tacirlere yüklenen bir 

yükümlülük olduğu için, tacir gibi sorumlu olan da bu yükümlülüğe uymak 

zorundadır223. 

 Bir ticari işletme kurup açtığını sirküler, gazete, radyo ve diğer ilan vasıtalarıyla 

halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek durumu ilan etmiş olan 

mükelleflerin, fiilen işletmeye başlamamış olsa dahi tacir sayılacağı ve bu nedenle 

defter tutma yükümlülüğünün bulunacağı ifade edilmektedir. Bir ticari işletmenin adi 

şirket tarafından işletiliyor olması halinde, ortaklar tacir niteliğine sahip olacaklarından 

her birinin ayrı ayrı ticari defter tutması gerekmektedir (Türk Ticaret Kanunu m. 12/f. 

1). Tacirlere ilişkin kurallar donatma iştirakine de uygulandığından (Türk Ticaret 

Kanunu m. 17) donatma iştiraki de ticari defter tutmak zorundadır224.  

                                                             
217 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 660 sayılı KHK. İle kurulmuştur ve         

02.11.2011 tarih , 28103 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
221  Nihat Taşdelen, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticari Defterler”, İnönü Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Cilt 3, sayı 1, Ocak-Haziran 2012, s. 260. 
222  Karakoç, s. 391. 
223  Faik Bilgili, “Ticari Defterler - Cari Hesap – Acente”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Cilt 16, Sayı 3-4, Aralık 2012, s. 60; Taşdelen, s. 264. 
224  Bilgili, s. 60; Taşdelen, s. 266. 
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 Ticari defter tutma yükümlülüğü, ticaret siciline kayıt zorunluluğu doğduğu 

andan itibaren ortaya çıkmaktadır 225 . Bu bakımdan defter tutma yükümlülüğünün 

başlangıcı, ticaret siciline kayıt zorunluluğunun doğduğu an olarak kabul edilmelidir 

(Türk Ticaret Kanunu m. 87). Defter tutma yükümlülüğünün kalkacağı an ise, sicilden 

terkin edilme anı olacaktır. 

 Tacir olan mükelleflerin ticari defterlerini, ticari işletmeyle ilgili işlemlerde 

ticari işletmenin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap 

dönemi içinde elde edilen neticeleri, Türk Ticaret Kanununa göre açıkça görülebilir bir 

şekilde ortaya koyabilecek şekilde tutmak zorunluluğu bulunmaktadır. Madde hükmü, 

bunun ölçütünü de “Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde 

yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir 

verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden 

izlenebilmelidir” şeklinde ortaya koymaktadır (Türk Ticaret Kanunu m. 64/ f. 1). Bu 

fıkradaki düzenlemenin, defterlerin tutulmasında uyulması gereken bir prensibi 

belirtmenin yanında; defterlerin tutulmasındaki amacı da ortaya koyduğu ifade 

edilmektedir226. 

 a. Birinci Sınıf Tacirlerin Tutması Gereken Defterler 

 Vergi Usul Kanunu 177. maddesi, I. sınıf tüccarların kimler olduklarını 

belirtmiştir. Buna göre, satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve 

yıllık  işlem hacimleri  Vergi Usul Kanunu 177. maddesinde belirtilen tutarı aşan 

tacirler; ticaret şirketleri; Kurumlar Vergisi yükümlüsü olan diğer tüzel kişiler ve kendi 

istekleriyle bilanço esasına göre defter tutmayı tercih eden mükellefler birinci sınıf tacir 

sayılmaktadır. 

 Ticaret şirketleri Türk Ticaret Kanunu’nda belirtildiği üzere, kollektif şirketler, 

komandit şirketler, limited şirketler ve anonim şirketlerdir. Adi şirketlerin kaçıncı sınıf 

tacir oldukları ise, iş hacimlerine göre belirlenmektedir (Vergi Usul Kanunu m.177/ 4) .  

                                                             
225  Türk Ticaret Kanunu m. 40/ f. 1 uyarınca, Her tacirin, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş 

gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline 
tescil ve ilan ettirir. 

226  Taşdelen, s. 268. 
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 Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki iktisadi ve mali durumunu yansıtan, 

varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablo olarak ifade 

edilebilir. Kanuni tanımının yer aldığı Vergi Usul Kanunu m.192’ye göre bilanço, 

“envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle 

tertiplenmiş hulasasıdır.” Bilanço esasına göre defter tutmaları gereken birinci sınıf 

tacirlerin tutmaları gereken defterler, Vergi Usul Kanunu m. 182 vd. maddelerde 

sayılmıştır. Ayrıca Ticari Defterlere İlişkin Tebliği m. 6 vd. maddelerde de 

belirtilmiştir. Buna göre, birinci sınıf tacirler, yevmiye defteri, defterikebir ve envanter 

defteri tutmak zorundadır227. 

 aa. Yevmiye Defteri 

 Yevmiye defteri, Vergi Usul Kanunu m. 183’de düzenlenmiştir. Birinci sınıf bir 

tacirin kayda geçirilmesi icap eden işlemlerinin tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli 

olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye defteri ciltli ve sayfaları bir birini takip edecek 

şekilde sıra numaralı olmalıdır. Yevmiye defterinde bulunması gerekli olan bilgiler 

Ticari Defterlere İlişkin Tebliği m. 6’da belirtilmektedir. Mükelleflere, diledikleri 

takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı 

olarak kullanabilmelerinde serbestlik tanınmıştır. Genellikle iş hacmi büyük olan 

işletmeler müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmaktadır. 

                                                             
227  Vergi Usul Kanunu’nda tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları belirtilen defterlere ek olarak, Türk Ticaret 

Kanunu’nda tutulması gereken defterlere ilişkin bkz. Yavuz Akbulak, “Ticari Defterlere İlişkin Esaslar”, 
Legal Hukuk Dergisi, Cilt 11, Sayı 121, Ocak 2013, s. 174. 
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 bb. Defterikebir (Büyük Defter) 

 Defterikebir, mükellefin yevmiye defterine geçirmiş olduğu işlemleri buradan 

alarak, usulüne uygun ve sistemli bir şekilde hesaplara dağıttıktan sonra, bu hesaplarda 

topladığı defterdir. Defterikebire, yevmiye defterlerine geçirilen kayıtların toplandığı 

defter olması nedeniyle büyük defter de denilmektedir. Defterikebirde bulunması 

gerekli olan bilgiler, Ticari Defterlere İlişkin Tebliği m. 7’de belirtilmektedir. 

 cc. Envanter Defteri 

 Kelime anlamı olarak228, “bir kurum veya kişiye ait alacak ve borçların belirli bir 

tarihte ayrı ayrı miktar ve değerlerini takdir etmek” anlamında kullanılan envanter; 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanunu 66. maddesinde ve Vergi Usul Kanunu 185 ve 186. 

maddelerinde düzenlenmiştir. 

Türk Ticaret Kanunu 66. maddesi uyarınca, her tacirin ticari işletmesinin 

açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer 

varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini 

teker teker belirten bir envanter çıkartması gerekmektedir. Tacirin, açılıştan sonra her 

faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenlemesi gerekmektedir. Ticaret 

kanununda on iki aylık süreyle sınırlanmış olarak faaliyet dönemi şeklinde ifade edilen 

bu dönem; Vergi Usul Kanunu’nda takvim yılı olarak belirtilen hesap dönemidir. 

 Vergi Usul Kanunu’na göre envanter çıkarma ise, Vergi Usul Kanunu m. 186’da 

belirtilen usul ve esaslar dahilinde yapılacaktır. İlgili maddede de envanter çıkarmanın, 

“bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve 

değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir” şeklinde bir 

tanımlaması yapılmıştır. Bu tespit esnasında, ticari teamüller gereğince tartılması, 

sayılması ve ölçülmesi olağan olmayan malların değerleri tahmini olarak tespit 

edilecektir. Vergi Usul Kanunu m. 190’da belirtildiği üzere, iş hacmi büyük çeşitli mal 

üzerine geniş ölçüde ve perakende iş yapan ticarethaneler ve eczaneler, envanterlerini 

üç yılda bir çıkartabileceklerdir.  

                                                             
228  Yılmaz, s. 335. 
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 Envanter defteri ise, işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin 

sonunda çıkarılan envanterin ve bilançoların kaydolduğu defterlerdir. Kaydın yapıldığı 

bu tarihe "bilanço günü" denilmektedir. Envanter defteri de ciltli ve sayfaları müteselsil 

sıra numaralı olacaktır (Vergi Usul Kanunu m. 185). 

 b. İkinci Sınıf Tacirlerin Tutması Gereken Defterler 

 İkinci sınıf tacirler, Vergi Usul Kanunu m.177’de belirtilen birinci sınıf tacirler 

dışında kalanlar ile Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre 

defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenlerdir. Yeni işe başlayan 

tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar ikinci sınıf tacirler gibi 

hareket edebilirler. 

 İkinci sınıf tacirlerin tutması gereken defter, Vergi Usul Kanunu 193. maddesi 

vd. maddelerde düzenlenmiş bulunan işletme hesabı esasına göre tutulan işletme hesabı 

defteridir. Vergi Usul Kanunu m.194’de belirtildiği üzere, işletme hesabı defteri iki 

bölümden oluşmaktadır. İşletme hesabı defterinin sol kısmına giderler; sağ kısmına 

hâsılatlar kaydedilir. Giderlerin kaydedildiği sol kısımda, satın alınan mallar veya 

yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili 

diğer bütün giderler; hâsılatların kaydedildiği sağ kısımda ise, satılan mal bedeli veya 

yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme 

faaliyetinden elde edilen diğer bütün hâsılatlar kaydedilir (Vergi Usul Kanunu m.194). 

 İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia üzerine iş yapanların, Vergi 

Usul Kanunu m. 195 gereğince emtia envanteri çıkarma mecburiyetleri bulunmaktadır. 

Kanunda emtiaya nelerin dahil olduğu da belirtilmektedir. Satmak amacıyla alınan veya 

imal edilen mallarla iptidai229 ve ham maddeler ve yardımcı malzemeler emtiaya dâhil 

kabul edilmektedir.  Mükellef, işe yeni başlamış ise işletme defterinin baş hesabına, işe 

devam etmesi halinde ise her hesap dönemi kapandıktan sonra işlemlerinin kayıtlarını 

takip eden sayfalara yazacaktır. İkinci sınıf tacir olan mükellefler arzu ederse, ayrı bir 

envanter defteri tutarak emtia envanterlerini bu deftere kaydedebilirler. 

                                                             
229  İptidai kelimesi sözlükte ilkel anlamına gelmektedir. Ancak maddede belirtilen iptidai kelimesi bir mal 

üretimi açısından ilk defa kullanılan mallar olarak değerlendirilebilir. (TDK Büyük Türkçe Sözlük 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=combts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.539d831027d341.21 
860055 E.T.: 24.04.2014). 
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 İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, her hesap döneminin 

sonunda işletme hesabı özeti çıkarırlar. Bu özette, gider tablosu ve hâsılat tablosu yer 

almaktadır. Gider tablosu kısmında, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki 

emtia mevcudunun değeri ve hesap dönemi zarfında satın alınan emtianın değeri ile 

yapılan bilumum giderler yazılır. Hâsılat tablosuna ise, hesap dönemi zarfında satılan 

emtianın değeri ile hizmet karşılığı ve sair suretle alınan paralar ile çıkarılan envantere 

göre hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri yazılır (Vergi Usul Kanunu 

m.196). 

 2. Sınaî Müesseselerin Tutması Gereken Defterler 

 Birinci ve ikinci sınıf tacirlerden, sınaî faaliyetlerle uğraşan işletmelerde ayrıca 

imalat defteri veya bitim işlemleri defteri tutmaları da gerekmektedir. Bu defterler 

sınıflarına göre tutmaları gereken deflere ilaveten tutma yükümlülüğü getirilen deflerdir. 

 a. İmalat Defteri 

 Birinci sınıf tacirlerden imalat işleri ile uğraşanların imalat defteri tutma 

yükümlülüğü Vergi Usul Kanunu 197. maddesinde belirtilmektedir. İmalat defterine 

kaydedilmesi gereken emtialar,  satın alınan ve müşteri tarafından imalat yapılmak 

üzere emanet bırakılan her türlü iptidai ve ham maddeler, başlıca yardımcı malzemeler; 

bu maddelerden imalata sarf olunan veya aynen satılanlar; imal edilen mamul maddeler 

ve teslim edilen mamul maddelerdir. Bu emtiaların giriş ve çıkış hareketleri, emtianın 

cinsi ve miktarı itibariyle ve tarih sırasıyla yazılmaları gerekmektedir. 

 Kombine imalat işleri ile uğraşan işletmelerde imalat defterinin düzenlenmesi 

açısından ayrı bir düzenleme yer almaktadır. Kombine imalat, ham maddeden tam nihai 

mamul elde edilinceye kadar geçen müstakil imal safhalarında ayrı ayrı emtia 

mahiyetini arz eden maddeler elde edildiği ve bu imal işleri birbirine bağlanarak aynı 

işletme dâhilinde yapıldığı imalat türü olarak kanunda ifade edilmektedir. Maddede 

verilen örnekte olduğu gibi, İplik - dokuma, yağ - sabun, kereste - mobilya, un - 

makarna üretimleri kombine imalat dâhilinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir (Vergi Usul 

Kanunu m.198) . Kombine imalat yapan işletmeler, her müstakil imal işini imalat 

defterinin ayrı ayrı kısımlarında gösterirler. Bu takdirde, bir safhanın mamulü, takip 

eden safhaya teslim gösterilmek suretiyle bu safhanın iptidai maddesini teşkil eder. 
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Kombine imalatta istenildiği takdirde her müstakil imal safhası için ayrı bir imalat 

defteri kullanılabilir  (Vergi Usul Kanunu 199) . 

 İşletmelerde girdi ve çıktılar arasındaki ilişkilerin izlenmesini sağlama amacına 

yönelik olarak tutulması yükümlülüğü getirilen imalat defterinin tutulması zorunlu 

olmaktan büyük ölçüde çıkarıldığı düşünülmektedir 230 . İmalat defterine kaydolunan 

malumatı ihtiva edecek şekilde sınaî muhasebe tutanların, Maliye Bakanlığından izin 

almak kaydıyla ayrıca imalat defteri tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır (Vergi 

Usul Kanunu m.203/ f.4). İmalat defteri tutma yükümlülüğünü kaldıran benzer bir 

düzenleme de 246 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde de yer almıştır. 

 b. Bitim İşleri Defteri 

 Birinci ve ikinci sınıf tacirlerden boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, 

cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleriyle uğraşanlar mükellefler, imalat defteri yerine, 

bir "bitim işleri defteri" tutmak zorundadır. Bu deftere müşterilerden alınan ve 

işlendikten sonra geri verilen emtianın cinsi ve miktarı tarih sırasıyla yazılacağı 

kanunda belirtilmektedir (Vergi Usul Kanunu m.200). Sınaî faaliyet gösteren 

işletmelerin, bitim işleri defteri tutmayarak buraya yazılması gereken bilgileri, imalat 

defterine kaydedebilme serbestîsi bulunmaktadır (Vergi Usul Kanunu m. 203/ f.2).  

 3. Serbest Meslek Kazancı Sahiplerinin Tutması Gereken Defterler 

 Serbest meslek kazancının tarifi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. 

maddesinde her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek 

kazancı olduğu belirtilmektedir. Serbest meslek faaliyeti ise, sermayeden ziyade şahsi 

mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya uzmanlığa dayanan ve ticari mahiyette olmayan 

işlerin, mükellefin iş verene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve 

hesabına yaptığı faaliyetler olarak ifade edilmektedir. Bu unsurlara ek olarak, faaliyetin 

devamlı olması da gerekmektedir ve sayılan bu unsurlar, serbest meslek kazancı ile 

ticari kazanç, ücret ve arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetlerinin de sınırlarını 

                                                             
230  Oktar, s. 238. 
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belirlediği ifade edilmektedir231. Serbest meslek faaliyetini arızi olarak yapanların defter 

tutmaları gerekmekmektedir232. 

 Belirli bir serbest meslek faaliyeti yürütmesi nedeniyle serbest meslek kazancı 

elde eden mükelleflere Gelir Vergisi Kanunu m. 66 gereğince serbest meslek erbabı 

denilmektedir.  Gelir Vergisi Kanunu m. 63/ f. 3’de belirtilen mükelleflerin serbest 

meslek faaliyeti neticesinde elde ettikleri  kazançlar da serbest meslek erbabı olmasalar 

dahi serbest meslek kazancı olarak kabul edilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu m. 66’da 

ayrıca kimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul edildikleri belirtilmektedir. 

 Serbest meslek erbabı da, defter tutma yükümlülüğü bulunan mükelleflerdendir 

(Vergi Usul Kanunu m. 172).Kanunda, serbest meslek erbabının tutmakla yükümlü 

olduğu defter, serbest meslek kazanç defteri olarak belirtilmiştir (Vergi Usul Kanunu m. 

210). Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu M. 67’de belirtildiği üzere, serbest meslek erbabı, 

mesleki kazançlarını Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tuttukları serbest meslek 

kazanç defterine istinaden tesbit edeceklerdir. 

 Defterin gider tarafına, yapılan giderlerin türü ile yapıldığı tarih; hasılat tarafına 

ise ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığı yazılmalıdır. Hekimlere istisnai 

bir serbestlik tanınmaktadır. Hekimler diledikleri takdirde, defterde olması gerekli 

bilgileri  protokol defterinde göstermek kaydıyla ayrı kazanç defteri tutmayabilirler 

(Vergi Usul Kanunu m. 210/ f. 3). Noterlerin ve noterlik görevini ifa ile mükelleflerin 

ve borsa acentelerinin resmi defterlerin serbest meslek kazanç defteri yerine geçeceği 

hüküm altına alınmıştır (Vergi Usul Kanunu m. 212) . 

 4. Zirai Kazanç Sahiplerinin Tutması Gereken Defterler 

 Gelir Vergisi Kanunu’nun m. 52’de zirai kazanç, zirai faaliyetten doğan kazanç 

olarak tanımlanmaktadır. Zirai faaliyet ise, arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, 

dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollariyle veyahut doğrudan doğruya tabiattan 

istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin 

istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, 

satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade ettiği 

                                                             
231  İmdat Türkay, Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2012, s. 19. 
232  Ürel, s. 315. 
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beliritlmektedir. Aşım yaptırmak maksadiyle erkek damızlık hayvanların beslenmesi, 

çiftçiye ait her türlü ziraat makina ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde 

çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sayılmaktadır (Gelir Vergisi Kanunu m. 52/f. 3). 

 Zirai kazancın vergilendirilmesinde esas olarak tevkifat usulü benimsenmiştir233. 

Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine göre 

hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilmektedir (Gelir Vergisi 

Kanunu m. 53). Ancak, Gelir Vergisi Kanunu 54. maddesinde yazılı işletme büyüklüğü 

ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya 

on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde 

tesbit olunarak vergilendirileceği hüküm  altına alınmıştır (Gelir Vergisi Kanunu m. 53). 

Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler, yazılı olarak vergi dairesinden 

istemde bulunmaları halinde izleyen vergilendirme dönemi başından; işe yeni 

başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usule dilediklerinde 

geçebilmektedirler ( Gelir Vergisi Kanunu m. 53/f. 5). Gerçek usule göre vergilendirilen 

ya da kendi isteği ile tevkifat usulünden gerçek usule geçen ziar kazanç sahiplerinin 

kazançları, zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre tespit 

edilecektir (Gelir Vergisi Kanunu m. 53/f. 1).  

 Bilanço esasında tutulacak defterler birinci sınıf tacirlerin tutacakları defterler 

olan yevmiye defteri, defterikebir ve envanter defteridir. Zirai işletme hesabında 

tutulacak defter ise, “çiftçi işletme defteri” dir ( Vergi Usul Kanunu m. 213/ f. 1). 

İşletme defterinin sol tarafına Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddelerinde gösterilen 

giderler, sağ tarafına da aynı kanunda gösterilen hâsılat kaydedilir (Vergi Usul Kanunu 

m. 213/f. 2). 

 5. Diğer Müesseselerin Tutması Gereken Defterler 

 Vergi Usul Kanunu’nda, defter tutma yükümlülüğünün düzenlenmiş olduğu 

kısmın “Diğer Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar” başlıklı altıncı bölümünde,  

doğrudan kazanç türlerine ilişkin olmamakla birlikte, bazı mükelleflere bir takım 

defterler daha tutma yükümlülüğü veya serbestîsi getirilmektedir.  

                                                             
233  Oktar, s. 242. 
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 a. Banka, Banker ve Sigorta Şirketlerinin Gider Vergisine Ait Defterleri 

 Banka, banker ve sigorta şirketleri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin 

mevzuuna giren işlemleri müfredatlı veya bordrolar üzerinden toplu olarak kendi 

muhasebe defterlerinde veyahut isterlerse ayrı bir banka ve sigorta muameleleri vergisi 

defterinde, diğer işlemlerinden ayırmak suretiyle gösterirler. Vergi kanunları 

uygulamasında özel belirleme yapılmadığı sürece, özel finans kurumları banka olarak 

kabul edilmektedir. Bankalar ile mevduat faizi ödeyen bankerler belirtilen defter 

kayıtlarında bu hususlara ilişkin bilgileri ayrıntılı olarak göstermek zorundadırlar (Vergi 

Usul Kanunu m. 204). 

 b. Damga Vergisi Kayıt Defteri 

 Damga Resmi Kanununa234  göre yolcu bilet ücretleri, sigorta primleri ve ilan 

ücretleri gibi mevzular üzerinden resim istifa etmeye mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler 

bu ücret ve primlerle istifa ettikleri Damga Resimleri için tarih sırasıyla bir kayıt tutmaları 

gerekmektedir. Tacirler bu kayıtları muhasebe defterlerinde tuttukları hesaplarda 

gösterebilirler. Kayıtların muhasebe defterinde gösterilmemesi halinde ayrı bir "Damga 

Resmi defteri" tutulur. Devlet müesseselerinin resmi defter ve kayıtları Damga Resmi 

defteri yerine geçer (Vergi Usul Kanunu m. 205). 

 Vergi Usul Kanunu mük. m. 257’nin vermiş olduğu yetki uyarınca Maliye 

Bakanlığı, anonim şirketler için tasdike tabi damga vergisi defteri tutma zorunluluğu 

getirmiştir. Anonim şirketler dışında kalan sermaye şirketleri ile birinci sınıf tüccarların 

bu defteri tutmaları isteklerine bırakılmıştır235.   

 c. Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri 

 Yabancı nakliyat kurumları veya bunları Türkiye'de temsil eden şube veya 

acenteleri bir “hâsılat defteri” tutmak ve bu deftere Türkiye'de elde ettikleri hâsılatı tarih 

sırasıyla ve ayrıntılı bir şekilde kaydetmekle yükümlüdür. Hâsılat defteri tutan yabancı 

nakliyat kurumları bu işleri için ayrıca muhasebe defteri tutmaya mecbur olmadıkları 

belirtilmektedir (Vergi Usul Kanunu m. 207). 

                                                             
234  488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 11.07.1964 tarih 11751 sayı numaralı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
235  Oktar, s. 240. 
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 d.  Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Kayıtlar 

 Vergi Usul Kanunu uyarınca, defter tutmaya mecbur olan gerçek kişiler gelir 

vergisine tabi menkul ve gayrimenkul sermayelerle bunlardan elde edilen iratları ve 

bunlara müteallik giderleri defterikebir veya işletme hesabının veya serbest meslek 

erbabı kazanç defterinin ayrı bir sayfasına veya ayrı bir deftere veyahut bir cetvele ayrı 

ayrı kaydetmekle yükümlüdür. Mükellefin yapmış olduğu bu kayıt, mükellefin diğer 

kazançlarını tespit için tuttuğu hesaplara karıştırılmaz ve onlar ile birleştirilmez (Vergi 

Usul Kanunu m. 208). 

 e. Ambar Defteri  

 Depo (ardiyeler dâhil) işletenler ve nakliye ambarları ayrıca bir ambar defteri 

zorundadırlar. Bu deftere kaydedilmesi gereken işlemler, malın ambara giriş tarihi; 

malın cinsi (malın cinsi belli değilse sadece balya, kasa, sandık gibi ambalaj nevinin 

kaydedilmesi yeterlidir); malın miktarı (ticari teamüle göre parça, sandık veya sıklet); 

malın kimin tarafından tevdi edildiği; malın nereye ve kime gönderildiği ve alınan 

nakliye ücreti tutarı olarak kanunda belirtilmiştir. Kendi işlerinin icabı olarak bu 

işlemleri ve bilgileri ihtiva edecek şekilde defter tutan mükelleflerin ayrıca ambar 

defteri tutmaları gerekmemektedir (Vergi Usul Kanunu m. 209). 

II. VERGİ HUKUKUMUZDA TUTULMASI ZORUNLU KAYIT ve BELGELER 

 Belge sözlük anlamı olarak, “bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film 

vb. vesika, doküman” olarak ifade edilmektedir236 . Belge, Arapça kökenli “vesika” 

sözcüğünün yerine kullanılan bir kelimedir. Vergi Usul Kanunu’nun Mükellefin 

Ödevleri başlıklı ikinci kitabının üçüncü kısmı vesikalar başlığı altında düzenlenmiştir. 

Belgenin tanımına 237  Vergi Usul Kanunu’nda ve Türk Ticaret Kanunu’nda yer 

verilmemiştir. Ancak, mükelleflerin düzenlemesi gereken belgeler Vergi Usul 

Kanunu’nda sırayla belirtilmiştir238. 

                                                             
236  Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama 

=kelime&guid=TDK.GTS.539d844239e0b5.44404020E.T.: 21.05.2014.) 
237  Y 6. CD T. 16.10.1979, E. 1979/6461, K.1979/6599 sayılı kararında (Kazancı İçtihat Bankası E.T.: 

23.04.2014). 
238  Kızılot/ Kızılot, s. 32. 
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 Her yazı belge olarak nitelendirilemez. Bir kaydın ya da yazının belge niteliğine 

haiz olabilmesi için taşınabilir olması, belli bir kişi ya da kurum tarafından üretilmiş 

olması ve hukuki bir değer taşıması gerekmektedir239. 

 Vergi hukukumuzda belgeleme, çok önemli kabul edilmektedir. Vergi 

hukukunun temelini belgelendirme ve belge düzeni oluşturmaktadır. Belge 

düzenlenmesindeki temel amaç, ekonomik olayların gerçeğe uygun olarak kayıtlara 

geçmesini ve kanıtlanmasını sağlamaktır240. 

A. Belge Düzenine Uyma Ödevi ve Belge Düzenine Hâkim Olan İlkeler 

Mükelleflerin, kural olarak üçüncü kişilerle olan ilişki ve işlemlerini belgeleme 

zorunluluğu bulunmaktadır. Defter tutma yükümlülüğü bulunsun bulunmasın, 

mükelleflerin (götürü usulde tespit edilen giderler hariç) vergi matrahlarının tespiti ile 

ilgili giderleri belgeleme yükümlülüğü bulunmaktadır241. 

Belgeler, mükelleflerin tutmuş oldukları defterlerdeki kayıtların dayanaklarını 

oluşturur. Kanundaki birkaç istisna haricinde, bütün kayıtların belgelere dayandırılması 

yasal zorunluluktur242. Mükellefin, belgeleri Vergi Usul Kanunu m. 227 vd. maddelerde 

belirtilen usul ve esaslara göre hazırlaması ve muhafaza etmesi gerekmektedir. 

Kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması 

halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacaktır ( Vergi 

Usul Kanunu m. 227/ f. 3). 

Mükellef, yapmış olduğu bazı işlemleri belgelemek zorunda değildir. Bu 

işlemler, örf ve teamüle göre bir belgeye bağlanması uygun olmayan müteferrik 

giderler; belgenin teminine imkân olmayan giderler ve vergi kanunlarına göre götürü 

olarak tespit edilen giderlerdir. .İlk iki istisna için, yazılı giderlerin gerçek miktarları 

üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun 

bulunması şarttı bulunmaktadır (Vergi Usul Kanunu m. 228) . 

                                                             
239  Kızılot/ Kızılot, s. 32. 
240  Nihat Edizdoğan/ Metin Taş ve Ali Çelikkaya, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa 

2007, s. 125. 
241  Karakoç, s. 407. 
242  Oktar, s. 249. 
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 B. Kullanılması Zorunlu Belgeler 

 Vergi Usul Kanunu m. 229 – m. 252 arasındaki maddelerde, mükelleflerin 

düzenlemeler ve kullanmaları gereken belgelerin neler olduğu ayrıntılı bir şekilde 

düzenlenmiştir. Bu belgelerin kimler tarafından düzenleneceği ve bulunması zorunlu 

şekil şartlarına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. 

 Vergiyi doğuran olayın özünün, bir özel hukuk işlemi ya da ilişkisine 

dayanmasından dolayı vergiyi doğuran olayın tespiti için düzenlenen veya kullanılan 

belgeler, ilişkinin tarafları açısından özel hukuk hükümlerinde ve anlaşmazlıklarında 

kullanabilecekleri tarzda delil niteliği taşıyabilecektir243.   

 1. Fatura 

Fatura vergi hukukunun en temel belgelerinden birisi olarak kabul 

edilmektedir 244 . Fatura, satılan bir mal ya da yapılan bir iş karşılığında müşterinin 

borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye 

verilen ticari belgedir (Vergi Usul Kanunu m. 229). Fatura içeriğinde gösterilen, satılan 

malın veya yapılan işin tutarı, bu malı satın alan veya işi yaptıran müşteri tarafından 

borçlanılan meblağdır. Türk Ticaret Kanunu m. 21/ f. 2’deki, fatura alan kişinin aldığı 

tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmaması 

halinde içeriği kabul etmiş sayılacağı hükmünü, bir arada düşünmek gereklidir. Bu 

durumda, sekiz gün içinde itiraz etmeyen müşteri, fatura tutarını ödememişse faturadaki 

yazan meblağ üzerinden borç yükümlülüğüne girecektir. 245. 

 Faturada bulunması gerekli bilgiler, faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra 

numarası; faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi 

dairesi ve hesap numarası; müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve 

hesap numarası; malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı ve satılan malların teslim 

tarihi ve irsaliye numarasıdır (Vergi Usul Kanunu m. 230). Bu bilgiler yer almadığı ya 

da eksik olduğu bir belge fatura olarak kabul edilmeyecektir.  

                                                             
243  Şenyüz, Yüce ve Gerçek, s. 106. 
244  Kızılot/ Kızılot, s. 75; Karakoç, s. 408. 
245  Rüknettin Kumkale, Hukuki ve Mili Yönleriyle Fatura, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2012, s. 29.  
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Günümüzde, faturalar matbaalar tarafından Vergi Usul Kanunu hükümlerine 

uygun bir şekilde Maliye Bakanlığı tasdiki ile basılmakta olduğu gibi, mükellefler 

kullanacakları faturaları Maliye Bakanlığı tarafından yetkili kılınan matbaalara 

bastırmak yerine, bu belgeleri Maliye Bakanlığı amblemli olarak bastırtmayıp, sonradan 

noterlerde tasdik de ettirebilmektedirler. Mükellefin yetkili matbaalar dışında 

kırtasiyelerden temin ettiği faturaları noter tasdik ettirerek kullanmayı tercih etmiş ise, 

almış olduğu faturaları elle veya numaratör ile numaralaması gerekmektedir246. 

Fatura düzeni olarak belirtilen, fatura düzenlenmesinde uyulması gereken 

kurallar bulunmaktadır. Faturaların sıra numarası birbirini izlemelidir. Aynı işletmenin 

muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura 

kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin 

yazılması veya özel işaretle seri ayrımı yapılması zorunludur. Faturalar mürekkeple, 

makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulmalıdır. Faturalar en az bir asıl ve bir 

örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı 

örnek olduğu işaret edilir. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya 

yetkili olanların imzası bulunur. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten 

itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmek zorunluluğu bulunmaktadır. Bu süre 

içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır. Vergi Usul 

Kanunu’nun 232. maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, 

müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının 

doğruluğundan sorumludur. Fatura düzenleyenin istemesi halinde, müşteri kimliğini ve 

vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır (Vergi Usul 

Kanunu m. 231). Fatura, uygulamada 28x20, 14x20 veya 14x10 ebadında ve en az bir 

asıl bir örnek olarak bastırılmaktadır. Faturanın bir suret fazla bastırılması ve bastırılan 

fazla nüshanın, muhasebe fişinin altına konulması, diğer nüshanın sıra numarası 

birbirini izleyecek şekilde muhafaza edilmesi daha uygun görülmektedir247. 

  Kimlerin fatura düzenlemek ve kimlerin kullanmak zorunda olduğu, kanunda 

hüküm altına alınmıştır. Birinci ve ikinci sınıf tacirler, kazancı basit usulde tespit 

edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler fatura düzenlemek 

zorundadırlar.Düzenledikleri faturaları ise,  birinci ve ikinci sınıf tüccarlara; serbest 

                                                             
246  Kumkale, s. 31 ve 32. 
247  Kumkale, s. 31. 
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meslek erbaplarına; kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara; defter tutmak 

mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnaflara vermek ve onlar da fatura 

istemek zorundadır ( Vergi Usul Kanunu m. 232).   

 Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve 

defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden, belge almak zorunda olanların dışındaki 

kişilerce mal alımı ya da iş yaptımı olduğunda,  satın aldıkları malın veya onlara 

yaptırdıkları iş bedelinin 800 TL lirayı geçmesi veya bedeli  800 TL liradan az olsa dahi 

istemleri halinde malıı satanın veya işi yapanın fatura vermesi zorunludur (Vergi Usul 

Kanunu m. 232/ f. 3). 

 Fatura alınıp verilmesi, Vergi Usul Kanunu ilgili hükümleri çerçevesinde 

zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde özel usulsüzlük cezası verilmektedir. 

Türk Ticaret Kanunu’nda ise, fatura alınıp verilmesi, tacirin veya müşterinin isteğine 

bırakılmıştır. Türk Ticaret Kanunu’nun 21. maddesinde, ticari işletmesi bağlamında bir 

mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer tarafın, 

kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini 

isteyebileceği hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince, bir fatura 

alan kişi aldığı tarihten itibaren “sekiz gün” içinde, faturanın içeriği hakkında bir 

itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılacağı belirtilmektedir. Bu hususlar, 

vergi hukuku açısından önem arz etmemektedir. Ticari alacağın ya da mal alış verişine 

ilişkin borç ilişkisinin ve yükümlülüklerinin ispatlanması bakımından önemlidir. 

 2. Perakende Satış Belgeleri 

 Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter 

tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları 

satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri, fatura dışında kanunun belirlemiş olduğu bazı 

belgelerle de gösterilebilir. Bu belgeler, perakende satış fişleri; makineli kasaların kayıt 

ruloları; giriş ve yolcu taşıma biletleri olarak belirtilmiştir ( Vergi Usul Kanunu m. 233/ 

f. 1) . 

 Perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya 

mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilmek zorundadır 

(Vergi Usul Kanunu m. 233/f. 2). 



72 
 

 Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numaraları 

birbirini izleyecek şekilde düzenlemelidir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak 

düzenlenmeli ve bir nüshası müşteriye verilmelidir. Makineli kasa kullanılıp da 

müşteriye fiş verilmemesi halinde, perakende satış fişi düzenlenmesi ve müşteriye 

verilmesi gerekecektir (Vergi Usul Kanunu m. 233/f. 3) . 

 3. Gider Pusulası  

 Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter 

tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin, vergiden muaf 

esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar için düzenleyip işi yapana 

veya malı satana imza ettirecekleri belgeye gider pusulası denilmektedir. Gider pusulası, 

vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge birinci ve ikinci 

sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi 

kıymetli eşya için de tanzim edilebilir (Vergi Usul Kanunu m. 234) .  

 Gider pusulası, işin mahiyeti, malın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş 

ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya malı satın alan ile satanın adları ve soyadlarını 

(tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva etmelidir. İki nüsha olarak 

düzenlenir ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur (Vergi Usul Kanunu 

m. 234/f. 2).  Gider pusulaları, seri ve sıra numaraları birbirini izleyecek şekilde 

düzenlenmelidir (Vergi Usul Kanunu m. 234/f. 3).  

 4. Müstahsil Makbuzu  

 Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter 

tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden 

satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada, iki nüsha halinde makbuz tanzim 

etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona 

imzalatarak almaya mecburdurlar. Bu belgeye müstahsil makbuzu denilmektedir. Mal 

tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt (aracı) tarafından alındığı takdirde 

makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur (Vergi Usul Kanunu m. 235/ f. 1). 

 Müstahsil makbuzunun tüccar vaya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura 

yerine geçeceği belirtilmiştir. Müstahsil makbuzunda, makbuzun tarihi; malı satın alan 
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tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, unvanı ve adresi; malı satan çiftçinin soyadı, adı ve 

ikametgahı adresi; satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli bulunmalıdır. Müstahsil 

makbuzu, hiçbir resim ve harca tabi değildir. Müstahsil makbuzları seri ve sıra 

numaraları birbirlerini izleyecek şekilde düzenlenmelidir (Vergi Usul Kanunu m. 235) 

 5. Serbest Meslek Makbuzu 

 Serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin düzenlemeleri gereken belgeler, 

Vergi Usul Kanunu m. 236 ve 237. maddelerinde düzenlenmiştir. Serbest meslek 

kazancı elde eden mükellefler, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki 

nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri 

de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir (Vergi Usul Kanunu m. 236).  

 Serbest meslek makbuzlarında, makbuzu veren serbest meslek erbabının soyadı, 

adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası; müşterinin soyadı, adı veya 

unvanı ve adresi; alınan paranın miktarı; paranın alındığı tarih bulunmak zorundadır. Bu 

makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır. Serbest meslek makbuzları seri 

ve sıra numaraları birbirlerini izleyecek şekilde düzenlenmelidir ( Vergi Usul Kanunu 

m. 237). 

 6. Ücret Bordrosu 

 Ücret geliri elde edilen yerlerde, işveren tarafından düzenlenmesi gereken 

belgeler, Vergi Usul Kanunu m. 238. ve 239. maddelerinde düzenlenmiştir. İşverenler, 

çalışanlarına her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmak zorundadırlar. Gelir 

Vergisi Kanunu’ya göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye 

tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmasına gerek yoktur( 

Vergi Usul Kanunu m.238/ f. 1). 

 Ücret bordrolarına bulunması gereken bilgiler ise, yine Vergi Usul Kanunu m. 

238/f. 2’de düzenlenmiştir. Bu zorunlu bilgiler, hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin 

alındığına dair imzası veya mührü (ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan 

işverenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi 

değildir.); varsa vergi karnesinin tarih ve numarası; birim ücreti (aylık, haftalık, 

gündelik, saat veya parça başı ücreti); çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre ve 
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ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarıdır. Bordronun hangi aya ait olduğu baş 

tarafından gösterilmelidir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar 

hazırlanıp tarihlenerek, işletme sahibi veya müdürü ile bordroyu düzenleyen memur 

tarafından imzalanır (Vergi Usul Kanunu m. 238/f. 4). İşverenler ücret bordrolarını, 

yukarıdaki esaslara uymak şartıyla diledikleri şekilde düzenlemekte serbesttirler (Vergi 

Usul Kanunu m. 238/ f. 4) . 

 Genel, katma, özel bütçeli daire ve işletmeler ile belediyelerin ve 3659 sayılı 

Kanuna tabi işletmelerin ücret ödemelerinde kullandıkları belgelerin, ücret bordrosu yerine 

geçeceği Vergi Usul Kanunu 239. maddesinde hüküm altına alınmıştır. 

 7. Sevk İrsaliyesi 

 Sevk irsaliyesi, fatura düzenleme mecburiyeti bulunan mükelleflerin, mal 

hareketleri nedeniyle düzenlemek zorunda oldukları bir belgedir248. Malın alıcıya teslim 

edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim 

edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya 

taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi zorunludur. Sevk irsaliyesinin, 

malların olduğu taşıtta bulundurulması şarttır ( Vergi Usul Kanunu m. 230) . 

 Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya 

satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın 

gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması zorunludur. Sevk irsaliyesinin 

düzenlenmesinde uyulacak kurallar, fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, 

faturanın düzenlenmesi hakkındaki Vergi Usul Kanunu m. 231 hükmü uygulanır. 

İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilmek zorundadır. Nihai 

tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin 

taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin 

bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmamaktadır ( Vergi Usul Kanunu m. 230). 

 8. Taşıma İrsaliyesi 

 Taşıma irsaliyesi, ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzelkişiler 

naklettikleri eşya için kullanmaları zorunlu olan, Vergi Usul Kanunu 209. maddede 

                                                             
248  Oktar, s. 255. 
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yazılı (ambar defteri zorunlu unsurları) bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın 

plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numaraları birbirini izleyecek şekilde 

düzenlenen bir belgedir. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı 

taşıyana aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan 

nezdinde saklanır. Taşıma irsaliyesini, nakliye komisyoncuları ile acentelerin de 

kullanması gerekmektedir ( Vergi Usul Kanunu m. 240/ f. 1/A) 

 9. Yolcu Listesi 

Yolcu listesi, şehirlerarasında yapılan yolcu taşımalarında Vergi Usul Kanunu 

m. 233 gereğince yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur olan mükelleflerin, (T.C. Devlet 

Demiryolları hariç) taşıtların her seferi için müteselsil seri ve sıra numaralı ve oturma 

yerlerini planlı şekilde gösteren liste şeklinde düzenlemek zorunda oldukları bir 

belgedir. İki nüsha halinde yolcu listesi düzenlenir ve bu listenin bir nüshasını sefer 

sonuna kadar taşıtta ve diğer nüshasını işyerinde bulundurulması zorunludur. Yolcu 

taşıma biletlerinin komisyoncu veya acenteler tarafından kesilmesi halinde ise yolcu 

listeleri üç nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası bu kimseler tarafından saklanır (Vergi 

Usul Kanunu m. 240/f. 1/ B). 

Yolcu listelerinde, yolcu listesini düzenleyen işletmenin adı veya unvanı ile 

adresi; taşıtı işleten mükellefin adı, soyadı varsa unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap 

numarası;  taşıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati; bilet numaraları 

işaretlenmek suretiyle yolcu sayısı ve toplam hâsılat tutarı bulunmak zorunludur (Vergi 

Usul Kanunu m. 240/ B). 

 10. Günlük Müşteri Listesi 

Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri, odalar, bölmeler ve yatak 

planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı günlük müşteri listeleri 

düzenlemek ve işletmede bulundurmak zorundadırlar. Bu listelerde, mükellefin adı, 

soyadı, varsa unvanı ve adresi, oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı 

ve oda ücreti, düzenleme tarihi bulunmalıdır ( Vergi Usul Kanunu m. 240). 
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 11. Adisyon  

Adisyon, alkollü içki servisi yapan lokanta, meyhane, bar, gazino, kafeterya gibi 

işletmelerden, Vergi Usul Kanunu’na göre bilanço veya işletme hesabına göre defter 

tutanların düzenlemesi zorunluluğu bulunan bir belge olduğu ifade edilmektedir249 . 

Adisyon kullanımının zorunlu olduğu işletmeler, Vergi Usul Kanunu m. 227 ve mük. 

m.257 uyarınca Maliye Bakanlığı’na verilen yetki çerçevesinde çıkartılan genel 

tebliğlerle belirtilmektedir. 

 12. Muhabere Evrakı 

Tüccarların her türlü ticari muameleleri dolayısıyla yazdıkları ve aldıkları 

mektuplar (Telgraflar ve hesap özetleri dahil) muhabere evrakını olarak 

nitelendirilmektedir.  Gönderilen ve gelen muhabere evrakının, işlerinin icabına göre 

dosyada muhafaza edilmesi mecburidir ( Vergi Usul Kanunu m. 241). 

 13. Diğer Belgeler 

 Tacirler, yukarıda belirtilen belgelerin dışında kalan ve bir hüküm ifade eden 

veya gerektiğinde bir hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen sözleşme, taahhütname, 

kefaletname, mahkeme ilamları gibi hukuki belgelerle ihbarname, karar örnekleri, vergi 

makbuzları gibi vergi evrakını dosyada muhafaza etmek zorundadırlar (Vergi Usul 

Kanunu m. 242/f. 1). 

 Damga vergisi mükellefleri, gazete ve çeşitli yayınların pul yapıştırılan koleksiyon 

nüshalarını ve Türkiye'de düzenlenip doğrudan doğruya yabancı ülkelere gönderilen 

evrak ile çekilen telgrafların Türkiye'de kalan kopyalarını aynı suretle muhafaza etmek 

mecburiyetindedirler  (Vergi Usul Kanunu m. 242/f. 2). 

 Gelir Vergisi Kanununun 54.maddesinin 2 numaralı bendine göre vergi 

matrahlarının tespitinde gerçek giderleri nazara alınan mükellefler, bu giderlerini 

gösterecek belgeleri saklamaya mecburdurlar (Vergi Usul Kanunu m. 242/f. 3). 

                                                             
249  Oktar, s. 256. 
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Gelir Vergisi Kanununa göre diğer kazanç ve iratları üzerinden vergilendirilecek 

mükellefler, vergi matrahının tespitinde nazara alınacak giderlerini isnat edecek 

vesikaları muhafaza etmek mecburdurlar (Vergi Usul Kanunu m. 242/f. 4). 

 C. Belgelendirilme Zorunluluğu Bulunmayan Kayıtlar 

 Belge düzenlenmesinde ilke olarak, vergilendirmeye ilişkin her türlü işlem 

ilişkinin, belgeye bağlanması gerekmektedir. Ancak, bazı işlemlerin belgelendirmeye 

bağlanması mümkün değildir 250 . Kanun koyucu bu nedenle belgelendirme 

zorunluluğuna bazı istisnalar getirmiştir. Örf ve teamüle göre bir belgeye bağlanması 

mutat olmayan çeşitli giderler, belgenin teminine imkân olmayan giderler ve vergi 

kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler için belgelendirme zorunluluğu 

bulunmamaktadır ( Vergi Usul Kanunu m. 228/ f. 1) 

 Örf ve teamüller gereği bir belgeye dayandırılması mutat olmayan giderler ile 

belgenin elde edilmesine imkan olmayan giderlerin gerçek miktarları üzerinden 

kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması 

mecburiyeti bulunmaktadır (Vergi Usul Kanunu m. 228/ f. 2). 

III. Elektronik Cihazlarla Defter, Belge Düzenlenmesi ve Elektronik Ortamlarda 

Kayıt 

 Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunluluğu 

getirilmiş defterlere ilişkin oluşturma, kaydetme, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerinin 

kağıt ortamında gerçekleştirilmesi, özellikle işlem sayıları yüksek olan büyük ölçekli 

mükellefler açısından oldukça ciddi basım, muhafaza ve onay maliyetlerinin oluşmasına 

neden olabilmektedir. Söz konusu defterlerin Vergi Usul Kanunu göre beş, Türk Ticaret 

Kanununa göre de on yıl boyunca istendiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesi, 

ifade edilen maliyetlere ek olarak arşivleme maliyeti de eklemekte ve kağıt baskı 

maliyetlerinin oldukça ötesine götürebileceği belirtilmektedir251. Gelişen teknoloji ve 

elektronik cihazların sunmuş olduğu imkânların artmasıyla,  mükelleflere daha kolay ve 

daha hızlı bir şekilde düzenleyebilecekleri, muhafaza edebilecekleri ve daha sağlıklı 

belge düzeni sağlayabilen elektronik cihazlarla belgeleme düzenine geçilmiştir. 

                                                             
250  Karakoç, s. 407. 
251     Arif Yıldırım, E-Defter Uygulaması, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl 33, Sayı 387, s. 135. 
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Elektronik cihazlarla belge düzenlenmesi, Vergi Usul Kanunu mük. m. 242’de hüküm 

altına alınmıştır.  

Maliye ve Gümrük Bakanlığı; mükelleflere, niteliklerini belirlediği elektronik 

cihazları kullandırmak suretiyle belge düzenlettirmeye ve kullanılacak özel cihazlardan 

çıkarılan pulları belgelere ekletmeye yetkilidir 252 . Elektronik cihazlarla düzenlenen 

belgeler ile özel cihazlardan çıkarılan pulları ihtiva eden belgeler Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş belge hükmünde kabul edilmektedir (Vergi 

Usul Kanunu mük. m. 242/ b. 1/f. 1). 

            Elektronik cihazların belirlenen niteliklere uygunluğu 6.12.1984 gün ve 3100 

sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları 

Mecburiyeti Hakkında Kanun’un 5. maddesine göre kurulan komisyonun 253  görüşü 

alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca onaylanacağı hükme bağlanmıştır. (Vergi 

Usul Kanunu mük. m. 242/ b. 1/f. 2). 

 Maliye ve Gümrük Bakanlığı, elektronik cihazlarla veya kullanılacak özel 

cihazlardan çıkarılan pulları ekletmek suretiyle belge düzenletme yetkisini; iş grupları, 

sektörler, bölgeler, yerleşim birimleri, yıllık hâsılat tutarları itibariyle veya sabit bir 

işyerinde faaliyet gösterilip gösterilmediğine göre ayrı ayrı veya topluca 

kullanabilecektir.  (Vergi Usul Kanunu mük. m. 242/ b. 1/f. 3). 

 Mükellefler, 3100 sayılı Kanuna göre nitelikleri belirlenen ödeme kaydedici 

cihazlar ile birinci fıkrada belirtilen cihazları piyasadan temin edebilecekleri gibi, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığından da temin edebilirler. Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu 

cihazları temin etmeye, zimmet karşılığı vermeye bu konularla ilgili bütçe işlemlerini 

yapmaya ve diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır (Vergi Usul Kanunu 

mük. m.  242/ b. 1/f. 4). 

                                                             
252  Örneğin, Maliye Bakanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu 432 Sıra No’lu Genel Tebliği ile, madeni yağ 

ve tekel maddesi ticareti yapanlardan satış hasılatı belirli tutarın üzerinde olan mükelleflere elektronik 
fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir. 

253  Elektronik cihazların belirlenen niteliklere uygunluğu hakkında görüş bildirecek komisyon, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında Gelirler Genel Müdürü ile Gelirler Genel Müdürlüğünün 
iki, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bir, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenecek üniversitelerin 
bir, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun bir, Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliğinin bir, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun bir temsilcisinden 
kurulur (3100 sayılı Kanun m. 5/f. 2) . 
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 Bakanlıkça zimmet karşılığı verilen cihazların bozulması, çalınması gibi 

nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi halinde cihaz bedelinin 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mükelleften tahsili 

yoluna gidebilecektir (Vergi Usul Kanunu mük. m. 242/ b. 1/f. 5). 

 Elektronik defter, 254 şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu’ a 

göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik 

kayıtların bütünü olarak kanunda ifade edilmektedir (Vergi Usul Kanunu mük. m. 242/ 

b. 2/f. 1). 

            Elektronik belge, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu’na 

göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar 

bütünü olarak tanımlanmaktadır (Vergi Usul Kanunu mük. m. 242/ b. 2/f. 2). 

Elektronik kayıtın ise, elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve 

belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük 

bilgi öğesini ifade edeceği hükme bağlanmıştır. (Vergi Usul Kanunu mük. m. 242/ b. 

3/f. 3). 

            Vergi Usul Kanunu’nda ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere 

ilişkin olarak yer alan hükümler elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli 

bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, 

belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili 

kılınmıştır (Vergi Usul Kanunu mük. m. 242/ b. 2/f. 4). 

 Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, 

kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda 

tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik 

ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması 

gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve 

ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi 

olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 

bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma 
                                                             

254  Elektronik defterlerin düzenlenebilmesine ilişkin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın 
hazırlayarak yayınladıkları “ 1Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği” , 13.12.011 tarih ve 28141 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya 

ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren işlemlerde 

elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir. Bu 

Kanunun vergi mahremiyetine ilişkin hükümleri (Vergi Usul Kanunu m.5 ve m. 362), 

bu kapsamda kurulan şirketin ortak, yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanacağı 

belirtilmektedir (Vergi Usul Kanunu mük. m. 242/ b. 2/f. 5). 

Elektronik defterler ile ilgili temel belirlemelerin yer aldığı 1 Sıra No’lu 

Elektronik Defter Genel Tebliği’ne ilave olarak Maliye Bakanlığı, yayımlamış olduğu 

421 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği255  ile bazı mükellefler için elektronik 

defter tutma zorunluluğu getirmiş bulunmaktadır. Zorunluluk kapsamına giren 

mükelleflerin, 2014 takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlaması, 

elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin ise 01.09.2014 tarihi itibari 

ile elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

Elektronik kayıt için, Vergi Usul Kanunu Mük. m. 242. maddesinde ve 1 sıra 

No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde, elektronik ortamda tutulan ve elektronik 

defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemler ile erişimi ve işlenmesi mümkün olan 

en küçük bilgi öğesi şeklinde paralel bir şekilde tanımlanmaktadır.  

Elektronik belgelerden özellikle üzerinde ihtimamla durulması gereken konu, e-

faturadır. E-fatura, “veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

belirlenen, Vergi Usul Kanunu gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin 

içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletimin merkezi bir platform (Gelir 

İdaresi Başkanlığı) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belge” olarak 

tanımlanmaktadır 256 . Mükelleflerin, e-faturaya geçme gerekçelerinin başında, klasik 

fatura kullanımın getirmiş olduğu düzenleme, kullanma ve arşivleme maliyetlerinin 

yüksek olmasıdır. Özellikle yüksek sayıda işlem hacmi bulunan büyük ölçekli 

mükellefler için, bu maliyet çok daha fazla olabilmektedir. 

Arşivlenen kâğıt bir faturayı, birkaç hesap dönemi geçtikten sonra bulmak, çoğu 

zaman yoğun bir süreç, emek ve personel gerektirmektedir. E-faturada, saniyeler 

                                                             
255     14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
256     Uğur Doğan, 550 Soruda E-fatura E-Defter, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013, s. 49. 
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içerisinde birkaç anahtar kelime ile faturalardaki bilgilere ulaşabilme imkânı 

bulunmaktadır. Bilhassa geç ödeme sorunları ile uğraşan işletmeler için e-fatura 

kullanımı, anlık izleme ve değerlendirme süreçlerinin oluşturulmasına büyük katkılar 

sağlayabilecektir257. 

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında oluşturulacak 

elektronik defterlerin, http://www.edefter.gov.tr internet sitesinde duyurulan format ve 

standartlara uygun olması gerekmektedir. Bu kuralın doğal bir sonucu olarak, 

http://www.edefter.gov.tr adresinde format ve standardı yayımlanmayan herhangi bir 

defterin elektronik ortamda oluşturulmasının mümkün olmayacağı ifade edilmektedir258. 

E-defter tutmaya başlamadan önce tebliğde belirtilen şartları taşıyan mükelleflerin, e-

defter oluşturmak için Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almaları gerekmektedir. 421 

sıra no’lu VUK Genel Tebliği’nce e-defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin de 

Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurması gerekmektedir259. 

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan usul ve esaslara aykırı 

biçimde elektronik defter oluşturan, tutan veya oluşturdukları elektronik defterleri 

yetkili makamların isteği üzerine ibraz etmeyenler hakkında, işledikleri fiile göre Vergi 

Usul Kanunu usulsüzlük cezası veya vergi kaçakçılığı cezası ve Türk Ticaret 

Kanununun ilgili hükümleri uyarınca idari cezalar uygulanabilecektir. Bu husus, 

elektronik ortamda üretilen belge ve kayıtlar için de geçerlidir. 

 Farklı bilgi sistemleri arasında yapısal veri aktarımı imkânı sağlaması nedeni ile 

denetim süreçleri açısından da önemli olan elektronik defter ve belge uygulaması, uzun 

vadede bazı modern denetim yaklaşımlarının (sürekli gözetim ve denetim, uzaktan 

denetim gibi) ülkemizde de kullanılabilmesine zemin hazırlayacağı düşünülmektedir.260 

IV. Defter ve Belgeler Konusunda Vergi İdaresinin Yetkisi 

 Vergi Usul Kanunu’nda Maliye Bakanlığı’na, defter tutma ve belge düzenleme 

yükümlülüğü ve defter, belge ve kayıt düzenine ilişlin, geniş yetkiler verildiği 

görülmektedir. Bu yetkiler kanunun 227.  ve mük. 257. maddelerinde düzenlenmiştir. 

                                                             
257     Doğan, s. 51. 
258     Yıldırım, s. 137. 
259      Doğan, s. 315. 
260      Yıldırım, s. 149. 
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 Maliye Bakanlığı, düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken 

zorunlu bilgileri belirlemeye ve bu belgelerden uygun gördüklerine, düzenlenme 

saatinin yazılması mecburiyetini getirmeye yetkili kılınmıştır (Vergi Usul Kanunu m. 

227/ f. 4) . 

  Maliye Bakanlığı; mükellef ve meslek grupları hakkıında muhasebe usul ve 

esaslarını tespit etmeye, Vergi Usul Kanunu’a göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile 

bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin 

mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, 

bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya 

dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve 

ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, Vergi Usul Kanunu’a göre tutulacak defter 

ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili 

kılınmıştır (Vergi Usul Kanunu mük. m. 257/ I - 1). 

  Mükelleflere işlemleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans 

kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri (belgelemeleri) 

zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve 

esaslarını belirlemeye yetkilidir. (Vergi Usul Kanunu mük. m. 257/ I - 2). 

  Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro 

fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında 

saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak 

defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığı’nda veya muhafaza etmekle 

görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama 

usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir (Vergi Usul Kanunu mük. m. 257/ I - 3). 

 Vergi Usul Kanunu  149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda 

olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik 

imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her 

türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin 

yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin 

vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında 

uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu 

zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet 
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konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya 

pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya 

ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda 

beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ 

etmeye ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir (Vergi Usul Kanunu mük. 

m. 257/ I - 4). Bu düzenleme, beyanname ve bilgi verme yükümlülüğüne ilişkin olmakla 

birlikte mükellefe belirli şekilde elektronik kayıtla bilgi verme yükümlülüğü de 

getirmektedir. 

 Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenecek belgelerle bunlara ek olarak 

düzenlenecek belgelerin, üçüncü şahıslara basım ve dağıtım işlerinin yaptırılması ile 

ilgili şekil, şart, usul ve esaslar ve bunlara uyulmaması halinde uygulanacak cezai şartlar 

Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmi Gazete'de yayınlanacak yönetmelikle 

belirleneceği hükme bağlanmıştır (Vergi Usul Kanunu mük. m. 257/  II). 

 Maliye Bakanlığı, belge tasdik işlemini; noterlere, kanunla kurulmuş mesleki 

kuruluşlara veya uygun göreceği diğer mercilere yaptırmaya, ticari kazançları (basit 

usulde) tespit edilen gelir vergisi mükelleflerine özel bir defter tutturmaya ve bu 

konulara ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. (Vergi Usul Kanunu mük. 

m. 257/ III). 

 Maddenin son iki fıkrasında ise, beyanname verme yükümlülüğüne ve düzenine 

ilişkin Maliye Bakanlığı yetkisi hakkındadır. Defter tutma ve belge düzenlemesine 

ilişkin ilave bir yetki belirtilmemiştir. 

 Maliye Bakanlığı’na bu kadar geniş yetkilerin tanınmış olmasının, bazı yazarlar 

tarafından anayasaya aykırı olduğu konusunda görüş bildirilmiştir. Belgeleme 

düzeninde, disiplinin etkileştirilmek istenmesinin, belge akışının daha sağlıklı 

işlemesine imkân sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, belge düzeninin 

vergilendirmenin özüyle ilgili olduğu ve Anayasanın m. 73’e göre, vergilendirmenin 

özüyle ilgili kuralların kanun ile konulmasının gerekli olduğu ifade edilmektedir. Bu 

nedenle, Vergi Usul Kanunu mük. m. 257. maddesindeki belge düzeni ile ilgili vergini 
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özünü ilgilendirecek yetkilerin, Maliye Bakanlığı’nın yetkisine bırakılması Anayasa 

aykırı olabileceği ifade edilmektedir261.  

V. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz Ödevi  

 Vergi Usul Kanunu gereği, tutulması zorunlu defterler, düzenlenmesi veya 

alınması gerekli belgeler ve kayıtları, kanunun öngörmüş olduğu süre dâhilinde 

saklanması gerekmektedir. Vergi denetimi yapmaya yetkili olanlarca istenilmesi 

halinde, yetkililere sunulması gerekmektedir262. 

 Defter tutmak zorunda olanlar, tuttukları defterlerle düzenleyerek verdikleri ve 

aldıkları belgelerin asıllarını ve suretlerini, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim 

yılından başlıyarak “beş yıl” süre ile muhafaza etmek zorunluluğu bulunmaktadır (Vergi 

Usul Kanunu m. 253) . Vergi Usul Kanunu’a göre defter tutmak zorunluluğu 

bulunmayanlar ise, Vergi Usul Kanunu m. 232, m. 234 ve m. 235 gereğince almak 

zorunda oldukları fatura, gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını tarih sırası ile tanzim 

tarihlerini takip eden takvim yılından başlıyarak beş yıl süre ile muhafaza etmek 

zorundadırlar ( Vergi Usul Kanunu m. 254). 

 Gerçek ve tüzel kişiler ile mük. 257. madde ile getirilen zorunluluklara tabi 

olanlar, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek 

zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve 

benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale 

getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve 

memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk 

Maliye Bakanlığınca belirlenecek usule uygun olarak, tasdike konu hesap ve işlemlerin 

doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere 

doğrudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belglerinin tetkiki amacıyla 

yeminli mali müşavirler tarafından yapılan talepleri de kapsadığı belirtilmektedir (Vergi 

Usul Kanunu m. 256) . 

 Beş yıl süre boyunca, muhafaza ödevini yerine getiren mükellef için Vergi Usul 

Kanunu uyarınca defter, belge ve kayıtları muhafaza zorunluluğu kalkacaktır. Türk 
                                                             

261  Selim Kaneti, “Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişikliklerle Vergi İdaresine Tanınan Yetkilerin 
Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Selim Kaneti Makaleler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011, s. 254. 

262  Oktar, s. 266. 
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Ticaret Kanunu m. 68/I’e göre, defter tutma yükümlülüğüne tabi olan kişiler ve 

işletmeye devam eden halefleri, defterleri son kayıt tarihinden; saklanması zorunlu olan 

diğer hesap ve kâğıtları tarihlerinden itibaren on yıl geçene kadar saklamak 

zorundadırlar. Tacir olan mükelleflerin, beş yıllık muhafaza yükümlülüğü Vergi Usul 

Kanunu’na göre kalksa bile, ticari davalarında ve uyuşmazlıkların da delil olarak 

kullanması gereken defter, belge ve kayıtları saklama yükümlülüğü devam edecektir263. 

 Kanun koyucu ne Vergi Usul Kanunu’nda ne de Türk Ticaret Kanunu’nda 

saklanması zorunlu olan defter ve belgelerin nerede saklanması gerektiğine ilişkin 

olarak herhangi bir düzenleme getirmemiştir. Bu husus, tamamen yükümlünün 

takdirine bağlı olduğu düşünülmektedir. Ancak saklama yükümü bulunan genellikle de 

tacir sıfatını haiz olanlar için, Türk Ticaret Kanunu m. 20/II uygulama alanı bulacak ve 

kendisinin basiretli bir tacir olarak, saklama yükümünü yerine getirmesi gerekecektir. 

Dolayısıyla, tacirin çok kolay kaybedilecek veya zarar görebilecek şekilde, defter ve 

belgelerini saklamaması gerekmektedir. Ancak, saklama yerinin mutlaka işletme içinde 

bir yer olması zorunluluğu bulunmamaktadır. İşletme dışında bir yerde de defterlerin 

saklanması mümkündür. Saklama konusunda tacirin kendisine düşen yükümlülükleri 

yerine getirmesi yeterli kabul edilmektedir264.  

 Faturanın zayi olması, yani elden çıkması veya yok olması halinde mükellefin 

yapması gereken, Türk Ticaret Kanunu’nun 82. maddesinin yedinci fıkrasında 

düzenlenmiştir. Buna göre, bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler 265  ve 

belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve 

kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş 

gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge 
                                                             

263  D 4. D. , T. 14.12.1976, E. 1976/1717, K. 1976/3183 sayılı kararında 1968 takvim yılı işlemlerinin 
incelenmesi sonucunda incelenmenin yapıldığı 1970 yılında, 1961-1962 yıllarına ait envanter 
defterlerinin incelenmeye ibraz edilmediği bahsi ile mükellefe kesilen usulsüzlük cezasının, muhafaza 
mecburiyetine ilişkin sürenin geçmesinden dolayı bu döneme ait defterlerin muhafaza yükümlülüğünün 
kalkmasından dolayı yerinde olmadığı kararı verilmiştir. (Aktaran Fevzi Yarbaş, “Türk Ticaret Kanunu 
ve Vergi Usul Kanunu’nda Ticari Defter ve Belgelerinin Saklanması ve Ziyaı”, Yargıtay Dergisi, Cilt 22, 
Sayı 1-2, Ocak- Nisan 1996, s. 148. 

264  Oruç Hami Şener, “Ticari Defterlerin ve Belgelerin Saklanması, Zıyaı, Zayi Belgesi, Böyle Bir Belgenin 
Alınması ve Alınmamasının Hüküm ve Sonuçları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
İzmir 2004, Cilt 6, Sayı 1, s. 241. 

265  DVDDGK. , T. 12.11.1999, E. 1999/127 K. 1999/470 sayılı kararında, defterler için zayi belgesi 
alınmasında, zayi olma nedenlerinden kanundaki sayılan bir nedenin bulunması ve bunun yetkili kişilerce 
resmi raporla ortaya konulması gerektiği ve Ticaret Mahkemesince verilecek zayi belgesi alınmasının 
geçerlilik şartı olarak zorunlu olduğu kararı verilmiştir (Kazancı İçtihat Bankası E.T.: 17.04.2014). 
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verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılmaktadır. Mahkeme gerekli gördüğü 

delillerin toplanmasını emredebilir. Bu şekilde tacir olan mükellef faturanın zayi olması 

halini ispat edebilmiş olacaktır. 

 Türk Ticaret Kanunu m.68/IV’de, kanun koyucu defter ve belgeleri zayi olan 

tacire zayi belgesi verilebilmesi için, defter ve belgelerin “yangın, su baskını veya 

deprem gibi bir afet sebebiyle” zayi olması gerektiğini belirtmektedir. Bu düzenlemenin 

özellikle iki açıdan önem taşıdığı ifade edilmektedir. İlk olarak kanun koyucu bu 

düzenlemeyle sadece mücbir sebep teşkil eden olayların söz konusu olması halinde zayi 

belgesi istenebileceğini belirttiği ifade edilmektedir. Buradaki sayılan haller (yangın, su 

baskını ve deprem), hukukta mücbir sebep olarak sayılan durumlardır. Bu durumlarda 

öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü olaylar söz konusu 

olmakta ve mücbir sebep teşkil eden olayın, büyük bir şiddet arz ettiği belirtilmektedir. 

Bu nitelikte olmayan olaylarla defter ve belgelerin zayi olması halinde, zayi belgesi 

verilemeyecektir. 

İkinci olarak buradaki mücbir sebeplerin sayımının sınırlayıcı olmadığı, aksine 

örnekseme suretiyle yapıldığı, bunun düzenlemede yer alan “gibi” ifadesinden 

anlaşıldığı düşünülmektedir. Böylelikle kanun koyucu bu hallere benzeyen ve mücbir 

sebep teşkil eden başka durumlar için de zayi belgesi alınabileceğine işaret etmiştir266. 

Türk Ticaret Kanunu m.68/IV’de sayılan olaylar doğa olaylarıdır. Ancak bunlar 

yanında, sosyal ve insan davranışlarından doğan olağanüstü olayların da bu kapsamda 

değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Ancak, bu durumunda tacirin kusurunun 

                                                             
266   D 9. D. , T.17.10.2010, E.1999/ 2660, K.2000/ 2911 sayılı kararında, belgeleri zamanaşımı süresi dolduğu 

düşüncesiyle imha eden davacının, geçerli bir mücbir sebep olmaması nedeni ile Katma Değer Vergisi 
Kanunu indiriminden yararlanamayacağı kararı verilmiştir. (Kazancı İçtihat Bankası E.T.: 18.04.2014). 
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bulunmaması gereklidir267. Örneğin savaş, isyan ya da ihtilal gibi, diğer mücbir sebep 

sayılabilecek olaylarla defter ve belgelerin zayi olması halinde de zayi belgesi 

verilmelidir268.  

  Esnaflar defter tutmak zorunda değildirler. Türk Ticaret Kanunu m. 17’de Türk 

Ticaret Kanunu m. 66 vd. hükümlerine herhangi bir gönderme yapılmamıştır. Bunun 

sonucu olarak esnafların defterlerinin zayi olduğu gerekçesiyle mahkemeden zayi 

belgesi alma olanağı bulunmamaktadır269. 

  Tacirler açısından ibraz durumunda farklılıklar da bulunmaktadır. İnceleme 

hususu, vergi hukukundan kapsamı, şartları itibariyle ve yetkili kişiler bakımından 

farklılık göstermektedir. Ticari defterler bir tacirin ticari hayatı ile ilgili özel ve gizli 

kalması gereken bilgileri içerdiği için bunların herkes tarafından istenildiği zaman ince-

lenmesi uygun görülmemektedir. Ancak, defterlerin ve belgelerin tamamen ve hiç 

istisnasız gizli kalması da mümkün olmayacaktır. Türk Ticaret Kanunu’nda, bazı özel 

durumlarda defterlerin ve saklanması zorunlu olan belgelerin, ilgililer ve mahkeme 

tarafından kısmen veya tamamen incelenmesine imkân tanınmıştır. Bu haller defterlerin 

teslim ve ibrazı diye ifade edilmektedir. Ticari defterlerle, saklanması zorunlu olan 

diğer kâğıtların teslimi malvarlığı hukukuna ilişkin olan, özellikle de mirasa, mal 

ortaklığına ve şirket tasfiyesine ilişkin uyuşmazlıklarda istenebilinecektir. Teslim 

halinde defter, hesap ve kâğıtların her tarafı gerek mahkeme ve gerekse ilgililer tarafın-

dan incelenebilineceği hüküm altına alınmıştır (Türk Ticaret Kanunu m. 85). İnceleme 

hakkı mahkeme ve ilgililere tanınmış olduğundan, bu yetki miras yoluyla ticari bir 

                                                             
267   YHGK  T.05.10.1984, E. 1982/11-852, K. 1984/788 sayılı kararında, hırsızlık sonucu yitirilen defterler 

için gereken dikkat ve özeni göstermeyen tacire zayi belgesi verilemeyeceğini, zayi belgesi verilebilmesi 
için tacirin, defterlerin korunmasına yönelik gereken dikkat ile özeni göstermiş olması ve kaybın kendi 
iradesi dışında elinde olmayan bir nedenle meydana gelmiş olması zorunluluğu olduğuna karar vermiştir; 
Mücbir sebep sayılmamasına ilişkin aynı doğrultuda, D 11. D. , T. 22.12.1998, E. 1997/2352, K. 
1998/4653 sayılı kararında, “.. Şirkete ait defter ve belgelerin bulunduğu kamyonetin işyerinin önünde 
kapıları açık ve kontak anahtarı üzerinde park edilmiş vaziyette iken akşam 20:00 ile 21:20 arasında 
çalındığı ve daha sonra da kamyonetin 18.12.1995 tarihinde ... Yolu ... Caddesi üzerinde yolun solunda 
çamura batmış şekilde bulunduğu ve içinden defterlerin alındığı belirtilmiştir. Bu şekilde izah 
edilen çalınma şekli ticari hayatın icap ve koşullarına uygun düşmemektedir. Zira ticari belge niteliğinde 
olan söz konusu defterlerin kamyonetle taşınması ve kamyonetin üzerinde anahtarı ile birlikte kapıları 
açık bir şekilde park edilmesi ve bu şekilde park edilen kamyonetin çalınması ticari hayatın akışına ters 
düşmektedir.” gerekçesiyle, sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elden 
çıkmış bulunması hali mücbir sebep olarak kabul edilmiş ise de yukarıda açıklanan duruma göre olayda 
mücbir sebepten söz etme olanağının bulunmadığı yönünde karar verilmiştir (Kazancı İçtihat Bankası 
E.T.: 18.04.2014). 

268 Şener, s. 250;  
269     Şener, s. 247; Bilgili, s. 60. 
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işletmenin intikalinde mirasçılara, kollektif, komandit, limited ve adi şirketlerde 

ortaklara, iflasta da iflas idaresine ait olacağı belirtilmektedir.. Ticari işletmede alacak 

ve borçları bulunan üçüncü şahıslar Türk Ticaret Kanunu m. 85’e dayanarak defterlerin 

teslimini isteyemezler; bunlar ihtilaf halinde Türk Ticaret Kanunu m. 83-84 uyarınca 

defter ve belgelerin ibrazını isteyebileceklerdir270. 

 Türk Ticaret Kanunu md. 85’a göre mirasçıların, ortak ve iflas idaresinin defter 

ve belgelerin teslimini isteyebilmeleri bir çekişmenin ortaya çıkması koşuluna 

bağlanmamıştır. Herhangi bir ihtilaf çıkmamış olsa dahi bu şahıslar defter ve belgelerin 

teslimini isteyebilecekleri ifade edilmektedir. Teslim zorunluluğu defter ve belgelerin 

tamamını kapsar. İlgililer ve mahkeme defter ve kâğıtların her yerini incele-

yebileceklerdir271. 

 Defterlerin, belgelerin ve kayıtların muhafazası ve ibrazı açısından vergi 

hukukunu ilgilendiren husus, yetkili kişilerce vergi incelemesi amacıyla istenidiğinde, 

sağlıklı bir incelemenin yapılacağı nitelikte ve şekilde ibraz edilmesidir. İvraz 

edilmemesi halinde re’sen tarhiyat gerektireceği için usulsuzlük kabahti cezası söz 

konusu olabileceği gibi; vergi kaçakçılığı suçu olarak da değerlendirilebilicek ve Vergi 

Usul Kanunu m. 359/a gereğince hapis cezası verilebilinecektir. 

                                                             
270    Bilgili, s. 63. 
271  Bilgili, s. 64. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DEFTER, KAYIT ve BELGELERİN GİZLENMESİ veya İBRAZ 
EDİLMEMESİ 

I.  Genel Olarak Suçun İncelenmesi  

 Mükelleflerin defter tutmaları, belge düzenleyip vermeleri, kullanmaları ve 

bunları kanun koyucunun belirlediği süre dâhilinde muhafaza etmeleri ve bu süre 

içerisinde yetkililerce istenilmesi halinde ibrazı; düzenli, verimli ve adil bir vergi 

düzeninin kurulmasında ve sürdürülebilmesinde, kayıt dışı ekonomi ile mücadele 

edilmesinde ve vergi kaybının önlenmesinde hayati bir öneme sahip bulunmaktadır. 

Vergiyi doğuran olayların takibini ve gerçek mahiyetlerini tespit edebilmek amacıyla 

defterler ve belgelerin tutulması ve muhafazası yükümlülük haline getirilmiştir272. 

 Defter, belge ve kayıtların mükellefler tarafından tutulması, saklanması ve 

ibrazı, bir vergisel yükümlülüktür. Kanun koyucu bu yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi halinde; bazı durumlarda kabahat kabul ederek idari ceza yaptırımı 

uygulanmasını isteyebildiği gibi, daha tehlikeli hareketleri suç kabul etmiş ve hapis 

cezası verilmesini uygun bulmuştur. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve mükellefin 

cezalandırılmasını öngören bu düzenlemelerin, devletin kamu hizmetinin finansmanı 

olarak kullandığı en önemli kaynak olan vergilerin daha etkin bir şekilde toplanabilmesi 

için öngörüldüğü ifade edilmektedir273. Bu konudaki yaptırımlardan en önemli husus, 

defter, kayıt ve belgelerin gizlenmesinin kaçakçılık suçu olarak düzenlenmiş 

bulunmasıdır. Vergi Usul Kanunu m. 359/ a-2’de “Defter, kayıt ve belgeleri tahrif 

edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya 

                                                             
 272  Şenyüz, s. 418. 
 273  Ümit Süleyman Üstün, “Susma Hakkı Çerçevesinde Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizleme Suçu” Gazi 

 Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XV, Yıl 2011, Sayı 3, s. 364. 
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bu belgeleri kullananlar, hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretler ile sabit olduğu halde, 

inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz 

edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir” hükmüne 

yer verilerek, defter, kayıt ve belgelerin gizlenmesi vergi kaçakçılığı suçu olarak 

düzenlenmiştir. 

 Tutulan defterler ve kayıtların, düzenlenen belgelerinin gizlenmesi vergi 

incelemesini, dolayısıyla vergi denetimini imkânsız kılabilecektir. İncelemenin tam 

anlamıyla yapılamaması, vergi kayıp ve kaçağını da beraberinde getirecektir. Vergi 

idaresince, belli ölçümlemelerden hareketle kesilen vergiler ve cezaları, vergi kayıp ve 

kaçağını önlemede yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, kanun koyucu defter, kayıt ve 

belgeleri gizlemeyi, sadece vergi cezasıyla karşılamakla yetinmeyerek, hapis cezası 

yaptırımına bağlanmış bir adli suç olarak hüküm altına almıştır274.  

 Vergi Usul Kanunu’nda, 4369 sayılı Kanunun öncesinde de, vergi kaçakçılığı 

suçlarına ilişkin m. 344/ b. 6’da, defter, kayıt ve belgeleri gizlenmesini fiili kaçakçılık 

suçu olarak düzenlendiğini görmekteyiz 275 . Bu düzenlemeden daha önce, belli bir 

miktarı aşan satış tutarının veya gelirin gizlenmesi, hapis cezasını gerektiren hileli vergi 

suçu olarak kabul edildiği belirtilmektedir 276. 

 4369 sayılı Kanun sonrasında suç, Vergi Usul Kanunu m. 359/ a bendinde yine 

kaçakçılık suçları içerisinde düzenlenmiştir. Cezai yaptırım olarak, on sekiz aydan üç 

yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. 

II. Gizleme veya İbraz Etmeme Suçunun, Suç teorisi Açısından İncelenmesi 

  Adli bir suç tipi olarak düzenlenmiş olan gizleme suçu, suçun unsurları ve 

oluşumu bakımından diğer özel kanunlardaki suçlarda olduğu gibi, Türk Ceza 

Kanunu’nun öngördüğü suç teorisine uygun olmak zorundadır. Bu nedenle, gizleme 

                                                             
274  Ok ve Gündel, s. 157. 
275  Hızlı, s. 128. 
276  Hızlı, s. 129. 



91 
 

suçunun unsurlarının Türk Ceza Kanunu’nun suç teorisi açısından değerlendirilmesi ve 

incelenmesi önemlidir. 

 A. Suçun Maddi Unsuru 

 Suçun unsurlarından maddi unsur incelendiğinde, maddi unsuru oluşturan öğeler 

olarak, fiil, netice, nedensellik bağlantısı, fail, suçun konusu, mağdur ve suçun nitelikli 

unsurları ele alınmaktadır277.  Bu öğelerden suçun konusu, suçun faili, fiil ve neticenin 

incelenmesi önem arz etmektedir.  

 1.  Suçun Konusu 

 Hareketin yöneldiği, kişi ya da şey suçun konusunu oluşturmaktadır ve konusuz 

suç olmayacağı ifade edilmektedir. Suçun konusunu, eşya veya şahsın fiziki ve maddi 

yapısı oluşturmaktadır278. Örneğin hırsızlık suçunda, suçun konusu taşınır bir mal; insan 

öldürme suçunda ise bir kişinin yaşamıdır. 

 Gizleme suçunun konusunu, Vergi kanunlarına göre, tutulma, düzenlenme, 

saklama ve ibraz zorunluluğu bulunan, defter, kayıt ve belgeler oluşturur. Vergi Usul 

Kanunu’nun m. 171 ve m. 226 arasında düzenlenmiş olan maddeler defter tutma 

yükümlülüğüne ilişkin, m. 227 ve mük. m. 242 arasında düzenlenmiş maddeler ise 

belge ve kayıt düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin hükümleri içermektedir279. 

 Vergi Usul Kanunu’nda yer almamakla birlikte diğer vergi kanunlarının 

tutulması, saklanması ve ibrazını yükümlülük haline getirdiği defter, kayıt ve belgelerle; 

Maliye Bakanlığı’nın mük. m. 257 gereğince kanunda belirtilenlere ilaveten tutulmasını 

ve düzenlenmesini uygun gördüğü belgeler de bu suçun konusunu oluşturur280. 

                                                             
277  Artuk, Gökcen ve Yenidünya, s. 235 vd. 
278  Artuk, Gökcen ve Yenidünya, s. 309; Özgenç, s. 200. 

     279   Mehmet Taştan, “Vergi Kaçakçılığı Suçlarından Defter, Kayıt Ve Belgeleri Gizlemek Suçu (VUK   
 359/A-2. madde)”, Adalet Dergisi, Yıl 2013, Sayı 45, s. 166. 

280  Ok ve Gündel, s. 158. 
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 Buradaki önemli olan husus, bu defterlerin, kayıtların veya belgelerin varlığının, 

noter tasdik ve kayıtları veya sair suretlerle sabit olması halinde suçun konusu 

olabilmesidir. Aksi halde, kanuna uygun bir defter tutulmamış veya kayıt yapılmamış 

sayılır. Mükellefin, vergi kanunlarının zorunlu kılmadığı halde, tutmuş olduğu defterler 

veya kayıtlar, bu suçun konusu olamazlar.  

 2. Suçun Faili 

 Fiili gerçekleştiren kişiye fail denilmektedir281. Türk Ceza Kanununun  “Fail” 

başlıklı 37. maddesinde, “Suçun kanunî tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren 

kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur” hükmü yer almaktadır. Buradan hareketle 

kanuni tanımlamaya uygun olarak, failin suçun kanuni tanımındaki fiili gerçekleştiren 

kişi olduğunu söyleyebiliriz. Ceza kanunlarında düzenlenmiş suçların büyük bir 

bölümü, herkes tarafından işlenebilen suçlardandır. Bir suçun herkes tarafından 

işlenebilen bir suç olduğunu, kanuni tanımında faille bağlantılı olarak yer alan, 

“…kişi…”, “…kimse…”, “…bir kimse…”, veya “…her kim…” ifadelerinden 

anlayabiliriz. Buna karşılık, bazı suçlar özel bir yükümlülük altında bulunan veya belli 

bir vasfı taşıyan kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Bu suçlara özgü (mahsus) suç 

denilmektedir 282. 

 Defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçunun faili, gerçek kişi olabilir. Bazı 

yazarlarca, bir gerçek kişinin defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçunun faili olabilmesi 

için mükellef olmasının da gerektiği belirtilmektedir. Ancak, Vergi Usul Kanunu m. 

359/ a ’da, özel faillik vasfı belirtilmemiştir. Ancak, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü 

bulunan kişilerin mükellef olması nedeniyle, bu suçu gerçekleştirecek failin mükellef 

olması gerektiği söylenebilse de, bu zorunlu değildir. Vergi suçlarında sadece 

mükellefin veya vergi sorumlusunun suç faili olacaklarını söylemek doğru 

olmayacaktır283. Bu nedenle, gizleme suçu özgü bir suç değildir.  

  Vergi Usul Kanunu m. 256 uyarınca muhafaza ve ibraz zorunluluğu Maliye 

Bakanlığınca belirlenecek usule uygun olarak, tasdike konu hesap ve işlemlerin 

doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere 

                                                             
  281  Hakeri, s. 124. 
  282  Özgenç, s. 182. 

283  Şafak Ertan Çomaklı, Türk Vergi Hukukunda Fail Kavramı, Savaş Yayınevi, Ankara 2008, s. 181. 
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doğrudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerin tetkiki amacıyla 

yeminli mali müşavirler tarafından yapılan talepler için de geçerlidir. Bu nedenle, 

yeminli mali müşavirler de bu suçun faili olabileceklerdir. 

 Mükellef sıfatına haiz olmamakla birlikte, mükelleflerin usulüne uygun olarak 

görev verdikleri kişiler de bu suçun faili olabileceklerdir. Tüzel kişiler bu suçun faili 

olmazlar. Tüzel kişilerin vergi kanunlarının yüklediği ödevleri yerine getirmekle görevli 

olan kanuni temsilcilerinin; tüzel kişiliği olmayan kuruluşların idarecilerinin veya 

kanuni temsilcilerinin suçun faili olabilmesi mümkündür 284. 

 3. Hareket (Fiil) 

 Fiil, belirli bir amaca yönelen, kişinin iradesine bağlı isteği dâhilinde 

gerçekleşen, dış dünyada etki doğuran icrai ya da ihmali insan davranışı olarak ifade 

edilir285. Bir suçun oluşmasının en önemli şartı fiildir. Fiilin bulunmaması halinde, diğer 

unsurların bulup bulunmadığı yönündeki araştırmalar gereksiz olacaktır286. Gizleme ve 

ibraz etmeme suçu için, maddi unsuru oluşturabilmesi ve hareketin gizleme veya ibraz 

etmeme olarak değerlendirilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gereklidir. 

 a. Tutulması zorunlu Defter, Belge ve Kayıtların Gizlenmesi 

Defter, belge ve kayıtları gizleme suçunun oluşması için öncelikle mükellef-

lerden ibrazı istenen defterlerin tutulması zorunlu defterlerden ve kanunen dü-

zenlenmesi zorunlu olan belgelerden olması gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu m. 171 

vd. maddeleri defter tutma yükümlülüğüne ve tutulması gereken defterlere ilişkin; Vergi 

Usul Kanunu m. 227 vd. maddeleri de düzenlenmesi veya kullanması zorunlu belge ve 

kayıtlara ilişkin düzenlemeleri içermektedir.  

                                                             
  284  Ok ve Gündel, s. 163. 

285  Artuk, Gökcen ve Yenidünya, s. 238. 
286  Artuk, Gökcen ve Yenidünya, s. 236; Hakeri, s. 132. 
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 b. Defter, Belge ve Kayıtların Varlıklarının Noter Tasdik Kayıtları veya 
Sair Suretlerle Sabit Olması 

 Vergi Usul Kanunu m. 220 ve 221 gereğince, mükelleflerin defterleri tasdik 

zorunluluğu bulunmaktadır. Kanuna uygun geçerli bir defter sistemi, bu defterlerin 

önceden noter tarafından tasdiki ile mümkün olabilecektir. Mükellef, noter tarafından 

tasdiki yapılmış defterlere kayıt yapabilir ve işlemlerini geçirebilir. Defterler, iş yerinin, 

iş yeri olmayanlar için ikametgâhın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa 

ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acenteleri için borsa 

komiserliği tarafından tasdik olunur. 

Gizleme, Vergi Usul Kanunu m. 359’da, “varlığı noter tasdik kayıtları veya sair 

suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere 

defter ve belgelerin ibraz edilememesi” olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle, suçun 

gerçekleşmesi açısından aranan bir diğer unsur, tutulması zorunlu defterler ve belgelerin 

tasdiklerinin bulunması ve bunun tespit edilmiş olmasıdır. Defter, kayıt ve belgelerin 

noter tasdiki veya diğer şekillerde mevcudiyetinin tespitinde, incelemeye yetkili olanlar 

tarafından çeşitli vasıtalarla (noter kayıtları, mükellefin varsa beyannamesinde beyan 

ettiği bilgilerin karşılaştırılması ve/veya anlaşmalı matbaaların vergi dairesine 

gönderdikleri bilgi formları ile veya VEDOP 287  bilgileri ile) defter ve belgelerin 

mevcudiyetleri ortaya konularak gerçekleştirilebilir288. 

Tutulması zorunluluğu bulunduğu halde varlığı noter kayıtları ile tespit 

edilemeyen defter ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde, bu suç oluşmayacaktır. Bu 

durumda sadece idarî yaptırım uygulanacaktır. Tutulması mecburî olan defterlerden 

herhangi birinin tutulmamış olması Vergi Usul Kanunu m. 352 gereğince, I. Derece 

usulsüzlük suçunu oluşturacaktır. Defterler kanunda belirtilen süreler içinde tasdik 

ettirilmez ise, Vergi Usul Kanunu m. 352 uyarınca usulsüzlük cezası veya şartları 

mevcutsa Vergi Usul Kanunu m. 344 uyarınca vergi ziyaı cezası uygulanabilmektedir. 

                                                             
      287  Vergi Dairesi Otomasyon Programı; detaylı bilgi için bkz. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1286. 

288  Ahmet Somuncu, “Defter ve Belgeleri Gizleme ( İbraz Etmeme) Suçunun Unsurları ve Sonuçları”, 
Kayseri SMMMO Erciyes Dergisi, Sayı 3, Ocak 2010, s. 22. 
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 c.Defter, Belge ve Kayıtların Kanunda Belirtilen Muhafaza Süresi 
İçerisinde ve Muhafaza Yükümlülüğü Bulunurken İstenmesi 

 Vergi Usul Kanunu m. 253 uyarınca, kanun tarafından defter tutmak ve belge 

düzenlemek veya kullanmak yükümlülüğü getirilen mükellefler, tuttukları defterlerle 

üçüncü kısımda yazılı belge ve kayıtları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim 

yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. 

Vergi Usul Kanunu’nun m. 253 gereğince, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter 

tutmak zorunda olanlar; 

 Tuttukları defterleri, 

 Alış ve satış faturalarını, 

 Sevk irsaliyelerini, 

 Fatura yerine geçen perakende satış fişlerini, makineli kasaların kayıt rulolarını, 

giriş ve yolcu taşıma biletlerini, gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını, 

 Serbest meslek makbuzlarını, 

 Ücret bordrosu ve bordro yerine geçen belgeleri 

 Taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listelerini, 

 Yazdıkları ve aldıkları mektup, telgraf ve hesap özetlerini, gönderilen ve gelen 

muhasebe evraklarını, 

 Mukavelename, taahhütname, kefaletname, mahkeme ilamları gibi hukuki 

vesikalarla, ihbarname, karar örnekleri, vergi makbuzları gibi vergi evrakını, 

 İlgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile 

muhafaza etmek zorundadırlar. Diğer taraftan, özel hesap dönemine tabi mükelleflerin 

defter ve belgeleri muhafaza süreleri, özel hesap döneminin sona erdiği takvim yılını 

izleyen yıldan itibaren beş yıldır289. 

 Defter tutmak zorunda olan mükelleflerin, tuttukları defterlerle düzenleyerek 

verdikleri ve aldıkları belgelerin asıllarını ve suretlerini, ilgili bulundukları yılı takip 

                                                             
289  Mustafa Şimşek, Defter ve Belgelerin Zayi Olması ve Hukuki Sonuçları, İSMMMO Yayını, s. 1. 

(http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/65MaliCozum/16-65%20MUSTAFA %20% C5% 9E% 
C4% B0M%C5%9EEK.doc  E.T. 21.04.2014). 
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eden takvim yılından başlıyarak “beş yıl” süre ile muhafaza etmek zorunluluğu 

bulunmasının yanı sıra; defter tutmak zorunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerin de 

muhafaza ve ibraz yükümlülüğü bulunmaktadır. 

  Vergi Usul Kanunu m. 173’te, defter tutma yükümlülüğü bulunmayan gerçek ve 

tüzel kişiler sayılmıştır. Bunlar; 

 Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usule tabi olmayan çiftçiler, 

 Gelir Vergisi Kanunu’na göre kazançları basit usulde tespit edilenler, 

 Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara 

ait iktisadi işletmelerdir. 

Vergi Usul Kanunu m. 254 uyarınca, defter tutmak zorunda olmayanların 

faaliyetleri ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu m. 232, m. 234 ve m. 235. gereğince 

almaya mecbur oldukları fatura, gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını tarih sırası ile 

tanzim tarihlerini takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etme 

yükümlülüğü bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nda nihai tüketicilerin satın aldıkları 

mallar veya yaptırdıkları işler dolayısıyla, almaları zorunlu belgeleri muhafaza etme 

zorunluluğuna ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle nihai 

tüketicilerin aldıkları belgeleri muhafaza mecburiyeti bulunmamaktadır290. 

  İşini terk eden mükelleflerin, defter ve belgeleri muhafaza yükümlülüğüne 

ilişkin çıkartılan 246 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; işi bırakan 

mükellefler, Vergi Usul Kanunu uyarınca notere tasdik ettirmiş veya “Vergi Usul 

Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve 

Dağıtımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre anlaşmalı matbaalara bastırmış 

oldukları belgelerden, kullanılmamış olanlar ile en son kullandıkları ciltleri, işi bırakma 

bildiriminde bulunacakları süre içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine ibraz ederek 

kullanılmamış belgelerin iptal edilmesini sağlamaları gerekmektedir. Vergi Usul 

Kanunu m. 168 gereğince, işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın 

gerçekleştiği tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine 

                                                             
290  Şimşek, s. 2. 
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yapılır. Mükelelflerin, bu bir aylık süre içerisinde bağlı bulundukları vergi dairelerine 

ibraz ederek kullanılmamış belgelerin iptal edilmesini sağlamaları zorunludur291. 

Beş yıllık muhafaza süresi geçtikten sonra istenilen defter, belge ve kayıtlar için 

ibraz yükümlülülğü bulunmamaktadır292. Mükelleften sadece içinde bulunduğu döneme 

ait veya saklama süresi geçmemiş olan defter, belge ve kayıtların istenebilmesi 

mümkündür293. 

 Bazı durumlarda bu beş yıllık muhafaza yükümlülüğü geçmese dahi defter, 

belge ve kayıtların ibraz yükümlülüğüne istisnalar getirilmiştir. Defter ve belgelerin ma-

kul bir mazeret olmaksızın inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz 

edilmemesi halinde defter ve belgeler gizlenmiş sayılmaktadır. Makul sebep 

oluşturabilecek mücbir sebep halleri, Vergi Usul Kanunu m. 13’te düzenlenmiştir. Vergi 

ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır 

hastalık ve tutukluluk; vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer 

sarsıntısı ve su basması gibi afetler; kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi 

gaybubetler ve sahibinin iradesi dışındaki sebepler nedeniyle defter ve vesikalarının 

elinden çıkmış bulunması mücbir sebep halleri olarak sıralanmıştır. 

 Vergi Usul Kanunu m. 373 uyarınca, mücbir sebeplerden her hangi birinin 

meydana geldiği biliniyorsa veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezası kesilmez. Defter, 

belge ve kayıtlar, Türk Ticaret Kanunu m. 82/f. 2 gereğince, yangın, su baskını veya yer 

sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa 

uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün294 içinde ticari işletmesinin 

bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu 
                                                             

291  Y 11 CD T. 01.02.2001, E.2000/6169, K.2001/674 sayılı kararında, , belgelerin (vergi incelemesi için 
değil de iptal için istenilmesi halinde bu belgelerin ibraz edilmemesi halinde suçun yasal unsurlarının 
oluşmadığına karar vermiştir (Kazancı İçtihat Bankası E.T.: 20.05.2014). 

292  Zuhal Kızılot, “Defter Ve Belgelerin İbraz Edilmemesinin Suç Oluşturmadığı Ve Oluşturduğu 
Durumlar”, Yaklaşım Dergisi, Eylül 2009,(http://www.kizilot.com.tr E.T.: 05.05.2014): “Bu süre 
açısından “yıllara yaygın inşaat işleri”, “amortisman kayıtları ile ilgili belgeler” gibi 5 yılı aşan bazı 
istisnaları vardır. Ama süre genellikle 5 yıldır”.  

293  Ok ve Gündel, s. 159. 
294  Mücbir sebeplere ilişkin zayi belgesinin alınmasında, sürenin mücbir sebebin etkisi göz önünde 

bulundurularak artırılabildiğini görmekteyiz. 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesinde meydana 
gelen deprem sırasında, 574 sayılı KHK’nin geçici 15.maddesi ile,  Bakanlar Kurulu deprem nedeniyle 
ticari defter ve belgeleri zarar gören mükelleflerin 2 ay içinde yetkili mahkemeden veya il veya ilçe idare 
kurullarından zayi belgesi alabileceklerine ilişkin KHK çıkartmış bulunmaktadır.  
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dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir. 

Alınan bu belgeye zayi belgesi denilmektedir ve defter, belge ve kayıtların ibrazının 

istenmesi halinde sunulması, gizleme veya ibraz etme suçunun unsurunun 

gerçekleşmemiş olduğu gösterecektir295. 

 d. Defter, Belge ve Kayıtların Vergi İncelemesi Esnasında, Yetkili 
Kimselerden Gizlenmesi veya İbraz Edilmemesi 

 Mükelleflerin ödemeleri gereken verginin tespitinde, matrah usulü olarak, esas 

itibariyle beyan sisteminden yaralanılmaktadır. Beyan sistemi, mükellefe güven esasına 

dayanmaktadır. Bunun sebebi, vergiye tabi işlem ve unsurların, en iyi mükellef 

tarafından bilineceği düşüncesidir. Mükelleflerin beyanda bulunması ve onların 

beyanlarına esas alınarak vergilendirme esası, vergilendirmedeki çağdaş bir yaklaşımın 

sonucudur. Mükelleflere duyulan bu güvenin, uygulamada yeterince sağlanıp 

sağlanılmadığı, olması gereken vergi bilinci ve ödev sorumluluğuna uygun bir şekilde 

davranmayanların tespiti ve bunlar hakkında yasaların öngörmüş olduğu işlem ve 

uygulamaların yapılması zorunluluk olarak göze çarpmaktadır. Kanun koyucu, bu 

nedenle vergi idaresine vergi denetimi yapma yetkisini vermektedir296. 

 Denetimin ne olduğu ile ilgili, fonksiyonlarını ortaya koyacak şekilde çok fazla 

tanım yapıldığını görebilmekteyiz297. Denetim, gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi 

zorunluluğu bulunduğu halde gerçekleştirilmemiş işlemler ilgili, önceden belirlenmiş 

kurallara (mevzuat hükümleri, iç yönergeler, kararlar vb.) uygun olup olmadığını, 
                                                             

295  Y HGK T.25.09.1985, E. 1984/11-12, K. 1985/728 sayılı kararına,  "yangın, su baskını veya yer 
sarsıntısı" örnekleri tahdidi bir düzenleme içerisinde yer almamış, "gibi" sözcüğünden de anlaşılacağı 
üzere tacirin elinde olmayan benzer olaylar da maddenin kapsamında düşünülmüştür. Tacirin 68. 
maddenin son fıkrasından yararlanabilmesi için bir taraftan defterlerin korunması amacıyla gereken 
dikkat ve ihtimamı göstermiş bulunması, diğer taraftan da ziyaa uğramanın onun iradesi dışında, elinde 
olmayan bir nedenle meydana gelmiş olması zorunludur. Genel bir kural konulamamakla beraber cereyan 
ettiği yer ve şartlar itibariyle bir ( hırsızlık ) olay sözü edilen madde kapsamında düşünülebileceği gibi, 
gene başka yer ve başka koşullar altında düşünülmeyebilir de. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`nun 
19.9.1970 gün ve esas 1967/T 63, karar 1970/442 sayılı kararında ticari defter ve belgelerin saklanmakta 
olduğu kasanın gece büroya giren hırsızlar tarafından çalınması olayında tacirin defter ve belgeleri 
saklamakta kusurlu olmadığı, aksine kasada saklamak suretiyle gerekli ihtimamı gösterdiği gerekçesiyle 
cereyan eden hırsızlık olayı 68 /son madde kapsamında düşünülebileceği”’ne karar verilmiştir (Kazancı 
İçtihat Bankası E.T.: 20.05.2014). 

296  Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitapevi, Ankara 2013, s. 103. 
297  Fazlı Tekin ve Ali Çelikkaya, Vergi Denetimi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005, s. 26; Hesap Uzmanları 

Derneği (HUD) Yayın Komisyonu Koordinatör Sedat Çırtlık, , Denetim İlke ve Esasları, Maliye Hesap 
Uzmanları Derneği Yayınları, İstanbul 2013, s. 8. 
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yetkili ve yeterli kişilerce tarafsız bir şekilde araştırmak ve gerçeğe uygunluğunu tespit 

etmek amacıyla yapılan değerlendirme faaliyetleri olarak tanımlanabilir. 

  Vergi denetimi, mali denetimin bir alt dalı olarak incelenmektedir. Mali 

denetim, vergi denetimini de içerisinde barındıran, bir iş ya da faaliyetin maliye bilimi 

kurallarına, mali yasa ve disipline göre denetlendiği araştırma faaliyeti olarak 

tanımlanabilir. Vergi denetimine, yetkili olanlar genellikle vergi dışındaki mali 

alanlarda da denetim yetkisine sahip olabilmektedirler298.  

 Vergisel anlamda denetimin tarihsel kökenleri M.Ö. 3000’li yıllara kadar 

dayandırılmaktadır299. Eski Türk devletlerinde, “tudun” adı verilen görevlilerin denetim 

yaptıkları, Selçuklu Devleti’nde “divan-ı işraf-ı memalik” adı verilen görevlilerin 

denetimle sorumlu oldukları bilinmektedir. Osmanlı da ise “başbakikulu” ismi verilen 

görevliler denetim görevlerini icra etmişlerdir 300 . Ülkemizde ise, vergi denetimi 

müessesesine ilişkin ilk düzenlemenin 755 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu 301  ile 

getirildiği ifade edilmektedir302. 

 Günümüzde vergi denetimini belirleyen hükümler, Vergi usul Kanunu’nun 

Birinci Kitabının Yedinci Kısmında m. 127 – m. 152(A) arasında dört bölüm halinde 

düzenlenmiştir. İlgili kısımdaki her bir bölüm bir vergi denetim şeklini, yetkili 

kişilerini, usul ve esaslarını belirtmektedir. Bu denetim şekilleri sırasıyla, yoklama, 

inceleme, arama ve bilgi toplamadır.  

 Mükelleflerin inceleme sırasında, inceleme elemanlarına defter ve belgelerini 

ibrazdan kaçınıp, daha sonra bunları mahkemede ibraz etmeleri, bununla beraber 

bilirkişi tarafından ya da mahkeme tarafından matrahın takdir edilmesini talep etmeleri 

ve hatta bu yola başvuracaklarını inceleme sırasında ifade ve beyan etmeleri zaman 

                                                             
298  İsmail Can, Yunus Şengöz ve Fazıl Aydın, Vergi, Vergilendirme ve Vergi Denetimi, Türmob Yayınları, 

Ankara 2014, s. 429. 
299  HUD Yayın Komisyonu, s. 11: Ninua ve Babil Devletleri döneminde, önemli iktisadi olay ve faaliyetlerin 

levhalar üzerinde denetlendiği belirtilmektedir. 
300  Can, Şengöz ve Aydın, s. 444. 
301  14.03.1926 tarihli ve 312 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
302  Can, Şengöz ve Aydın, s. 446. 
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zaman mevzu bahis olabilmektedir303 . İncelemeye yetkili kişiler tarafından usulüne 

uygun şekilde istenmesine ve ibraz etmemenin yaptırımlarının yazılı olarak 

hatırlatılmasına rağmen, mükellefler tarafından herhangi bir mücbir sebep olmaksızın 

defter ve belgelerin incelemeye ibrazından kaçınılması, öte yandan defter belgeleri 

gizleme fiili sonucu ortaya çıkan idari ve adli yaptırımlardan kurtulmak amacıyla 

yargıya başvurulması ve bu aşamada defter belgelerin mahkemeye ibraz edilerek buna 

göre karar verilmesinin talep edilmesi durumu, özellikle son zamanlarda sıklıkla 

karşılaşılan bir durum haline geldiğini görmekteyiz304. 

 Yargılamayı yapan yargı mercii tarafından defter ve belgelerin incelenmek üzere 

Maliye Bakanlığı’nın ilgili denetim birimlerine gönderildiği aşamada, defter ve 

belgelerin zamanında idareye ibraz edilmemesi nedeniyle ortaya çıkan gecikme nedeniyle 

kötü niyetli mükellefler tarafından incelemeye kaynak teşkil edebilecek ve hatta suç 

işlendiğine dayanak teşkil edebilecek delillerin karartılması ve inceleme sürecinin zora 

sokulması ihtimali ortaya çıkmaktadır. Yargı mercii tarafından istenen incelemenin 

süreli istenmesi halinde, mevcut incelemenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılması için 

gereken süreden daha az sürede tamamlanması gereğini ortaya çıkarmakta ve bu 

nedenle idare için aynı mükellefle ilgili olarak ikinci bir inceleme süreci ve ikinci bir iş 

yükünü beraberinde getirmektedir305. Danıştay ilgili dairelerinin, vermiş olduğu bazı 

kararlarda, defter ve belgelerin sonradan mahkemeye ibrazı halinde, tekrar inceleme 

yapılması için idareye gönderdiğini ve sürecin tekrar başlatıldığını, bazı hallerde ise 

mahkemeye ibrazın geçerli olmadığı yönünde kararlar verebildiğini görebilmekteyiz306. 

 Defter ve belgelerin vergi inceleme elemanlarına inceleme esnasında veya 

verilen mühlet içerisinde ibraz edilmeyerek, daha sonra kaçakçılık suçuna bakan ceza 

mahkemesine ibraz edilmesi halinde, mükellefin gizleme kastının bulunmadığının 

ortaya çıkması ve bu doğrultuda suçun manevi unsurunun bulunmadığından bahisle, 

mahkemenin Ceza Muhakemesi Kanunu m. 223 gereğince beraat kararı vermesi 

gerekecektir. 
                                                             

303  Övül Çölgezen, “Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesinin Sonuçları”, Vergi Dünyası Dergisi,  Ekim 
2010, Sayı 350, s. 5 (http://vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=6648, E.T.: 07.05.2014). 

304  Davut Taşdelen ve Ayhan Kılıç, “Yasal Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesine Yetkililer Yerine 
Yargılama Safhasında Mahkemelere İbrazı Konusunun Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Mayıs 
2010, Sayı 345, s. 118. 

305  Taşdelen ve Kılıç, s. 118. 
306  D 7 D T. 29.01.2004, E. 2003/2112, K. 2004/173 karara aksi yönde D 7 D T. 23.01.2001, E.200/5258, K. 

2001/90 (Kazancı İçtihat Bankası E.T.: 23.5.2014). 
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 aa. Genel Olarak Vergi İncelemesi 

 İnceleme, Vergi Usul Kanunu’nun m. 134 ve m. 141 arası maddelerinde 

düzenlenmiştir. Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak ve tespit etmek 

amacıyla, farklı yöntem ve tekniklerin kullanıldığı bir denetim süreci307  olan vergi 

incelemesi, diğer denetim yöntemlerinden kapsamı, uygulama şekli, araştırma derinliği 

ve sonuçları açısından ayrılmaktadır. 

 Vergi incelemesi ile eş anlamlı olarak kullanılan kelimeler bulunmaktadır. Bu 

kelimelerden en çok kullanılanları revizyon, kontrol, teftiş ve murakabe kelimeleridir308. 

Bu kavramlar içerisinde, revizyon kavramı en fazla kullanılan ve vergi incelemesi ile en 

çok karıştırılan kavram olarak ifade edilmektir309. 

 bb. Vergi İncelemesinin Amacı ve Kapsamı 

 Vergi Usul Kanunu m. 134’de, vergi incelemesinin amacı, ödenmesi gereken 

vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır, şeklinde ifade 

edilmektedir. Vergi incelemesinin amacı, mükellefin beyanlarının doğruluğunu 

denetlemektir. Vergilendirme, ilke olarak, beyana dayalı olduğundan, vergi 

incelemelerinin etkin olmasının, sağlıklı bir biçimde işleyebilmesinin en ileri gelen 

koşullarından birisi olduğu kabul edilmektedir 310 . Vergilendirme muamelelerinde 

gerçek mahiyetin çıkarılması külfetinin vergi idaresinde olduğu açıktır. İncelemeye 

yetkili olanlar tarafından gerekli görüldüğü taktirde inceleme, işletmeye dahil iktisadi 

kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına ve beyannamelerde gösterilmesi gereken 

unsurların incelenmesine de teşmil edilebilir311. 

 Vergi Usul Kanunu m. 137’de vergi mükellefleri ibaresi yer almamakta ve vergi 

incelemesine muhatap olanları “Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap 

tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve 

tüzelkişiler vergi incelemelerine tabidirler” şeklinde belirtilmektedir. Bu tanımlamadan 

                                                             
307  Tahir Erdem, Vergi İncelemesi, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2011, s. 49. 
308  Tekin ve Çelikkaya, s. 160. 
309  Tekin ve Çelikkaya, s. 161. 
310  Kaneti ,s. 169. 
311  Nas, 1310. 
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dolayı, incelemenin kapsamındaki kişilerin sadece mükelleflere yönelik olmadığı daha 

geniş kapsamda olduğu ve vergi mükellefleri dışındaki kişilerin de vergi incelemesine 

tabi olabileceğini akla getirmektedir312.  Vergi Usul Kanunu m. 137’e göre defter ve 

hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek 

ve tüzel kişilerin de vergi incelemelerine tabi olmasının yanı sıra, Vergi Usul Kanunu 

m. 227 uyarınca defter ve hesap tutmak mecburiyeti olmayan, ancak vergi matrahlarının 

tespiti ile ilgili evrakları muhafaza mecburiyetinde olanlar da vergi incelemesi 

kapsamına dahildir313. Vergi Usul Kanunu m. 134/ f. 2 gereğince, İncelemeye yetkili 

olanlar tarafından lüzum görüldüğü takdirde inceleme, işletmeye dahil iktisadi 

kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına ve beyannamelerde gösterilmesi gereken 

unsurların tetkikini de kapsayabilecektir. 

 Vergi inceleme yetkisinin coğrafi sınırlar bakımdan kapsamında ise, Maliye 

Bakanlığına bağlı denetim elemanları ( vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları ) 

ülke genelinde vergi incelemesine yetkili bulunmaktadır. Bunların dışında kalan ve 

Vergi Usul Kanununun 135. maddesinde belirtilen diğer görevliler vergi incelemesini, 

sorumlu oldukları coğrafi alan itibariyle yapabileceklerdir314. 

 cc. Vergi İncelemesi Türleri 

Vergi incelemesi tam inceleme ve sınırlı inceleme olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Vergi incelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin315 3. maddesinde, tam ve sınırlı inceleme tanımlanmıştır.  

Tam inceleme, bir mükellef hakkında, bir vergi türü itibariyle bir veya birden 

fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah 

unsurlarını içerecek şekilde yapılan vergi incelemesini ifade etmektedir (Yön. m. 3/b. 

h). Yönetmelik tarafından tam inceleme ile ilgili yapılan bu tanımın, gerek teoride 

                                                             
312  Cenk Murat Aslan, “İncelemeye Tabi Olanlar Kavramı Kimleri Kapsamaktadır?”, Vergi Dünyası Dergisi, 

Ekim 2013, Sayı 386, s. 4 (http://vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=8252, E.T. :25.05.2014). 
313  Aslan, s. 6. 
314  Nas, s. 1317. 
315  Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve Esaslar hakkında yönetmelik 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
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gerekse uygulamada bir takım sorunlara neden olacağı yönünde eleştiriler 

bulunmaktadır316.  

Tartışmanın özünde, tam incelemede incelemenin bir vergi türü itibariyle sınırlı 

tutulması bulunmaktadır. Tanımlama da bir vergi türü denilmesi nedeniyle, tam 

inceleme sonucunda, vergi inceleme elemanı tarafından gerekli, tespitler yapılmış olsa 

bile, herhangi bir mükellefe, incelenen vergi türü dışında vergi tarhiyatı önerme imkânı 

bulunmamaktadır 317 . Bu bakımdan tam inceleme tanımından bu sınırlamanın 

kaldırılması daha yararlı olacak ve kapsam bakımından daha geniş olan tam 

incelemenin daha iyi betimlemesi sağlanabilinecektir.  

Yönetmelikte tam incelemenin bir veya birden fazla vergilendirme dönemine 

ilişkin her türlü iş ve işlemlerin bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde yapılması 

zorunluluğu bulunmaktadır. Bu ifade belirli bir dönemde yapılan her türlü iş ve 

işlemlerin incelenmesi şeklinde anlaşılmaktadır. Esasında bu aralıksız revizyon olarak 

adlandırılan revizyon yöntemini ifade etmektedir. Aralıksız revizyon, bir işletmede 

belirli bir hesap dönemine ait işlem ve belgeler ile bunlara ilişkin kayıtların tek tek 

gözden geçirilerek yapılan revizyon şeklidir. Yönetmelik, tam inceleme ile ilgili olarak, 

aralıksız revizyon yöntemine işaret etmekle çoğu zaman yapılması mümkün olmayan 

bir şeyi, vergi incelemesini yetkili olanlardan talep etmektedir. Üstelik vergi inceleme 

süreci, kanuni olarak bir süre kısıtına tabi tutulurken, tam inceleme ile sınırlı 

incelemeyi ayıran en önemli kriter, incelemenin belirli bir veya birkaç hususla sınırlı 

olup olmadığıdır. Bunun için Yönetmelikte yapılacak bir değişiklikle, incelemede 

sondaj (anket) usulünün uygulanabilineceği ile ilgili bir düzenleme yapılmalıdır. 

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin318 m. 

3/b. ğ, sınırlı inceleme tam inceleme dışında kalan vergi incelemesi şeklinde 

tanımlamıştır. Yönetmelikte, sınırlı inceleme ile ilgili yapılan bu tanımın yetersiz bir 

tanım olduğu, kapsam itibari ile tam incelemenin kapsamın aşabileceği yönünde eleştiri 

                                                             
316  Adil Nas, Türk Vergi Hukukunda Vergi İncelemesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Cilt 61, Sayı 4, Yıl 2012, s. 1310.  
317  Nas, s. 1311. 

         318  31.09.2011 Tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
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bulunmaktadır. Tam incelemede, bir vergi türü inceleme konusu yapılırken, sınırlı 

incelemede, tam inceleme dışında kalan her vergi türünü inceleme konusu yapabilmek 

mümkün olacaktır. Bu da sınırlı vergi incelemesinin amacına uygun düşmemektedir319. 

Sınırlı vergi incelemesinin, kapsam açısından bir vergi türü sınırlı tutulması, tam 

incelemenin ise birden daha fazla vergi türünü kapsayabilmesi yapılan ayrımın daha 

anlaşılır olmasını sağlayacaktır. 

 dd. Vergi İncelemesine Başlanması 

Yönetmelikte “Vergi inceleme görevinin verilmesi başlıklı” m. 6/ f. 1’e göre, 

Vergi inceleme görevi yazı ile verilir. İnceleme görevi yazılarında; nezdinde inceleme 

yapılacak kişilere ve konulara ilişkin bilgilere, incelemenin türüne, gerekçesine, 

dönemine ve süresine ilişkin hususlara yer verilir.  

Vergi Usul Kanunu m. 138 uyarınca vergi incelemesinin nezdinde inceleme 

yapılana önceden duyurulması zorunluluğu bulunmadığı gibi, haber vermesi açısından 

da bir yasaklama düzenlenmemiştir. Vergi incelemesi yapılacak kişiye, inceleme 

zamanının haber verilip verilmeyeceği konusunda yetki, vergi inceleme elemanındadır. 

Mükellef tarafından inceleme hazırlığının yapılması, incelemenin gerçekleştirileceği 

ortamın sağlanması gibi sebeplerle, mükellefe önceden haber verilmesinde bir sakınca 

yoktur. Ancak, aramalı incelemelerde, özellikle ani baskın şeklinde gerçekleşen 

incelemelerde mükellefe haber verilmesi, incelemenin maksatlarıyla örtüşmeyecek ve 

hatta Türk Ceza Kanunu m. 257 uyarınca suç oluşturabilecektir. 

 Vergi incelemesinin, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, 

tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabileceği kanun tarafından m. 

138’de belirtilmiştir. 

 ee. Vergi İncelemesine Yetkili Memurlar 

Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, Osmanlı döneminde çıkarılan vergi 

kanunları uygulanmıştır. 1925 yılında, Devlet’in temel geliri olan ve altı yüz yıl 

uygulanan “Aşar” vergisi ve bunun akabinde 1914 yılından beri uygulanan “temettü 

                                                             
319  Nas, s. 1311. 
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vergisi” kaldırılmıştır. Oluşan büyük boşluk 1926 yılında çıkarılan 755 sayılı Kazanç 

Vergisi Kanunu ile doldurulmaya çalışılmış olduğunu görmekteyiz. Bu kanun 

sistematiğindeki verginin özelliği büyük ölçüde beyana dayanıyor olmasıdır. Bu 

beyannamelerin incelenmesi için de Tahakkuk Teftiş Memurluğu ihdas edilmiştir. Bu 

memurlar, inceleme konusunda yeterli görülmeyerek, 2395 sayılı Kazanç Vergisi 

Kanununun 40. maddesi ile serbest çalışan “Yeminli Hesap Mütehassıs”larının 

kullanılacağına hükmedilmiştir. Kanunun 41. maddesine göre, Maliye Müfettiş ve 

murakıpları ile tetkik memurları da aynı yetkiye sahip olmuşlardır. Çağdaş vergi 

denetiminin temeli için gerekli bir denetim teşkilatının oluşturulması amacıyla,  

28.3.1945 tarih ve 4709 sayılı Kanunla Hesap Uzmanları Kurulu’nun kurulduğu ifade 

edilmektedir.. Sonrasında, 1949 yılında kabul edilen 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 

bu günkü vergi denetim sistemin hukuki alt yapısı kurulmuştur bulunmaktadır320.  

Vergi Usul Kanunu’nun  “İncelemeye yetkililer” başlıklı 135. maddesine göre, 

Vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal 

memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Gelir İdaresi Başkanlığının 

merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde 

vergi inceleme yetkisini haizdir321. Vergi Usul Kanunu’nun  136. maddesi gereğince bu 

kişilerin, yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı 

resmi bir vesika bulundurmaları ve gittikleri yerde işe başlamadan önce bu vesikayı 

ilgililere göstermeleri gerekmektedir. 

Vergi idaresinde, kendisine vergi inceleme yetkisi kanun koyucu tarafından 

tanınmış olan idareciler çeşitli nedenlerle görevlerinin başında olmayabilir veya görev 

yaptıkları kadrolar boş olabilir. Bu durumdaki kadrolar vekalet yoluyla 

doldurulabilmektedir. Vekalet yoluyla işler yürütüldüğü taktirde; vekil vekalet ettiği 

                                                             
320  Bekir Baykara, “Vergi İncelemesi”, Teori ve Pratik Yönleriyle Vergi ve Vergi Ceza Hukuku,   s. 176. 
321  Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı kanun Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile (7/7/2011-646 sayılı 
KHK- m. 4 hükmü.),  Vergi incelemesi; hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en büyük mal 
memuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları veya vergi dairesi müdürleri tarafından 
yapılacağı Maliye müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri, gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler 
kontrolörleri, gelirler genel müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev 
yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir. 
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görevin yetki ve sınırları içinde kalmak suretiyle, aslın bütün hak ve yetkisine 

sahiptir322. Bu anlamda inceleme yetkisine de sahip olabilecektir. 

 ff. Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer ve Zaman 

 Vergi Usul Kanunu m. 139 uyarınca, Vergi incelemeleri, esas itibariyle 

incelemeye tabi olan mükellefin iş yerinde yapılır. İş yerinin müsait olmaması, ölüm, 

işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin iş yerinde yapılması imkansız olur 

veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir 323 . Bu 

takdirde incelemeye tabi olan mükelleflerden inceleme için gerekli defter, belge veya 

kayıtları daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir. İncelemenin dairede 

yapılması halinde, istenilen defter, belge veya kayıtları verilen süre zarfında mazeretsiz 

olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere, 

defter ve vesikalarını daireye getirmesi için münasip bir mühlet verileceği 

belirtilmektedir. 

 Vergi Usul Kanunu m. 14 gereğince, mükellefe 15 günden az olmamak şartıyla 

münasip bir mühlet verilmelidir. Sürenin asgari sınırı 15 gündür. Daha fazla süre 

verilmesini tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder. Vergi 

incelemesinin yapılacağı yer konusunda madde hükmü açıktır. Yargıtay’ın yerleşik 

içtihatlarında da, vergi incelemesinin öncelikle mükellefin iş yerinde yapılması, 

kanundaki istisnaların bulunması halinde dairede yapılacağı belirtilmektedir324. 

                                                             
322  Nas, 1313. 
323  Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında, incelemenin mükellefin iş yerinde yapılması gerekliliğinin öncelikli 

olduğu, dairede yapılmasının istisnai hallerde mümkün olabileceği, iş yerinin müsait olmamasının bizzat 
inceleme elemanlarınca tespitinin zorunlu olduğu ve durumun tutanakla belirtilmesi gerektiği yönünde 
kararlar verdiğini görmekteyiz:  Y 11 CD T.04.03.2013, E.2011/6200, K.2013/3494,  Yargıtay Kararları 
Dergisi, Eylül 2013, Sayı 9, s. 1992. 

324  Y 11. CD T.04.03.2013, E. 2011/6200, K.2013/3494 sayılı kararında “…Sanığın, 2005 yılına ait defter ve 
belgelerini tebligata rağmen incelemeye ibraz etmediğinin iddia olunması karşısında; 213 sayılı 
Yasanın 139. maddesine göre incelemenin işyerinde yapılması gerektiği, ticari faaliyetine devam ettiği 
anlaşılan sanığın vergi denetmeni tarafından defter ve belgelerini ibraz etmesi için yapılan tebligatın 
işyerinde ve bizzat yapılmış olmasına nazaran, hesapların dairede incelenmesine imkan veren 213 sayılı 
Yasanın 139/2. maddesindeki istisnalardan birinin varlığının önceden belirlenip belirlenmediğinin 
incelemeyi yapan vergi denetmeninden sorulması, işyeri dışında inceleme yapılmasına ilişkin bir tespiti 
varsa belgesini dosyaya ibrazının istenmesi, aksi takdirde yapılan tebligatın hukuki geçerliliğinin 
bulunmadığı..” kararı verilmiştir; Aynı doğrultuda Y 11 CD T. 05.06.2013, E. 2012/2351, K. 2013/9345 
sayılı kararında “…213 Sayılı Kanunun 139/2. maddesinde incelemenin dairede yapılmasına imkan veren 
istisnalardan birinin varlığı önceden belirlenmeden faaliyetini sürdürdüğü anlaşılan sanığa defter ve 
belgelerin ibrazı için yapılan tebligatın hukuki geçerliliği bulunmadığı ve bu sebeple atılı suçun yasal 
unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, mahkumiyetine hükmolunmasının 
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 gg. Defter, Belge Ve Kayıtların İstenmesindeki Usul ve Gizleme veya İbraz 
Etmeme Suçunun Gerçekleşeceği Tarih 

 Vergi Usul Kanunu m. 139 gereğince, incelemeye tabi olan mükelleflerden 

inceleme için gerekli defter, belge veya kayıtları daireye getirmesi kendisinden yazılı 

olarak istenilmek zorundadır.  İncelenmek istenen defter ve belgeler yazı ile istenmeli, 

bu yazı Vergi Usul Kanunu’nun tebliğ hükümlerine göre usulüne uygun şekilde 

ilgililere tebliğ edilmeli ve ibraz için en az 15 gün süre verilmiş olmalıdır325. Vergi 

inceleme elemanının, ilgili talep yazısının mükellefe ulaştığı tarihten itibaren 15 gün 

içinde (daha fazla bir süre verilmesi halinde o süre içerisinde), defterlerin ve belgelerin 

ibraz edilmesi halinde, suç belirtilen sürenin bitimi tarihinde gerçekleşmiş sayılacaktır. 

Gelirler Genel Müdürlüğünce yayınlanan 1999/5 no’lu Vergi Usul Kanunu İç 

Genelgesinde 326, gizleme veya ibraz etmeme durumunda ilgili görevlilerin yapmaları 

gereken usul ve işlemler ile ilgili düzenlemelere yer verildiğini görmekteyiz. İç 

Genelgede, mükelleflerin defter ve belgelerle diğer kayıtlarını incelemeye yetkili 

olanlara ibraz etmemeleri halinde ilgili dönem matrahının re’sen takdir etmeleri 

gerektiği, bu hususun defter ve belgelerin ibraz edilmemesi hali ile ilgili Vergi Usul 

Kanunu mük. m. 355’de sayılan diğer mecburiyetlerden farklılık arz ettiği belirtildikten 

sonra şöyle denilmektedir 327 ; “…vergi incelemelerinde incelemeye yetkili olanlara 

istenilen defter ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde dönem matrahının belirlenerek 

rapora bağlanması gerekmektedir. Dolayısıyla, vergi incelemelerinde defter ve 

belgelerin ibrazı için ikinci defa süre verilmesi ve rapor düzenlenmesi için bu sürenin 

beklenilmesine gerek bulunmamaktadır.” 

                                                                                                                                                                                   
bozma gerektirdiği…” kararı verilmiştir; Y 11 CD T. 28.03.2001, E.2001/1580, K. 2001/2435 sayılı 
kararında, 213 Sayılı Kanunun 139/2. maddesinde vergi incelemesinin dairede yapılmasına imkan veren 
istisnalardan birinin varlığı önceden belirlenmeden, faaliyetini sürdürdüğü anlaşılan sanığın kanuni defter 
ve belgelerin yetkililere ibrazı için yapılan tebligatın hukuki geçerliliği bulunmadığı ve bu nedenle de 
müsnet suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığına…” karar verilmiştir ( Kazancı İçtihat Bankası E.T.: 
25.04.2014). 

325  Somuncu, s. 22. 
326  02.07.1999 tarihli ve B.07.0.GEL.0.30/3028-355-26 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi için bkz. 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028. 
327  Sakıp Şeker, “Defter ve Belgelerin İnceleme Elemanına İbraz Edilmemesinin Sonuçları”, ESMMMO,s. 7 

http://www.esmmmo.org.tr/docs/bilgi_bankasi/200008_yaklasim_defter_ve_belgelerin_inceleme_eleman
ina_ ibraz_edilmesinin_ sonuclari.pdf  E.T. :01.05.2014. 
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1999/5 no’lu İç Genelgedeki görüş daha sonra yayımlanan 280 no’lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği328 ile de düzenlendiğini görmekteyiz. Tebliğdeki defter ve 

belge ibrazı konusundaki açıklamalar şu şekildedir. 

“Ceza kesilmesine rağmen bilgi ve ibraz ödevini yerine getirmeyenlere yeniden 

süre verilerek bu mecburiyetlerin yerine getirilmesi tebliğ edilecek, verilen süre içinde 

bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde ise, daha önce kesilen özel usulsüzlük 

cezası bir kat artırılmak suretiyle uygulanacaktır. Ancak, vergi incelemesine yetkili 

olanlarca inceleme yapılmak üzere istenilen defter ve belgelerin verilen süre içinde 

ibraz edilmemesi hali 30’uncu maddenin 3 numaralı bendi uyarınca re’sen takdiri 

gerektirdiğinden, ilgili dönem vergi matrahı belirlenerek rapora bağlanacaktır. 

Dolayısıyla vergi incelemelerinde defter ve belgelerin ibrazı için ikinci defa süre 

verilmesi ve vergi matrahının belirlenmesine ilişkin raporun düzenlenmesi için bu 

sürenin beklenilmesi gerekmeyecektir. Öte yandan, özel usulsüzlük cezası kesilmesine 

rağmen bilgi vermekten çekinenler ile 257’nci madde hükmüne uymayanlara ceza 

mahkemelerince hükmolunacak para ve hapis cezalarının düzenlendiği m. 361 329 

29.07.1998 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.” 

Vergi inceleme elemanı defter ve belge ibraz etmeme nedeniyle re’sen takdir 

yoluna gittiği takdirde, ibraz mecburiyetine uymayan mükellef hakkında hem Vergi 

Usul Kanunu mük. m. 355 hükmünü hem de m. 359. ve m. 367 hükümlerini uygulamak 

zorundadır. Re’sen takdir işleminden sonra inceleme elemanı idari işlemi yarıda 

bırakamayacaktır.  

Vergi Usul Kanunu Mük. m. 355’in son fıkrası ise şöyledir. “Özel usulsüzlük 

cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek 

bu mecburiyetleri yerine getirmeleri yeniden tebliğ olunur. Verilen sürede bu 

mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları 

bir kat artırılarak uygulanır.” 

Bu nedenle, birinci kez özel usulsüzlük cezası kesildikten sonra mükellefe 

yeniden 15 günden az olmamak üzere bir süre daha verildikten sonra, bu ek süreye 

                                                             
 328  280 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 07.12.1999 tarih ve 23899 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanmıştır. 
329 4369 sayılı Kanunun 82/1-a maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
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rağmen defter ve belgelerini ibraz etmeyen mükellefin “ibraz mecburiyetine uymadığı” 

kabul edilerek re’sen takdir yoluna gidilebilinecektir. Asıl amaç mükellefe ceza kesmek 

olmayıp, defterlerin ibrazını sağlamak olduğuna göre, ikinci kez özel usulsüzlük 

cezasının kesilmesi beklendikten sonra re’sen takdir yoluna gidilmelidir330. 

İkinci kez artırımlı özel usulsüzlük cezasının kesilmesi üzerine mükellefin 

defter ve belgelerini ibraz etmesi halinde, mükellefe gizleme veya ibraz etmeme suçunu 

işlediği bahisle Vergi Usul Kanunu m. 359’a göre cezalandırılması hukuka uygun 

olmayacaktır. Vergi Usul Kanunu m. 361’in kaldırılma nedeninin de bu olduğu 

düşünülmektedir. Bütün idari prosedürler tamamlanmadan mükellefin adli yargı 

merciine gönderilmemesi gereklidir331. 

İncelemenin gerçek amacı mükellefin açığını aramak ya da mükellefe ceza 

vermeye çalışmak değildir. Bu nedenle, vergi inceleme elemanlarının 15 günlük yasal 

sürede defter ve belgelerini ibraz etmeyen mükellefler nezdinde Vergi Usul Kanunu m. 

139 uyarınca işyerinde gerekli tespiti yapmaları ve incelemeyi işyerinde yapmaları bir 

zorunluluktur. Ceza mahkemelerinde yargılanma yönünden ikinci kez özel usulsüzlük 

cezası kesildikten sonra yine ibraz mecburiyetine uyulmaz ise, Vergi Usul Kanunu m. 

367 ve m. 359 hükümlerine göre işlem yapılmalıdır. Ceza mahkemeleri hüküm 

verebilmek için mük. m. 355. hükmünün tam olarak uygulanıp uygulanmadığını 

aramak durumundadır. Vergi Usul Kanunu mük. m. 355 hükmü, mümkün olduğunca az 

sayıda dosyanın ceza mahkemelerine gitmesini, ihtilafların öncelikle idari aşamada 

çözümlenmesini imkanını sağlayacaktır332. 

 4. Netice 

 Defter, belge kayıtları gizleme veya ibraz edilmemesi suçunda, diğer vergi 

kaçakçılığı suçlarının tamamında olduğu gibi vergi ziyaı neticesi aranmamaktadır. 4369 

sayılı Kanunun 14. maddesi ile, Vergi Usul Kanunu m. 359 hakkındaki yapılan 

değişiklik sonrasında, vergi kaçakçılığı suçlarında vergi ziyaının aranması kanuni unsur 

olmaktan çıkarılmıştır. Gizleme veya ibraz etmeme suçu, zarar neticesini değil tehlike 

neticesi doğuran bir suçtur. Failin gizleme fiili ile, vergi incelemesi gibi vergi denetim 

                                                             
330  Şeker, s. 7. 
331  Şeker, s. 7. 
332  Şeker, s. 7. 
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araçları etkin kullanılamayacak, vergilendirmeye ilişkin işlem ve muamelelerin gerçek 

mahiyetleri tespit edilemeyecektir. 

 Vergi Usul Kanununa göre tutulması mecburi olan defterlerin vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmemesi re’sen takdir nedeni 

olarak sayılmıştır (Vergi Usul Kanunu). Vergi inceleme elemanı defter ve belgelerini 

ibraz etmeyen mükellefin ilgili dönem matrahını harici karineleri dikkate alarak re’sen 

takdir ve tespit eder. Ancak, re’sen takdir işlemi, vergi takdirine yetkili kılınmış kişilere 

hiç bir zaman keyfi bir matrah takdir edilmesi hakkı vermeyecektir. İnceleme elemanı 

olayın durumuna göre her türlü tekniği kullanarak gerekli inceleme ve araştırmayı 

yapmak suretiyle mükellefin ödemesi gereken vergiyi tespit etmek zorundadır. Re’sen 

takdir nedeninin bulunması durumunda mükellefe Vergi Usul Kanunu m. 352 uyarınca 

kesilecek usulsüzlük cezası iki kat olarak uygulanacaktır. Defterlerin inceleme 

elemanına ibraz edilmemesi çoğunlukla mükelleflerin aleyhine sonuç doğurabildiği 

gibi; matrah takdirinin düşük bir seviyede tespit edilmesi halinde mükellefin vergisel 

yönden kazançlı çıkması da mümkün olabilecektir333. 

İbraz mecburiyete uyulmaması halinde Vergi Usul Kanunu mük. m. 355 

uyarınca özel usulsüzlük cezaları kesilir. Özel usulsüzlük cezasının kesilmesine rağmen 

ibraz mecburiyetine uymayanlar hakkında yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri 

yerine getirmelerinin tebliğ olunması ve verilen sürede de ibraz mecburiyetine 

uyulmaması halinde özel usulsüzlük cezalarının bir kat artırılarak uygulanması 

gerekmektedir. 

 Defterlerin inceleme elemanına ibraz edilmemesinin en önemli yaptırımlarından 

birisi de, katma değer vergisi indirimlerinin reddedilmesi sonucunu doğurması olarak 

görülmektedir. 334 . Katma Değer Vergisi Kanunu’nun m. 34/f. 1 hükmüne göre 

mükellefler, satın aldıkları mal veya hizmetlere ait katma değer vergisinin, alış faturası 

veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilmek ve bu belgeleri kanuni 

defterlerine kaydetmek şartıyla indirebilirler. Vergi inceleme elemanları bu hükme 

uyarak defter ve belgelerini ibraz etmeyen mükelleflerin ilgili dönemlerdeki Katma 

Değer Vergisi beyannamelerinde indirilecek Katma Değer Vergisi olarak gösterilen 

                                                             
333  Şeker, s. 2. 

 334    Şeker, s. 2. 
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vergi indirimlerini reddederek, gelir veya kurumlar vergisinden ziyade katma değer 

vergisi raporu düzenleyebilmektedirler. Katma Değer Vergisi açısından yasal defter ve 

belgelerin ait olduğu yıl veya yıllara ait katma değer vergisi indirimleri Katma Değer 

Vergisi Kanunu m. 29, m. 34 ve m. 54’e istinaden reddedilecek ve Vergi Usul Kanunu 

m. 341, m. 344, Geç. m. 27 ve m. 359’a istinaden üç kat vergi ziyaı cezası 

kesilebilecektir. Bu vergi ve cezalar için uzlaşma imkânından da yararlanılamayacaktır. 

Çünkü Vergi Usul Kanunu’nun Ek 1 ve Ek 11. maddelerinde, Vergi Usul Kanunu m. 

359’a dayanarak kesilen vergi ziyaı cezaları için gerek tarhiyat öncesi gerekse de 

tarhiyat sonrası uzlaşma hükümlerinden yararlanılamayacağı kanun tarafından açıkça 

belirtilmiştir. Re’sen tarhı istenen vergiler üzerinden ayrıca ilgili vergi dairesi 

tarafından Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesine gereğince vergi dairesi gecikme 

faizi hesaplamalıdır. Mükellefin 84 No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’ne 

istinaden uygulan ‘kod’ listelerine alınması söz konusu olabilir. Kod listesine alınma 

sonucu mükellefin ticari ilişkileri açısından olumsuz bir bakış açısı oluşabilecektir. 

 En önemli sonuç ve uygulanacak yaptırım ise Vergi Usul Kanunu m. 359/a-2 

hükmü gereğince 18 aydan 3 yıla kadar uygulanabilinecek hapis cezası yaptırımıdır. 

 B. Suçun Manevi Unsuru 

 Ceza hukukunda kişinin sorumluluğuna gidilebilmesi, yalnızca kanuni tipte yer 

alan fiili gerçekleştirmesi ile değil bunun yanında haksızlık teşkil eden bu fiil ile 

arasındaki manevi ya da psikolojik bağın kurulmasını da gerekli kılmaktadır335. Bu 

bakımdan gerçekleşen hareket ve bunun faili arasındaki bağın bulunmaması halinde bu 

hareket, ceza hukukunda fiil olarak nitelendirilemeyecektir336. Zira kanuni tipte yer alan 

manevi unsur gerçekleşmezse suç olarak nitelendirilebilecek bir haksızlıktan söz 

edilemeyecektir337. 

 Türk Ceza Kanunu’nda manevi unsur; kast, olası kast, bilinçli taksir ve basit 

taksir olmak üzere dört farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır338 . Suçun varlığı kural 

olarak, kanuni tipte yer alan unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesine 

                                                             
  335 Koca ve Üzülmez, s. 178; Özgenç, s. 220; Artuk, Gökcen ve Yenidünya, s. 318. 

   336   Soyaslan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 405. 
337  Özgenç, s. 220. 
338  Zafer, s.238. 
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bağlıdır339 (Türk Ceza Kanunu m. 21/f. 1). Zira kast ve taksir arasında kural ve istisna 

ilişkisi bulunup, taksirli hareketler ancak kanun koyucunun açıkça hüküm tesis ettiği 

hallerde cezalandırılabilmektedir340 (Türk Ceza Kanunu m. 22/f. 1).  Kastta kanuni tipte 

yer alan tüm maddi unsurların bulunması gerekmektedir341. Bu bakımdan gerçekleşen 

fiilin neden olduğu ve kanuni tipte bulunan neticenin de bilinmesi kastın varlığı için 

aranmaktadır342.  

 Gizleme veya ibraz etmeme suçu için genel kastın varlığı yeterlidir. Gizlemedeki 

amaç önem taşımamaktadır343. Mücbir sebepler kastı ortadan kaldırmaktadır. Ancak, 

kanunun mükellefe ibraz yükümlülüğü yüklediği defter, kayıt ve belgelerin ibrazının, 

mükellefin iradesi dışında kaçınılmaz bir durum sebebiyle değil de, muhafaza ödevinin 

gerektirdiği dikkat ve özenin mükellefçe yerine getirilmemesi nedeniyle 

imkansızlaşması halinde mücbir sebebin varlığı kabul edilmemektedir. Bu durumda 

mükellefin sorumlu tutulabildiğini görmekteyiz344. 

 D. Hukuka Aykırılık Unsuru 

 Hukuka aykırılık unsuru, fail tarafından gerçekleştirilen ve kanuni suç tipine 

uygun fiilin hukuk düzenince yasaklanması, mübah sayılmaması345 ve yalnızca Türk 

Ceza Kanunu açısından değil bütün hukuk düzeni ile çelişki ve çatışma durumunda 

olması manasına gelmektedir346. Bu bakımdan bir fiilin suç olarak kabul edilebilmesi 

için gerekli bir diğer unsur hukuka aykırılık unsurudur. Fiilin tüm hukuk düzeni ile 

çelişmesi onun tüm hukuk düzenine aykırı olması demektir. Zira hukuka aykırılık bir 

bütün olup; Türk hukuk sistemi içerisindeki bir kurala uygunluk arz eden fiil, Türk Ceza 

Kanunu bağlamında suç olarak kabul edilemeyecektir.  
                                                             

339  Koca ve Üzülmez, s. 187. 
340  Koca ve Üzülmez, s. 179. 
341  Artuk, Gökcen ve Yenidünya, s. 324. 

  342  Ayhan Önder, Ceza Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 1992, s. 295. 
343  Ok ve Gündel, s. 163.  
344  Y 11 HD T. 02.03.2009,E. 2007/ 13597, K. 2009/ 2275 sayılı kararında, “Davacı vekili, müvekkilinin 

şahıs firması sahibi olarak evrak çantasında sakladığı 2005 yılına ait yevmiye ve enventer defterleri ile 
gelir-gider evraklarının, işyerinde yapılan hırsızlık sırasında, diğer emtialar yanında çanta ile birlikte 
çalındığını, ileri sürerek bu defter ve belgelerin zayi olduğunun tespitini talep ve dava etmiştir. 
Mahkemece, dosya kapsamına ve iddiaya göre, çanta içerisinde saklandığı anlaşılan defter ve belgelerin 
bu şekilde saklanmasının hayatın olağan akışına uymadığı, davacının saklamada kusurlu olduğu, bu 
durumda Türk Ticaret Kanunu m. 68/son hükmünden yararlanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine” 
karar verilmiştir(Kazancı İçtihat Bankası E.T.: 05.06.2014) . 

345  Sulhi Dönmezer ve Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Cilt II, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul 
1978, s. 2. 

346  Koca ve Üzülmez, s. 262. 
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 Bir fiilin kanuni tipe uygun olması, o fiilin hukuka aykırılığı bakımından bir 

karine oluşturmaktadır347. Bu durumda suç teşkil eden haksızlık gerçekleşmiş kabul 

edilmekte fiilin hukuka aykırılığından ziyade fiili hukuka uygun hale getirebilecek bir 

nedenin bulunup bulunmadığı araştırılmaktadır348. Bununla birlikte fiilin kanuni tipe 

uygun olması mutlaka suç olarak vasıflandırılacağı manasına gelmemektedir. Bazı 

durumlarda fiilin gerçekleştirilmesine bir hukuk kuralı tarafından izin verilmiş olması 

nedeniyle tipe uygun fiil suç sayılmamakta ve haksızlık teşkil etmemektedir. Bu 

durumlarda hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı nedeniyle fiil hukuka aykırı olarak 

meydana gelmemektedir349. Hukuka uygunluk sebepleri fiilin baştan itibaren hukuka 

uygun bir şekilde meydana gelmesini sağlamaktadır. Böylece fiil hukuka aykırı olarak 

kabul edilmemekte ve faile ceza verilmemektedir350.  

 Fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran sebepler, “hukuka uygunluk 

sebepleri” olarak isimlendirilmekte olup; fiilin, kanunda öngörülen hukuka uygunluk 

sebeplerinden bir ya da bir kaçının bulunduğu hallerde gerçekleşmesiyle, artık fiil 

hukuka aykırı olarak nitelendirilememektedir. Bu açıdan hukuka aykırılık unsurunun 

derecelendirilmeye tabi tutulabileceği yönündeki tartışmaların hukuka aykırılık ve 

haksızlık kavramlarının birbiri ile karıştırılması nedeniyle meydana geldiğini351; oysaki 

hukuka aykırılık bakımından ya hep ya hiç kuralının geçerli olduğunu; bir fiilin hukuka 

aykırı olduktan sonra hukuka aykırılığının az ya da çokluğundan bahsedilemeyeceğini 

söyleyebiliriz352. Yine hukuka aykırılık değerlendirilirken; failin, fiili gerçekleştirirken 

bu fiil bakımından bir hukuka uygunluk sebebinin bulunduğu bilinci ile hareket etmesi 

gerekmektedir353.  

 Hukuka uygunluk sebepleri Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir başlık olarak 

öngörülmemiş, bunun yerine kusurluluğu kaldıran veya azaltan sebepler ile birlikte 

Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümlerini düzenleyen birinci kitabının ikinci kısmında 

“Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan Nedenler” başlıklı ikinci bölümünde 

                                                             
347  Koca ve Üzülmez, s. 262.  
348  Özgenç, s. 274. 
349  Artuk, Gökcen ve Yenidünya, s. 403. 
350  Soyaslan, s. 368. 
351  Özgenç, s. 273. 
352  Elvan Keçelioğlu, “Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Sebeplerle Hukuka Uygunluk Sebepleri Arasındaki 

Ayrımın TCK’nın Uygulanması Bakımından Pratik Sonuçları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 87, 
Yıl 2010, s. 302. 

353  Artuk, Gökcen ve Yenidünya, s. 401;  
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düzenlenmiştir354. Buna göre; Türk Ceza Kanunu’nda ve Ceza Muhakemesi Kanunu m. 

223’te yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde dört adet hukuka uygunluk 

sebebinin bulunduğu söylenebilir. Bunlar; kanunun hükmünü yerine getirme (Türk Ceza 

Kanunu m. 24/1), meşru savunma (Türk Ceza Kanunu m. 25/f. 1), hakkın kullanılması 

(Türk Ceza Kanunu m. 26/f. 1) ve ilgilinin rızasıdır (Türk Ceza Kanunu m. 26/f. 2).  

 Failin fiili gerçekleştirdiği sırada, sayılan bu dört hukuka uygunluk sebebinden 

birinin bulunması halinde, suç unsurunun bulunmaması nedeniyle, Ceza Muhakemesi 

Kanunu m.223 gereğince beraat kararı verilecektir. Gizleme veya ibraz etmeme suçu 

açısından mükellefin yararlanabileceği bir hukuka uygunluk sebebinin gerçekleşmesi 

imkanı bulunmamaktadır.  

III. Gizleme ve İbraz Etmeme Suçunun Anayasa’ya Aykırılığı Sorunu  

 İnsan ve insanla ilgili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin 

vazgeçilmez unsurlarından birisi olarak kabul edilmektedir. İnsanın bireysel ve 

toplumsal ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde temin edilebilmesi için ortaya çıkan devlet 

otoritesinin bütün iş ve eylemlerinin hukuk normları tarafından belirlenmesi toplumsal 

yaşam için son derece önem taşımaktadır. İnsanların, kamu kurum ve kuruluşlarının iş 

ve eylemlerinde uymak zorunda oldukları hukuk normları arasında bir hiyerarşi 

bulunmaktadır. Normlar hiyerarşisi olarak ifade edilen bu sıralama sayesinde, hukuk 

kuralları ile elde edilmek istenen toplumsal ahengin, hukuk düzeni içinde de sağlanması 

amaçlanmaktadır. Normlar hiyerarşisinin bulunmaması halinde, kendi içinde ahengi 

yakalayamamış ve uygulama açısından da tereddütlerle dolu hukuk normlarının 

kendisinden beklenen sonuçları üretmesi yani toplumsal ahengi sağlayabilmesi 

imkânsızlaşacaktır355. 

 Anayasa hukuk sistemleri içerisindeki en üstün norm olarak kabul edilir. 1982 

Anayasası’nın 356 , Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü 357  başlıklı 11. maddesine 

                                                             
354  Hukuka uygunluk sebeplerinin düzenlenme yeri ve hukuki nitelikleri konusundaki tartışmalar hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. Özgenç, s. 277 vd. 
355  Erdal Kuluçlu, “Türk Hukuk Sisteminde Normlar Hiyerarşisi ve Sayıştay Denetimine Etkileri”, Sayıştay 

Dergisi, Sayı 71, Ekim- Aralık 2008, s. 3. 
356  2709 Sayılı 1982 Anayasası  09.11.1982 Tarih 17863 Mük. Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır. 
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göre: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve 

diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. / Kanunlar Anayasaya 

aykırı olamaz.” Buna göre, “anayasanın üstünlüğü”, en başta kanunların Anayasa’ya 

aykırı olmaması gerekli kılmaktadır. Yasama, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM) Anayasa’ya uygun kanunlar yapmak zorundadır.  

 Dünyadaki birçok ülkenin anayasal sisteminde, kanunların Anayasa’ya uygun 

olup olmadığının, yargı organları tarafından denetlendiğini görmekteyiz 358 . Bizim 

anayasal sistemimizde bu görev Anayasa Mahkemesi’ne verilmiştir. Anayasa 

Mahkemesi 1982 Anayasasında düzenlenmiş olan yüksek mahkemelerden bir 

tanesidir359. Anayasa Mahkemesi Anayasa’ya aykırı yasaları iptal ederek “anayasanın 

üstünlüğü” ilkesinin hayata geçirir.  

 Yasama organı gibi, yürütme organı da Anayasa ile bağlıdır. İdari yargı, idarenin 

eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetlerken aynı zamanda idarenin 

Anayasa’ya uygun hareket etmesini sağlamak zorundadır. Yargı organı açısından da 

hukuk sistemindeki en üstün norm Anayasa’dır. Yargıçlar, önlerine gelen davalarda 

yasaları uygularken, uyuşmazlıkları çözerken veya “Türk Milleti” adına cezalandırma 

yetkisini kullanırken hep Anayasa’nın çizdiği çerçeve içinde hareket etmek 

mecburiyetindedirler  Devlet organları dışındaki tüm özel ve tüzel kişiler de 

“anayasanın üstünlüğü” ilkesine saygı göstermek zorundadır. Bütün bunların ötesinde 

Anayasa’nın üstünlüğü, Anayasa’nın kanunlardan daha zor değiştirileceği anlamına da 

gelir. Örneğin, anayasaların bazı maddelerinin değiştirilmesi yasaklanabilir, Anayasa’da 

değişiklik yapılması için yasama organında yasaları değiştirmek için aranan 

                                                                                                                                                                                   
357  Anayasanın üstünlüğü ilkesine ilk defa, Osmanlı Devleti’nde 1876 tarihli Kanun-ı Esasi’nin 115. 

maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nde de 1924 Anayasası’nın 103. maddesinde yer verilmiştir. Ama bu 
ilke, ilk kez 1961 Anayasası’nın 8. maddesinde açıkça öngörülmüş ve Anayasa Mahkemesi ile güvenceye 
bağlanmıştır. 1982 Anayasası da 11. maddesiyle, anayasanın üstünlüğünün tüm organlar ve kişiler için 
bağlayıcı olduğunu hükme bağlamıştır (Kaynak Linki : http://www.habersarayi.net/anayasanin-ustunlugu-
ilkesi-nedir.html, E.T.: 03.06.2014). 

358  Bazı ülkelerde tek bir yüksek mahkeme Anayasa’ya uygunluk denetimi yaparken (Örneğin Birleşik 
Krallık Yüksek Mahkemesi -Supreme Court of the United Kingdom http://www.supremecourt.uk/; 
Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi Supreme Court of the United States  
http://www.supremecourt.gov/ ) bazı ülkelerde ise Türkiye’de olduğu gibi birden fazla yüksek mahkeme 
içerisinden  bir tane yüksek mahkemenin anayasaya uygunluk denetimi yapmakla görevli olduğunu 
görebilmekteyiz ( Örneğin Fransa Anayasa Mahkemesi http://www.conseil-constitutionnel.fr/) . 

359  Anayasada düzenlenmiş diğer yüksek mahkemeler Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay’dır. 
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çoğunluktan daha fazla bir çoğunluk 360  aranabilir veya anayasa değişikliklerinin 

yürürlüğe girmesi için halkoylamasına sunulması şartı konabilir. Bütün bu yöntemler 

değiştirilme açısından da anayasaların hukuk sistemindeki diğer kurallardan üstün 

olmasını sağlar.  

 Hukuk düzenimizde yer alan hukuk normları, hiyerarşik düzen içerisinde bir 

piramit şeklinde sıralanmak istenilirse, piramidin en üstünden en aşağısına doğru 

anayasa, uluslararası antlaşmalar 361 , kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve adsız 

düzenleyici işlemler362 olarak sıralanacaktırlar.  

 Anayasa’nın m. 148’e göre, Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde 

kararnamelerin363 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün364 Anayasa’ya şekil ve 

esas bakımlarından uygunluğunu denetlemekle görevlidir. Anayasa değişikliklerini ise 

sadece şekil bakımından incelemekte ve denetlemektedir. Ancak, olağanüstü hallerde, 

sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas 

bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi’nde dava 

açılamamaktadır. 
                                                             

360  Anayasalar, değiştirilmelerindeki kolaylık durumuna göre yumuşak anayasa ve katı(sert) anayasa olarak 
ikiye ayrılmaktadır. “Yumuşak anayasa” (flexible constitution, constitution souple)”, normal kanunlarla 
aynı usullerle ve aynı organlarca değiştirilebilen, usul anlamında her hangi bir farklılık bulunmayan 
anayasa olarak tanımlanmaktadır. Yumuşak anayasa sisteminde yasama organı adî bir kanun yapar gibi 
anayasayı değiştirebilmektedir. Bu nedenle, yumuşak anayasa sisteminde, “anayasanın üstünlüğü” bir 
sözden ibaret olduğu ifade edilmektedir.”Katı anayasa”  (rigid constitution, constitution rigide), normal 
kanunlardan daha farklı organlarca ve daha zor usullerle değiştirilebilen anayasa olarak tanımlanmaktadır 
Üye Tamsayısının Salt Çoğunluğu Kuralı, Nitelikli çoğunluk kuralı, halkoylaması, değiştirilemeyecek 
maddeler, süre yasağı ve dönem yasağı gibi usul kriterlerinin bulunduğu anayasalar katı anayasalardır 
(Kaynak linki http://www.anayasa.gen.tr/anayasakavrami.htm) 

361  Uluslararası antlaşmaların hiyerarşi bakımından kanunlardan daha önce gelmesi ve önce uygulanacak 
olması, Anayasa m. 90/ f. 5 hükmü uyarınca ortaya çıkan bir durumdur. 

362  Anayasa’da öngörülmüş yürütme organının düzenleyici işlemleri, kanun hükmünde kararname, tüzük, 
yönetmelik olmak üzere üç tane olarak kabul edilmektedir. Adsız düzenleyici işlemler anayasada 
öngörülmemiştir. Ancak, uygulamada yürütme organının, “kararname”, “karar”, “tebliğ ”, “sirküler”, 
“genelge”, “ilke kararı ” “esaslar”, “yönerge”, “talimat”, “statü”, “genel emir”, “ilân”, “duyuru”, “plân”, 
“tarife” gibi değişik isimler taşıyan işlemler ile de genel, soyut ve objektif hukuk kuralları koyduğu 
görülmektedir. 

363  Kanun Hükmünde Kararname  yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile 
verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi 
anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü 
kazanacak olan kararnamelerdir. Türkiye'de 1982 Anayasasının 87. maddesi ile, "Bakanlar Kuruluna belli 
konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek" TBMM'nin görev ve yetkileri arasında 
olduğu hüküm altına alınmıştır. Anayasanın 91. maddesinde de Kanun Hükmünde Kararname çıkarma 
yetkisi verme hususu düzenlenmiştir. 

364  Anayasa'nın 95. maddesinde,  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışmalarını, iç işleyişini 
düzenleyen  kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürüteceği hüküm altına alınmıştır. 
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 Defter, belge ve kayıtları gizleme veya ibraz etmeme suçunun düzenlendiği 

Vergi Usul Kanunu m. 359 /a bendinin, anayasaya aykırı olduğu tartışmaları yer 

almaktadır. Bu görüşü ilk defa ortaya koyan ve özgün bir hale getiren yazar Billur 

Yaltı’dır365. Tartışmaların özünde, gizleme veya ibraz etmeme suçunun temel insan hak 

ve hürriyetlerinden bir tanesi olan “susma hakkı” bulunmaktadır. 

 Susma hakkı adil yargılanma hakkının önemli bir unsuru olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Hak arama hürriyeti olarak da isimlendirilen adil yargılanma hakkı, en 

temel insan haklarından birisi olarak kabul edilmektedir. Çağdaş ülkelerin 

anayasalarında yer alan, hukuk davaları, ceza davaları hatta idari işlem ve faaliyetlerde 

dahi uygulanması gerektiği ifade edilen bir kavramdır. Adil yargılanma hakkı ile ilgili, 

hakkın kapsamına dâhil edilmesi gereken unsurlar eklenerek yapılan birçok tanımlama 

bulunmaktadır. Adil yargılanma hakkı özünde, siyasi iktidarın başta ceza hukuku ve 

ceza muhakemesi hukukunun ilkeleri olmak üzere, hukukun genel ilkelerine uygun 

norm oluşturması, bu normlara uygun yargılama yapması ve yine bu normlara uygun 

icrai faaliyette bulunmasını içerir.. Bu anlamıyla adil yargılanma hakkı, aynı zamanda 

devletin yasama, yürütme ve yargı erklerini bağlayan genel bir hukuk kuralı olarak 

göze çarpmaktadır366. 

 Geniş bir tanımlama yapacak olursak, adil yargılanma hakkı, herkesin kanun 

koyucunun meşru kıldığı tüm araç ve yollardan istifade ederek,  bağımsız ve güvenceli 

mahkemeler önünde haklarını ararken, yargılamanın usul ve esas ilkelerine uygun bir 

şekilde başlatılıp, yürütülüp, makul bir sürede sonuçlanmasını istemek, bu yargılama 

sürecinin istisnaları saklı olmak koşuluyla (genel ahlak ve kamu düzeni istisnaları) açık 

olmasını istemek (aleni yargılama) ve yargısal süreç içindeki her türlü kararın gerekçeli 

olarak yazılmasını ve buna itiraz edebilecek bağımsız mercilerin olmasını, yargılama 

süreci boyunca insana yakışır ölçü ve seviyede muamele görmeyi istemek ve beklemek 

hakkıdır. Saymış olduğumuz bu unsurların genişletilmesi daha adil bir yargılanma 

sisteminin ve düzeninin varlığını gösterecektir. 

                                                             
365  Donay, s. 133; Doğan Şenyüz, “Susma Hakkı Karşısında Vergi Usul Kanunundaki Defter ve Belgeleri 

Gizleme (Kaçakçılık) Suçu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, 2013, s. 
31. 

366  Çağrı Kaan Aydın, “Adil Yargılanmanın Bir Unsuru Olarak Susma Hakkı”, Türkiye Barolar Birliği 
Dergisi, Sayı 91, Yıl 2010, s. 151. 
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 Adil yargılanma hakkının, bireysel temel hak ve özgürlüklerin güvence altına 

alınması anlamında hukukça tanındığı ilk belgenin, 1215'te imzalanan ve 63 maddeden 

oluşan Magna Carta Libertatum olduğu ifade edilmektedir367. Bizdeki adil yargılanma 

hakkı ile ilgili ilk gelişme, 1876 tarihli Kanun-i Esasi ile yargılamanın aleniliği, 

savunma hakkı, merci kaideleri ve olağanüstü mahkemeler ile ilgili genel hükümler 

yasal statüye kavuşturulmasıdır. 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile 

mahkemelerde yargılamanın aleniliğiyle herkesin mahkeme huzurunda haklarını savun-

mak için gerekli gördüğü meşru vasıtaları kullanmakta serbest olduğu hükümleri 

düzenlenmiştir. 1961 Anayasası'nın 33. maddesiyle “Cezaların Kanuni ve Şahsi 

Olması; Zorlama Yasağı” başlığı altında, "adil yargılanma hakkı” ve susma hakkı aynı 

isim altında olmasa da içerik olarak düzenlenmiştir368. 

 1982 Anayasası’nın 9. maddesinde,  Yargı yetkisinin, Türk Milleti adına 

bağımsız mahkemelerce kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. “Hak Arama Hürriyeti” 

başlıklı 36. Maddesinde, herkesin, meşru araç ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 

mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma 

hakkına sahip olduğu, hiçbir mahkemenin, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan 

kaçınamayacağı belirtilmektedir. “Kanuni Hakim Güvencesi” başlıklı 37. maddesinde, 

hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 

çıkarılamayacağı, bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 

çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü mercilerin kurulamayacağı 

hüküm altına alınmıştır. “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar” başlıklı 38. maddesindeki 

düzenlemeye göre, kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı 

bir fiilden dolayı cezalandırılamayacak; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için 

konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemeyecektir. Suç ve ceza zamanaşımı ile 

ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da aynı durum geçerli olacaktır. Ceza ve 

ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerinin ancak kanunla konulması gereklidir.. Suçluluğu 

hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamayacaktır. Hiç kimse kendisini ve 

kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil 

                                                             
367  Başar Başaran, “Adil Yargılanma Hakkı”, AÜSBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007, s. 

7; Belgenin 39. maddesinde ; “hiçbir özgür kişinin, eşitlerinin hukuka uygun yargılaması veya ülkenin 
hukuki düzenlemeleri haricinde hapsedilemeyeceği”, 40. maddesinde; “adaletin reddedilemeyeceği ve 
ertelenemeyeceği” hükümlerini içermektedir. 

368  Başaran, s. 12. 
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göstermeye zorlanamaz. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul 

edilemez. Ceza sorumluluğu şahsidir. Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir 

yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Ölüm 

cezası ve genel müsadere cezası verilemez. İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması 

sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz (Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni 

bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir). Uluslararası Ceza Divanına taraf 

olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı 

bir ülkeye verilemez. 

 1948'de Birleşmiş Milletler 369  Genel Kurulu'nun İnsan Hakları Evrensel 

Bildirisi'ni kabul etmiştir. Bildirinin 10. maddesinde adil yargılanma hakkına yer 

verilmiştir. Buna göre, “Herkes, haklarının vecibelerinin veya kendisine karşı cezai 

mahiyette herhangi bir istinadın, tespitinde, tam bir eşitlikte, davasının bağımsız ve 

tarafsız bir mahkeme tarafından nasafetle ve açık olarak görülmesi hakkına 

sahiptir”370. 

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  “adil yargılanma hakkı” başlıklı 6. 

maddesinde de, adil yargılanma hakkına ve adil yargılanma hakkını sağlayacak asgari 

unsurların neler olduğuna yer verildiği görebilmekteyiz371. 

 Adil yargılanma hakkını diğer temel haklardan ayıran özellik, “yargı”ya ilişkin 

ilkeler içermesidir. Diğer temel hak ve hürriyetlerde, yargıya karşı koruma 

öngörülmemişken adil yargılanma hakkı ile yargı erki de hukukla sınırlanmıştır. Bu 

durum, özellikle adil yargılanma hakkı açısından uluslararası-ulus üstü korumayı da 

önemli hale getirdiği vurgulanmaktadır372. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi 

                                                             
369  Türkiye Cumhuriyeti, 1945 yılında Birleşmiş Milletlerin kurulumunda, kurucu üyeleri arasında yer 

almıştır. Daha fazlası için bkz. http://www.un.org.tr/v3/vp/bm-tuerkiye/bm-uelke-
ekibi.php#sthash.Z792g8QV.dpuf ( E.T. 09.06.2014). 

370  27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan resmi çeviridir. İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi tam metin için bkz. http://www.kayseri.gov.tr/default_B0.aspx?content=1091 (E.T. 
09.06.2014). 

371  Türkiye Cumhuriyeti, 18 Mayıs 1954’te sözleşmeyi onaylamış, 28 Ocak 1987’de de bireysel başvuru 
hakkını tanımıştır. Sözleşme tam metin için bkz.. http://www.kayseri.gov.tr/ ortak_icerik/ kayseri/ 
%C4%B0nsan%20Haklar%C4%B1/Avrupa%20%C4%B0nsan%20Haklar%C4%B1%20S%C3%B6zle%
C5%9Fmesi.pdf, (E.T.: 02.06.2014). 

372  Başaran, s. 30. 
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üst düzey kuruluşlar tarafından hukuki koruma altına alınmasını bu açıdan 

değerlendirmek faydalı olacaktır. 

 Adil yargılanma hakkının önemli bir unsuru olarak görülen susma hakkının 

özünde, kovuşturma makamlarının sanığın iradesine karşı zorlama ve baskı yoluyla elde 

edilen delillere dayanarak hareket etmeleri yasaklanmaktadır373. Susma ve kendi kendini 

suçlamama hakkından,  AİHS'nin 6. maddesinin 1. fıkrasında zımnen, Anayasanın 38. 

maddesinde de “hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir 

beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz” şeklinde açık bir 

biçimde ifade edilmektedir. 

 Susma hakkı ile, bir suç şüphesi bulunan kişinin, bu suç ile ilgili olarak sessiz 

kalma tercihine devletin soruşturma veya kovuşturma makamlarını işgal edilen kişiler 

tarafından saygı duyulması ve bu hakkın ihlal edilmemesini güvence altına alması 

sağlanmaktadır374. 

 Susma hakkı, suç şüphesi yüklenen kişilerin kendi aleyhine delil vermemesi ve 

sessiz kalmasının aleyhine delil oluşturmaması ve kendi mahkûmiyetine yardımcı 

olmaya mecbur bırakılmamasına güvence getirmektedir. Susma hakkı, Anayasa’nın 38. 

maddesinde “suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” 

şeklindeki dördüncü fıkrasında ifade edilen, masumiyet karinesinin de tamamlayıcı 

unsuru olarak görülmektedir. Anayasadaki düzenleme ile susma hakkı, bireyin anılan 

temel hak ve özgürlüğünü güvence altına almaktadır. İsnatla, yani suç şüphesi ile 

başlayan susma hakkı, kişiye zor yöntemler uygulanmasının sınırlarını çizecektir. 

Soruşturma aşaması dâhil bir kişiye kendi aleyhine delil vermesi yönünde zor yöntemler 

kullanılması, susma hakkının ihlali anlamının taşıyacaktır375. 

                                                             
373  Aydın, s. 156. 
374  Serhat Sinan Kocaoğlu,  “Susma Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2011, Sayı 1, s. 30: Susmasına izin 

verilmeyerek çeşitli biçimlerde zorla ifadesi alınan ya da sorgusu yapılan şüpheli veya sanık 
konumundaki bir kişinin her türlü temel hak ve hürriyetinin tehlike altına gireceği muhakkaktır. Bu 
yüzden, şüpheli ya da sanığın hiçbir zorlamaya maruz kalmadan dilediğinde sessiz kalabilmesi, ceza 
muhakemesinde kişinin özgür iradesini koruyan usul güvencelerin en başta geleni olarak yazarca ifade 
edilmektedir. 

375  Şenyüz, “Susma Hakkı Karşısında Vergi Usul Kanunundaki Defter ve Belgeleri Gizleme (Kaçakçılık) 
Suçu”, s. 30. 
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 Ülkemizde, kanunların Anayasa’ya aykırılığı konusunda, iki farklı yargısal 

denetim usulü uygulanmaktadır. Bu denetim usullerinden bir tanesi Anayasa m. 148, m. 

150 ve m. 151’de düzenlenen soyut norm denetimi ( iptal davası)’dır. Soyut norm 

denetimini, Anayasa’da belirtilen bazı siyasi organların, bir kanun aleyhinde Anayasa 

Mahkemesi’nde dava açmalarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu denetimde, kanunun 

uygulandığı somut bir dava bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu denetime soyut norm 

denetimi denilmektedir376. 

 Diğer denetim yolu ise somut norm denetimi ( itiraz yolu)’dur. Anayasa m. 

152’de düzenlenmiştir. Bu denetimin söz konusu olabilmesi için, bir mahkemede377 

görülmekte olan dava sırasında, davaya uygulanacak bir kanun hükmünün Anayasa’ya 

aykırı olarak görülmesi gerekmektedir. Anayasa aykırılık iddiasını, davanın tarafları 

ileri sürebileceği gibi; mahkeme de re’sen Anayasa’ya aykırı görerek denetim yolunun 

başlamasını sağlayabilecektir378. 

 Defter, belge ve kayıtların gizlenmesi veya ibraz edilmemesi suçunun 

düzenlendiği Vergi Usul Kanunu m. 359 / a- 2 bendinin, hürriyeti bağlayıcı ceza ile 

cezalandırılması konusunda ve adil yargılanma hakkı ve susma hakkı konusunda, 

Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla, Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi ve 

Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne başvurulduğunu 

görmekteyiz. 

 Gizleme veya ibraz etmeme suçuna ilişkin olarak, faillere hapis cezası uygulan-

masının, ekonomik suça ekonomik ceza verilmesi gerektiği gerekçesi ve Anayasa m.38/f. 

8’de belirtilen “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine 

getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz” hükmüne aykırılığı iddiasıyla 

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, başlatılan somut norm denetiminde, Anayasa 

Mahkemesi, “kuralla, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve 

                                                             
376  Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara 2011, s. 424. 
377  Mahkeme tabirinden anlaşılması gereken, adli, idari ve askeri davalara bakan ve bu davalarda nihai 

anlaşmazlıkları çözmek yoluyla hüküm tesis eden mahkemeler anlaşılacağı; bununla birlikte Sayıştay’ın 
da mahkeme olarak kabul edilerek somut norm denetimin başlatabileceği hakkında bkz. Özbudun, s. 430; 
Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa 2000, s. 904. 

378  Özbudun, s. 427. 
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ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgelerin vergi incelemesine yetkili kişilere 

ibraz edilme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi eylemi müeyyideye bağlanmıştır. 

Kuralda belirtilen hürriyeti bağlayıcı ceza, devlet ile vergi mükellefi arasında 

sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün değil, kanunda belirtilen şartların yerine 

getirilmemesinden doğan bir yaptırımdır. ... İptali istenen kuralla getirilen özgürlüğün 

kısıtlanması idarî bir uygulama sonucu olmayıp, kanunda belirtilen şartların yerine 

getirilmemesinden dolayı bağımsız yargı kararı ile hükme bağlanacak olan bir 

yaptırımdır. ... Anayasa ve yasalarla kamu giderlerinin karşılanabilmesi için herkese 

ödev olarak öngörülen vergi ödeme yükümlülüğünün, zamanında ve eksiksiz yerine 

getirilmesi durumunda kanunlarla idareye yüklenen kamu hizmetlerinin aksatılmadan 

sürdürülmesi mümkün olacaktır. Bunun sağlanması için de Anayasanın 38. maddesi ve 

ceza hukukunun genel ilkeleri gözetilerek para cezalarında yanında özgürlüğü bağlayıcı 

cezalar konulmasında hukuk devleti ilkesine aykırılık yoktur” gerekçesiyle “defter, 

kayıt ve belgeleri gizleyenler” yönünden hapis cezası uygulanmasına yönelik kuralın 

Anayasa’ya aykırı olmadığına oy birliği ile karar vermiştir379. 

 Anayasa Mahkemesi’nin bu kararında, adil yargılanma hakkı ve susma hakkı 

çerçevesinde hiçbir değerlendirme yapmamış olması eleştirilmiştir. Eleştirinin özünde, 

karar tarihinde anayasa metninde var olan terimler ve ilgili düzenlemelerin 

değerlendirilmemiş olması, alt mahkeme gerekçesinde susma hakkına hiçbir referansta 

bulunulmaması yatmaktadır. Anayasa Mahkemesi, karar verirken gerekçe ile bağlı 

değildir. Buna rağmen, Anayasa Mahkemesinin adil yargılama konusunda 

değerlendirme yapmaması eleştirilmektedir380. 

 Anayasa’nın m. 152/f. 4 hükmü gereğince,  Anayasa Mahkemesi’nin işin 

esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra on yıl381 

geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda 

                                                             
379  AYM T: 11.3.2003, E: 2002/55, K: 2003/8 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bankası)  
380  Billur Yaltı, “Vergi Hukukunda Susma Hakkı (Vuk, 359) (A) (2)'nin Anayasaya Aykırılığı Sorunu)”, 

Vergi Dünyası Dergisi, Mayıs 2005, Sayı 285, s. 9 (http://vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=3613, E.T. 
09.06.2014) 

381  1982 Anayasasının Danışa Meclisince kabul edilen tasarısında, bu süre beş yıl olarak tesbit edilmişken, 
Milli Güvenlik Konseyince on yıla çıkartılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Özbudun, s. 436; On yıllık 
sürenin makul ve olması gereken bir süre olduğu hakkında bkz. Gözler, s. 909; karşı görüş için bkz. 
Yılmaz Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, Yetkin Yayınevi, Ankara 1996, s. 
166. 
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bulunulamaz. Ancak,  Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi 382  tarafından, aynı bent 

hakkındaki yeniden başlatılan somut norm denetimi bakımından, on yıllık sürenin 

geçmemiş olduğunu görmekteyiz. Somut norm denetimi yapılan iki başvuruda, Vergi 

Usul Kanunu’nun 359. maddesindeki hükmün farklı bölümlerinin Anayasa’ya aykırılığı 

ileri sürüldüğünü görmekteyiz. İlk yapılan başvuruda Vergi Usul Kanunu 359. 

maddesinin a bendinin 2 sayılı alt bendindeki “altı aydan üç yıla kadar kapis cezası 

hükmolunur” ibaresinin “defter, kayıt ve belgeleri gizleyenler” yönünden Anayasa’ya 

aykırılığı iddia edilmiştir. İkinci başvuruda ise, Vergi Usul Kanunu’nun 359. 

maddesinin a bendinin 2 numaralı alt bendindeki “gizleyenler hakkında altı aydan üç 

yıla kadar hapis cezası hükmolunur” bölümünün anayasaya aykırılığı ileri sürülmüştür. 

İtirazın gerekçesinde ise, söz konusu hükmün Anayasanın 38/5. maddesi çerçevesinde 

susma hakkının ihlali niteliğinde olduğu belirtilmiştir. 

 Her iki başvurunun, aynı kanun hükümlerine ilişkin başlatılmasına rağmen, 

farklı gerekçe ve referanslara dayandığı ve farklı konularda Anayasa mahkemesi 

tarafından incelendiğini görmekteyiz383. 

 Susma hakkı kelime anlamıyla sözle yapılacak açıklama ve ifadelerde 

bulunmaya zorlanamamak şeklinde anlaşılmaya müsait ise de söz dışındaki belge ve 

delilleri de içeren bir kapsama sahip bulunmaktadır. Defter ve belgeleri ibraz etmeme 

eylemi sonucunda ortaya çıkan gizleme suçu kapsamında açılan soruşturmada 

gizleyenin gizlediklerini açıklamaya zorlanmaması gerekliliği, tam olarak klâsik 

anlamdaki susma hakkını ifade edeceği belirtilmektedir384. Bir kişinin kendi aleyhine 

delil vermesini sağlayacak şekilde “zorlayıcı” yöntemlere başvurulması, susma 

hakkının ihlal edecektir. Bu durum, “zorlama” şeklinde gerçekleşecek her türlü 

baskının susma hakkının ihlal etmede unsur olduğu anlamını barındırmaktadır. Vergi 

idaresinin bilgi toplaması ve denetimi esnasında değil, bilgi toplama ve denetimi için 

                                                             
382  AYM  T:31.1.2007, E:2004/31, K: 2007/11 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bankası) 
383  Üstün, s. 365; Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, s. 425. 
384  Şenyüz, “Susma Hakkı Karşısında Vergi Usul Kanunundaki Defter ve Belgeleri Gizleme (Kaçakçılık) 

Suçu”, s. 30; Yaltı, “Vergi Hukukunda Susma Hakkı (Vuk, 359) (A) (2)'nin Anayasaya Aykırılığı 
Sorunu)”, s. 4: “ABD hukukunda susma hakkının, ticari defter ve belgeleri kapsamamasına, tüzel kişilere 
uygulanmamasına, sadece ifade ve sözlü beyan aşamasında (Miranda kuralı çerçevesinde) 
değerlendirilmesine karşın, Türk hukuku için tamamen tersini söylemek gerekir. Bunun sebebi, iç 
hukukumuzun bir parçası olan ve yasaların üzerinde yer alan (Anayasa m.,90/5) İHAS ve ona bağlı 
içtihatlardır.” 
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zor kullanmaya başvurduğu anda, susma hakkının ihlal edilmesi başlar. Bu açıdan vergi 

yükümlüsünün susma hakkı, hem ifade hem de defter ve belgeleri vermeyi reddetmeye 

ilişkin bir koruma alanı yaratacağı, susan ve kendi aleyhine delil vermeyi reddeden 

vergi yükümlüsünün para veya hapis cezasına çarptırılmasının, susma hakkının ihlali 

anlamına geldiği ifade edilmektedir385. 

 Kişinin kendini suçlar mahiyette ifade, bilgi, belge vermemesi halinde, 

uygulanacak her türlü yaptırımın (idari para cezası veya hapis cezası), “zorlama” 

anlamına geleceği ve susma hakkını ihlal edeceği düşünülmektedir. Vergi 

yükümlüsünün vergi idaresince istenen bilgi veya belgeleri vermemesinin suç ya da 

kabahat oluşturacak bir fiil olması, bu fiilin para veya hapis cezasına bağlanması, her iki 

ceza türünde de “tehdit” unsurunun bulunmasından dolayı. susma hakkını ihlal edeceği 

ifade edilmektedir386.  

 Anayasa Mahkemesi’ne yapılan susma hakkı doğrultusundaki başvuruda, hem 

Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesinin (a) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca 

mükellefin, defter ve belgelerini vergi denetimi sırasında ibraz etmemesi nedeniyle 

oluşan eyleminin suç kabul edilmesinin, Anayasa'nın 38. maddesine aykırı olduğunun 

hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altıncı maddesine de uygun bir düzenleme 

olmadığının ileri sürüldüğünü görmekteyiz. 

 Anayasa Mahkemesi kararında, vergi suç ve cezalarında amacın, vergi 

yasalarının iyi biçimde uygulanarak vergi borçlarının tespiti, zamanında ve eksiksiz 

ödenmesinin sağlanması ve böylece devletin gelir kaynaklarının güvence altına alınması 

olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle defter tutma, saklama ve ibraz etme ödevlerine 

uyulmamasının suç kabul edilmesinin, vergi borcunun tespiti ve sonuçta ödenmesini 

sağlayarak vergi kaybını önlemek, kamu hizmetlerinin finansmanı için gerekli fonların 

toplanması suretiyle kamu yararını sağlamak için olduğunu;  kamu hizmetlerinin 

finansmanına, vergiler aracılığıyla katılmak bireylere yüklenen Anayasal bir ödev 

olduğunu, yasalar ile yükümlülerin ve onlarla hukuki ilişkide bulunan üçüncü kişilerin 

vergi ile ilgili kayıtlarının denetlenmesi amacıyla kimi defter, kayıt ve belgeleri tutmak, 

saklamak ve istenildiğinde yetkililere ibraz etmek zorunluluğuna uyulmamasının suç 
                                                             

385  Şenyüz, s. 32; Yaltı, s. 6. 
386  Yaltı, s. 6. 
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olarak kabul edilmesi ile suçla itham edilmenin birbirinden farklı durumlar olduğunu 

gerekçe olarak belirtmiştir. 

  Anayasa Mahkemesi, vergi ile ilgili defter tutma, saklama ve ibraz etme 

zorunluluğunun, yasalarla yükümlülere verilen bir görev olduğunu, bu görevlerin yerine 

getirilmediği takdirde suç oluşacağını, itiraz konusu kural yani defterlerin tutulmasının 

ve bu defterlerin istendiğinde ibraz edilmesinin zorunlu kılınmasının, mükellefin 

Anayasa'nın 38. maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen, kendisini suçlama ve bu 

yolda delil göstermeye zorlanma olarak nitelendirilemeyeceğini ifade etmiştir387. 

 Mükelleflere getirilen defter ve belgeleri ibraz zorunluluğu ile ibrazdan 

kaçınmayı içeren susma hakkı, normların çatışma alanını oluşturduğu ifade 

edilmektedir. Susma hakkı ile devletin kamu düzenini koruma hakkının birbiri ile 

çatıştığı düşünülmektedir388. Çatışan iki değerden hangisine üstünlük verileceği karışık 

bir mesele olduğu; meseleyi karışık hale getiren çatışan değerlerin ise birinin bireyin 

hayatı; diğerinin ise, devletin özellikle vergisel alandaki işleyişi bakımından taşıdığı 

önemle ilgili olduğu düşünülmektedir389. Ancak, , susma hakkının çağdaş toplumlarda 

bireyin müdahale edilemeyecek ve sürekli güvence altında tutulması gereken bir hakkı 

olarak kabul edilmesi gerekilen temel hak ve hürriyetlerden birisi olarak kabul edildiği 

ve devlete bu hakka müdahale yetkisinin tanınamayacağı hassasiyetinin bulunması 

gerekliliği göz ardı edilmemelidir. 

 Anayasa Mahkemesi, Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nce (hapis cezası 

verilmesine ilişkin itiraz) yapılan Anayasaya aykırılık itirazını, oy birliği ile 

reddederken; Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan itirazı (susma 

hakkına ilişkin) oy çokluğu ile reddetmiştir. 

Susma hakkına ilişkin itirazda verilen kararda, bir üyenin, hukuk devletinde 

kanun koyucunun takdir yetkisinin mutlak olmadığını ve Anayasa ile hukukun genel 

ilkelerini gözetme mecburiyetinde bulunması gerektiğini belirtmiş, bu nedenle iptali 

                                                             
387  AYM  T:31.1.2007, E:2004/31, K: 2007/11 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bankası E.T.: 01.06.2014)). 
388  Donay, s. 134. 
389  Şenyüz, s. 35. 
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istenen kuralın, ölçülülük ve eşitlik ilkeleri açısından da incelenip, Anayasa’nın 2, 10 ve 

38. maddelerine uygunluk açısından da değerlendirilmesi gerektiği vurgulamış ve 

çoğunluk kararına katılmamıştır. 

 Anayasa Mahkemesi üyesi Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün karşı oy yazısında 

önemli tespitlere yer verdiğini görmekteyiz. Defter ve belgeleri tutması rağmen, 

inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz 

etmeyen mükellefe suç isnadı yüklenerek hapis cezası verilirken; defter ve belgeleri hiç 

tutmayan mükellef hakkında sadece idari nitelikli bir cezanın öngörülmüş olması bu 

tespitler içerisinde en önemlisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu husus doktrinde de bazı 

yazarlarca eleştirilmiştir390.  

Defter ve belgeleri hiç tutmama fiili ile, gizleme veya ibraz etmeme fiillerinin 

her ikisi de mükelleflerin işlemlerinin defterler üzerinden denetimini imkansız kılmakta, 

pek çok kanuna aykırı işlemin ispatını ve takibini güçleştirmektedir. Ayrıca, 

mükelleflerin defter tutmama halinde ve mevcut defterleri gizleme veya yok etme 

hallerinde benzer iç güdülere sahip olduğunu söylemek zor değildir. Mükellefler 

yasadışı faaliyetlerini ve/veya vergi kanunlarına aykırı hareketlerini gizlemek amacıyla 

ya hiç defter tutmamak ya da tuttukları defterleri gizlemek/yok etmek suretiyle ibrazdan 

kaçınmaktadırlar. Her iki fiil sonucunda da denetim ve ispat açısından çeşitli zorluklar 

bulunması muhtemeldir. Buna rağmen, birinci fiilin basit bir usulsüzlük olarak 

değerlendirilmesi ve yaptırımının idari para cezası olması ile ikinci fiilin kaçakçılık 

suçu kapsamında değerlendirilerek hapis cezası ile cezalandırılması önemli bir 

dengesizlik olarak göze çarptığı ve bu nedenle anlaşılmasının zor olduğu konusunda 

yazarlarca görüşler bulunmaktadır391. 

                                                             
390  Üstün, s. 374;  Vergi Usul Kanunu’nun m. 352/f. 2 hükmü uyarınca tutulması mecburi olan defterlerden 

herhangi birinin tutulmamış olması I. derece usulsüzlük kapsamına alınmış ve söz konusu fiil için idari 
para cezası öngörülmüştür. Defterlerin gizlenmesi için Vergi Usul Kanunu’nun m. 359/ a  uyarınca 18 
aydan 3 yıla kadar, yok edilmesi için ise Vergi Usul Kanunu’nun m. 359/ b  uyarınca 3 yıldan 5 yıla kadar 
hapis cezası öngörülmüştür. 

391  Övül Çölgezen Batun, “Defter Tutulmaması ile Defterlerin Gizlenmesi/Yok Edilmesinin Yaptırımları 
Arasındaki Uçurum”, Vergi Dünyası Dergisi, Ekim 2013, s. 3 (http://vergidunyasi.com.tr/dergiler.Php 
?id=8256, E.T. 09.06.2014). 
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 Özellikle, mükellefin Vergi Usul Kanunu m. 359/ b deki daha fazla cezanın 

öngörüldüğü kaçakçılık suçlarının işlendiğine dair delillerin ortaya çıkmasını engelleme 

çabasına yönelik olarak, ilgili defter ve belgeleri gizlemesi muhtemeldir. Örneğin, sahte 

fatura düzenlemiş bir tacir, buna ilişkin fatura koçanını veya ilgili defteri gizleyebilir. 

Susma hakkı burada devreye girecektir.  

 Anayasanın m. 2’de belirtilen hukuk devleti ilkesine, 10. maddesinde belirtilen 

eşitlik ilkesine ve 38. maddesinde koruma altına alınan adil yargılanma hakkının bir 

unsuru kabul edilen susma hakkı güvencesine, gizleme veya ibraz etmeme suçuna 

ilişkin Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi ters düşen ve aykırı olan bir kanun 

düzenlemesidir. 

 Defter ve belge ibraz etmemenin yaptırımsız kalmaması, yükümlülüklerini 

yerine getiren mükellefler ile yerine getirmeyen mükelleflerin birbirinden ayrılması 

gereklidir.  Defter ve belge ibraz edilmemesine keyfiyetine karşı, kamu güvenliği ve 

ülkenin ekonomik refahının sağlanması, dirlik ve düzenin korunmasına imkân verecek 

mali kaymakların sağlanması için bir kamu otoritesinin müdahalesinin gerekli olduğu 

vurgulanmaktadır. Devletin defter ve belge ibraz etmemeye (gizlemeye) tam sessiz 

kalması düşünülemez. Belirtilen ihtiyacı gidermek açısından demokratik bir toplumda 

zorunlu olan ölçüler ve kanunla öngörülmüş olmak koşuluyla belirli düzenlemelere yer 

verilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, gizleme fiilinin suç olmaktan çıkartılması ve 

fiilin özel usulsüzlük kabahatine ilişkin para cezası dışında çeşitli idarî tedbirlerle 

desteklenecek şekilde farklılaştırma yoluna gidilmesinin ihlali engelleme yolunda 

faydalı olacağı ileri sürülmektedir392. 

IV. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Gizleme ve İbraz etmeme 
Suçunun Değerlendirilmesi 

Anayasa Mahkemesine yapılan susma hakkı ile ilgili başvuruda, Vergi Usul 

Kanunu’nun 359. maddesinin (a) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca mükellefin, 

defter ve belgelerini vergi denetimi sırasında ibraz etmemesi nedeniyle oluşan eyle-

                                                             
392  Şenyüz, s. 38. 
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minin suç kabul edilmesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesine de 

uygun bir düzenleme olmadığı ileri sürülmüştür393. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde adil yargılama hakkı 

sağlanabilmesi için gerekli unsurlar düzenlenmektedir. Bu maddeye göre: 

“1.Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai 

alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla 

kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, 

hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir. Hüküm açık 

oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal 

güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının 

gizlilik gerektirdiğinde veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine 

zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, du-

ruşmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak 

sürdürülebilir. 

2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar 

suçsuz sayılır. 

3. Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir: 

a) Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda, 

anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek; 

b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak; 

c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir avukatın yardımından 

yararlanmak ve eğer avukat tutmak için mali olanaklardan yoksunsa ve adaletin 

selametini gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin 

yardımından yararlanabilmek; 

d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da 

iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında çağrılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını 

istemek; 
                                                             

393  Üstün, s. 378. 



129 
 

e) Duruşmada kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir 

tercüman yardımından para ödemeksizin yararlanmak”. 

Sözleşmede adil yargılanma hakkı ile ilgili bir tanıma yer verilmemiştir. Ancak, 

m. 6’da adil yargılanma hakkı ile ilgili belirtilen hallerin gerçekleşmesi amaçlanmıştır. 

Düzenleme üç fıkradan oluşmuş, birinci fıkrada genel hükümlere, ikinci fıkrada 

masumiyet karinesine ve üçüncü fıkrada sanığın sahip olduğu haklara yer verilmiştir. 

Terim olarak çok geniş olan adil yargılanma hakkının yorumunda çıkabilecek 

problemler sebebi ile bazı hakların ayrıca belirtilmesi ihtiyacı duyulduğu görülmektedir. 

İkinci ve üçüncü fıkra bu amaca hizmet etmektedir. Maddede getirilen minimum ifadesi 

sebebi ile bu hakların sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır. Adil yargılanma hakkının 

sınırlarının çizilmesinde, özellikle mahkeme kararlarının önemli rolü bulunmaktadır394. 

Sözleşmenin adil yargılanma ile ilgili 6. maddesinin, ceza hukuku anlamındaki suç ve 

cezalarda uygulanabilecektir. Düzenleme, idari yaptırımlara ilişkin hükümler 

getirmemektedir395. 

Adil yargılanma hakkı ve susma hakkı ile ilgili Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi 396  tarafından verilen kararlar bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi’ne 

yapılan başvuru gerekçesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi I.J.L, G.M.R ve 

A.K.P.’nin İngiltere 397  aleyhine açtığı davada 19/09/2000 tarihli 29522/95 sayılı 

kararı398 ile “... şirket devrini soruşturan müfettişlere cezai yaptırım tehdidi ile verilen 

ifadedeki beyanların yargılama sırasında kullanılmasının adil yargılanma hakkının 

ihlali sonucunu doğuracağını” belirtmiştir. Ayrıca, Averill in İngiltere aleyhine açtığı 

davada 06/06/2000 tarihli karar ve Quinn'in İrlanda aleyhine açtığı davada 21/12/2000 

tarihinde verilen karar ile sanığın susma hakkının aleyhine delil olarak kullanılıp 

mahkumiyetine gidilmesini adil yargılanma hakkının ihlali olarak kabul etmiştir. 

Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, istenen belgeleri vergi denetçilerine 

                                                             
394  Hakan Üzeltürk, “Vergi Hukuku Ve Adil Yargılama : Poınt-No-Point”, Vergi Dünyası Dergisi, Haziran 

2002, Sayı 250, s. 2 (http://vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=3098 / E.T.: 21.04.2014). 
395  Üstün, s. 379. 
396  Resmi web site için bkz.http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=; karar tarama için bkz. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER",
"CHAMBER"]}, E.T.:10.06.2014. 

397  Susma hakkı kavramın evrimi ve modern kullanımı Kıta Avrupası ve Common Law hukuk sistemlerinde 
ortaya çıkması ve tartışılmasına rağmen, bu kavramın yaratıcısı olan Birleşik Krallık (Ingiltere)’nin, şu 
anda bu hakkın özünü ortadan kaldırmaya çalışmadığı ifade edilmektedir (Kocaoğlu, s. 29) . 

398  İlgili karar için bkz. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"itemid":["001-59679"]} E.T. 
10.06.2014. 
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vermekten kaçınan kişinin bu nedenle cezalandırılmasını adil yargılanma hükmüne 

aykırı gördüğü gerekçe olarak sunulmuştur399.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin susma hakkının varlığı ve korunması ile 

ilgili bir çok kararı bulunmaktadır 400 . Bu durum, AİHS’ne taraf olan ülkelerin iç 

mevzuatlarının susma hakkını korumada ve bununla birlikte adil yargılanma hakkının 

sağlanmasına yönelik iç mevzuatlarını düzenlemede yetersiz kaldıklarını 

göstermektedir. Mahkeme’nin, bazı davalarda, susma hakkının sınırsız olamayacağı 

konusunda da kararlar verebildiğini görmekteyiz. 

Örneğin, konumuz açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin emsal değer 

taşıyabilecek nitelikteki bir kararında, başvurucu, gümrük servisini ilgilendiren işlemler 

ile ilgili (...) belge ve dökümanları vermeyi reddetmesi nedeniyle ülkesinde mahkum 

edilmiştir. Gümrük servisi bu belge ve dökümanların var olduğunu düşündüğünü 

belirtmiştir. Mahkeme, işlediği iddia edilen suç ile ilgili delilleri sunması için 

başvurucuyu zorlama girişiminin, başvurucunun susma hakkına ve kendi 

mahkûmiyetine katkıda bulunmama hakkına bir müdahale olduğunu belirtmiştir401. 

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olmamız nedeniyle, 6. madde 

hükmünün ülkemizde uygulanması gerektiği savunulmaktadır 402 .  Bu görüşe temel 

                                                             
399  AYM  T:31.1.2007, E:2004/31, K: 2007/11 sayılı kararı bkz. http://www.kararara.com/forum/ viewtopic . 

php?f=4&p=38139 E.T. 10.06.2014; Donay, s. 136. 
400  Funke Davası, İlgili karar için bkz. http://hudoc.echr.coe.int/sites/tur/pages/search.aspx?i=001-57809, 

E.T.: 10.06.2014. 
401   Heaney ve McGuinness davasında Mahkeme susma hakkının olmadığını farklı bir gerekçe ile karar 

bağlamıştır: “Bir bombalı saldırı sonrasında yakalanan başvurucular sorulara cevap vermeyi 
reddetmişlerdir ama özel bir mevzuat onlara, belirli bir zaman dilimi içinde yaptıkları fiiller ve 
seyahatleri konusunda hesap verme yükümlülüğü yüklemekteydi. Başvurucular maddi suçtan dolayı 
beraat etmişlerdir ama seyahatleri konusunda hesap vermeyi reddettikleri için bir hapis cezasına 
çarptırılmışlardır. İçtihadı gözden geçirdikten ve 6 §§ 1 ve 2 maddesinin uygulandığını beyan ettikten 
sonra Mahkeme, susma hakkı ile kendi suçluluğuna katkıda bulunmama hakkının mutlak olmadığını 
kabul etmiştir. Sonrasında yürürlükteki değişik usuli güvenceleri inceledikten sonra Mahkeme, 
başvurucuya dayatılan « zorlama derecesinin », yani « belirli bir zaman dilimi içinde [yaptıkları] fiiller 
ve [gerçekleştirdikleri] seyahatler konusunda hesap vermeyi ve yukarıda belirtilen suçların işlenmesi (...) 
veya [bu] suç[ları] işleme iradesi (...) ile ilgili kendilerinde bulunan bilgileri vermeyi » reddetmelerinden 
dolayı mahkum edilmelerinin gerçekte, kendilerinin mahkum edilmesine katkıda bulunmama hakkı ile 
susma hakkının özüne zarar ver[diğini] » söylemiştir. Mahkeme devamla, Hükümet tarafından öne 
sürülen güvenlik ile kamu düzeni kaygılarının söz konusu hükmü haklı kılmaya yetmediği” sonucuna 
varmıştır.  (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59097#{"itemid":["001-59097"]} 
E.T.:10.06.2014). 

402  Billur Yaltı, “Vergi Usul Kanunu, 359 – Susma Hakkına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının 
Düşündürdükleri: Anayasa, 90(5) Ne İşe Yarar?”, Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu’na Armağan, Yetkin 
Yayınevi, Ankara 2009, s. 74- 79: Yazar, Anayasa m. 90/5 hükmündeki, “milletlerarası antlaşmalarla 
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dayanak, Anayasa’nın 90. maddesinin 5. fıkrası hükmüdür. İlgili düzenleme gereğince, 

usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bu 

antlaşmalar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne 

başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 

çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümleri esas alınır403. 

 Anayasa’da yer alan bu düzenleme ile, normlar hiyerarşisinde kanunlar ile 

Anayasa arasındaki hiyerarşik basamağa, uluslararası sözleşmelerin getirildiği rahatlıkla 

söylenebilir. Bu doğrultuda, uluslar arası sözleşmeler veya antlaşmaların kanunlardan 

üstün olduğu404, aynı konuda çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma veya 

sözleşmenin uygulanması gerektiği ve bunun Anayasa tarafından hâkimlere görev 

olarak verildiği açık bir şekilde söylenebilir. 

 Gizleme veya ibraz etmeme suçuna ilişkin olarak, davaya bakan mahkemede, 

susma hakkı ve adil yargılanma hakkı gerekçesiyle Vergi Usul Kanunu m.359/ a-2 

hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla, somut norm denetimine başvurma ihtimali 

31.01.2017 tarihine kadar mümkün olamayacaktır. Anayasa’nın m. 152/f. 4 gereğince 

on yıllık bekleme süresi içerisinde aynı gerekçe ile somut norm denetimi 

işletilemeyecek, Anayasa’ya aykırılık itirazında bulunulamayacaktır. Ancak, davaya 

bakan mahkemede, Anayasa m.90/f. 5 hükmü gereğince AİHS 6. maddesindeki adil 

yargılanma hükmünün esas alınması istenebilinecektir. Hâkimlerin, tarafların isteği 

bulunmasa dahi re’sen bunu gözetmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi” şeklindeki düzenlemede yer alan “aynı konuda farklı 
hüküm” ibaresinin, birbirleri ile örtüşen düzenleme anlamında anlaşılması halinde, madde hükmünün 
uygulama olanağının bulunamayacağını ifade etmektedir. 

403  Son cümle, 07.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Kanunla fıkraya eklenmiştir. 
404  Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, Bursa 2011, s. 279. 
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SONUÇ 

 Kamu finansmanının sürekliliği için, ihtiyaç duyulan vergi gibi bir takım parasal 

gelirler bulunmaktadır. Vergi, mükelleflerin elde ettikleri gelirleri üzerinden önemli bir 

kısmını, yaptırım tehdidi altında, devlete ödemekle zorunlu oldukları mali bir 

yükümlülüktür. Verginin mükellefler üzerindeki getirmiş olduğu yük nedeniyle, 

mükellefler üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Verginin bu yönü vergiyi ödemek 

istemeyen mükelleflerin bazı davranışlara yönelmesini de kaçınılmaz kılmaktadır. Bu 

davranışlardan bazıları yasal olan ve mükellefin daha az vergi ödemesi için vergi yükü 

getiren işlem ve muamelelerden uzak durmasını sağladığı vergiden kaçınma şeklinde 

görülürken, bazıları ise yasalara aykırı ve tehlikeli bir şekilde gerçekleşen suç vasfında 

ortaya çıkmaktadır. Özellikle, vergi kaçakçılığı suçu, mükelleflerin en bariz ve en sert 

bir biçimde vergi yüküne ilişkin tepkilerinin tezahürü olarak ortaya çıkmaktadır. 

 Demokrasinin dahi iyi yaşandığı, vergi bilinci ve ahlakının daha sağlam 

temellere oturduğu, kamu mallarının harcamalarında hesap verilebilirliğin daha verimli 

olduğu ülkelerde, vergi matrahının tespitinde, mükelleflere güven esası benimsendiği 

görmekteyiz. Beyan esasında, mükellefler kanun koyucunun belirlediği vergiyi doğuran 

olayın gerçekleşmesi ile vergisel yükümlülüklerini yerine getirir ve durumdan idareyi 

haberdar eder. Bu sistemde, idare mükellefin beyanına güvenerek ödenmesi gereken 

vergi miktarını tarh eder.  

 Beyana dayalı tarhiyat sisteminin kullanıldığı vergi türlerinin, özellikle 

mükellefe ağır yükler getirdiği durumlarda, vergi kaçakçılığı suçuna doğru bir itici güç 

mekanizmasının çalıştığını ve mükellefin suç işlemeye doğru olumsuz bir şekilde 

yönlendirildiğini söyleyebiliriz. Bu durum, özellikle vergi bilinci ve ahlakı gelişmemiş 

toplumlarda daha bariz kendisini göstermektedir. Vergiyi doğuran olayın gerçek 

mahiyetini ortaya koymak, mükellefin vergilendirmeye ilişkin konulan kurallara aykırı 

hareket etmesini tespit etmek, vergi kayıp ve kaçaklarını ortaya çıkarmak ve kuralları 

tehlikeli bir şekilde ihlal edenlere yaptırım uygulanmasını sağlayabilmek amacıyla bir 

takım vergi denetim yollarlı öngörülebilir. Vergi hukukumuzda, Vergi Usul 

Kanunu’nda düzenlenen dört adet vergi denetim yolu bulunmaktadır. Bunlar, arama, 

yoklama, inceleme ve bilgi toplamadır. Bunlardan konumuz itibariyle en önemlisi vergi 

incelemesidir. 
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 Vergi incelemesi Vergi Usul Kanunu m. 134 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Vergi Usul Kanunu m. 359 gereğince, gizleme veya ibraz etmeme suçunun maddi 

unsurlarından bir tanesi, fiilin incele esnasında incelemeye yetkili olanlara verilmemesi 

halinde gerçekleşmesidir. Diğer denetim yollarlı amacıyla defter, belge veya kayıtların 

ibrazı istenmesi ve ibrazdan kaçınma halinde bu suç oluşmayacaktır. Bu nedenle, vergi 

incelemesinin mükellefe daha ağır bir yük getirebildiği ve ödevlerin yerine 

getirilmemesi halinde, diğer denetim yollarına göre daha ağır yaptırımın 

gerçekleşebileceği göz ardı edilmemelidir. 

 Çalışmamız esnasında esas aldığımız mevzuat metni Vergi Usul Kanunu’dur. 

Çalışmamızın konusunu oluşturan suç, bu kanunda düzenlenmiştir. Suçun konusunu 

oluşturacak defter, belge ve kayıtların Vergi Kanunları gereğince tutulması, muhafazası 

ve ibrazı zorunlu olan defter, belge veya kayıtlardan olduğu Vergi Usul Kanunu m. 

359’da belirtilmektedir. Bu defter, belge ve kayıtlar Vergi Usul Kanunu’nun Mükellefin 

Ödevleri başlıklı ikinci kitabında düzenlendiğini görmekteyiz. 

  Vergi kanunları ve ilgili mevzuat hükümlerinin, sosyal ve iktisadi gerçeklere 

uygun olması gereklidir. Vergi kanunlarının anayasal vergileme ilkelerine, özellikle m. 

2, m. 10, m. 38 ve m. 73’de belirtilen esaslara uygun olmayan hükümlerden 

arındırılması zorunludur. Vergi kanunlarında çok sık değişiklik yapıldığı için bugün 

yürürlükte olmayan çok sayıda madde, mükerrer madde, ek madde, geçici madde vb. 

bulunmaktadır. Bu durum, kanun sistematiğinin anlaşılmasını zorlaştırmakta ve 

kanunun kullanılabilirliğini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, kanunla düzenlenmesi gereken 

bazı konuların, yönetmelikle hatta iç genelge ile düzenlendiğini; hiyerarşik olarak daha 

alt bir normla düzenlenmesi gereken konuların ise kanunda düzenlenerek, kanunun iç 

hacminin genişletildiğini ve karışık bir hale getirildiğini söylemeliyiz. Bu durum, 

mükellefi, vergi ödevlerini yerine getirmekten uzaklaştıracağı gibi, vergi kaçakçılığı 

suçu işlemeye de yöneltebilecektir. 

  Vergi defter, belge ve kayıtlar konusunda idareye tanınmış yetkinin, suçların 

yasallığı ilkesi ile bağdaşmadığı aşikârdır. Mükellef, kanunda olmayan, ancak Maliye 

Bakanlığı’nın yetkisine dayanarak zorunlu hale getirdiği bir belge veya kaydı gizlemesi 

halinde de suç kabul edilmektedir. 
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 Vergi kaçakçılığı suçlarının özel görünüş biçimlerinin düzenlenmesinde de 

sıkıntılar bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nda bu konuda bazı düzenlemeler 

bulunmakta; bulunmayan hususlarda ise Türk Ceza Kanunu Genel Hükümlerine 

gidilmektedir. İçtima konusunda, vergisel kabahatler için konulan hükümler 

bulunmasına rağmen, vergi suçlarının içtimaına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Özellikle zincirleme suç konusunda, Yüksek Mahkemenin mali yıl esasını kabul ederek, 

aynı mali yıl içindeki fiillerin tek bir fiil sayılarak cezanın artırılması, farklı mali yıllara 

ait vergi kaçakçılığı suçlarında gerçek içtimânın uygulanması hususu, eleştiriye açıktır. 

 Gizleme veya ibraz etmeme fiillerine karşı, mükellefe tek bir tane defter ya da 

belgeyi gizlemesi halinde de aynı ceza, bütün defter, kayıt ve belgeleri gizlemesi 

halinde de aynı ceza öngörülmüştür. Kanunda belirtilen, on sekiz aydan üç yıla kadar 

olan hapis cezası yaptırımının da, sonuç ceza sınırındaki makasın darlığı nedeniyle 

hâkimlere çok fazla bir şans bırakmayacağı düşünülebilir. 

 Defter tutma, belge düzenleme ve/veya kullanma yükümlülüklerini, kanuna 

uygun bir şekilde yerine getiren mükelleflere, gizleme veya ibraz etmeme fiili 

karşısında hapis cezası öngörülmüşken, bu yükümlülükleri yerine getirmeyen, hiç defter 

tutmamış, belge düzenine uymamış kişilere sadece idari yaptırımın uygulanması, kanun 

koyucunun ceza ve ıslah politikalarındaki yanlışlığın bir sonucu olarak görülebilir. 

 Çalışmamızdaki en önemli tespitler, suçun Anayasa’ya, İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil eden bir yapıda 

olduğu yönünde ortaya çıkmıştır. Bu konuda, Anayasa’ya ve Türkiye’nin taraf olduğu 

uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil eden hususların, mevzuattan çıkartılması 

gerekmektedir.  

 Son bir değerlendirme ve önerimiz ise susma hakkına ilişkin olacaktır.  Yapılan 

tartışmaların giderilebilmesi açısından, gizleme veya ibraz etmeme suçunun, suç 

vasfından çıkartılması, idari yaptırıma bağlanmış vergisel bir kabahat olarak 

düzenlenmesi yeterli olacaktır. Bu sayede ekonomik suça, ekonomik ceza prensibi de 

hayat kazanmış olacaktır. 
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