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ÖZET  

Vergi, devletin kamu ihtiyacını karşılamak ve ülkenin refah düzeyini yükseltmek 

için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik kazançları üzerinden alındığı para şeklinde tahsil 

edilen değerlerdir. Tezimizde hukuksal açıdan kaçakçılık suçlarını inceledik. 

“Vergi Kaçakçılığı” isimli bu çalışmamızı üç bölümde ele aldık. Birinci bölümde, 

konuya ilişkin temel kavram ve kurumlar incelenmiştir. Bu bağlamda verginin tanımı,  

verginin işlevi ve vergi suçu kavramı açıklanmıştır. İkinci bölümde vergi kaçakçılığı 

Suçları, Vergi Usul Kanunu 359. maddedeki düzenleniş şekliyle tek tek ele alınmıştır. 

Suçların neler olduğu nasıl ve kim tarafından işleneceği, cezalarının ne olacağı Yargıtay 

kararları ışınında açıklanmıştır. Kanundaki yer alış şekliyle vergi kaçakçılığı suçları A,B ve 

C olmak üzere üç grupta incelenmiştir. Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise vergi 

kaçakçılığı suçlarına ilişkin genel hükümler ele alınmıştır. Bu bağlamda vergi kaçakçılığı 

suçlarının yargılama usulü, vergi kaçakçılık suçlarında iştirak, vergi kaçakçılığı suçları 

bakımdan pişmanlık ve ıslah, son olarak ise vergi kaçakçılık suçlarında tekerrür 

incelenmiştir.  
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ABSTRACT 

Taxes are generally an involuntary fee levied on individuals’ or corporations’ 

benefits that is enforced by a goverment in order to finance public needs and increase 

welfare of a country. In our thesis, we examined fraud crimes according to law. 

In our thesis named”Tax Evasion” there are three chapters. In first chapter we 

examined basic concepts and institutions about our subject. In this context, defıniton of tax, 

function of tax and tax crime concepts are defıned. In second chapter Tax Fraud Crimes are 

handled according to 359.article of “Tax Procedure Law” one by one. The concepts,”what 

are the crimes”,”who commits these crimes” and “Punishments of these crimes” are 

described according to the Supreme Court decisions. Tax evasion crimes are classified in 

three groups as A, B and C, according to the law. In the third chapter of our thesis, general 

provisions about tax evasion crimes, participation in tax evasion crimes, penitence and 

rehabilitation according to tax evasion crimes and lastly the repetition of tax evasion crimes 

are examined. 
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GİRİŞ 

Devlet, kamu hizmetlerini ve faaliyetlerini yürütebilmek için, çeşitli mali kaynaklara 

gereksinim duymaktadır. Bu ihtiyacın büyük bir bölümü, gerçek ve tüzel kişilerden 

karşılıksız alınan vergilerdir. Bu vergi devletin en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. 

Devlet ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki vergiye ait ilişkiyi vergi hukuku düzenler.  

Vergi; ülkenin ekonomisinin devamlığı bakımından olmazsa olmazdır. Vergi 

ekonomik ve sosyal alandaki çalışmalarımıza büyük katkı sunar. 

Devlet sosyal düzeni sağlamak için belirli kurallar koyar ve bu kuralları uygulamak 

için harcamalar yapmak zorundadır. Mükelleflerin ödedikleri vergilerle bu harcamalar 

karşılanır.  

Gerçek ve tüzel kişiler devlete ödemeleri gereken vergileri ödemezler ise kamuda 

sıkıntı oluşur.  Bu kişiler vergi hukukunda uyulması gereken yasalara uymadıkları için bu 

onları cezai yaptırımlar uygulanır. Bu suçların bir kısmı vergi kaçakçılığı suçlarını 

oluşturur. 

Vergi kaçakçılığını başlıca nedenler; gelir düzeyi, vergi oranlarında artış, vergi affı 

uygulamalarının sıklığı, enflasyonun etkileri, vergi idaresinin etkinliği, vergilendirmede 

adalet ilkesinde uzaklaşılması, vergi sisteminin karmaşıklığı, kayıt dışı ekonominin yaygın 

olması, vergi bilinci, vergi ahlakı, eğitim ve kültür düzeyi,  ahlaki ve dini faktörler vb. 

etkiler.  

Bizi bu çalışmayı yapmaya sevk eden temel neden ise; vergi gibi en önemli bir kamu 

gelir kaynağının suça konu eylemlerle nasıl aşındırıldığını ortaya koymaktır.  

Çalışmamız üç ana bölümden oluşacaktır:   

Bu üç ana bölümden ilkinde kanunun daha iyi takip edilebilmesi için temel kavram 

ve kurumlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.  

Tezimizin ikinci bölümünde ise; meselenin özünü teşkil eden ve ceza hukuku 

anlamında vergi kaçakçılığı suçlarını oluşturan eylemler ortaya konmuştur. Kanun, vergi 

kaçakçılık suçlarını şu şekilde ortaya koymaktadır: 

A Grubuna Giren Kaçakçılık Suçları: 
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1-Vergi kanunlarına göre tutulan defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi 

yapılması  

2-. Gerçek olmayan veya kayda konu işlemler ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap 

açma suçu  

3- Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu 

doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına 

kaydetme suçu 

4- Defter kayıt ve belgeleri tahrif etme suçu   

5-Defter, kayıt ve belgeleri gizlemek  

6-Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya bu belgelerin 

kullanılması  

 

B Grubuna Giren Kaçakçılık Suçları: 

1-Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek  

2-Defter sayfalarını yok ederek yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak 

koymamak 

3-Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen ya da kısmen sahte olarak düzenlemek 

veya bu belgeleri kullanmak  

 

C Grubuna Giren Kaçakçılık Suçları: 

1-Vergi Usul Kanunun hükümlerine göre ancak maliye bakanlığı ile anlaşması 

bulunan kişilerin basabileceği belgeleri bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basmak 

2-Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde bastığı belgeleri bilerek kullanmak  

Bu sistematik içerisinde aşağıda saptamış olduğumuz suçların maddi unsurlarını 

irdeleyeceğiz. 

Tezimizin üçüncü ve son bölümünde ise iki bölümde incelediğimiz suçları ilişkin 

ceza hukuku bağlamındaki genel hükümler açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda vergi 

kaçakçılık suçlarının yargılanma usulü, vergi kaçakçılık suçlarında iştirak, vergi kaçakçılık 

suçlarında tekerrür ele alınacaktır. Son olarak ise vergi kaçakçılığı suçunda dava ve ceza 

ilişkisinin sona erdiren sebeplerden ölüm, af, zaman aşımı, pişmanlık, ıslah ve uzlaşma 

konularına değinilecektir. 
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I.BÖLÜM 

 

1. KONUYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 

 Çalışmamızın bu ilk bölümünde Türk Vergi Hukukunda Kaçakçılık Suçlarına ilişkin temel 

kavram kurumlara yönelik açıklamaları yer vereceğiz. 

 

1.1. Verginin Tanımı 

Devlet üstlenmiş olduğu görevleri yerine getirebilmek için çeşitli kaynaklardan 

gelir elde etmektedir. Vergi bu gelirlerden en önemlisidir. Vergi; devleti yönetenlerin 

kanunca belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin ellerindeki ekonomik değerler üzerinden 

alınan para şeklindeki ödemedir. Devletin kamu harcamalarında kullanmak üzere 

zorunlu olarak gerçek ve tüzel kişilerden aldığı vergiler devletin gelirinin devamlılığını 

sağlamak açısından bir araç olarak kullanılmaktadır.
1
 Diğer yandan vergi günümüzün 

tanımlamasıyla hak ve özgürlüklerin maliyetine anonim katılma payı olarak da 

tanımlanabilir.
2
 

Esas itibariyle verginin anayasada yahut kanunlarda yer verilmiş bir tanımı 

bulunmamaktadır. Diğer yandan pozitif hukuk içerisinde tanımlanmamış vergi kavramı 

doktrinde ve yargı kararlarında çeşitli şekillerde açıklanmaktadır. Bu tanım ve 

açıklamalar içerisinde bize en yatkın ve kavrayıcı geleni Anayasa Mahkemesinin birçok 

kararlarında zikredilen “Vergi, kamu hizmetlerinin karşılanması için özel kesimden 

kamu kesimine hukuki zorunluluk altında karşılıksız kesin parasal aktarımıdır” 

seklindeki tanımdır.  

Burada kastedilen kamu kesimi için kesin gelir özelliği taşıyanlardır. Bu tür 

gelirler yasal düzenlemelerle uygulamaya konulmuş olsun veya olmasın kamu 

kesimince elde edildikten sonra kamusal kaynak özelliği taşıyan, kamusal kararlar 

                                                           
1
İbrahim Darbaş, “Güncel Gelişmeler Işığından Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası”, (Yüksek 

Lisans Tezi Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014), s.2; Gamze Gümüşkaya, Mülkiyet 

Hakkında Müdahaleler Bakımından İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne Kişisel Başvuru, İstanbul: On 

İki Levha Yayınları, 2010, s.4; Serap Püren, “Vergi Kaçakçılığının Farklı Nitelikteki Suçlar İle 

Karşılaştırılması: Zonguldak İlinde Bir Araştırma”, (Yüksek Lisans Tezi Bülent Ecevit Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2012, s.7. 
2
 Billur YATLI, Vergi Yükümlüsünün Hakları, İstanbul: Beta Basım Yayın, 2006, s.1.  
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doğrultusunda tasarruf edilen(kullanılan) ve bir daha geri ödemesinin söz konusu 

olmadığı gelirlerdir. Vergiden başka, harç, fon, şerefiye, parafiskal gelir, mali tekel 

geliri, teşebbüs geliri, mülk gelirleri, senyoraj gelirleri, para ve vergi cezaları, yardımlar 

bu grupta sayılabilecek olan kamu geliri türleridir. 

Vergi ve benzeri gelirler kamusal finansmanın gerçekleşmesinde kullanılabilecek 

en sağlıklı gelirlerdir. Bu, liberal anlayış üzerine kurulmuş olan klasik iktisadın 1700’lü 

yıllarda savunduğu ve hala genel kabul gören bir anlayıştır. 

Klasik iktisadın savunduğu tarafsız devlet anlayışına göre devlet kamu 

harcamalarını belli hizmetleri gerçekleştirebilecek kadar yapmalı yani sınırlı tutmalı 

ama kamu harcamaları vergi gelirleri ile karşılanmalı ve bütçe denk olmalı, olağanüstü 

durumlar ile uzun vadeli yatırımlar dışında borçlanma yoluna gidilmemelidir. Klasikler 

pek borçlanmadan yana olmamış borçlanmanın bütçe yükünü artıracağını ve 

enflasyonist etkiler yaratabileceğini ileri sürmüşlerdir.
3
 

Devletin ayrılmaz parçası olan vergiler kutsal bir görev olarak tanımlanmıştır. 

Osmanlı imparatorluğu döneminde vergi bir yükümlük olarak değil bir ayrıcalık olarak 

tanımlanmıştır. Fransa’da aynı şekilde İnsan ve Vatandaş Hakları beyannamesi vergi 

vermek vatandaşlığın bir parçası olarak görülmüştür. 
4
 

Gerçek ve tüzel kişiler, verginin kendilerine farklı açılardan yansımasından 

dolayı vergilerini cebri olarak ödemektedirler. Verginin şeffaf oluşu ve nerede nasıl 

kullanıldığını devleti yönetenler, yıllık faaliyet raporlarında beyan ederek maliye 

bakanlığı maliye bakanlığı aracılığı duyururlar. 

 

1.2. Türkiye’de Verginin Tarihsel Gelişimi 

Osmanlı Devleti’nde vergi, örfi ve şer’i vergiler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şer’i 

vergiler, zekat, öşür, cizye, ağnam (hayvan vergisi) olarak sıralanabilir. Örfi vergiler ise 

kaynağını dinden almayıp başta bulunan padişahın koymuş olduğu vergilerdir. Gümrük vergisi, 

temettü vergisi, Dersaadet vergisi, damga resmi, müskirat resmi gibi vergiler bu alanda 

gösterilebilir.
5
 Devletin yapmış olduğu savaşlardan sonra almış olduğu vergilerdir. Osmanlı 

                                                           
3
   Gülay Akgül Yılmaz, Kamu Maliyesi, İstanbul: Arıkan Basım, 2006, s.104 

4
 Debi Konukçu-Önal, “Türkiyede ve Avrupa Birliğinde Vergi Kaçakçılığı, Vergiden Kaçınma, Vergi 

Denetim ve Analizi”, (Doktora Tezi Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2011, s.4. 
5
 Onur Eroğlu, ‘’Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinden Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kamu Maliyesi’’, 

İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.12, Özel S., 2010, (Basım Yılı:2012), s. 62-

64. 
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Devleti’nde vergiler genelde ayni olarak, yani halkın doğrudan doğruya ürün olarak ödemiş 

oldukları vergilerdir.  

Osmanlı’nın klasik çağ olarak adlandırılan 1300-1600 döneminde uygulamış olduğu 

sistem olan Tımar Sistemi ise devletin vergilerini toplamasında ve elde ettiği gelirleri askeri 

amaçlı olarak kullanmasına ve imparatorluğun merkezden uzak yerlerinde asayişi sağlamasında 

yardımcı olmuştur.
6
 Devlet bu sistemde savaşta başarı gösterenlere, yüksek rütbeli devlet 

memurlarına gelirleri oranında bir yerin vergilerini toplama yetkisini vermektedir. Temelde ise 

bunu has, zeamet ve tımar olmak üzere ayırmaktadır. Tımar sistemi başlangıçta sorunsuz bir 

şekilde işlerken devletin savaşları kaybetmesi üzerine sistem bozulmaya başlamış ve devletin 

vergi toplama işi, açık arttırma usulüne bağlı olarak iltizam sistemiyle toplanmaya başlanmıştır. 

Ancak İltizam sisteminin getirmiş olduğu sorunlar vergi toplamakta mültezimin yaratmış olduğu 

sorunlar devletin önlemler almasına neden olmuştur.  

Vergilendirmeyi merkezi hale getirilmesi ve merkezden atanan valiler aracılığıyla 

yapılması işi Tanzimat Dönemi’nde yapılmıştır. Divan-ı Muhasebat teşkilatı kurulmuş ve vergi 

toplama işi bizatihi devletin maaşlı memurlarınca yapılmaya başlanmıştır. Ancak bu durum 

uzun sürmemiş ve verginin merkezden toplanması için oluşturulmuş Muhasıllık teşkilatı ve 

muhassıllar ortadan kaldırılmış ve yeniden iltizam sistemine geçilmiştir. Daha sonra ise 1881 

Muharrem Kararnamesiyle devletin gelirlerini kontrol eden bir teşkilat olarak Duyun-ı 

Umumiye oluşturulmuştur. Bu kurum ancak Lozan Antlaşması ile birlikte ülkeden çıkarılmış ve 

belirli bir müddet Osmanlı’dan ayrılan ülkelerin borçlarını alacaklı ülkelere dağıtan bir kurum 

olarak kalmıştır.  

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin yapmış olduğu en önemli işlerden bir tanesi 17 

Şubat 1925 tarihinde Aşar vergisini kaldırmak olmuştur. Yine bina vergisi kanunu, arazi vergisi 

kanunu daha sonraki dönemlerde vergilendirilirken; 1939 yılında başlayan İkinci Dünya 

Savaşıyla birlikte savaş döneminin koşullarına uygun olarak üretimi ve gelir-gider dengesini 

korumak adına 1940 yılında Milli Koruma Kanunu, daha sonrasında 1942 yılında Varlık Vergisi 

ve 1943 yılında ise Toprak Mahsulleri Vergisi konmuştur. 1970-1983 tarihleri arasında Emlak 

Vergisi Kanunu yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulurken, 1983’ten sonra ise Katma Değer 

Vergisi Kanunu yürürlüğe girmiştir. Geçmişten günümüze Türkiye’deki belli başlı vergileri bu 

şekilde sıralayabiliriz. 

 

                                                           
6
 Halil İnalcık, ‘’Tımar’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.41, s.168. 
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1.3. Verginin İşlevi 

Vergi işlevi; devletin kişi ve tüzel kişilerden alınan vergileri kamu harcamalarını 

finanse etmesinde kullanmaktır. Verginin mali fonksiyonu dediğimiz bu fonksiyonu 

dışında aynı zamanda iktisadi ve sosyal fonksiyonları da vardır. Bu yapı içinde  

- Verginin eşit alınmasını, bütçe gelirlerinin mali yönde artmasını sağlar. 

- Vergi adaletli bir şekilde alındığında, vergi kaçakçılığının önüne geçilmiş olur. 

- Verginin eşit alınması sektörler arasında rekabetin eşit bir biçimde oluşmasını 

sağlar. 

- Verginin eşit alınması kamu otoritesine saygı, güven duymayı ve sektörler 

arasında iyi niyet algısının gelişmesini sağlar. 

Söz konusu tüm bu fonksiyonlara toplu olarak bakmak gerekirse: 

 

1.3.1. Mali İşlev 

Verginin temel ve öncelikli işlevi mali işlevidir.   

Gerçek ve tüzel kişilerden alınan vergilerin mali işlevi kamu ihtiyacının 

belirlenmesinde kullanılmasıdır.
7
 Vergilendirme devlet için her şeyden önce yeterli 

miktarda gelir sağlayabilmelidir.
8
 Bu nedenle de vergilendirme doğru bir şekilde 

yapılandırılmalıdır.  

1982 Anayasasının vergi ödevi başlıklı 73.maddesi “Herkes, kamu giderini 

karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” ifadesi verginin 

işlevini ortaya koymuştur. Kişi, tüzel kişilerden alınan vergiler devlet ve toplumun 

ihtiyaçlarını karşılamış böylece devletin harcamalarını finanse etmekte de 

kullanılmıştır. Devletin kişi ve tüzel kişilerden aldığı vergiler yeterince sağlandığı 

takdirde devlet mali işlevlerinin faaliyetlerini yerine getirmiş olur. Devlet gerçek kişi 

ve tüzel kişilerden alınması gereken vergiyi alamazsa vergi sistemi istenilen işlevleri 

yerine getiremez. Böylece kısır bir döngü etrafında etkisizleşir. Bu olayın sonunda 

bütçede açıklık oluşur. Devlet bu durum karşında borçlanma, yeni vergiler koyma veya 

vergi oranlarını artırma gibi çözüm yollarına başvurur.
9

 Vergi, kamu hizmetinin 

gerçekleşmesi için olmazsa olmazdır. 

                                                           
7
 Kübra Bozdoğan, “Vergi Kaçakçılığında Vergi Cezalarının Caydırıcılık Etkisi”, (Yüksek Lisans Tezi: 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2011, s.17. 
8
 A.g.e., s.17 

9
 Yenal Öncel,’Vergi Karşı Tepkiler ve Türkiye Cumhuriyet Vergi Kaçakçılığı’, Doktara Tezi,1974, s 87. 
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1.3.2. İktisadi İşlevi 

Verginin bir taraftan ekonomideki kişi ve firmaların ekonomik kararlarını 

etkileyebileceği diğer taraftan da kaynak kullanımı tasarruf ve yatırım düzeyini etkilemek 

suretiyle ekonomik büyüme üzerinde ve gelir dağılımı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Vergiler ekonomideki kişi ve firmaların üretim yatırım çalışma kararları üzerinde etkili olurlar. 

Bu sebeple vergi sistemleri ve vergi sistemleri içinde yer alan vergiler söz konusu kararları 

olumsuz etkilemeyecek hatta mümkünse olumlu etki yaratacak şekilde düzenlemelidir. 

Özelikle 1929 Büyük Kriz (Büyük Buhran) sonrasında iktisadi politikaların 

şekillenmesi bakımından vergi ve vergilendirmenin rolü daha ön plana çıkmıştır. 

 Aynı iş kolunda faaliyet gösteren mükelleflerden birinin vergi yükümlüğünü yerine 

getirmemesi rekabet eşitliğini zedeleyecek unsurları yaratmaktadır. Bundan dolayı verginin eşit 

bir biçimde mükellefler arasında uyarlanması ve rekabeti zedelemeyecek bir yapı içinde 

yapılandırılması gerekir. Aksi takdirde yükümlerini yerine getiren yükümlü ya da mükellefler 

piyasadan çekilmek durumunda kalacaklardır ki, bu da istihdam ve ekonomik istikrar açısından 

olumsuz sonuçların doğmasına neden olabilecektir.
10

  

Vergi piyasada rekabet bakımında tarafsız ve adil bir şekilde yapılmalıdır. Piyasayı 

etkilemeyecek, yeni yatırımları teşvik edecek ve milli hasılayı artıracak istikrarlı bir şekilde 

vergilendirme yapılmalıdır. 

 Vergilendirmenin iktisadi fonksiyonunun önemini uluslararası düzlemde de takip etmek 

mümkündür. Özellikle Avrupa Birliğinin kurucu belgesi olan roma anlaşması ülkelerin vergi 

yolluyla kendi lehlerine haksız avantajlar yaratmalarını önüne geçmeyi teminen getirilmiş 9 

maddesi dikkat çekicidir. Roma Anlaşması vergilendirmenin piyasa oyuncuları arasında 

eşitsizlik yaratabilecek gücünü ön gördüğü için üye devletlere vergi enstürmanı aracılığıyla 

farklı muamele yapma yasağı getirmiştir. Daha açık bir söyleyişle, iç hukuk normatif olarak ve 

/veya idari pratiklerle iktisadi eşitliği olumsuz etkileyecek girişimleri kural dışı olarak 

nitelendirmiştir.  

İktisadi anlamda mükelleflerin vergi ödevlerini yerine getirirken Vergi Usul Kanununda 

belirtilen denetim ve müeyyidelerin kendilerine eşit ve adil bir biçimde tatbik edilmesini, 

böylelikle haksız rekabete karşı korunmayı idareden beklemeye hakları olduğunu kabul etmek 

gerekir. 

Bugünkü iktisadi anlayışta vergi marifetiyle fiyat istikrarı piyasaların regüle edilmesi, 

piyasalarda rekabeti destekleyici önlemler, büyümenin sağlanması şeklinde ifade edebileceğimiz 

birçok ve birbirinden farklı amaca, uygun dizayn edilmiş vergilendirme rejimiyle ulaşmak 

mümkündür.  

                                                           
10

 Şenyüz,1995: 95 ve Aydemir, 1995:121 
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1.3.3. Sosyal İşlevi 

Öncelikle belirtmek gerekir ki vergilendirmenin sosyal işlevi daima onun mali 

ve iktisadi işlevlerine göre geri plandadır. Öğretide de üzerinde ittifak olduğu şekliyle 

vergi, sosyal hukuk devletinin gereklerini yerine getirmeyi temin etme ve gelirin fertler 

arasında tekrar üleştirilmesi amacına hizmet eder.  

Bunun dışında ülkelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdikleri çeşitli 

sosyal politikaların hayata geçirilmesinde vergi aktif rol oynayabilir.  

Buna göre örneğin, genel sağlık politikaları çerçevesinde içki ve sigara gibi 

ürünlerin yüksek oranla vergilendirilmesi düşük doğum oranlarına sahip dolayısıyla 

nüfusun azalmakta olduğu ülkelerde mükelleflere farklı vergisel bağışıklıklar getirilmesi 

ve bu yolla nüfus artışının sağlanması hep verginin sosyal amacına uygun 

uygulamalardır. Esas itibariyle meseleye tarihi perspektiften baktığımızda da bu günün 

modern vergiciliğinde kabul edilmesi güç olan ama farklı sosyal amaçlara da hizmet 

ettiği tartışma götürmez düzenlemeler mevcuttur. Rus imparatoru Büyük Petro 

döneminde “sakal vergisi” olarak adlandırılan ve sakal bırakan erkeklerden alınan vergi 

bunlara örnek olarak verilebilir. Böyle bir verginin alınma sebebinin,  dönemin 

şartlarında sakal bırakmanın bir statü ve zenginlik göstergesi olmasında aramak 

gerekir.
11

 

Vergilendirmenin toplumun kültür hayatını etkileyen sonuçları da 

görülmüştür.1696 yılında İngiltere’de uygulanan  ‘Pencere Vergisi’ buna örnektir. 

İngiltere’deki evlerde bulunan pencere sayıları baz alınarak salınan bir vergidir. 

Kiliseler ve saraylar dışında pencere sayısı altıdan fazla olan binalarda 7-9 penceresi 

olan binalar için iki Şilin, 10-20 penceresi olan binalar için dört Şilin ve 20’den fazla 

penceresi olan binalar için sekiz Şilin olarak öngörülmüştür. Bu uygulama neticesinde 

eski binalarda pencereler kapatılmaya yeni binalarda pencere sayısı altıyı geçmeyecek 

şekilde inşa edilmiştir.
12

 

Bu alt bölüme ilişkin açıklamalarımıza son verirken verginin sosyal 

fonksiyonuna haddinden fazla ağırlık vermenin bir takım mahsurlar doğurabileceğini de 

söylemek gerekir. Toplumun çeşitli vergisel uygulamalar vasıtasıyla yapısının ve 

alışkanlıklarının siyasi amacıyla değiştirilme çabasını, eleştirilmesi gereken bir anlayış 

                                                           
11

 Cenker Göker, Yönlendirici vergilendirme, Ankara: Turhan, ,2011, s.18 
12

 Göker, age.,s.91. 
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kabul etmek gerekir. Bunun için de vergi ahlakı kişi ve tüzel kişilerin vergi yasalarından 

doğan yükümlülüklerini gerçeğe uygun bir şekilde yerine getirilmesi ile oluşturur. 

 

1.4. Vergi Kaçakçılığını Etkileyen Faktörler 

 

1.4.1. Gelir Düzeyi  

Mükellefin gelir düzeyi arttıkça vergi miktarı da arttığından mükellefin, vergi 

kaçakçılığına meyili artmaktadır.
13

 Burada mükellef, vergi adı altında ödediği verginin 

devlet tarafından zorla elinden alındığını düşünmektedir. Bu olay sonucunda vergi 

vermeme eğilimi artmaktadır. Bu da vergi kaçakçılığına neden olmaktadır.   

 

1.4.2. Vergi Oranları 

Devletin vergi gelirlerine ihtiyacı artıksa, vergi oranlarıyla ilgili yeni hesaplar 

yapar. Devletin bu açığı yeni vergi oranlarıyla mükellefin cebinde daha fazla para 

çıkmasına neden olur. Bu da mükellefin gelirinden bir düşüş gösterir. Bu yapılan 

değişiklik mükellefin tutumunu belirleyecektir.
14

 

Vergi oranları artıkça mükellefin ödeyeceği miktar artacağından vergi 

kaçakçılığı da bu oranda artacaktır. 

 

1.4.3. Vergi Affı Uygulamalarının Sıklığı  

Vergi affı vergi kanunlarına aykırı hareket edenlere karşı uygulanan 

yaptırımların ortadan kaldırılmasıdır.  

Vergi afları, önemli vergi reformları sonrası problemli dosyaların kapanması ya 

da yaşanan ciddi bir ekonomik durgunluğun olumsuz sonuçlarını azaltmak adına faydalı 

olabilmektedir.
15

 

Çok fazla af kanununun çıkarılması, zamanında vergisini ödeyenleri olumsuz 

etkilediği için ülkedeki vergi ödeme bilinci ve alışkanlığını azaltmaktadır. Mükellefler 

                                                           
13

 İbrahim kumluca, ”Vergiye Gönüllü Uyumu Etkiyen Faktörler” Vergi Sorunları, 2013, Sayı.180,s.91-

92. 
14

 Ramazan Armağan,  ”Türkiye’de Gelir ve Kurumlar Vergisi Oranlarında indirimin Vergi Gelir 

Üzerimde Etkileri,” Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 

Cilt: 12, Sayı: 3. 
15

 Efsun Şimşek, “Türk Vergi Sisteminde Vergi Kaçakçılığı Suçu”, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilgiler 

Enstitüsü), 2007, s.27 
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vergi aflarının devam edeceğine inanırlarsa vergi ödeme istekleri de azalacaktır.
16

Böyle 

bir süreçte vergi afları, vergi sisteminin adilliği ve vergi sisteminin geleceği için 

olumsuz etkiler oluşturur. 

Vergi afları kısa süre içinde vergi gelirinde bir artış yaratarak olumlu sonuçlar 

verse de, uzun sürede vergi sistemini etkisizleştirerek vergi kaçakçılığına neden olur.  

 

1.4.4. Enflasyonun Etkileri 

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak artmasıdır. Paranın satın alma 

gücünü zayıflatarak, para ile ifade edilen değerlerin yıpranmasına neden olmasıdır. Bu 

bağlamda, birçok mükellefin aleyhine olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bunun sonucu 

Enflasyon,  mükelleflerin kafasında birçok konuda belirsizlikler oluşur. Buda 

mükellefin vergi sistemine karşı olan güvenin sarsmasına yol açar. 

 

1.4.5. Vergi İdaresinin Etkinliği  

Vergi kanunları, vergi idaresi tarafından tam ve verimli bir şekilde uygulanırsa 

verimlilik artar. Ama vergi idaresi tarafından, vergi kanunları istenilen bir biçimde 

uygulanmazsa, kanunlar ne kadar iyi olursa olsun elde edilen sonuç, verim 

olmayacaktır.
17

 

         Vergi personelinin yetenekli, bilgili ve tecrübeli olması, vergi kanunlarını etkin bir 

biçimde kullanması ve uygulaması vergi idaresinin etkinliğinin artmasına olanak sağlar. 

Ancak vergi personeli arasında iyi bir iş bölümünün yapılmaması, bilgi ve yeteneğine 

uygun yerlerde görev verilmemesi, vergi idaresinin etkinliğini zayıflatır.
18

Bundan dolayı 

vergi kaçakçılığında bir artış meydana gelir. 

 

1.4.6. Vergi Sisteminin Karmaşıklığı 

Vergi kanunlarının karmaşıklığı, sık sık değişen mevzuatın yeterince 

kavranamamasına, mevzuatta boşlukların doğmasına sebep olur. Ayrıca hem idareye 

hem mükellefe ek yükler getirir, mükellef üzerinde olumsuz etki yapar ve vergi 

uyumsuzluğuna neden olur.  

                                                           
16

 Gök,A. Kerim, “Vergi Direncinin Gelişimi”, İstanbul: Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt. XXII, 

Sayı: 1, s.149. 
17

 Kumluca, İbrahim, s.94. 
18

 Şimşek, s.27. 
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Vergi kanunlarının karmaşıklığı, mükellefin doğrudan beyanda bulunmaması 

eğilimine olanak sağlar. Vergi mevzuatındaki karmaşıklık ve değişen mevzuatlar, 

mükellefi ve denetim personelini, vergi yargısını da olumsuz yönde etkiler.
19

  

Bu nedenle vergi kanunlarının basit ve sade olması, vergi mevzuatlarındaki 

süreklilik, mükellefte vergiye karşı uyum arttırıcı etki yaratır. 

 

1.4.7. Kayıt Dışı Ekonominin Yaygın Olması 

Vergi kaçakçılığının ekonomik büyüklüğünü belirleyen temel etken, ekonomik 

faaliyetler ile ortaya çıkan vergi kayıplarıdır. Vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomi 

birlikte ele alınmıştır ancak vergi kaçakçılığı daha eski bir kavramdır. Kayıt dışı 

ekonomiyi ortaya çıkaran etmenlerin bazıları; vergi oranları, cezai yaptırımlar, ceza 

miktarları, enflasyon, yakalanmama riski, denetimin yetersizliği, sürekli hale gelen 

vergi afları  vb  nedenler,  vergi kaçakçılığı suçunu  teşvik etmektedir. 

Vergi kaçakçılığı suçu mali, ekonomik ve sosyal alanlarda birçok olumsuzluğa 

yol açar. Bunlar: 

 1. Bütçe gelirinin azalmasına, bütçe açıklarının oluşmasına, 

 2. Vergi kaçıranların, kaçırmayanlara oranla daha avantaj sağlamasına, 

 3. Vergi kaçakçılığı sektörler arasında rekabet eşitsizliğine, 

4. Vergi kaçakçılığı kamu otoritesine saygı duymamaya neden olur.
20

 

 

1.4.8. Vergi Bilinci  

Gerçek ve tüzel kişilerin vergi bilinci ile hareket etmesi,  vergiyi ödemelerine 

karşı gönüllü bir bağ oluşturur. Bu bağ, gerçek ve tüzel kişilerde vergi ödemelerini 

artıracak, artan ödemelerden dolayı vergi gelirleri de artacaktır. Ancak gerçek ve tüzel 

kişilerde vergi bilinci azalırsa, vergi kaçakçılığına talep artacaktır.  

Vergi bilinci, toplumdaki ahlaki değerler ve sosyal değişimlerden çabukça 

etkilenir. Gerçek ve tüzel kişilerin ödedikleri verginin adil bir şekilde dağıtılmasına 

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

yargıya güven duyulmaması gibi nedenler vergi bilincinin zedelenmesine ve vergi 

uyumsuzluğuna sebep olacaktır.
21

Bundan dolayı vergi kaçakçılığına uyum artacaktır. 

                                                           
19

 Kumluca, s.23. 
20

 Çelik, Vergi Dünyası, s.2 
21

 Kumluca, s.94-95. 
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Vergi kaçakçılığı ile mücadele de, gerçek ve tüzel kişilere vergi bilincinin 

aşılanması, vergi gelirlerinin tüm kesimleri mutlu edecek bir biçimde kullanılması ve 

buna inanılmasıdır. Gerçek ve tüzel kişilere, verginin bir anayasal yükümlülük olduğu 

bilinci aşılanarak verilmelidir.  

 

1.4.9. Vergi Ahlakı 

Vergi ahlakı, vergi ile ilgili yükümlüklerini yerine getirilmesi olarak bilinir. Vergi 

mükellefi, yasal olarak ödemesi gereken vergi borcunun zamanında eksiksiz olarak 

ödenmesi, mükellefin vergi ahlakının yüksek olduğunun göstergesinin bir neticesidir.
22

 

 

1.4.10. Eğitim ve Kültür Düzeyi 

Gerçek ve tüzel kişilerin, vergi bilinciyle vergiyi anlaması eğitim düzeyi ile 

paralellik arz eder. Bu kişilerin yasalara uyum sağlamaları, aldıkları eğitim düzeyi ile 

orantılıdır. Gerçek ve tüzel kişiler, verginin anayasada belirtildiği gibi bir vatandaşlık 

görevi olduğunun bilincindedir. Genel kültürü ve toplum bilinci yüksek olan mükellef 

vergi yükümlüğünü yerine getirirken dikkatli ve titiz bir şekilde davranır. Ama genel 

kültürü ve toplum bilinci gelişmemiş olan mükellef, vergisel yükümlülüklere karşı 

duyarsız davranmaktadır. 

Eğitim düzeyi yüksek olan mükellef, yasalarda yapılan değişikliği az bir zaman 

kolay bir şekilde uyum sağlarken; eğitim düzeyi düşük olan mükellef, yasalarda yapılan 

değişikliklere uyum sağlamakta zorlanır. Eğitim bilincinin artması mükellefin 

sorumluluk sahip olması, vergi yükümlülerini yerine getirmesi açısında önemli bir 

etkendir. 

 

1.4.11. Ahlaki ve Dini Faktörler 

Vergi ahlakı, gerçek ve tüzel kişilerin vergi ödevlerini gönüllü olarak ve 

zamanında yerine getirmesidir. Vergi ahlakına ve vergi bilincine sahip olmayan 

mükellefler vergi ödevlerini yerine getirmekte zorlanırlar. Bundan dolayı vergi ahlakı ve 

bilinci olmayan mükelleflere, her türlü idari ve yargısal düzenlemeyi getirsek de 

                                                           
22

 Harun Yeniçeri, Beyan Esasına Dayanan Vergilerde Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Psikolojik 

Nedenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma”, Antalya: Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi 

Yolları, 9. Türkiye Maliye Sempozyumu, 10-14 Mayıs 2004, s.908-927.   
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istenilen düzeyde olmayacaktır. Devlet, gerçek ve tüzel kişilere verginin önemini 

anlatacak ve uygulamadaki örnekler ile sunum yaparak toplumu bilinçlendirecektir. 

Dinsel faktörlerde vergi ahlakı ve bilinci anlatılarak, toplumun vergiye karşı olan 

görevlerini yerine getirilmesi sağlanacaktır. Bu alanda yapılan dini yöndeki 

açıklamalarda bireylerin çıkarları değil; tüm bireylerin çıkarları ön planda tutulmalı 

şeklinde tüm dinlerde sözü edilmelidir. Bu çerçevede bir örnek, Roma Katolik 

Kilisesinden verilebilir. Roma Katolik Kilisesi, ilki 1566’da yayımlanan ve yaklaşık 700 

sayfa büyüklüğündeki “Katolik İçin Ahlak Rehberi yayınını,1994 ‘te revize ederek bu 

yüzyılın günahları başlığı altında işçiye düşük ücret uygulama, kurum kaynaklarını özel 

amaçlar için kullanma, uyuşturucu alışkanlığı ile beraber vergi kaçakçılığını da büyük 

günahlar arasında değerlendirdiği yeni bir rehber oluşturması ve toplumsal değer 

yargılarının bu yönde güçlendirilmesi bakımından sadece otorite gücünü değil; aynı 

zamanda maneviyatın da ne derece önemli olduğunun görülebilmesi bakımından 

önemlidir.
23

 

 

1.4.12. Vergilendirmede Adalet İlkesinde Uzaklaşılması 

Vergilendirmede adalet ilkesinin sağlanması için aynı iş kolunda çalışan 

mükelleflerin eşit şartlarda ve rekabeti zedelemeyecek bir biçimde vergi ödevlerini 

yerine getirmeleri sağlanmalıdır. Aksi takdirde mükellefler arasında yükümlüklerini 

yerine getiren mükellef ile yerine getirmeyen mükellef arasında oluşacak rekabetten 

dolayı piyasa çekilmek zorunda kalabilir. Bu, istihdam ve ekonomik istikrar açısından 

olumsuz sonuçların doğmasına neden olabilecektir. Bu olaylar sonucunda vergi 

ödevlerini yerine getirmeyen mükellef, belli bir zaman aralığında vergi afları 

çıkarıldığında vergisini ödeyen mükellefe göre daha avantajlı olur.  

Vergi afları belli bir zaman sonra mükellefi vergi kaçakçılığına iter. Bu 

vergilendirme de adalet ilkesinden uzaklaştırılır.   

  

1.5. Vergi Suçu Kavramı 

Türk Hukukunda idari nitelikteki hukuka aykırılıklar (kabahatler) ile cezai 

anlamda suç teşkil eden hukuka aykırılıklar, mevcut olan hukuk düzenini, vergi suçunun 

tanımının sadece teknik anlamda suç kavramı temel alınarak yapılmasını zorunlu 

                                                           
23

 Konukçu-Önal, s.45-46 
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kılmaktadır. Bu bağlamda kanun koyucu, idari nitelikteki hukuka aykırılıkları açıkça 

vergi suçu kavramı içinde kabul etmedikçe, bu nitelikteki eylemlerin yani vergi ziyaı, 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük fiillerinin, vergi suçu olarak kabul edilmesi mümkün 

görülmemektedir. Vergi suçu sadece vergi kanunlarında suç olarak tanımlanmış olan 

hukuka aykırı hareketleri ifade etmelidir.
24

 Bu itibarla vergi suçları; Vergi Usul 

Kanununda düzenlenmiş vergi kaçakçılığı suçları, vergi mahremiyetinin ihlali suçu ile 

mükellefin özel işlerini yapma suçlarından ibarettir.  

Söz konusu bu adli nitelikteki vergi suçları devletin koyduğu kurallara aykırı 

davranarak, kamu düzeninde ihlal özelliği ağır basan ve devlet otoritesinin zaafa 

uğramasına sebep olacak fiillerin engellenmesi amaçlanır. Gerçekten adli nitelikteki 

vergi suçları mali sistemin vergi düzeninin ve mali otoritesinin zayıflatılmasına, 

çökertilmesine yönelik bireysel veya örgütsel suç özelliği arz eder. 
25

  

 

1.5.1.Diğer Vergi Suçları  

Vergi Usul Kanununda vergi kaçakçılık suçları dışında vergi mahremiyetinin 

ihlali suçu ve mükelleflerin özel işlerinin yapma suçu da düzenlenmiştir.  

 

1.5.1.1.Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu 

Vergi Usul Kanunun 5. maddesine göre vergi muameleleri ve incelemeleri ile 

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

olanlar, vergi yasalarına göre kurulan komisyonları katılanlar, vergi işlerinde görev alan 

bilir kişiler, vergi suçları kendilerine bildirilen mesleki kuruluşlar ve bu kurumların 

ilgili kişileri, görevleri dolayışla yükümlünün ve yükümlü ile ilgili kimselerin 

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

mesleklerine ilişkin olarak öğrendikleri sırları ya da gizli kalması gereken diğer 

hususları ifşa edemezler; kendilerinin ve üçüncü kişilerin yararına kullanamazlar. Bu 

kimseler görevlerinde ayrılsalar bile bu yasak devam eder. Bu mahremiyeti ihlal edenler 

Türk Ceza Kanunun 239. maddesine göre cezalandırılırlar. 

 

                                                           
24

 Onur Özcan, Vergi Suçları İstanbul: Seçkin, 2015 s.38. Kavrama ilişkin doktrindeki farklı görüler ile 

meselenin karşılaştırmalı hukuk boyutu için bkz. a.g.e s. 29-92 
25

 Ersin Nazalı, Hukukun Vergisi-1, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul, 2014 s.193 
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1.5.1.2. Mükelleflerin Özel İşlerinin Yapma Suçu  

Vergi Usul Kanunun 6. maddesine göre, vergi işlerinde görevli olan devlet 

memurları ile vergi mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde ve Danıştay’da 

görevli olanların, hükümlülerin vergi yasalarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve 

diğer özel işleminin ücretsiz olsa yapmalarını yasaklamaktadır. Bu aykırı davrananlar 

Türk Ceza Kanun 257. maddesine göre cezalandırılırlar. 

 

1.5.2.  Vergi Kabahatleri  

Vergi kabahatleri, vergi kanunlarında yer alan para ceza öngörülmüş kanununa 

aykırı fiillerdir. Bu fiillere ilişkin cezalar vergi dairesi tarafında verilir. Vergi 

kabahatlerini oluşturan fiiller ve yaptırımları idare tarafından tespit edilir ve uygulanır. 

Yaptırın olarak para cezası ve iş yeri kapatma ceza uygulanabilir.  

Vergi kabahatleri vergi ziyaı ve usulsüzlük olarak iki şekilde Vergi Usul 

Kanununda düzenlenmiştir.  

 

1.5.2.1.Vergi Ziyaı  

Vergi Usul Kanunun 341. maddesinde vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun 

vergilendirme ile ilgili ödevlerinin zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine 

getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi olarak tanımlanmıştır. 

Şahsi medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair 

suretle vergi noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet 

vermenin vergi ziyaı hükmünde olduğu belirtilmiştir. 

 

1.5.1.2. Usulsüzlük  

Usulsüzlük kabahati Vergi Usul Kanunun 351. maddede vergi kanunlarının şekle 

ve usule ilişkin hükümlerine uyulmaması olarak tanımlanmıştır. Vergi kanunlarının şekil 

ve şartlarına uymak zorunludur. Bu şekil ve usul şartlarını içeren kanun hükümlerine 

aykırı hareket usulsüzlük kabahatini oluşturur. 
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II BÖLÜM  

 

2. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI 

 

2.1. Vergi Kaçakçılığı Suçları Kavramı ile Bu Konuya İlişkin Temel 

Kavram ve Açıklamalar  

Vergi Usul Kanunu madde 359’daki düzenlemede anlaşılabileceği gibi vergi 

suçları; vergi yasalarının yükümlerine aykırı hareket eden failin (yükümlü, sorumlu, 3. 

Şahısların), ceza mahkemelerinde yargılanması neticesinden doğacak, Vergi Usul 

Kanununda düzenlenen kanuni tiplerden birine uygun, hukuka aykırı ve kusurlu 

hareketidir. Vergi kaçakçılık suçu ise failini ceza mahkemelerinde yargılanması 

neticesinde, kanuni tipe uygun (vergi usul kanunun 359. Maddesinin yasaklayıcı 

normuna) kusurlu ve hukuka aykırı hareketidir.
26

 

Vergi kaçakçılığı suçuna tarihi, ekonomik, sosyo-psikolojik perspektiflerde 

yaklaşan farklı disiplinlerdeki görüşler bu suçun işleniş nedenlerine dahi farklı izahatlar 

ortaya koymaktadırlar
27

. 

Ülkemizde kaçakçılık suçlarını önleyebilmek amacıyla kanun koyucu tarafından 

idari ve mali anlamda çeşitli tedbirler alınmış ve bunları uygulamaya çalışmıştır. Ancak 

daha sonra bu önlemlerin yetersiz kalacağı düşüncesiyle ceza hukuku açısından da 

tedbir alınmıştır. Bu, hileli vergi suçu olarak nitelendirilmiş ve vergi kaçağı suçunu 

işleyenlere idari ve mali cezaların yanında ceza hukuku alanında da cezalar verilmiştir.
28

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki vergi hukuk alanında yapılan bazı çalışmaların, 

savunulduğunun aksine Vergi Usul Kanunu bünyesinde düzenlenmiş tek bir vergi 

kaçakçılık suçu bulunmayıp, birbirinden bağımsız suçlar olarak ele alınması gereken 

çok sayıda vergi kaçakçılığı suçu vardır. Bir diğer söyleyişle Vergi Usul Kanunun 359. 

maddesinde tek bir kaçakçılık suçunun var olduğu ve madde içerisinde bu suçun 

                                                           
26

 Mahmut KAŞIKÇI, Türk Hukukunda Vergi kaçakçılığı Suçları Ethemler yayıncılık, İstanbul 2007 s.99  
27

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Cavit HEKİM, Vergi Kaçakçılık Suçları, Bahçeşehir Üniversitesi 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,2013. s.13 ve devamı 
28

 S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, 6. Baskı, İstanbul 2011, s. 339. 
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seçimlik hareketlerinin düzenlenmiş bulunduğu yönündeki değerlendirmeler bizim 

anlayışımızda hukuka uygun değildir. Çalışmamızın devamında ayrıntılı biçimde 

inceleyecek olmakla birlikte bu aşamada 359. madde yer alan suçların bütünüyle farklı 

maddi unsurlar içermesi, buna bağlı olarak da kanun koyucunun bu suçlar için farklı 

cezalar ön görmesi görüşümüzü desteklemektedir.  

Esas itibariyle Kanun Koyucunun 359. madde içerisinde yer vermiş olduğu 

suçlara bağımsız birer isim vermemiş olması ve 359. maddenin kenar başlığının 

Kaçakçılık Suçları ve Cezaları olarak belirlenmiş bulunması eleştiriye açık bir husustur. 

Bu durumdan vergi kaçakçılığı suçları konusunda çalışma yapanların ve 

uygulamacıların menfi olarak etkilendiklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Zira doğru 

ve alışılmış olan kanun koyucunun her suçu, ona verdiği hususi bir adla anmasıdır. 

Akademisyenlerin ve /veya uygulamacıların bir suça isim koymaya çalışmaları yukarıda 

ifade ettiğimiz üzere bunun münhasıran kanun koyucuya verilmiş bir hak olduğu 

düşünüldüğünde rumuz vermekten öte bir değer taşımayacaktır. 
29

 

Öte yandan doktrinde bizimde benimsediğimiz şekliyle 359. madde tek bir 

kaçakçılık suçunun düzenlenmiş olmadığını, buna karşın maddenin çok sayıda suçu bir 

arada düzenlediğini kabul eden görüşler arasında, bu madde de tam olarak kaç adet 

suçun yer aldığı noktasında bir ittifak yoktur.  

Ceza hukukunun temel ilkelerinden biri olarak kanunilik ilkesinin bir sonucu 

olarak tipiklik, suçun kanuni unsurunu oluşturmaktadır. Buna göre bir eylemin suç 

oluşturabilmesi için o eylem işlenmeden önce bir ceza kanununda suç olarak 

tanımlanmış olması gerekir. Kanun çıkmadan önce gerçekleştirilen eylemlerden dolayı 

cezai sorumluluk doğmayacaktır. 

Kaçakçılık suçlarının oluşması için 4369 sayılı kanunla yapılan değişikler,  çift 

defter tutma suçu dışında vergi ziyanına sebebiyet verilmesi aranmadığı için 359. 

maddede yer alan fiillerin, tarh döneminden önce ortaya çıkarılması durumunda da 

kaçakçılık cezası verilebilecektir. 
30

 

 

 

                                                           
29

 İrfan Barlass, Thoughts on the Offence of Entering of Accounts and Transactions Into any Books, 

Documents or Recording Medium Other Than Statutory Accounting Books in a Manner to Cause a 

Reduction in Tax Base”, Annales de la Faculte de Droitd’Istanbul, Yıl: 2012, Cilt: 44, Sayı:6, ss.147-162.  
30

 Nurettin BİLİCİ, Vergi Hukuku, Ankara: Yargı Yayınevi, 2000, s.69 
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2.2. Vergi Kaçakçılığı Suçlarının Faili ve Failin Belirlenmesine 

Yönelik Özel Hükümler 

Öncelikle failin sadece gerçek kişi olabileceği dolayısıyla hükmi şahısların vergi 

kaçakçılık suçlarını işleyemeyeceğini vurgulamak yerinde olacaktır. Ceza Hukukunun 

genel ilkelerinden olan ve Anayasanın 38. maddesi ile Türk Ceza Kanununun 20. 

maddesinde anlamını bulan “Cezaların Şahsiliği “ prensibine göre ve Vergi Usul 

Kanunu’nun Tüzel Kişilerin Sorumluğu kenar başlıklı 333. maddesinin belirttiği 

şekliyle cezai sorumluluk, fiili işleyene aittir. Bu itibarla cezanın da suçu isleyene 

verilmesi gerekir. Kişi başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Kişi ancak kendi 

icra ettiği fiilden dolayı sorumlu tutulabilir; suç işlemedikçe, başkalarının işlediği suça 

iştirak etmedikçe, kimseye ceza sorumluluğu yükletilemez
31

. Zira hemen yukarıda ifade 

ettiğimiz gibi ceza hukukunda herkes kendi fiilinden sorumludur. Vergi kaçakçılığı 

suçlarında da suçun faili çoğunlukla vergi mükellefi ya da vergi sorumlusudur. Diğer 

yandan 3.kişilerin de suçun faili olması mümkündür.
 32

 

Vergi hükümlüleri ve vergi sorumluları dışında Vergi Usul Kanununun cezada 

indirim kenar başlıklı 360. maddesi hükmünce suça iştirak eden 3. kişiler de menfaat 

temin etsinler yahut etmesinler ayrıca cezalandırılırlar. Diğer yandan vergi usul kanunu 

360. maddesi menfaat temin etmemiş iştirakçilerin yarı oranda cezalandırılacaklarını 

hüküm altına almıştır. Suçun işlenmesine yardımcı olan kişilerin baskı ve zorlama ile bu 

eylemlerini gerçekleştirme zorunda kalmaları, suçun manevi unsuru olan kastın ortadan 

kalkmış olması nedeniyle elbette bir cezasızlık hali oluşturacaktir. Buna karşın vergi 

ceza hukuku anlamında baskı ve zorlama hallerinin sınırını da uygun bir biçimde 

çizmek gerekir. Bu hususu bir örnek yardımıyla somutlaştırmak gerekirse; mükellefi 

tarafından kendisine sahte fatura temin etmesi için talepte bulunan, aksi halde 

sözleşmesinin fesh edileceği bildirilen bir serbest muhasebeci,  zorlama altında kalmış 

olmak değerlendirilemez. Dolayısıyla yargılama aşamasında söz konusu serbest 

muhasebeci mali müşavir zorlandığından ve baskı altına alındığından bahisle suça 

iştirak etmediği şeklinde bir savunma geliştiremez. 

Tüzel kişilerin ceza hukuku alanında bir hareket yeteneğine sahip olmamaları, 

kendi iradelerini ortaya koyamamalarından dolayı prensip olarak ceza sorumlukları 

                                                           
31

 Memduh Aslan, Türk Vergi Sisteminde Cezai Yaptırımların Etkinliği, Ankara: Maliye ve Hukuk 

Yayınları, 2008, s.19.  
32

 Erdoğan ÖNER, Vergi Hukuku, Ankara: Seçkin, 2015 s. 157. 
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bulunmaz ancak tüzel kişileri yönetenlerin bizzat yaptıkları hareketlerden dolayı ceza 

sorumlukları mevcuttur. 
33

 

Bu bağlamda tüzel kişiliği haiz örneğin; bir anonim şirkette temsil ve idare 

organı olan yönetim kurulu içerisinde şayet bir murahhas aza belirlenmiş ise şirket iş ve 

işlenmelerini bu murahhas üye yapacağından kaçakçılık fiilinin faili de kendisi 

olacaktır. Diğer yandan Yargıtay 11. Ceza Dairesinin e. 2000/2004 K. 2000/2059 sayılı 

ve 10.05.2000 tarihli kararında
34

 “ Değişik amaçlarla, örneğin kişisel çıkar sağlamak, 

tüzel kişi ve kanuni temsilcini zorda bırakmak için fiili işleyen personel, fiilin sonucuna 

katlanmalıdır. Personeli, temsilcisinin istek, irade ve olayı olmadan işlediği fiillerden 

temsilcinin cezai sorumluğu kabul edilemez “ olarak ifade edildiği şekliyle şirket 

bünyesinde gerçekleşen kaçakçılık suçları için daima kanuni temsilcinin sorumlu 

olduğu öne sürülemez. Bu husustaki görüşümüzü bir örnek yardımıyla somutlaştırmak 

isteriz. Şöyle ki; nakliye alanında faaliyet gösteren bir şirketin çalışanı şoför, kendisine 

haksız yere menfaat temin etmek için gerçekte yapmamış olduğu yakıt ve onarım 

harcamalarına ilişkin faturaları şirkete getirebilir ve şirket ilk nazarda içeriği iş ve 

işletmeni faaliyetleriyle uyumlu olduğu için sahteliği fark edilemeyecek bu faturaları 

defterlerine işleyebilir. Böyle bir halde faturalar her ne kadar sahte dahi olsa kanun, 

temsilciye suç isnat etmeyecektir. Zira suçun oluşması için varlığı zaruri olan kast 

unsuru bu olayda mevzubahis değildir. 

Failin tespitinde önemli bir husus da kusur yeteneğinin mevcudiyetidir. Kusur 

yeteneği, anlama isteme yeteneğine sahip olmayı yani bir kişinin belirli bir neticeyi 

meydana getirebilecek durumda olmasını ifade eder. Kusur yeteneği olmaya bir kişiye 

ceza verilmez. Suç sayılan fiil işlenmiş olmakla birlikte fiili işleyen kişiye ceza 

verilmediği veya cezanın azaltıldığı durumlar yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve sağır ve 

dilsizliktir. Bunların dışında iradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu etkisi ile suç 

işlenmesi durumunda suç işleyenin ceza sorumluğu tamdır.
35

 

 

               

 

                                                           
33

 Zeynel Kangal,  Yeni Türk Ceza Hukukunda Tüzel Kişiler, İstanbul, Hukuki Perspektifler Dergisi, 2007 

s.86. 
34

 İsmail Hakkı AYDOĞDU, Türkiyede Vergi Kaçakçılığı Suçu Ve Cezası, (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2009, s.53  
35

 Aydoğdu, a.g.e., s.85. 
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2.3. Vergi Kaçakçılığı Suçlarının Manevi Unsuru  

Failin eyleminden dolayı ceza hukuku bağlamında sorumlu tutulabilmesi için 

eylem ile manevi bağının kurulması gerekir. Bunun için ise hareketin failine isnat 

edilebilmesi yani yüklenebilmesi gerekir. Bu bağlantı bulunmadığı takdirde fail 

cezalandırılmaz. Ceza hukukunda kanunsuz suç ve ceza olamıyorsa, kusursuz 

cezalandırma da mümkün değildir. 

Kusur, suç teşkil eden bir eylemin, isnat kabiliyetine sahip bulunan bir kimse 

tarafından bilerek ve isteyerek (kasten) veya en azından bilerek (taksirle) yapılmasıdır. 

Türk Ceza Kanunu’nun 21/1’de ‘suçun oluşması kastın varlığa bağlıdır’ ifade 

edilmektedir.  Kusurun tipik şekli kasttır. Kural olarak suçlar kasten işlendiği takdirde 

cezalandırılırlar. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek 

gerçekleştirilmesidir. 

Türk ceza hukukunun genel teorisinin kabul etmiş olduğu prensip doğrultusunda 

vergi kaçakçılığı suçlarının manevi unsur kasttır.  Bir diğer ifadeyle Vergi Usul 

Kanunun 359.maddesine konu olan suçların taksir ile işlenmesi mümkün olmayıp, bu 

suçların tamamında failin kastı aranır. 

Bu noktada 4369 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi sonrası gündeme gelen bir 

tartışmaya bizde dahil olmak isteriz.  4369 Sayılı Kanun öncesinde Vergi Usul 

Kanununu, Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Cezaları kenar başlıklı 359.maddesinde sahte 

veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma fillerinin suç sayılması için “bilerek 

kullanma” koşulu aranmaktaydı. 4369 Sayılı Kanunla birlikte bu ifadenin normdan 

çıkartılması taksirle de maddesinde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

kullanma suçlarının işlenebileceğine yönelik bir yaklaşımın benimsenmesine sebebiyet 

verdi. Diğer yandan çağdaş ceza hukukunun esas tuttuğu kusur sorumluğunun bu 

şekilde işlevsiz bırakılması düşünülemez. Nitekim 4369 Sayılı Kanunun gerekçesinde 

bu husus açıkça belirtilmektedir. 

 

2.4. Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Bunların Maddi Unsurları  

Kaçakçılık suçları hareketin çeşidi açısından seçimlik hareketli suçlardandır. 

Bunun sonucu olarak Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde üç ayrı grup olarak ifade 

edilen hareketlerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi ile kaçakçılık suçu işlenmiş 

olacaktır. Buna göre anılan madde de Kaçakçılık Suçları A, B ve C fıkraları halinde 3 
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grupta düzenlenmiş olup, A fıkrası da kendi içinde 1 ve 2 şeklinde iki alt bölüme 

ayrılmaktadır.  

A Grubuna Giren Kaçakçılık Suçları: 

1-Vergi kanunlarına göre tutulan defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi 

yapılması  

2-. Gerçek olmayan veya kayda konu işlemler ilgisi bulunmayan kişiler adına 

hesap açma suçu  

3- Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması 

sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt 

ortamlarına kaydetme suçu 

4- Defter kayıt ve belgeleri tahrif etme suçu   

5-Defter, kayıt ve belgeleri gizlemek  

6-Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya bu belgelerin 

kullanılması  

 

B Grubuna Giren Kaçakçılık Suçları: 

1-Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek  

2-Defter sayfalarını yok ederek yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak 

koymamak 

3-Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen ya da kısmen sahte olarak 

düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak  

 

C Grubuna Giren Kaçakçılık Suçları: 

1-Vergi Usul Kanunun hükümlerine göre ancak maliye bakanlığı ile anlaşması 

bulunan kişilerin basabileceği belgeleri bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basmak 

2-Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde bastığı belgeleri bilerek 

kullanmak  

Bu sistematik içerisinde aşağıda saptamış olduğumuz suçların maddi unsurlarını 

irdeleyeceğiz. 



22 
 

2.4.1. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan Defter Ve Kayıtlarda Hesap Ve 

Muhasebe Hilesi Yapılması 

359. maddenin a fıkrasında sayılan ilk grup suçu oluşturan hareketler, iki bent 

halinde düzenlenmiştir. 359. maddenin a fıkrasında sayılan ilk grup suçu oluşturan 

hareketlerden olan birinci bentte öncelikle defter,  kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri 

yapmak yer almaktadır. 

Vergi kanunlarına göre tutulan, saklanması zorunlu ve vergi denetimi yapmaya 

yetkilendirilmiş olanlara talepleri halinde ibrazı zorunlu bulunan defterlerde, muhasebe 

ve/veya hesap hilesi yapılması bu suçun maddi unsuru oluşturur.  

Bu tanımdan hareketle öncelikle altını çizmek gerekir ki bu suçun oluşması için 

failin münhasıran Vergi Usul Kanununun, ödevler başlıklı ikinci kitabında yer alan 

defter ve belgelerde muhasebe hilesi yapmış olması aranır.  Dolayısıyla Vergi Usul 

Kanunu dışındaki diğer kanunlarda öngörülmüş belge ve defterlerde yahut mükellefin 

kendi ihtiyarıyla tuttuğu ve düzenlediği defter ve belgelerde hesap ve muhasebe hilesi 

yapmak suretiyle bu suçu işlemesi mümkün değildir.  

Esas itibariyle tipiklik dediğimiz ve bir suçun bütün unsurlarıyla duraksamaya 

yer vermeyecek biçimde, ilgili normda anlamını bulması gerekliliğini orta koyan genel 

ceza hukuku ilkesi karşısında, bu suçun eleştiriye açık bir yapısı vardır. Bir diğer 

anlatımla Vergi Usul Kanun’un 359. maddesinde hapis cezasını gerektiren vergi suçları 

arasında muhasebe hilesi yapmak da sayılmış, ancak madde metninde bu kavramı 

açıklayan herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Muhasebe hilesi suçunun kanuni ve 

maddi unsurları konusunda açık bir düzenleme bulunmaması, suçu oluşturan fiiller ve 

uygulayıcılar arasında görüş ayrılıkları doğuracak ve madde hükmünün uygulanmasını 

zaafa uğratacak bir husus oluşturacaktır.
36

 Şöyle ki muhasebe ve hesap hilesi 

kavramlarını neyi ifade ettiği noktasında 359. maddesinde bir tanım yer almamaktadır. 

Bununda ötesinde muhasebe ve hesap hilesini farkını ne olduğunun kavranmasında 

anılan maddede hareketle mümkün değildir. Hatta mevzuattaki diğer düzenlemeler 

çerçevesinde bu fiillere ilişkin bir açıklama mevcut değildir
37

. Doktrindeki bazı 

görüşlerin aslında muhasebe ve hesap hilesi şeklinde bir kavramın olamayacağını 

                                                           
36

 Çetin Kıvcı, “Vergi Usul Kanundaki Muhasebe Hilesiyle İlgili Düzenlemeye İlişkin Değerlendirme ve 

Öneri”, İstanbul: Yaklaşım, S. 234,2012 s.37-40,s,40 
37

 Gülşen Özkan, Teyfik Nas, “Muhasebe hilesi ve Meslek Mensuplarını Sorumluğu”, Vergi Dünyası, S. 

335, 2009, s.121-125, s.122. 
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savunmaları da konunu ne kadar sorunlu bir alana temas ettiğini işaret etmektedir.  

Diğer yandan ifade etmek gerekir; bu konuda yapılan bazı çalışmalara bizim iştirak 

etme imkanı bulamadığımız, şekilde bu suçun vergi hukukunun genel niteliğinden 

kaynaklanan sebeplerle daha fazla belirginleştirilmeyeceği savunularak, hesap ve 

muhasebe hilesi yapma suçunun tek tek fiillerini belirtmek suretiyle tüketici bir 

anlayışla kaleme alınamayacağı bununla düzenlemenin bu hali belirginlik ilkesi ile 

karşıladığı öne sürülmektedir
38

.   

Bizim anlayışımızda, Anayasa Mahkemesinin 2011/31 Sayılı ve 03.02.2011 

tarihli kararında ortaya koyduğu meseleye hukuk devleti,  kanunsuz suç ve ceza olmaz 

ilkeleri bağlamında benimsediği yaklaşımı esas alınmalıdır. Anılan bu kararda “Suç ve 

cezaların yalnızca yasayla konulup kaldırılması da yeterli olmayıp kurarların kuşkuya 

yer vermeyecek bir biçimde açık ve sınırlarında belli olması gerekir. Bu bağlamda 

cezanın kanuniliği ilkesi, her şeyden önce o suçun kanun tarafından tanımlı olmasını 

gerekli kılar”  denmektedir. Yine Anayasa Mahkemesi E.2000/5 K.2003/65 Sayılı ve 

18.06.2003 Tarihli kararında suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin amacıyla ilgili olarak 

kişilerin yasak eylemleri ve bunların karşılığında verilecek cezaları önceden bilmeleri 

gerektiği vurgulanmıştır.
39

 

Söz konusu suçun failin eylem hürriyetini bağlayıcı ceza ile yaptırıma 

bağlandığını hatırladığımızda, suçtaki tipikleştirmeye yönelik bu zaafiyet daha ön plana 

çıkmaktadır.    

Çalışmamız kapsamında muhasebe ve hesap hilelerine ilişkin genel kabul gören 

bir tanıma rastlamamakla birlikte, tek tek yapıldıklarında hata yapıldığını izah edecek 

kayıtların belli bir sistem dâhilinde ve aldatma kabiliyetini haiz biçimde yapılmasını 

muhasebe ve hesap hilesi olarak nitelendirmenin yanlış olmayacağı kanaatindeyiz. 

Doktrinde yapılan işlemin gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılmasını güçleştirmek 

amacıyla doğal olmayan kimi işlemlere girişilmesi ve bu yüzden gerçek durumun ilk 

bakışta görülmesinin güçleşmesi, ortaya çıkarılması için özel uzmanlık ve çaba 

gerektirmesi hilenin varlığından söz ettirir. 
40

 Muhasebe hilesi kavramıyla ilgili olarak; 

işletmelerin hesap ve işlemlerinin gerçek durumu gizlemek veya gerçekte olmayan bir 

                                                           
38

 Nazalı, s.207.  
39

 Soner Ülgen, “Anayasa Mahkemesi Kararları Isığında Muhasebe Hilesi Kararına Bir Bakış” Vergi 

Dünyası, S.359, 2011,s.57-59,s.58 
40

 Turgut Candan, Vergi Suçları Cezaları, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2010 , s.129 
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işlemi varmış gibi göstermek amacıyla yapılan, yanıltıcı muhasebe kayıt ve işlemlerine 

muhasebe hilesi denir. Kasten yapılan muhasebe hataları da muhasebe hilesidir, şeklinde 

tanımlamalara da çalışmamız bünyesinde rastladık
41

. Atıfta bulunduğumuz ve yazarı 

tarafından ilgili maddeye derç edilmesi önerilen bu tanıma özü itibarıyla bir eleştiri 

getirmemekle birlikte tanımın bu haliyle bir ifade zaafı taşıdığı kanaatinde olduğumuzu 

vurgulamak isteriz. Şöyle ki “hata” hiçbir zaman “kastla” yapılamaz. Doktrinde “Genel 

olarak kabul edilmiş muhasebe kurallarına aykırı olarak ve bu aykırılığın vergi 

matrahının azalmasına sebep olacağı bilinci içinde yapılması” biçiminde ifadesi bulan 

muhasebe hilesine ilişkin tanım bize daha yatkın gelmektedir. 
42

 

Bu yapı içerisinde doğru olmayan bir kaydın düzeltilmesine yönelik ek kayıtlar 

yapılması durumunda ortada bir hata değil hile olduğunu ortaya koyacaktır
43

.  

Muhasebede çoğu zaman hesap hatalarını, vergi kaçakçılığı suçunu teşkil eden, 

hesap hileleri ile birbirinden ayırmak  zor olabilir. Bu alanda yapılan bazı çalışmalarda 

yapılan hatanın mazur görülebilecek nitelikte bir hesap hatası olup olmadığının 

kavranması gerektiği savunulmaktadır
44

. Biz bu görüşü paylaşma imkanı bulamıyoruz 

zira bu suçu hiçbir kurguda sonucu önemli olsun yahut olmasın hata ile işlemek 

mümkün değildir. Bir diğer anlatımla manevi unsur olarak kastın varlığı ortaya 

konmadıkça, sonucun yani hazine zararının yüksekliğinden bahisle suçun işlendiği 

yargısına ulaşılamaz. 

Vergi Kaçakçılığında kasıtlı olarak yapılan her türlü muhasebe hilesi Vergi Usul 

Kanununa göre vergi kaçakçılığını oluşturur. 

Muhasebedeki uygulamada sıkça rastlanılan bilinçli hileler:  

1. Kayıt dışı işlemler ile ilgili hile(kayıt işleminin yapılması sırasında tarihinden 

önce ve tarihinden sonra yapılan yansıtmalardır.) 

1.2 Bilanço işlemi ile ilgili hile (Maskeleme) 

1.3 Gelir Tablosu ile ilgili hile 

1.4 Kasa hesap ile ilgili hile(alacak-borç ilişkisi ve kasa mevcudunu gerçeği 

yansıtmaması) olarak sayılabilir 

                                                           
41

 Kıvcı, .s.39. 
42

 Süheyl Donay, Ceza Mahkemelerinde Yargılanan Vergi Suçları, İstanbul: Beta, 2008,s.128 
43

 Hekim, s.61.  
44

 Yigit Uğur, Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Diğer Hürriyet Bağlayıcı Vergi Suç ve Cezaları, İstanbul: Beta 

Yayınları, 2004, s.122. 
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Bütün bu işlemler sonucunda defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri olarak 

kaçakçılık suçu oluşur. 

Yüksek mahkemenin kararlarında ise matrah farkının defter ve belgelerden tespit 

edilebilir olduğu hallerde, hilenin mevcut olmadığı kabul edilmektedir
45

. Danıştay’ın bu 

yaklaşımı doktrinde bazı yazarlarca hesap ve muhasebe hilelerinin tamamının defter ve 

belgelerle gerçekleştirilebilir nitelikte olmasından dolayı bu hilelerin tespitinin de defter 

ve belgelerden yola çıkılarak yapılmasının doğal olduğundan bahisle eleştirilmektedir.
46

  

Aynı biçimde iğfal yeteneği bulunmayan,  3’üncü kişilerce hatalı oldukları özel ve 

yoğun bir çalışma yapılmasına lüzum olmaksızın kolaylıkla fark edilen yanlış kayıtlar 

suç oluşturmayacaktır.  

Muhasebe ve hesap hilesi yapma suçu her zaman vergi kaçırma saik ile değil, 

bazı hallerde ortaklardan işletmenin karını gizlemek, bazı teşviklerden kuralsız olarak 

yararlanmak yahut işletme içerisindeki yolsuz işlemleri örtmek amacıyla işlenir. 
47

 

Bu suçla ilgili olarak ortaya konulması gerekli diğer bir husus ise, kanun 

koyucunun suçun oluşmasında yapılan hilenin, vergi ziyaına sebebiyet vermesini şart 

koşmamış olmasıdır. Esas itibariyle konusu suç olan bu eyleme girişen failin, hemen her 

zaman bu yolla vergi matrahında bir aşınmaya sebebiyet vermeyi amaçladığı bir 

gerçektir. Buna karşın ifade ettiğimiz bu amacına ulaşamaması yahut suç olan eyleminin 

vergi idaresince, hilenin yapıldığı dönem içerisinde ortaya çıkarılması da mümkündür. 

İşte, tipe uygun eylemin tamamlandığı ve  bir vergi ziyaına yol açılmadığı bu hallerde 

dahi suç oluşmuş olacaktır.  

Öte yandan tek düzen hesap planına ve diğer muhasebe kurallarına uymayan, bu 

nedenle de alışılmamış olarak nitelendirilecek bir sistemle tutulan defterlerin varlığı, tek 

başına suçun oluştuğu sonucuna varmak için yeterli değildir
48

.  

Bu suçun failine verilecek ceza 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. 

 

 

 

                                                           
45

 Dnş. 4. Daire E. 1986/5710 K. 1989/1486 Sayılı ve 27.03.1989 Tarihli kararı. İbrahim DARBAŞ, 

Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası, Çağ Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin, 2014, s.41 
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 Candan, s.131. 
47

 Özkan, Nas, s.123. 
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 Sahir Erman, Vergi Suçları, İstanbul: Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Basın Atölyesi, 1988 s.58 
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2.4.2. Gerçek Olmayan veya Kayda Konu İşlemler ile İlgisi Bulunmayan 

Kişiler Adına Hesap Açma Suçu  

Bu alt başlık içerisindeki açıklamalarımıza girişmeden önce gerçek olmayan 

veya kayda konu işlemler ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açmanın tam anlamıyla 

bir hesap ve muhasebe hilesi kabul edilmesi gerektiğini söylemek gerekir.
49

 Buna karşın 

Kanun Koyucu gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler 

adına hesap açmayı, Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde hesap ve muhasebe hilesi 

yapmaktan daha farklı bir suç olarak ele almıştır.  

Suçun oluşması için ön koşul hesabın kanun defterlerde açılmasıdır.
50

 

Dolayısıyla vergi usul kanununun öngördüğü defter dışındaki defterlere yapılacak 

kayıtlar suç oluşturmayacaktır.   

Bu eylem tipinde iki durum söz konusudur. İlki hesap açılan şahsın hayal ürünü 

olup gerçekten olmayan bir şahsın olması, ikincisi gerçekten böyle bir şahsın bulunup 

bu şahsın konu işlemle ilgisinin bulunmamasıdır. Bu eylemin oluşması için hesabın 

kanuni defterlerde açılması gerekir.
51

 Bu itibar ile Vergi Usul Kanununca tutulması 

zorunlu olmayan defterlerle, elektronik ortamda ihtiyari olarak oluşturulan kayıtlar 

üzerinde eylemin icra edilmesi suç oluşturmayacaktır. 

Bu suça örnek olabilecek fiiller, iş yerinde gerçekten çalışmayan kişilerin 

çalışıyor gibi gösterilerek bu kişiler adına ücret bordrosu düzenlenerek, stok malı 

gerçekte var olmayan ya da olan kişilere satılmış gibi göstermek, olmayan müşteriler 

adına emtia satışı göstermek ve bu hesabı alacak kaydetmek ve kapatmak gibi 

eylemlerdir.
52

  

Yasal defterlerde gerçek olmayan kişiler adına açılan her hesap, gerçek olmayan 

kişiler adına düzenlenmiş bir belgeye; kayda konu işlemle ilgisi olmayan kişiler adına 

açılan her hesap da, bu nitelikteki belgeye dayalı demektir. Dolayısıyla, defterlerde 

yapılan söz konusu kayıtlar, aynı nitelikteki belgelerin kullanılmasının sonucudurlar ve 

bağımsız bir eylemi değil de, “a” fıkrasının 2’nci bendinde tanımlanan muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge ile “b” fıkrasının 1’inci bendinde tanımı yapılan sahte belgenin 

kullanılması halini oluşturabilecek niteliktedirler. Bu bakımdan; bu tür kayıtların 
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herhangi bir belgeye dayalı olmaksızın yapılmaları durumunda, gerçek olmayan veya 

kayda konu işlemle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açma eylemini 

oluşturacaklarının kabulü doğru olur.
53

  

 

2.4.3. Defterlere Kaydı Gereken Hesap ve İşlemleri Vergi Matrahının 

Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde Tamamen veya Kısmen Başka 

Defter, Belge veya Diğer Kayıt Ortamlarına Kaydetme Suçu 

 Bu suç doktrinde çift defter tutma suçu olarak alınmaktadır. Hemen 

belirtmek gerekir bu suçu Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde düzenlenmiş diğer 

vergi kaçakçılığı suçlarından ayıran temel fark bu suçun zarar suçu olmasıdır. Şöyle ki; 

Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde yer alan diğer tüm vergi kaçakçılığı suçları 

tehlike suçlarıdır. Dolayısıyla anılan bu suçların oluşması için matrahta azalışa 

sebebiyet verilmesi aranmaz. Çift defter tutma suçunun oluşmasının  ön koşulu bu yolla 

matrahta aşınmaya sebebiyet vermesidir.  

Suça uygun eylem ise Vergi Usul Kanununca tutulması gereken defterler dışında 

başka defter ve kayıt ortamlarında iş ve işletmenin faaliyetlerinin takip edilmesidir. 

Öyleyse Vergi Usul Kanunun dışındaki kanunların tutulmasını ön gördüğü defterlere, 

kayıt gereken işlemlerin başka kayıt ortamlarında takip edilmesi, suçun oluşmasını 

sonuçlanamayacaktır? 

Yine aynı şekilde bu suçun oluşabilmesi için mükellefin varlığı noter kayıtlarıyla 

sabit Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu defter ve/ veya defterlerinin bulunması ön 

koşuldur. Bu itibarla şayet mükellefin varlığı noter kayıtlarınca mevcut bir defteri yoksa 

ikinci defteri de yok demektir. Dolayısıyla suç gerçekleşmiş olmayacaktır.   

Maddenin açık ifadesi karşısında alınan suçun işlenmesi için muhakkak fiziki bir 

defterin varlığı aranmaz, ajandalar, takvimler, blok notlar da, yeterli fiziki ortamlar 

olarak kabul edilmelidir. Hatta elektronik ortamda tutulan kayıtlar da diğer şartların 

varlığına bağlı olarak suçun oluşması için yeterlidir.  

Buna karşın bir bütünsellik arz etmeksizin çeşitli defterlere, ajandalara, takvim 

üslerine yahut kâğıtlara düşülen notların bu suçu oluşturmayacağı tabiidir. Dolayısıyla 

ikinci defterin mükellefin gerçek iş ve işlemlerini takip etmesine ve bu yolla matrahta 

azalmaya sebebiyet verebilecek bir kapsam ve düzende olması gerekir.  
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Diğer yandan mükellef ikinci defterini, belli bir şifrelemeyle örneğin alıcı ve 

satıcılarına sadece kendisinin anlayabileceğini düşündüğü kodlar yahut rumuzlar 

vermek suretiyle tanzim edebilir. Böyle bir halde, dair eğilimin vasfı değişmeyeceği için 

ispat hukuk tahtında meselenin ortaya konmasına bağlı olarak suç islenmiş olacaktır. 

Keza ikinci defterin yabancı bir dilde tutulmuş olması da suçun oluşmasını 

etkilemeyecektir. 

Bu konuda Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 04/04/2001 Tarih ve 2184-2923 Sayılı 

kararında 

“…‘Sanığın 1996 yılında 309, 1990 yılında ise 315 tane ayrı resmi belge düzenlemek 

yoluyla defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu 

doğuracak şekilde başka belge ve kayıt ortamlarına kaydetmek suretiyle 

işlendiğinde…beraatine karar verilmesi yasağa aykırı bulunmuştur’”
54

 şeklinde hüküm tesis 

edilmiştir.   

Yine Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 17.09.2001 Tarihli ve E.2001/8138, 

K.2001/8304 Sayılı kararında: “Şirketin yasal defterlerine kaydedilmeyip, yasal 

olmayan defterde takip edilen satışları saptanıp, sanığın vergi denetimindeki beyanı da 

değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği…. bu sebeplerden dolayı 

beraat kararının bozulmasına oybirliği ile karar verilmiştir”
55

.şeklindeki hükmü yol 

göstericidir. 

Esas itibariyle belirtmek gerekir ki doktrinde eylemin tipikliği dolayısıyla 

cezanın yasallığı bağlamında bu suça ilişkin bir eleştiri meydana gelmektedir. Şöyle ki 

suçun oluşması için mükellefin tüm iş ve işlemlerini gölge defterde tutması mı 

gerekmektedir yoksa örneğin tek bir kalem faaliyetini dahi gölge defterinde tutarsa suç 

oluşacak mıdır? Sorunsalı bir örnek yardımıyla ortaya koymak gerekirse;  faaliyeti 

birçok mal kalemini içeren bir nalburun sadece alım ve satımıyla uğraştığı dış cephe 

boyalarının kayıtlarını ikinci defterinde ve bütünsellik arz edecek vaziyette tutması 

halinde suç oluşacak mıdır? 

Bu hususta kanunun lafzından yola çıkıp doğruluğundan emin olunan bir cevaba 

ulaşmak mümkün değildir. Kanunun açık biçimde suç olarak belirlemediği hallerde 

yorum yoluyla ceza verilmesi imkân dâhilinde olmadığına göre, verdiğimiz örnek 

çerçevesinde bir suçun varlığından bahsetmek olası değildir. Diğer yandan ulaştığımız 
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bu sonuç birçok kurguda kanun koyucunun kamu düzenini korumayı teminen, ihdas 

ettiği bu normu uygulama alanından yoksun bırakacaktır.
56

 

Yukarıda işaret ettiğimiz ve çerçevesini tipik üzerinde çizdiğimiz eleştiri dışında 

bu suçun non bis in idem yani bir suça birden fazla ceza verilemeyeceğini ifade eden 

genel hukuk ilkesi karşısında da zayıf bir görünüme sahip olduğunu öne sürmek yanlış 

olmayacaktır. Bu husus İrfan BARLASS’ ın münhasıran bu suçu incelediği 

çalışmasında aşağıdaki gibi anlamını bulmaktadır.  

Vergi matrahını kanunlara aykırı bir biçimde aşındırmayı hedefleyen bir 

mükellef yine de ticari faaliyetini, alacak ve borçlarını, ticari ilişkide bulunduğu kişilere 

karşı yükümlüklerini takip etme ihtiyacı içerisindedir. Bir diğer anlatımla faaliyetini 

sürdürebilmesi için alacaklarını, borçlarını hem miktar hem vade hem de kaynakları 

itibariyla görmesi özel hukuk kişileriyle olan ilişkilerini sürdürebilmesi için şarttır. Bu 

yapı içerisinde aslında çift defter tutmak birçok kurguda mükellefin vergi kaçırabilmesi 

için yapmak durumunda olduğu zorunlu bir harekettir. Öyleyse bir hırsıza hırsızlık 

yaptığı için ceza verirken nasıl ayrıca merdiven kullandığı için ceza vermiyorsak burada 

mükellef çift defter tuttuğu için ceza vermemek gerekir.   

Suçun ratio legisi yani hukuk mantığı yönünden içerdiği bu zafiyet, vergi 

hukukuna egemen anayasal ilkelerde olan eşitlik ilkesine de olumsuz sirayet etmektedir. 

Bu yaklaşımımızı da bir örnekle ortaya koymak isteriz: Boğaziçi İmar Bölgesinde 

faaliyet gösteren ve yılda sadece birkaç çok değerli taşınmazın alım satımına aracılık 

etmekle iştigal eden bir komisyoncu ile şehrin daha mütevazı bir bölgesinde yılda 

birkaç düzine taşınmazın kiralanmasına ve satılmasına aracılık eden bir komisyoncunun 

bu suç özelinde durumu ele aldığımızda ve her ikisinin de matrahlarını aşındırmayı 

amaçladıklarını kabul ettiğimizde bunlardan ilkinin ikinci bir defter tutmaya ihtiyaç 

duymaksızın amacına ulaşabileceğini diğerinin ise faaliyetlerinin gölge bir defter 

olmaksızın sürdürmesinin mümkün bulunmadığını görürüz.   

Yukarıda verdiğimiz bu örneğin, bir diğeriyle yatay eşit konumda bulunan iki 

mükellef arasında eşitlik ilkesine aykırı bir sonuca ulaştırdığını düşünmekteyiz zira 

daha fazla hazine kaybına yol açan ilk mükellefin fiili, sırf şahsında gerçekleşen vergi 

doğuran olay, nicelik itibariyle daha az olduğu için hürriyeti bağlayıcı bir ceza 

müeyyidelendirilmezken diğeri daha az bir miktarda hazine kaybına yol açmakta, buna 
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karşın amacının zorunlu unsuru olarak iş ve işlemlerini farklı kayıt ortamlarında takip 

ettiği için hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırılmaktadır. 

Bunun için kanun suçu işleyenler hakkında 18 aydan 3 yılla kadar hapis cezası 

öngörmektedir.  

Çift defter tutma suçu ile ilgili olarak üzerinde durmak istediğimiz son nokta ise 

suçun oluşması için vergi ziyaına değil matrahta azalışa sebebiyet vermenin yeterli 

olduğudur. Elbette genel kural olarak matrahta azalışa sebep vermek eş zamanlı olarak 

vergi ziyaına sonuçlar. Buna karşın Katma Değer Vergisinde bazı hallerde matrahın 

azaltılması kendiliğinden vergi ziyaına da sebebiyet vermez.  

Mükellefin gerçek defterlerinde göstermeyip ikinci defterinde takip ettiği 

hasılatını, beyannamesinde göstermesi halinde vergi ziyaı doğmayacağı için suç 

işlenmiş olmayacaktır. Konuyla ilgili yapılan bazı çalışmalarda hemen yukarıda ifade 

ettiğimiz şekliyle hareket etmiş mükellef için eyleminin teşebbüs aşamasında 

kaldığından bahisle, ceza mahkemesinde yargılanacağı ve suçunun sabit görülmesi 

halinde cezalandırılacağı öne sürülmektedir.
57

 Biz bu görüşe iştirak etme olanağı 

bulamıyoruz.  

 

2.4.4. Defter Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etme Suçu   

4369 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle “Vergi kanunlarına göre tutulması 

zorunlu olan defter kayıt ve belgeleri tahrif etmek”  ifadesi yerini “defter, kayıt ve 

belgeleri tahrif edenler” ifadesine bırakmıştır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 359.maddesinin a)2 bendinde defter kayıt ve belgeleri 

tahrip etmek 18 ayda 3 yıla kadar hapis cezası ile yaptırıma bağlanan bir suçtur. 

Öncelikli tespit olarak 4369 sayılı kanunla yapılan değişikliğin amacının gereksiz bir 

tekrarını ortadan kaldırmak amacıyla sınırlı olduğunu ve tarife konu defterlerinin ancak 

Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulacak defter olabileceğini ortaya koymak gerekir. Zira 

düzenlemeni giriş fıkrası açıkça vergi usul kanununa atıfta bulunmaktadır. Gene bu 

tespitten hareketle normda yer alan kayıt ve belgeleri de bu defterlerin tanziminde 

kullanılacak kayıt ve belgeler olarak anlarız. Zira Türk vergi sisteminin defter ve belge 

düzenine ilişkin mantığı vergi doğuran olayın gerçek mahiyetiyle Vergi Usul Kanunun 

belirtiği belgelerle takip edilmesi bu belgelerin defterlere kayıt edilmesi defterler esas 
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alınarak beyannamelerin tanzimidir. Bu yapı içerisinde ilgili normun hemen yukarıda 

ifade ettiğimiz işleyişi kamu düzeni açısından korumayı, teminen getirilmiş olduğundan 

tereddüt etmeye gerek yoktur.  

Tahrif kelimesi bir şeyin aslını bozma anlamına gelir. 
58

Tahrif kelimesinin bu 

anlamını ortaya koymak suçun tam olarak kavranabilmesi için zorunludur.  

Defter, kayıt ve belgelerdeki kayıt düzenine ilişkin kurallara uyulmayarak 

yapılan yanlış işlemler, sonradan düzeltilerek (silinme,kazınma veya ilaveler yapmak) 

gerçeğe uygun bir şekile getirilirse bir tahrifattan bahsedilemez.
59

 Aslında tahrifat doğru 

bilgilerin yanlış bilgilerle değiştirilmesi şeklinde gerçekleştirilen bir usulsüzlüktür 
60

. 

Şöyle ki; suçun oluşabilmesi için defter kayıt ve belgeleri vergiyi doğuran olayı 

gerçek mahiyetiyle yansıtıyor iken fail tarafından bozulması şarttır. Bu itibarla şayet 

failin üzerinde değişiklik yaptığı, zaten doğru nitelikte değilse bu suçun işlenmesi de 

mümkün olmayacaktır.  

Bu suçla ilgili olarak ortaya konması gerekli bir diğer tespit ise tahrifin yani 

bozma fiilinin aldatma kabiliyetinin haiz olmasıdır. Bir diğer anlatımla ilk bakışta fark 

edilebilecek ve duraksamaya sebebiyet vermeyecek bir biçimde yapılan kaba tahribatlar 

suçun oluşması için tip eylem olarak nitelendirilemez. Hayatın olağan akışı açısından 

tahrifi değerlendirmek gerekir. Aldatma amacı olmayan tahrifin suç olarak 

değerlendirilme imkanı yoktur.  

Bu konuda: 

Yargıtay 11.Ceza Dairesinin 05.04.2001 Tarihli ve E. 2001/2205 K. 2001/3019 

Sayılı kararında: “…Sanığın, dört adet faturada tahrifat yapıp defterlere kaydederek 

giderlerini fazla gösterip, matrahı düşürmek ve katma değer vergisini de indirim konusu 

yapmak suretiyle vergi kaybına sebebiyet vermek şeklinde oluşa uygun olarak kabul 

edilen eyleminin, 213 Sayılı Yasanın 4369 Sayılı Yasa ile değişik 359/a-2 maddesinde 

yazılı suçu oluşturduğu gözetilmeden, aynı maddenin b-1 fıkra ve bendi uygulanarak 

sanığa fazla ceza tayini, yasaya aykırıdır” denmektedir. 
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2.4.5. Defter Kayıt ve Belgeleri Gizlemek 

Defter kayıt ve belgeleri gizleme suçu, 4369 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 

Vergi Usul Kanunun, 359/6 maddesi alınarak, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin 

a bendinin 2 numaralı alt bendinde düzenlenmiştir.  

Vergi Usul Kanunu’nun 171 inci maddesi, mükellefin defter tutmasındaki amacı: 

a) Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek 

b) Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek 

c) Vergi ile muameleleri belli etmek 

d) Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinde kontrol etmek ve 

incelemek 

e) Mükelleflerin hesap ve kayıtlarının yardımı ile üçüncü şahısların vergi 

karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek olarak ifadesini bulmuştur.  

Suçun oluşabilmesinin ön koşulu ilgili defter kayıt ve belgelerin noter tasdiki 

veya sair suretle varlıklarının sabit olmasıdır. Bir diğer anlatımla; “defter kayıt belgeleri 

gizleme suçunun konusunu oluşturan defter kayıt ve belgelerinin varlığının kesin olması 

gerekir.” bu kesinlik noter tasdiki, tutanak vergi dairesi kayıtları, matbaada gösteren 

belgeler vb. şekillerde ortaya konabilir. Bu itibarla örneğin, vergi denetimine yetkili 

olanların vergi incelemesi amacıyla istenen defter kayıt ve belgelerinin belirli bir zaman 

dilimi aralığında ibraz edilmemesi -ki bu süre 15 günden az olamaz- durumunda 

gizleme suçunun maddi unsuru oluşur. Buna göre, Vergi Usul Kanunu 139 madde 

uyarınca vergi denetiminin, vergi dairesinde yapıldığı hallerde de defter ve belgeleri 

mazeretsiz olarak sunmayan vergi mükellefleri hakkında, defter kayıtlarını ve 

belgelerini gizleme suçu sabit olacaktır.
61

 

Gizleme suçu işlendikten sonra aynı döneme ait defter, kayıt ve belgelerin tekrar 

ibraz edilmesinin istenmesine rağmen gizlenmesi, yeni bir suç teşkil etmez. Bir yazı ile 

istenilen birden fazla takvim yılına ait defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi 

halinde tek bir gizleme suçu söz konusu olacaktır.
62

 Belirtmek gerekir ki kısmen ibraz 

suçun oluşmasını engellemeyecektir. 

Defter, kayıt ve belgeleri gizlemek yoluyla kaçakçılık suçunun oluşması için: 
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a) Defter, kayıt ve belgelerin noter tasdiki veya diğer şekillerde mevcudiyetinin 

tespit edilmiş olması, 

b) İbraz isteminin vergi incelemesi amacıyla ve yetkili elemanlarca, Vergi Usul 

Kanunun öngördüğü şekilde yapılmış olması, 

c) Usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen istenen defter, kayıt ve 

belgelerin Vergi Usul Kanunun 13. maddesinde belirtilen mücbir sebeplere veya 

kastı kaldıran başka sebeplere dayanmadan, yetkili birimlere ibraz edilmemiş 

olması gerekir. 

 Yargıtay kararlarında, bu suçun işlenmesi için defter kayıt ve belgelerin 

varlığının kesinleştirilmesi ilk koşul olarak aramakta olup Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 

E. 2000/6169 K.2001/674 Sayılı ve 01.02.2001 tarihli kararı emsal olarak gösterilebilir. 

63
 359. madde düzenlenmesinde vergi incelemesi sırasında vergi incelemesi yapmaya 

yetkili memurlara defter ve belgelerin ibraz edilmemesi gizleme olarak kabul edilmiştir. 

Diğer yanda anılan hükümde yolla çıkılıp, suçun ancak bir vergi incelemesi sırasında 

oluşabileceği yönündeki görüşlere iştirak etme imkanı bulamıyoruz. 
64

Düzenlemenin 

açık lafsı karşısında bir incelemeye başlamış olmaksızın vergi idarisince defter ve 

belgelerin ibrazına yönelik talebin karşılıksız bırakılması da gizleme olarak kabul 

edilmelidir. Öte yandan söz konusu vergi idaresince yöneltilecek bu talepte Vergi Usul 

Kanunu kanuni ve idari sureler kenar başlıklı 14 maddesine uygun olması gerekir. Bir 

diğer söyleyişle mükellefe ibraz için 15 günden daha az süre tanıyan tebligatlar 

neticesinde belge defter ve kayıtlarının ibraz edilmediğinden bahisle suçun işlendiği öne 

sürülemeyecektir. Aynı şekilde başlanan bir inceleme kapsamında suçun oluşmasında 

söz konusu incelemenin, Vergi Usul Kanunu ve incelemeye uyularak usul ve esaslara 

ilişkili yönetmeliğe uygun olması şartına bağlıdır. Bu konuda nazara alınması gereken 

bir diğer husus da defter ve belgelerin Vergi Usul Kanunu hükmünce tarh zaman aşımı 

süresince saklanması gerekliliğidir. Tarh zaman aşımı ise bilindiği üzere vergi doğuran 

olayı takip eden yıldan itibaren beş yıldır. 

Bu konuda Yargıtay 11.Ceza Dairesi ’nin yakın tarihli kabul edilebilecek bir 

kararında suçun, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun hükmün açıklanmasının 

geri bırakılması müessesini düzenleyen 231. maddesi karşısında nasıl ele alınması 

gerektiği şu şekilde hükme bağlanmıştır. “Vergi denetimi olanağını kaldıran defter ve 
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belgelerin gizlenmesi halinde somut bir vergi ziyaının tespiti olanağı ortadan 

kalktığından, mükellefin sorumluluğunu kaldıracak olan ve 213 sayılı yasanın 13. 

maddesinde düzenlenen durumlarda veya kastı ortadan kaldıran diğer hallerin 

kanıtlanması dışında, mefruz  (soyut) vergi ziyaı bulunduğu kabul edilmeli, müspet 

(somut) vergi ziyaının varlığı aranmamalıdır. Kaldı ki 29.07.1998 tarihinde 

yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı yasa ile 213 sayılı yasada yapılan değişiklikler 

ile vergi kaçakçılığı suçlarında “vergi ziyaının varlığı” suçun unsuru olmaktan 

çıkarılmış, defter ve belgeleri gizleme halinde, suçun oluştuğu hükme bağlanmıştır. 

İncelenen dosya içeriğine göre ; 2002 takvim yılına ilişkin defter ve belgelerinin 

vergi incelemesi esas olmak üzere, vaki istem üzerine merciine teslim etmediğinden 

bahisle eylemine uyan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359/a-2. maddesi uyarınca 

cezalandırılması istemiyle, kamu davası açılan sanık hakkında düzenlenen vergi 

inceleme raporlarında somut bir zarara yer verilmediği, ancak defter ve belgelerin 

incelemeye ibraz edilmemesinden dolayı, geçmiş dönemlere ilişkin gelir vergisi ile 

katma değer vergisi beyanları yeniden hesaplanmak suretiyle, bu vergiler tarh edilerek, 

bunlara bağlı bir kısım cezalara hükmedildiği, bir başka ifade ile tarh edilen bu vergi ve 

cezaların eylemden doğan zarar niteliğinde bulunmadıkları anlaşılmaktadır. Şu halde 

sanığın vaki eylemi nedeniyle CMK 231 maddesinde düzenlenen hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması, müessesesinin uygulamasına engel oluşturabilecek 

somut bir zararın meydana geldiğinin kanıtlanamadığı gözetilmeden, sanığın halen vergi 

borcunu ödememesi nedeniyle, koşulları bulunmadığından bahisle yazılı şekilde CMK 

‘nın  231 maddesinin uygulanmaması, 

“Yasaya aykırı… görülmüş olduğundan….”  
65

 

Öyleyse hemen yukarıda alıntılanan kararda da belirtildiği şekliyle defter ve 

belgeleri ibraz etmeme suçunun, kamu zararının giderilemediğinde bahisle hükmün 

açıklanmasının ertelenmesi müessesi kapsamında ele alınamayacağını söylemek doğru 

olmayacaktır. 

 Eğer; eylem, haklı bir mazerete dayalı ise; suç, manevi unsurundan yoksun 

kalacağından, oluşmaz. Bu nedenle, eylemin gizleme suçunu oluşturabilmesi, defter ve 

belgelerinin ibrazı istenilen mükellef veya vergi sorumlusunun haklı bir mazeret 
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göstermemesine ya da gösterdiği sebebin haklı olmamasına bağlıdır. İbraz etmeme 

eylemini haklı kılan mazeretler, geçici veya sürekli olabilir. Bu mazeretler, gerçekte, 

Vergi Usul Kanununun 13’üncü maddesinde sayılan, mücbir sebep halleridir. Mücbir 

sebebin varlığı, eylemi manevi unsur kılar ve bu yüzden Yargıtay 11. Ceza Dairesinin E. 

2000/5998 K.2001/8023 Sayılı ve 02.02.2001 Tarihli kararında belirtildiği üzere suç 

oluşmaz.
66

 

 Yargıtay 11. Ceza Dairesi E.2012/612 K.2012/3585  Sayılı ve 15.03.2012 Tarihli 

kastın varlığına ilişkin hemen aşağıda bir kısmını alıntılayacağımız kararı, emsal 

nitelikte kabul etmek gerekir: 

 “…defter ve belgelerini vergi incelemesi amacıyla ibrazı istenen sanığın, bir 

kısım defterleri ibraz ettiği ancak envanter defteri ile gelir ve gider belgelerini, ibrazdan 

kaçındığının iddiasının olmasına, sanığın ise defter ve belgelerinin 29.07.2004 tarihinde 

işyerine girenler tarafından çalındığını, bu nedenle ibraz edemediğini, keza bu suçun 

faillerinin Üsküdar 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 2004/622-764 esas ve karar sayılı 

dosyasında yargılandıklarını savunmasına karşın anılan dosya içerisindeki müracaat 

tutanağı, olay yeri inceleme tespit tutanağı, üst arama tutanakları, yakalama ve zapt 

etme tutanağı ile şikayetçi beyanları ve sanık savunmalarının incelenmesinde; şikayet 

ve savunmalarda suça konu defter ve belgelerden söz edilmediği, defter ve belgelerin 

çalındığı veya yok edildiğine dair bir tespite yer verilmediği gibi sanığın bu süreçte 

ilgili vergi dairesine başvuruda bulunduğuna dair bir bulgunun da mevcut olmadığı, 

ayrıca hırsızların yapılan takip üzerine suçüstü yakalandıklarında, suça konu belgelerin 

ele geçmediği de gözetildiğinde; hırsız suçunun faillerinin, işine yaramayacağı ortada 

olan… Anonim şirketine ait defter ve belgeleri çalmalarının, hayatın olağan akışına da 

uygun düşmediği, sanıktan 2003 yılına ait yasal defter ve belgelerin tamamının 

incelenmek üzere istenmiş olmasına rağmen bir kısım defter ve belgelerin ibrazlarından 

kaçınılması ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 13. maddesinde gösterilen mücbir 

sebeplere veya kastı kaldıran diğer nedenlere dayanmadan defter ve belgeleri ibraz 

etmeyerek gizlemesi şeklinde oluşan eylemi ile vergi kaybına sebebiyet verdiğinin 

kabulü ile…“ 
67
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 Defter ve belgelerin gizlenmesinin suç olarak kanunda yer alması hukukun genel 

ilkeleri karşısında tartışma konusu yapılmalıdır. Nitekim bu yöndeki tartışmalar Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarında yapılmıştır. Benzer 

şekilde öğretide meselenin üzerinde durulduğunu görüyoruz. 

Öncelikle sorunsalı ortaya koymak gerekirse defter ve belgelerin gizlenmesi 

eyleminin bir suç olarak kabul edildiği süre, mükellef üzerine atılan suçlarda kendini 

müdafaa etme imkânından büyük ölçüde yoksun kalacaktır. Aslında bu yoksunluk halini 

cezalarla da sınır tutmamak ve bunun idari aykırılıklarını da teşmil etmek gerekir.  

Şöyle ki defter ve belgeleri ibraza mecbur bırakılan mükellefin, özünde kendi 

suçları ve kabahatleri ikrardan mecbur bırakılmaktadır. Hatta bundan ötesine de 

geçilerek yani ikrarda aşılarak mükellef suç ve kabahatlerini dillendirmek zorunda 

kalmaktadır. Oysa ceza hukuk anlamında üzerine suç atılan kimseden kendi aleyhine 

olacak şekilde deliller oluşturmasını istemek onu bu anlamda zorlamak, bütünüyle 

hukuka aykırıdır.  

Konuyu bir örnek yardımıyla somutlaştırmak gerekirse; muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı belge kullandığını bilen, dolayısıyla işlediği suçun ve/veya sebebiyet verdiği 

hazine zararının ortaya çıkmasını istemeyen mükellefin, Vergi Usul Kanunu’nun 359. 

maddesinde düzenlenmiş bu suç nedeniyle, kendi menfaatine uygun düşecek bir hareket 

tarzını benimsemesi mümkün olamayacak ve çoğu kez tam tersine işlediği suç ve/veya 

kabahati bütün çıplaklığıyla paylaşmak durumunda kalacaktır.  

  Biz de yukarıda ifade etmeye çalıştığımız bu temel eleştiriye iştirak ediyoruz. 

Bizim anlayışımızda kamu için suç ve kabahatlerin oluştuğu şüphesinin doğduğu 

hallerde bu şüpheyi yenme noktasında, Vergi Usul Kanunda yer alan “hükümlünün 

denetlenme yolları” yeterli kabul edilmelidir. Bu yol elbette idare için daha zahmetlidir 

ve spekülatif sonuçlara açıktır. Diğer yandan mevcut normun idare adına yarattığı 

imkân getirdiği kolaylık ölçüsünde hukuka uygun değildir.  

Bu mesele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi huzurunda bu FUNKE/Fransa 

davasında tartışılmıştır. Funke bir Lüksemburg vatandaşı olup Fransa nezdinde vergi 

mükellefidir. Fransa vergi idaresi Funke’yi elde ettiği menkul sermaye iradı üzerinden 

gelir vergisi tahakkuk ettirmeyi teminen gerekli çalışmaları girişmiş ve Funke’den elde 

ettiği menkul sermaye iradına ilişkin belgeleri kendisiyle paylaşmasını istemiştir. Funke 

ilk etapta bu talebi kabul etmiş gibi gözükse de sonradan bunun vergisel sonuçlarının 
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aleyhine olacağı kanısıyla ilgili belgeleri Fransa Vergi İdaresi’ne aktarmaktan 

vazgeçmiştir. Akabinde Fransa Vergi İdaresi ilgili belgeler kendisine verilmediğinde 

bahisle Funke’ye belgelerin verilmediğinden geçen her gün için, vergi cezası tatbik 

etmiştir. Funke, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurunun ön koşulu olan iç 

hukuk yollarını tükettikten sonra mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesine başvurmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapılan 

yargılama neticesinde Fransa’yı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına 

alınmış mülkiyet hakkını ihlal ettiği için tazminat ödemeye mahkum etmiştir. Karar da 

yer alan” mahkumiyet, başvurucuyu kendi aleyhine delil göstermeye zorlama 

teşebbüsüdür. Sözleşmenin altıncı maddesinde bir suç isnadı ile karşılaşan bir kimse 

susma hakkına ve kendinin suçlandırmama hakkına sahiptir. Gümrük mevzuatının özel 

nitelikleri böyle bir hakkın ihlal edilmesini mazur göstermez. Kendini suçlandırmama 

hakkı bakımından adil yargılanma hakkının ihlal edildiği sonucuna varılması gerekir” 

şeklindeki ifadeleri
68

 biz de bütünüyle benimsiyor ve bunların iç hukukumuzda kabul 

edilerek normatif yapıya ve uygulamaya bu doğrultuda yön verilmesini diliyoruz. 

 

2.4.6. Sahte Belge Düzenleme ve Sahte Belge Kullanma Suçu 

Sahte belge; gerçek bir muamele veya durumu olmadığı halde bunlar varmış gibi 

düzenlenen belge olarak Vergi Usul Kanununun 359/a-2 maddesinde tanımını 

bulmuştur.  

Fatura, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliye, perakende satış fişi, yolcu taşıma bileti, 

serbest meslek makbuzu, ücret bordrosu, irsaliyeli fatura, adisyon, ticari mektup, 

sözleşme, taahhütname, kefaletname gibi belgeler, vergi kanunlarımız açısından gerçek 

bir işlem veya durumun teşvik edilmesi amacıyla ispat vasıtası olarak kullanılmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, gerçek bir işlem veya durum olmadığı halde, bunlar varmış 

gibi düzenlenen belgeye, sahte belge denilmektedir. 

Belgelerin asıl veya suretlerini, tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek 

veya bu belgeleri kullanmak, kaçakçılık suçunu oluşturur. 
69
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 Öncelikle belirtmek gerekir ki sahte belge düzenlemek ve sahte belge kullanmak 

bütünüyle farklı eylemlerdir dolayısıyla bunlar farklı suçlardır. Bu farklılık uygulamada 

özelikle katma değer vergisi uygulamasında kendini gösterir. Şöyle ki mükellefler 

gerçekte katma değer vergisi ödememek amacıyla mal ve/veya hizmet temin etmedikleri 

kişilerden sahte fatura alabilirler. Öte yandan başka kişilerden alınan sahte faturalardaki 

mal ve/veya hizmetleri bu kere faturasız bir biçimde almış olmaları mümkündür. Bir 

diğer anlatımla mükellefler Vergi Usul Kanunu’nun hükümlerine aykırı olarak bir 

kişiden belge bir diğer kişiden ise mal ve/veya hizmet temin ederek ikisini bir araya 

getirirler ve bu şekliyle kanun dolanma yoluna giderler. Buna karşın bu durum 

kendilerinin düzenlemiş olduğu faturaları sahte kılmaz. Yani buraya kadar ki 

aktardığımız yapı içerisinde olayın merkezinde konumlandırdığımız mükellef için 

sadece sahte belge kullanma suçu oluşmuş olacaktır. Dolayısıyla bu mükelleflerin 

düzenleyecekleri faturaları kullanan mükellefler için bir eleştiri getirmek mümkün 

değildir.  

 Nitekim vergi idaresi de ifade ettiğimiz bu çerçevedeki olaylar karşısında gelir 

veyahut Kurumlar Vergisi tarhiyatına girişmeksizin sadece Katma Değer Vergisi ile ziya 

uğratılan vergi için vergi ziyaı cezası kesmek ile yetinir.  

 Buraya kadar ki açıklamalarımız doğrultusunda sahte belge düzenlemek ile sahte 

belge kullanmayı tek bir suçun farklı eylemleri olarak ele alan görüşler bize yatkın 

gelmediğinin, dolayısıyla bu görüşlere iştirak etme olanağı bulamadığımızı belirtmek 

isteriz.
70

  

 Biz de çalışmamızın sistematiğinde, aralarında mutlak bir biçimde nedensellik 

ilişkisi kurulamayacak bu suçları ayrı ayrı inceleyeceğiz.  

 

2.4.6.1. Kullanılan Sahte Belgeler 

 Sahte belge ya da sahte evrak denilince, akla hemen “sahte para” gibi sahte 

olarak bastırılan belge, örneğin fatura gelmektedir. 

        Oysa Vergi Usul Kanunu açısından ‘sahte belge’ kavramı farklıdır. Sahte belge, 

vergi kanunlarımız açısından gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar 

varmış gibi düzenlenen belgeye denilmektedir. 

Sahte belge olarak düzenlenen belgeler aşağıda sıralanmıştır: 
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a- Fatura, 

b- Sevk irsaliyesi, 

c- Perakende satış vesikası (perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt ruloları, 

giriş ve yolcu taşıma biletleri) 

d- Gider pusulası 

e- Müstahsil makbuzu 

f- Serbest meslek makbuzu 

g- Ücret bordrosu 

h- Taşıma irsaliyesi 

i- Yolcu listesi 

j- Günlük müşteri listesi 

k- Muhabere evrak 

l- Poliçe, bono, çek, senet ve diğer belgeler 

m- Özel fatura 

n- İrsaliye fatura 

o- Döviz alım ve satım belgesi 

p- Adisyon 

q- Reçete 

r- Yapı ruhsatı 

Gibi belgeler, vergi kanunlarımız açısından gerek muamele veya durumun tevsik 

edilmesi amacıyla ‘ispat vasıtası’ olarak kullanılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği 

gibi, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde, bunlar varmış gibi düzenlenen 

belgeye ‘sahte belge’ denilmektedir. 
71

 

 

2.4.6.2. Sahte Belge Düzenleme Suçu  

 Sahte belge, anlam itibariyle düzmece veya yapmacık belge olup hileli bir işlemi 

ifade etmektedir. Sahte belge düzenlemede maksat, belgenin Vergi Usul Kanunu 

ve/veya Maliye Bakanlığını yetkisi dâhilinde gösterdiği şekle uygun ve öngörülen 

zorunlu bilgilerin yazılıp imzalanarak hukuki sonuç bağlanacak şekilde vücuda 

getirilmesidir. Düzenleyici bakımında suçun maddi unsuru kanuni şekle uygun belgeyi 
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vücuda getirip, ona maddi varlık kazandırılmasıdır. 
72

 Diğer yandan atıfta 

bulunduğumuz bu tanımı genel olarak benimsemekle birlikte sözleşmelerin ve türlü 

ticari yazışmalarında sahte belge düzenleme suçuna konu olabileceği hatırdan 

çıkarılmamalıdır. Örneğin, ilgili kiracı olmadığı halde daha fazla gider göstererek az 

vergi ödemek ve bu yolla kendisine çıkar sağlamak için sözde kiraya verenin imzasını 

taklit etmek suretiyle yapılan kira sözleşmesini, vergi dairesine ibraz ederse bu belge 

vergi hukuku açısından sahte belge kabul edilecektir. Sahte olarak düzenlenen kira 

sözleşmesinin vergiye ilişkin bir işlemde kullanılmaması veya vergi dışı bir işlemde 

kullanılması halinde suçun kaçakçılık değil, özel evrakta sahtecilik şeklinde 

değerlendirilmesi gerekir.
73

 

 Suçun meydana gelebilmesi için öncelikle fiilin belge düzenlenirken yapılması 

gerekir, aksi halde belge düzenlendikten sonra içeriye yönelik müdahale tahrifat olarak 

kabul edilmektedir.
74

 

 Bir belgenin sahte olarak düzenlenip düzenlemediğinin ortaya konması şüphesiz 

ispat hukukunun konusudur. Buna karşın fatura düzenleyen firmanın faaliyetlerinin 

olmaması, işçi çalıştırmaması ya da yapılan işle orantılı işçi çalıştırmaması vergi 

dairesine bildirdikleri adreslerde aramalara rağmen bulunmamaları, giderlerin 

olmaması, katma değer vergi beyannamelerinde sürekli devir katma değer vergi beyan 

etmeleri ya da sembolik tutarda ödenecek katma değer vergisi beyan etmeleri şirket 

ortaklarının özelikle kanun temsilcilerinin donanımları itibariyle faaliyetleri 

yürütemeyecek kimseler olduğunun görülmesi, ödemelerin banka vasıtasıyla 

yapılmaması, düzenlenen faturalarda yer alan hasılatı elde edilecek sermaye yapısı ve 

kapasiteye sahip olunmaması, hesaplarda uzun süreli para bulunmaması, adreslerinde 

komşuları tarafında tanınıp bilinmemeleri, sahte fatura düzenlendiğine dair karine teşkil 

eden bulgulardır.
75

 Yargıtay 11. Ceza Dairesinin: 2001/7140, K: 2001/7627 Sayılı ve 

04.07.2001 Tarihli “… düzenlenen fatura veya diğer vesikaların yanıltıcı olduklarının 

her zaman iddia ve ispat olunabileceği, … sanığın faturalar ödendiğine dair ticari 

teamüle uygun kanıtlamaya yeterli banka hesapları veya kasa mevcudu ile uyumlu ve 

geçerli hiçbir belge sunmamış olması, soyut elden ödeme savunmasının mümkün 
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bulunmaması, 10 milyon lira sermayeli şirketin düzenlediği faturaların toplamının 

1.954.478.750 lira ciroya erişmesinin mümkün olmaması, şirketin adresinde olmayıp, 

KDV beyanında bulunmadığı, ayrıca hayali indirilecek KDV beyanında bulunması 

hususları ve dosyadaki diğer belgeler ve bilgiler karşısında suçun sübutunun kabulü ile 

mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden beraat kararı verilmesi yolsuzdur” 

şeklindeki kararı
76

 emsal kuvvetini haizdir.    

Meselenin ispat hukukuna temas eden boyutunda göz önünde bulundurulması 

gereken önemli bir husus ise yukarıda örneklemek suretiyle sıraladığımız vakaların, 

çoğu kez ilgili dönemden dört beş yıl sonra yapılan inceleme raporlarıyla ortaya 

konabileceğidir. Böyle bir halde inceleme raporlarının delil vasıfları tartışılır nitelikte 

olacaktır. 

 Şöyle ki özellikle tüzel kişilerin paydaş kompozisyonlarının ve kanuni 

temsilcilerinin değişmesine bağlı olarak bunların çalışma yöntem ve alışkanlıklarının 

farklılaşması mümkündür. Bir diğer söyleyişle kuruluşu itibariyle gerçek nitelikte ticari 

iş ve işlemlerle iştigal eden bir tüzel kişiliğin zaman içerisinde özelikle ortak ve kanuni 

temsilcilerinin farklı kişiler olmasına bağlı olarak kanunlara mualif bir çalışma usulüne 

geçmesi, daha açık bir söyleyişle sahte fatura düzenleyici konumuna gelmesi olasıdır. 

Öyleyse ispat hukuku bağlamında, vergi inceleme raporlarına bu pencereden de 

yaklaşmak bu raporlarda değindiğimiz ortak bir kanun temsilci değişikliği 

perspektifinde yaklaşmak doğru olacaktır.  

 Her somut olayın özelinde irdelenmesi gereken bir diğer önemli nokta da 

mükelleflerin hem gerçek ticari faaliyetleri olabileceği hem de bu gerçek faaliyetlerin 

yanı sıra sahte fatura düzenleyicisi olabilecekleri gerçeğidir. Buna göre sahte fatura 

düzenlenip düzenlenmediğini kavramak için genel tespitlerle yetinilmeden o faturaya 

konu ilişkinin özüne yoğunlaşması gerekir.  

 Suç genel teorisi açısından sahte belge düzenleme suçu, eylem sahte belge 

düzenlemesi ile tamamlandığından ani suç, vergi ziyaı aranmadığından tehlike suçu 

kategorisinde yer alır. Diğer yandan şekli suç olan sahte belge düzenleme eylemine, 

teşebbüs olanaklı değildir
77
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Sahte belge düzenleme suçunun failine Vergi Usul Kanununun 359. maddesi 

uyarınca üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Suçun cezasında alt sınır olarak 3 

yılın belirlenmiş olması, hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesini uygulama 

alanında yoksun bıraktığı açıktır. 

 

2.4.6.3. Sahte Belge Kullanma Suçu  

Tezimizin bu alt bölümünün giriş kısmında belirttiğimiz gibi sahte fatura 

kullanan bir mükellef, vergisi olarak iki saik ile bu suçu işleyebilir.  

 Bazı mükellefler gelir veya kurumlar vergisi matrahlarında aşınmaya sebep 

vermek için ödeyecekleri vergiyi azaltmak amacıyla gerçekte alamadıkları mal ve/veya 

hizmetleri almış gibi kendilerini göstermek için sahte fatura temin ederler. Böylelikle 

gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olanlar sahte fatura kullanmak suretiyle 

giderlerini yükseltebilmektedirler. Bunun doğal sonucu olarak da vergi matrahlarını 

aşağıya çekmiş olmaktadırlar. 
78

 

 Diğer bazı mükellefler ise faturasız ama gerçek olarak işletmelerine ithal 

ettikleri mal ve/veya hizmetleri katma değer vergisi ziyaına yol açacak biçimde, üçüncü 

kişilerden aldıkları faturalarla belgelendirirler.  

 Bunların dışında ortakların hak kazandıkları temettülerini azaltmak veya 

bütünüyle ortada kaldırmak yahut işletmedeki idarecilerin yolsuz işlemlerini peçelemek 

amacıyla da sahte belge kullanılması mümkündür.  

Meselenin vergisel boyutuna döndüğümüzde tıpkı sahte belge düzenleme 

suçunda olduğu gibi burada da kullanılan belgenin sahte olup olmadığı noktasında ispat 

hukuk kuralları çerçevesinde ulaşılacak bulguların önemi açıktır.  

 Vergi Usul Kanununun Kaçakçılık Suçları ve Cezaları kenar başlıklı 359 2-b 

maddesi gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenleyen 

belgeyi sahte belge olarak nitelendirmektedir. 

 Sahte belge kullanma suçunun izdüşümünde sahte belge düzenleme suçu yer alır. 

Bu nedenle ispat hukuku açısında sahte belge düzenleme suçunun oluştuğuna dair 

karinelerle sahte belge kullanıldığına dair karineler paralellik arz eder.  

 Buna göre örneğin, yüksek meblağ içeren sahte fatura bedelinin elde ödendiğine 

ilişkin savunmanın ticari teamüle, belgeleme zorunluluğuna ve hayatın olağan akışına 
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uygun olmadığında, kabule şayan bulunmadığı yüksek mahkemece ortaya konmuştur.
79

 

Diğer yandan ödemelerin banka aracılığıyla örneğin çekle yapılması, tek başına her 

zaman suç şüphesinin ortadan kaldırmayacaktır. Şayet ilgili faturayı düzenleyen 

mükellef ile ilgili, gerçekte hiçbir ticari uğraşısı olmadığına dair bir vergi raporu varsa 

banka aracılığı ile yapılan ödeme suç şüphesini yenmek için kafi olmayacaktır. Zira 

komisyon karşılığı sahte belge düzenleyen birinden fatura temin eden mükellefin bizzat 

yahut çalışanı vasıtasıyla çekin lehtarıyla bankaya gidip görünüşte yaptığı ödemeyi 

hemen orada elden geri alması pekala mümkündür.   

 Konusu Vergi Usul Kanununun 359 maddesinde düzenlenen diğer suçlarda 

olduğu gibi sahte belge kullanma suçu da sadece kast ile işlenebilir.  

 Suçun faili ise gerçek kişilerdir. Tüzel kişilerin kanun temsilcileri açısında ise 

özellik arz eden husus, failin tespitinde şekli görünümün ötesine geçip olayın gerçek 

mahiyetini kavrama zorunluluğudur. Örneğin sermaye şirketlerinde, ilgili Ticari Sicil 

Gazetelerinde, hükmi şahsiyeti temsil ve ilzamla münferit imzalarıyla yetkilendirilmiş 

birden fazla gerçek kişinin varlığı söz konusu ise, dahi uygulamada bunlardan sadece 

birinin hükmi şahsiyetin iş ve işlemleriyle meşgul olduğu şüpheyi yenecek biçimde 

ortaya konabiliyorsa, biçimsel görünümün ötesine geçip bu kanuni temsilciyi suçun 

failli olarak kabul etmek gerekecektir.   

Sahte belge kullanma suçunun failine, tıpkı sahte belge düzenleme suçunun faili 

gibi Vergi Usul Kanununun 359. maddesi uyarınca üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası 

verilir. Dolayısıyla suçun cezasında alt sınır olarak 3 yılın belirlenmiş olması, burada da 

hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesini uygulama alanında yoksun 

bırakmaktadır. 

 

2.4.7. Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanma Suçu   

 Bu alt bölüm içerisinde muhteviyatı itibariyle, yanıltıcı belge düzenleme suçu ile 

muhteviyatı yanıltıcı belge kullanma suçunu ayrı ayrı olarak ele alacağız. Diğer yandan 

açıklamalarımıza girişmeden önce Vergi Usul Kanunun 359. maddesindeki muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belgeye ilişkin tanımı irdelemekte fayda görmekteyiz.  
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 Bahsi geçen düzenleme uyarınca muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge; gerçek 

bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya 

miktar itibarıyla gerçeğe aykırı bir şekilde yansıtan belgedir.  

 84 numaralı KDV Genel Tebliği ise muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeyi, 

 “Muhteviyat itibariyle yanıltıcı belgeler ise gerçek bir muamele veya duruma 

dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet miktar itibariyle gerçeğe aykırı 

şekilde yansıtan belgelerdir. Buna göre; 

- Mal veya hizmetin miktar veya değerini gerçeğinden az veya çok gösteren, 

- Alıcı veya satıcısı, tarihi, seri numarası tahrif edilmiş, 

- Mal tesliminin veya hizmet ifasının gerçek olduğu ancak belge düzenleme 

yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen veya adına belge düzenlenmesi 

gereken kişi yerine başkası adına düzenlenmiş belgeler (bu belge kullanıcı 

açısından muhteviyatı itibariyle yanıltıcı, düzenleyen açısından sahte belge 

olarak kabul edilecektir) muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerdir” şeklinde 

tanımlamaktadır. 

 Bu tanımlardan yola çıkıldığında öncelikle tespit edilmesi gereken husus anılan 

belgelerin Vergi Usul Kanununun ve ikincil mevzuatın öngördüğü şekli hususları ihtiva 

etmesi zorunludur. Bu zorunluluğu karşılamayan belgelerin muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge düzenleme ve/veya kullanma suçunun işlemeye müsait belgeler 

olamayacağı açıktır.  

 Ayrıca adına belge düzenlenen kişinin gerçekten iş ve işlem yapılmayan kişi 

olması halinde de belgenin diğer unsurlarının, gerçeğe uygun olması belgeyi 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge değil doğrudan sahte belge haline büründürecektir. 

 Gerek muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme suçu gerek muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge kullanma suçu 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla 

cezalandırılır. Bu nedenle şayet varsa hazine zararının giderilmesi şartına bağlı olarak 

hükmün açıklanmasının ertelenmesi kararı, ceza mahkemesince verilebilir. 

 Kanun koyucunun taraflar arasında gerçek bir ticari ilişkinin var olmasından 

hareketle sahte belge düzenleme ve sahte belge kullanma suçlarına göre muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma suçlarını daha az bir ceza ile 

cezalandırması ceza adaletine uygun bir yaklaşımdır. Diğer yandan bu yaklaşım kanun 

koyucunun asıl iradesinde bir dolanmaya da sebebiyet verebilir.  
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Şöyle ki; 

Aslında sahte belge düzenlemek ve sahte belge kullanmak suretiyle suç işlemeye 

karar vermiş mükellefler, salt kanunun muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme 

ve kullanma suçlarına daha az ceza verilmesinden hareketle sembolik olarak gerçek bir 

mal veya hizmet teslimi gerçekleştirip çok yüksek değer ihtiva eden bir fatura 

oluşturabilirler. Konuyu bir örnek yardımıyla somutlaştırmak gerekirse sadece 100 kilo 

demir teslim eden bir mükellef 100 ton üzerinden fatura düzenlerse düzenlediği bu 

fatura tipiklik ilkesi çerçevesinde sadece muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

hükmünde olacaktır. Zira Vergi Usul Kanununun 359-a düzenlemesi uyarınca ortada 

sadece mahiyeti itibariyle gerçeği yansıtmayan bir fatura bulunup sahte bir belgenin 

varlığından bahsetmek mümkün olmayacaktır. Öyleyse bu ve benzeri sadece biçimsel 

değer taşıyan işlemlerle tüm sonuçları itibariyle sahte belge düzenleme ve kullanma 

suçlarını sonuçlayan fillerinin kovuşturulması mümkün olmayacaktır.  

Buraya kadar ki genel açıklamalarımız doğrultusunda hem muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge düzenleme hem de muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma suçları 

bakımından bu suçların manevi unsurunun, kast olduğunun altını çizmek yerinde 

olacaktır. 

     

2.4.7.1. Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenleme Suçu 

Hemen yukarıda ifade ettiğimiz şekliyle muhteviyatı itibariyle adına belge 

düzenlediği kişiyle gerçek mahiyette ve belgede gösterdiği bir biçimde bir ticari ilişkiye 

girmiştir. Diğer yandan belge içeriği itibariyle örneğin bedel ve miktar bakımından 

gerçeği yansıtmamaktadır. Bir diğer söyleyişle kanun koyucu muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belgede söz edebilmek için sadece belgede yer alan taraflar arasında vuku 

bulunan gerçek bir muamele veya durumun varlığını yeterli görmüş, bu gerçek 

muamele veya durumun belgeye az veya çok yansıtılmış olup olmamasını 

aramamıştır.
80

Diğer yandan benimseyerek alıntıladığımız bu görüşten yola çıkarak aynı 

yazarca ulaşılan bir çıkarıma iştirak etme olanağı bulamıyoruz. Faiz karşılığı borç 

vermiş olan bir şirket verdiği borcu, düzenlediği belgede borç verdiği şirkete mal satmış 

gibi faturalandırılmış olur ise bu fatura sahte değil, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 
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hükmünde olacaktır şeklinde ifadesini bulan bu görüş
81

 359. maddenin muhteviyatı 

itibaren yanıltıcı belge için öngördüğü tanımla bütünüyle çelişmektedir. Zira verilen bu 

örnek uyarınca işletmenin kayıtlarında fiili envanter çıkartılması halinde görülemeyecek 

sadece kayıtlarda fiktif olarak takip edilen mallar bulunacaktır. Kanun koyucunun” 

mahiyet” ifadesine yüklediği anlam nev’i farklılığından ibarettir.  Yani aynı türün farklı 

cinsleri faturayı muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kılar. Bütünüyle farklı mal ve 

hizmetlerin faturaya konu edilmesi sahte belge tanımında yer alan gerçek bir 

muameleye dayanmama ifadesiyle örtüşür. 

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenin, her halükarda vergi 

mükellefi olması gerekir. Mükellef sayılmayan kişilerin düzenleyecekleri belge ya sahte 

olarak basılmış ya da rızaen veya rıza dışında mükelleften elde edilmiş olacağından aynı 

yasanın 359/b maddesindeki fiil oluşturacaktır.
82

 

  

2.4.7.2. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Suçu 

 Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma suçunun oluşması için öncelikle 

bu belgelerin, Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterlere işlenmesi 

veya bu defterlerde yer alan kayıtlara dayanak teşkil etmesi gerekir. Şayet bu belgeler 

ilgili bulundukları defterlere kayıt olunmazlar ise yahut kayıtlara dayanak olacak 

şekilde bu belgelerde istifa edilmemişse suç oluşmayacaktır.  Bu suç tipiyle ilgili 

yapılan bazı çalışmalarda, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin kullanım alanı 

bakımından ikili bir ayrım konu edilerek özel hukuk kişilerine yönelik kullanılmaları 

halinde sadece özel evrakta sahtecilik suçunun oluşacağı öne sürülmektedir.
83

 Oysa çift 

defter tutma suçu dışında kalan Vergi Usul Kanununun 359.maddesinde düzenleyen 

suçların tehlike suçu niteliğine sahip olduğu düşünüldüğünde bu görüşün 

temellendirilmesi mümkün görülmemektedir. Defter düzeni açısından yararlanma 

belgeler, defter kayıtlarına dayanak alınmasıyla tamamlanır. Zaman ve anlam 

bakımından yararlanmak kayıtların oluşmasıyla kamu hukuku açısından gerçekleşeceği 

için ikincil sonuçlarından bağımsız olarak suç oluşmuş olacaktır.  

Doktrinde muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılmasında çıkar sağlayan 

ve fiilen istifade edenlerin de suçu işlemiş sayılacaklarına dair değerlendirmeler mevcut 
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ise de maddenin lafzı nazar alındığında biz bu görüşlere iştirak etme olanağı 

bulamıyoruz.
84

 

 

2.4.8. Vergi Kanunları Uyarınca Tutulan Veya Düzenlenen ve Saklama ve 

İbraz Mecburiyeti Bulunan Defter Kayıt ve Belgeleri Yok Etme Suçu 

Öncelikle bu suçun mahiyetini kavrayabilmeyi teminen vergi kanunları uyarınca 

tutulan defter ve belgelerin neler olduğunu ortaya koymak gerekiyorsa da çalışmamızın 

buraya kadar olan kısımlarında bu belge ve defterlerin neler olduğunu zaten ifade 

ettiğimiz için gereksiz bir tekrara yer vermemek için bunları bir kez daha 

açıklamayacağız ve vergi kanunları uyarınca tutulması zorunlu olan defter ve belgeler 

dışında kalan defter ve belgelerin yok edilmesinin suç oluşturmayacağını belirtilmekle 

yetineceğiz.  

Kanun koyucu defter ve belgelerin gizlenmesi suçunda vurgusunu yaptığı defter 

ve belgelerin varlığının ispatlanmış şartına burada değinmemiştir. Buna karşın sadece 

var olan şeylerin yok edilebileceği gerçeği karşısında bu suçun da oluşabilmesi için 

öncelikle defter ve belgelerin varlığının ortaya konması gerektiğinden tereddüt 

edilmemelidir.
85

 

Hatırlanacağı şekliyle bu suçla benzer nitelikte olan defter ve belgelerin ibrazdan 

kaçınma suçunun cezası 18 aydan 3 yıla kadardır. Bu suçun cezası ise 3 yıldan 5 yıla 

kadar hapis cezasıdır. 

  

2.4.9. Defter Sayfalarını Yok Etmek veya Yok Edilen Sayfalar Yerine Başka 

Yapraklar Koyma Suçu 

 Suçun oluşmasının ön koşulu sayfaları yok edilen veya yok edilen sayfaların 

yerine yeni sayfalar konan defterlerin Vergi Usul Kanunu hükümlerince saklanması ve 

ibrazı zorunlu defterler olmasıdır.  

 Defter sayfalarını yok etmek veya yok edilen sayfalar yerine başka yapraklar 

koyma suçunun oluşumu için defter sayfalarını kopartarak yerine başka sayfalar 

koymak ya da hiç koymamak gerekmektedir. Burada, suçu işleyen kişinin iradesi 
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defterin ilgili kısımlarını yararlanılamaz hale getirmektir. Bu nedenle kanuni defterin 

sayfasını koparan kişinin sayfayı muhafaza etmesi halinde suç oluşmaz. 
86

 

 Her ne kadar Vergi Usul Kanunu’nun 359.maddesinde koparılan sayfaların boş 

ya da dolu olmasına göre bir ayrım yapılmamış da olsa korunan hukuki değer ve kanun 

koyucunun amacı göz önünde bulundurulduğunda, koparılan yaprakların dolu olması 

gerektiği sonucu ortaya çıkacaktır.
87

 

Defter yapraklarının kopartılması ama özellikle kopartılan yapraklar yerine yeni 

yapraklar konması suçları gerçek şudur ki hiçbir mükellefin kolaylıkla işlemeyi 

düşünmeyeceği suçlardır. Zira kopartılan bir defter yaprağının yerine yeni bir yaprağın 

iz bırakmayacak biçimde eklenmesi pek zordur. Diğer yandan bu zorluğun da aşıldığı 

varsayılsa dahi bu kere Vergi Usul Kanununca tutulması zorunlu olan defterlerin her 

sayfasının noter tarafından tasdik edilmesi zorunluluğu hatırlandığında bu suç ceza 

genel teorisindeki işlenemez suç kavramına yaklaşmaktadır. Nitekim biz de bu 

çalışmamız kapsamında defter yapraklarını kopartıp yerine başka yaprak koyma 

eyleminin yargılama konusu olduğu tek bir vakaya rastlamadık.  

Bu suç tipi üzerine yapılan bazı çalışmalarda kastı kaldıran bir nedenin veya 

mücbir sebebin varlığı halinde suçun oluşmayacağı tespiti ortaya konmaktadır. Bu 

görüşün kasta ilişkin kısmına iştirak etmemek mümkün değildir. Diğer yandan defter 

yaprağını yırtıp yerine yeni bir yaprak yapıştırma eylemini gerçekleştiren bir kimsenin 

bu eylemine mücbir sebebe temas eden hallerle açıklama yoluna gideceğini 

düşünmüyoruz.
88

   

 

2.4.10. Ancak Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunan Kişilerin 

Basabileceği Belgeleri, Bakanlık ile Anlaşması Olmadığı Halde 

Basmak ve Bunları Bilerek Kullanmak Suçları 

 Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge kullanma ile sahte belge düzenleme ve sahte belge kullanma suçlarında 

olduğu gibi ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği 

belgelerin bakanlıkla anlaşması olmadığı halde basmak ve bunları bilerek kullanmak 

suçları izdüşümü suçlarıdır. Bu itibarla Maliye Bakanlığıyla anlaşması bulunmadığı 
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halde belge basmış kişilerden belge temin etmiş kişilerin bu suçu işlemiş olmaları belge 

temin ettikleri söz konusu kişilerin varlığı halinde  mümkündür.  

Suçun konusunu oluşturan fiilin temel unsuru olan belgeler ise Vergi Usul 

Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgelerdir. Bu belgelerin ortak özelliği sadece 

Maliye Bakanlığı ile anlaşma imzalamış olan matbaa işletmeleri tarafında basılabilir 

olmalarıdır. Bu alt başlık içerisinde aralarındaki doğrudan ilişkiye rağmen tezimizin 

sistematiğine sadık kalarak biz bu suçları birbirinden bağımsız olarak irdeleyeceğiz. 

Bunun dışında anlaşmalı matbaaların gerçekte mükellefiyet tesis etmemiş olan kişiler 

adına belge basılması da şüphesiz bir suçtur. Diğer yandan Vergi Usul Kanunun 359. 

Maddesinde bu suça konu eylem tipikleştirilmemiştir. Dolaysıyla bu suç vergi 

kaçakçılığı suçlarından biri olmayıp özel evrakta sahtecilik suçu olarak kabul edilmek 

gerekir. Biz bu nedenle çalışmamızda anlaşmalı matbaaların sahte belge düzenlemeleri 

suçunu incelemeyeceğiz. 

 

2.4.10.1. Ancak Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunan Kişilerin 

Basabileceği Belgeleri Bakanlık ile Anlaşması Olmadığı Halde 

Basmak Suçu 

Kanunun suç saydığı fiili tam olarak ortaya koyabilmek Vergi Usul Kanunu 

Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı 

Hakkında Yönetmelik ve ilgili tebliğlerin kavranmasıyla mümkün olup 159 sıra 

numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince anlaşması olmayan matbaa 

tarafından basılan belge hiç düzenlenmiş kabul edilir. 
89

  

Hemen yukarıdan anılan Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri 

Tarafında Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü 

maddesi; fatura, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, perakende 

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

taşıma bileti), sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, günlük müşteri listesi ve Maliye 

Bakanlığınca kullanılması zorunlu kılınan belgelerin basım ve dağıtımının bakanlık 

veya defterdarlıklar ile matbaa işletmecileri arasında yapılacak anlaşmayla sağlanacağı 

belirtilmektedir. Buna göre; Maliye Bakanlığı veya defterdarlıkla yapılmış anlaşması 

olmayan matbaa işletmelerinin söz konusu belgeleri basıp dağıtmaları mümkün değildir. 
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90
Aksi davranışın da normal aykırılık teşkil edip suç oluşturacağı tabiidir. Aynı şekilde 

anlaşması bitmiş veya feshedilmiş kişilerin bu belgeleri basmaları suç oluşturacaktır.
91

   

Bu suç tipinin oluşması için belgenin basımı anında söz konusu basıma izin 

veren bir anlaşmanın mevcut olmaması yeterli olup, belgenin basımı gerçekleştirildikten 

sonra imzalanan bir anlaşma veya söz konusu basımla ilgili vergi idaresinden alınmış 

bir onay yazısı vergi kaçakçılığı suçunu ortadan kaldırmayacaktır.
92

Keza hemen aşağıda 

bir kısmını alıntılayacağımız  Yargıtay içtihatlında belirtildiği üzere suçun oluşması için 

hazine zararının varlığı aranmaz.  

“Matbaacı olan sanığın Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde 

matbaasında fatura bastığı dosyadaki delillerden anlaşılmasına ve eyleminin suç tarihi 

itibariyle 213 Sayılı Yasanın 358/3 madde ve bendi aracılığıyla 360. maddeye uygun 

bulunmasına, suçun oluşmasında vergi ziyaının aranmayacağına göre eylemi kapsamına 

alan 4369 Sayılı Yasa ile değişik 359/b-2 maddesi uygulanarak ve suç tarihi itibariyle 

yürürlükte olan 360. Maddedeki ceza dikkate alınarak mahkumiyetine karar verilmesi 

gerekirken vergi ziyaı doğmadığından bahisle sanığın beraatine karar verilmesi, yasaya 

aykırıdır. “
93

 

 

2.4.11. Ancak Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunan Kişilerin 

Basabileceği Belgeleri Bakanlık ile Anlaşması Olmadığı Halde 

Basanların Bastığı Bu Belgeleri Kullanma Suçu 

Maliye Bakanlığıyla anlaşması olmayanlarca basılan belgeleri bilerek kullanma 

eylemi matbaada basılan belgenin, Vergi Usul Kanununda bu belgelerin düzenlenmesini 

gerektirdiği belirtilen muamele dolaysıyla ilgili tarafından doldurulması, imzalanması, 

doldurulan belgenin bir örneğinin muamelenin diğer tarafına verilmesi ve anılan kanuna 

göre tutulması zorunlu defterlere kayıt edilmesi demektir. Bu eylemlerden birinin 

yapılmış olması, belgenin kullanılmış sayılması için yeterlidir. Eylem, bizzat belgeyi 

basan veya belgeyi basanın dağıttığı kişiler tarafından yapılabilir niteliktedir. Hatta, 

bentte yazılı belgelerin düzenlenip muamelenin diğer tarafına verilmesi halinde, bu 
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 Candan, s.171. 
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 Donay, s.149. 
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 Özcan, s.214. 
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 Yargıtay 11.Ceza Dairesinin 8186/K8970  Sayılı ve 03.10.2001 Tarihli Karar. Yiğit, s.154. 
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kişinin belgeyi niteliğini bilerek alması ve kanuni defterlerine kaydetmesi de, kullanma 

eylemidir.
94

 

İncelediğimiz bu suç tipini 359. madde kapsamında açıkladığımız diğer suç 

tiplerinden farklı kılan temel hususlardan biri “bilerek “ ifadesiyle yapılan vurgudur. Bu 

vurgudan hareketle 359. madde kapsamında yer alan diğer tüm suçlar için bu suçların 

taksirle de işlenebileceği yönünde yanlış bir çıkarıma ulaşılabilir. Oysa 359.maddeye 

konu tüm suçların sadece kasten işlenebileceğinden tereddüt etmeye gerek yoktur. 

Nitekim bilerek ibaresi üzerine yapılan tartışmalar üzerine Maliye Bakanlığı 306 sıra 

No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini çıkarmıştır. Bu tebliğde doğru olarak bilerek 

kelimesinin yasa metninden çıkartılması, eylemin kasten işlenebilir suç olma vasfını 

değiştirmediği açıklanmıştır.
95

 

Bu suçu inceleyen bazı çalışmalarda anlaşması olmayan kişiler bastırdığı 

belgeleri içeriği itibariyle gerçeğe aykırı bilgilerle dolduran kişinin sahte belge 

düzenleme suçunu da işlemiş olduğu savunulmaktadır. 
96

 Biz bu görüşe iştirak etme 

imkanı bulamıyoruz. Şöyle ki sahte belge düzenleme suçunun oluşması için diğer her 

şeyden önce ortada bu suçun zemini oluşturacak Vergi Usul Kanunu ile ilgili mevzuatın 

öngördüğü tüm şekli unsurları bünyesinde barındıran bir fatura olmalıdır. Şüphesiz 

anlaşması olmayan bir matbaanın bastığı belge hukuki bir değer taşımaz. Bu itibarla 

anlaşması olmayan bir matbaa tarafında basılan bir belge içeriği nasıl oluşturulursa 

oluşturulsun sahte belge olmayacaktır.  

 

2.5. Kaçakçılık Suçlarının Cezaları  

5728 Sayılı Kanun ile yapılan son değişiklik çerçevesinde; 

A grubunda yer alan fiiller; 

1-Vergi kanunlarına göre tutulan defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi 

yapılması  

2-. Gerçek olmayan veya kayda konu işlemler ilgisi bulunmayan kişiler adına 

hesap açma suçu  
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3- Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması 

sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt 

ortamlarına kaydetme suçu 

4- Defter kayıt ve belgeleri tahrif etme suçu   

5-Defter, kayıt ve belgeleri gizlemek  

6-Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya bu belgelerin 

kullanılması.  

              Bu filleri işleyenler hakkında on sekiz aydan  üç yıla kadar hapis cezası 

verilmektedir. Türk Ceza Kanunu 51. maddesi gereğince 
97

verilecek cezanın iki yıldan 

az olması halinde ertelenmesine karar verilebileceği gibi Türk Ceza Kanunun 50. 

maddesi gereğince
98

 hapis cezasının paraya çevrilmesi mümkündür. 

                                                           
97

 Hapis cezasının ertelenmesi 

Madde 51- (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu 

sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. 

Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin; 
 a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması, 

 b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahke-

mede bir kanaatin oluşması, 

 Gerekir. 

 (2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin 

suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çekti-
rilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi halinde, hakim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir. 

 (3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu 

sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz. 
 (4) Denetim süresi içinde; 

 a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine, 

 b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir 
başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına, 

 c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma 

imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine, 
 Mahkemece karar verilebilir. 

 (5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkan-

lıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü 
kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve 

sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir. 

 (6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir 
yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir. 

 (7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına 
rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. 

 (8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır. 
98 Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar 

1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun 

işlenmesindeki özelliklere göre; 
 a) Adlî para cezasına, 

 b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen gide-
rilmesine, 

 c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir 

eğitim kurumuna devam etmeye, 
 d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan 

yasaklanmaya, 

 e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranıla-

rak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin 

geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya, 

 f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştı-
rılmaya çevrilebilir. 
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  B grubunda yer alan fiiller için; 

1-Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek  

2-Defter sayfalarını yok ederek yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak 

koymamak 

3-Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen ya da kısmen sahte olarak 

düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak 

              üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. 

C grubunda yer alan fiiller; 

1-Vergi Usul Kanunun hükümlerine göre ancak maliye bakanlığı ile anlaşması 

bulunan kişilerin basabileceği belgeleri bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basmak 

2-Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde bastığı belgeleri bilerek 

kullanmak  

Bu sistematik içerisinde aşağıda saptamış olduğumuz suçların maddi unsurlarını 

irdeleyeceğiz. 

 için iki yılda beş yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. 

 

08.02.2008 tarihinden önce işlenen fiiller için 4369 sayılı kanununla yapılan 

değişiklik çerçevesinde uygulanacak cezalar ise şu şekildedir. 

A grubunda yer alan fiiller için altı aydan üç yıla kadar hapis, 

B grubunda yer alan fiiller için on sekiz aydan üç yıla kadar hapis, 

C grubunda yer alan fiiller için on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası  

öngörülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

lll. BÖLÜM 

 

3. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINA İLİŞKİN GENEL 

HÜKÜMLER 

3.1. Vergi Kaçakçılık Suçlarının Yargılanma Usulü 

Vergi Usul Kanunun bazı kaçakçılık suçlarının cezalandırılmasında usul kenar 

başlıklı 367. maddesinin 1,2 ve 3 fıkraları aşağıdaki gibidir  

“Yaptıkları inceleme sırasında 359’uncu maddede yazılı suçların işlendiğini 

tespit eden Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından ilgili rapor 

değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesine 

yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunu 

mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık tarafından keyfiyetinin 

Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi mecburidir. 

359’uncu madde yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden 

Cumhuriyet Başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme 

yapılmasına talep eder. 

Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet Başsavcılığına 

bildirilmesine talik olunur.”  

Söz konusu bu hükümler uyarınca vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca 

yapılan vergi incelemeleri sırasında vergi kaçakçılık suçlarının işlendiğinin tesbiti 

halinde keyfiyetin vergi inceleme raporuna geçilmesi zorunludur.  

Vergi inceleme raporları vergi dairesi bünyesindeki rapor değerlendirme 

komisyonlarına gönderilir. Rapor değerlendirme komisyonları vergi inceleme 

raporlarını mevzuata sirkülerler ve muktezalar uygunlukları itibarlarıyla 

değerlendirmeye tabi tutarlar. Bu süreçte ihtiyaç doğması halinde mükellef ve vergi 

inceleme raporunun tanzim eden yetkili komisyonca dinlenebilir.  

Komisyonun vergi inceleme raporunda oluşan tespitleri aynen benimseyerek 

onanması mümkün olduğu gibi bir takım eleştiriler getirerek raporun getirdiği eleştiriler 
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doğrultusunda revize edilmesini talep etme hakkı da vardır. Buna karşın vergi inceleme 

elemanının rapor değerlendirme komisyonunun değişiklik önerilerine uyma mecburiyeti 

bulunmamaktadır. Bir diğer söyleyişle raporunda direnebilir. Bu takdirde rapor üst rapor 

değerlendirme komisyona intikal ettirilecektir. Üst rapor değerlendirme komisyonu 

raporun uygunluğuna dair karara bağlayıcı olup vergi inceleme elemanı üst rapor 

değerlendirme komisyonu kararına karşı direnemez.  

Vergi kaçakçılığı suçları açısından vergi inceleme raporu hazırlanmasına ilişkin 

çok genel hatlarıyla özetlediğimiz bu süreç önem arz etmektedir. Zira savcılık 

makamınca iddianame hazırlanarak kamu davası açılması ancak vergi dairesinin vergi 

kaçakçılığı suçunun işlendiğine dair savcılık makamının olumlu mütalaa vermesiyle 

mümkündür. 

Savcılık makamı farklı sebep ve biçimlerle ilgili kişinin vergi kaçakçılık 

suçlarından birini işlediği kanaatine ulaşması imkân dâhilindedir.  Üçüncü kişiler 

nezdinde yapılan cezayı kovuşturmalar vasıtasıyla bir diğer suç dolayısıyla sanığa 

ulaşılmasının bu sebeplerin en yaygını olduğu söylemek her halde yanlış olmayacaktır. 

Bu kurguda dahi kamu davası açılabilmesi savcılık makamınca vergi idaresine 

başvurularak inceleme yapılmasının talep edilmesiyle mümkün olacaktır.    

Kanun koyucunun vergi kaçakçılık suçlarının kovuşturulmasında idarenin 

olumlu mütalaasının ön koşul olarak kabul etmesi iki neden olduğu düşünülmektedir. 

Bunlardan ilki vergi kaçakçılığı suçları vergi hukuku bağlamındaki son derece teknik 

görünümüdür. ,ikincisi ise mütalaa şartını getiren 5815 sayılı yasanın gerekçesinde 

ortaya konulmuş bulunmaktadır. Söz konusu gerekçeye göre, hileli vergi suçları kamu 

davasına tahrik salahiyeti vatandaşın mali emniyeti mülahazası ile bazı kayıtlara 

bağlanmıştır. Demek ki mütalaa alınmasındaki bir diğer amaç,” vatandaşın mali 

emniyetini sağlama düşüncesi” olarak kabul edilebilir.
99

 

Buna karşın bir suçun yargılamaya konu olabilmesinin idari makamların izine 

tabi olması bir başka anlatımla savcılık makamının suçun oluştuğuna ilişkin şüphesinin 

bütünüyle yenildiği hallerde vergi idaresi olumlu mütalaası olmaksızın kamu davasını 

açmak için gerekli girişimlerde bulunma imkanından yoksun olması Anayasaya 

aykırılığı çerçevesinde tartışılması gereken bir husustur. Nitekim bu yöndeki düzenleme 

Anayasaya ayrılığından bahisle Anayasa Mahkemesi huzuruna 1992 yılında taşınmıştır. 

                                                           
99

 Candan, s.503. 
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Ancak Anayasa Mahkemesi E.1992/21 K. 1992/19 Sayılı ve 17.03.1992 Tarihli 

kararıyla Milli Güvenlik Konseyi ‘nin çıkardığı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerin 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Yasa uyarınca Anayasa’ya 

aykırılığı iddiasında bulunulamayacağını belirtmiştir ve Vergi Usul Kanununun 367/1. 

Hükmünün Anayasa’ya aykırılık iddiasını işin esasına girmeden usul yönünden 

reddetmiştir. 

  

3.2. Vergi Kaçakçılık Suçlarında İştirak 

Ceza hukukunda iştirak bir kişi tarafından işlenebilecek bir suçun birden çok kişi 

tarafından işbirliği halinde işlenmesidir. Suçun yasal tanımında yer alan fiili birlikte 

gerçekleştiren kişilerden her biri fail olarak sorumlu olur.(Türk Ceza Kanun m. 37/1- 

asli maddi iştirak). Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi de işlenen suçun cezası ile 

cezalandırılır( Türk Ceza Kanun m. 38/1-asli manevi iştirak). Fer’i iştirak ise “cezada 

indirim” üst başlığı ile 360’ıncı maddedeki yeni düzenlemede yer almaktadır. Buna göre 

vergi kaçakçılığı suçlarının işlenmesine iştirak eden suç ortaklarının bu suçların 

işlenmesinde maddi menfaatinin bulunmamasına halinde Ceza Kanununa suça iştirak 

hükümlerine göre hakkında verilecek cezanın yarısı indirilir. Fer’i iştiraki asli iştirakten 

ayıran ölçüt “bir” çıkar gözetmektir. Örneğin, bir işletmenin muhasebecisi kaçakçılık 

olduğunu bildiği fiili normal ücretinin dışında bir maddi çıkar karşılığında işlemişse asli 

maddi iştirak içinde sayılacağı halde, asli fail değil ise ve aynı faili normal ücretinin 

dışında maddi çıkar sağlamaksızın yapmışsa kaçakçılık suçuna yardım etmiş(fer’i 

iştirak) sayılacaktır.
100

 Özellikle sahte belge düzenleme fiillerinde suç işleyecek kişi 

ekonomik zorluk içerisinde bulunan, yetersiz bilgiye sahip olan kişileri kullanmakta ve 

bunlar adına mükellefiyet tesis ettirmektedirler. Oluşturulan bu fiktif mükellefiyetler 

üzerinden ise sahte belge düzenlemektedirler. Burada fail suçu gerçekten işleyen kişi 

olup asli iştirak olarak karşımıza çıkmaktadır.
101

 

İştirak kurumuna menfaat temini açısından yaklaştığımızda ise Türk Ceza 

Kanununda , iştirak eyleminde bulunanın cezalandırılabilmesi için, eylemde bulunurken 

menfaat gözetmesi gibi bir koşul mevcut değildir. Bu koşul, Vergi Usul Kanununun 

5728 sayılı Kanunla değişik 360’ıncı maddesinin yeni düzenlenmesinden çıkmaktadır. 
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“Cezadan indirim” başlığı altında yer alan düzenlemede, 359’uncu maddede yazılı 

suçların işlenmesine iştirak eden suç ortaklarının bu suçun işlenmesinde menfaatinin 

bulunmaması halinde ,Türk Ceza Kanununun suça iştirak hükümlerine göre hakkında 

verilecek cezanın yarısı indiriliyorsa; söz konusu cezanın tamamının uygulanabilmesi 

için, iştirak edenlerden her birinin, suçun işlenmesinde menfaatinin bulunmamasının , 

şart olduğu duraksanmaksızın söylenebilir. Bu koşul, salt, ceza mahkemelerinden 

yargılanacak vergi suçu olan kaçakçılık suçuna iştirakte cezalandırma ölçütüdür.
102

  

  

3.3. Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Tekerrür 

Tekerrür, bir suç isleyen ve cezası kesinleşen kişinin belirli bir süre içinde aynı 

suçu yeniden işlemesi durumunda ikinci suçun cezasının artırılması sonucunu doğuran 

bir nedendir. Vergi Usul Kanunun 339.maddesine göre vergi ziyaı veya usulsüzlükten 

dolayı ceza alan ve cezası kesinleşen hükümlü cezasının kesinleştiği tarihi izleyen yılın 

başından başlamak üzere ve vergi ziyaınıda 5 yıl, usulsüzlükte ise 2 yıl içinde tekrar suç 

işlerse vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası ise yüzde yirmi beş oranında 

artırılır. 

 

3.4. Vergi Kaçakçılığı Suçunda Dava ve Ceza İlişkisinin Sona 

Erdiren Sebepler  

 

3.4.1. Ölüm 

Vergi Usul Kanunun 372. Maddesinde vergi cezasının ölüm halinde düşeceği 

belirtilmiştir. Ölüm müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler dışında cezaları ortada 

kaldırır. Ceza hukukunda “cezaların şahsiliği “kabul edilmiştir. Ölen kişinin cezasından 

dolayı mirasçıları cezalandırılmaz ve ölüm halinde miras bırakanın işlediği vergi 

suçlarının cezası düşecektir. 

 

3.4.2. Af 

Vergi Usul Kanununda affa ilişkin bir hüküm olmasa da af cezaları kısmen veya 

tamamen ortadan kaldırır. Anayasanın 87. maddesinde genel ve özel af çıkarma yetkisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Ülkemizde de vergi cezaları açısından sıkça 
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kullanılan bir yöntemdir. Genel af etimolojik anlamda unutmaya yönelik olarak suçu, 

suçluluğu ve cezayı kaldıran bir işlemdir
103

 

 

3.4.3. Zaman Aşımı 

Vergi Usul Kanunun 374. maddesine göre vergi ziyaı suçunda cezanın bağlı 

olduğu vergi alacağı doğduğu takvim yılının izleyen yılın birinci gününde başlayarak 

beş yıl; genel usulsüzlükte usulsüzlüğün yapıldığı yılı izleyen yılın birinci gününde 

başlayarak iki yıl geçtikten sonra vergi cezası kesilmez. Zaman aşımı süresi içinde ceza 

ihbarnamesi tebliği edilmekle zaman aşımı kesilmiş olur. Amme alacakları tahsil usulü 

hakkında kanunun 102. maddesine göre vergi cezaları da vergi asılları gibi vadelerinin 

rastladığı tarihi izleyen takvim yılında itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zaman 

aşımına uğrar.   

 

3.4.4. Pişmanlık ve Islah Kurumu 

Vergi Usul Kanunu çerçevesinde pişmanlık; verilmesi gerektiği halde 

verilmemiş beyannamelerin verilmesi, dolayısıyla beyan edilmesi gerektiği halde beyan 

edilmemiş gelirlerin beyan edilmesini teminen kanun koyucunun yarattığı bir kurumdur. 

Islah ise verilen beyannamenin, beyannameyi veren mükellefçe tam mahiyetiyle vergiye 

konu olan matrahı yansıtmadığı düşüncesiyle noksanlığın giderilmesi amacıyla 

gerçekleştirilen idari başvurudur.  

Vergi Usul Kanununun Pişmanlık ve Islah kenar başlıklı 371.maddesi uyarınca 

herhangi bir vergi incelemesi yahut takdir komisyonuna sevk öncesi pişmanlık ve ıslah 

kurumundan yararlanan mükellef ilgili dönemin vergi kaçakçılığı suçlarına temas eden 

fiilleri itibariyle kendisi için bir tür cezasızlık hali içerisine girecektir. Hatta bunun 

ötesinde ceza almayacağı hukuki bir tartışmaya konu olacak cezayi yargılamadan dahi 

muaf tutulacaktır. Kurumun bu yapısı içerisinde bir fal nedamet yani etkin pişmanlık 

halinden bahsetmek yerinde olacaktır. 

 

3.4.5. Uzlaşma  

Uzlaşma, kaçakçılık suçunun dışında herhangi bir vergi uyuşmazlığının yargı 

organına gitmeden vergi dairesi ile yükümlünün ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm 
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yoludur. Danıştay’ın 23.10.1986 tarih ve E.1986/2,K.1986/2 sayılı kararında uzlaşmayı 

‘vergi idaresi ile mükellef ya da aslarına ceza kesilenler arasında, vergi kanunlarının 

uygulanması nedeniyle doğan uyuşmazlıkların, tarafların karşılıklı görüşmeleri yolu ile, 

daha başlangıçta ödenecek olan vergi ve ceza miktarı üzerinden mutabakat sağlanarak 

ortadan kaldırılması, yargısal yol ve usullerin uygulanmasına gerek bırakılmaksızın 

çözüme kavuşturulması’ şeklinde tanımlamıştır
104

. 
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SONUÇ 

Vergi kaçakçılığı suçları Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde yer almaktadır. Kamunun 

finansmanın kaynaklarından biri olan vergilere karşı hükümlülerin gösterdiği karşı tepki vergi 

kaçakçılığı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Devlet bu önlemek adına vergi suçlarına 

düzenlenmiştir. Ceza Usul Kanununun 359. maddesinde vergi kaçakçılığı suçları A,B ve C 

halinde üç grupta düzenlenmiş olup A fıkrası da kendi içinde bir ve iki şeklinde iki ayrı alt 

bölüme ayrılmıştır. 

 A  grubuna giren kaçakçılık suçları; 

 Vergi kanunlarına göre tutulan defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi 

yapılması, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına 

hesap açma suçu, defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması 

sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt 

ortamlarına kaydetme suçu, defter kayıt ve belgeleri tahrif etme suçu,  defter, kayıt ve 

belgeleri gizlemek, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya bu 

belgelerin kullanılmasıdır.  

B grubu kaçakçılık suçları: Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek, defter 

sayfalarını yok ederek yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak, 

belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek veya bu 

belgeleri kullanmaktır. 

C gurubu kaçakçılık suçları;  

Vergi Usul Kanunun hükümlerine göre ancak maliye bakanlığı ile anlaşması 

bulunan kişilerin basabileceği belgeleri bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basmak, 

Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde bastığı belgeleri bilerek kullanmaktır. 

Vergi kaçakçılık suçlarında yargılama usulü Vergi Usul Kanununun 367. 

maddesinde anlatılmıştır. Buna göre; 

Yaptıkları inceleme sırasında 359’uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit 

eden vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcıları tarafından ilgili rapor 

değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesinde 

yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun 
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mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık tarafından keyfiyetinin 

Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi mecburidir. 

359’uncu maddede yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden 

Cumhuriyet Başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme 

yapılmasını talep eder. 

Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet Başsavcılığına 

bildirilmesine talik olunur. 

Bu suçların çok olması, ekonomik şartlar dikkate alındığında ödenecek verginin, 

içinde yaşanabilir bir vergi sistemi dahilinde belirlenmemiş olmasının sonucudur. İçinde 

yaşanabilir bir vergi sistemi kurulmadıkça kayıt dışılığın ve vergi kaçakçılığının önüne 

geçilemeyecektir. 
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