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Jüri: Yrd. Doç. Dr. Engin SAYGIN 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alpertunga AVCİ (Danışman) 

Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR 

  

Günümüzde vergiye karşı vergi borçlusunun yaklaşımı; vergi kültürü, ahlâkı ve 

bilinci gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bu etki, vergi direncine ve vergi kaybına 

neden olacak kimi eylemler ile sonuçlanabilmektedir. Söz konusu eylemlerde, peçeleme 

olgusu dikkati çekmektedir. Vergi borçlularının, kimi özel hukuk kurumlarını kötüye 

kullanarak ve vergi kaçırmak amacıyla yaptığı peçeleme, vergi direncinin tipik 

örneklerindendir. Modern vergileme ilkelerine aykırı olan peçeleme, devlet açısından 

vergi kaybına neden olmaktadır. Asıl durumu saklamak amacıyla yapılan sözleşmelerin 

ardında yatan gerçeği, klasik hukuk yorum yöntemleriyle ortaya çıkarmak her zaman 

mümkün olamamaktadır. Bu noktada vergi hukukunda ekonomik yorum yöntemiyle, 

peçelemeden kaynaklanan vergi kayıpları önlenmeye çalışılmaktadır.  

Türk Vergi Hukukunda peçeleme olgusu üzerine, teorik ve pratik bazda eğilen bu 

çalışma, peçeleme hakkında bir durum tespiti yapmayı amaçlamaktır. Bu noktada 

çalışmada peçeleme olgusu yargı kararları ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 

özelgeleri ışığında ele alınmış ve peçelemeye ilişkin güncel örnekler üzerinde 

durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Vergi, peçeleme, kayıt dışılık, ekonomik yorum, vergi incelemesi 
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In our day, the approach of the tax debtors towards tax is affected by such factors 

as tax culture, ethics and consciousness. This effect may result in certain actions that 

will lead to tax resistance and tax loss. The concept tax-veiling stands out in the actions 

in question. Tax-veiling that is performed by tax debtors by misusing certain private law 

institutions and with the purpose of evade tax is one of the typical examples of tax 

resistance. Tax-veiling, which is against modern taxing principles, leads to tax loss in 

terms of the state. It is not always possible to unveil the reality behind the contracts 

made in order to hide the real situation with classical law interpretation methods. At this 

point, tax losses resulting from tax-veiling are tried to be prevented through economical 

interpretation method in tax law. 

This study that examines the concept tax-veiling in Turkish Tax Law on a 

theoretical and practical basis aims to determine the situation of tax-veiling. At this 

point, the concept tax-veiling were investigated in the light of judicial decisions and 

Ministry of Finance Revenue Administration rulings, and current examples on tax-

veiling are elaborated. 

Keywords: Tax, tax-veiling, informality, economic review, tax investigation 

  



VI 

 

KISALTMALAR DİZİNİ 

AB  : Avrupa Birliği 

ABD  : Amerika Birleşik Devletleri 

A.Ş.  : Anonim Şirket 

Bkz.  : Bakınız 

BSMV  : Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi 

C  : Cilt 

CMK              : Ceza Muhakemesi Kanunu 

E.  : Esas Sayısı 

GİB  : Gelir İdaresi Başkanlığı 

GMSİ  : Gayrimenkul Sermaye İradı 

GVK  : Gelir Vergisi Kanunu 

K.  : Karar Sayısı 

KDV  : Katma Değer Vergisi 

KVK  : Kurumlar Vergisi Kanunu 

Mad.  : Madde 

MEGEP : Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 

No  : Numara 

OECD  : Organization for Economic Co-operation and Development  

ÖKC  : Ödeme Kaydedici Cihaz 

POS  : Point of Sales Terminal 

s.   : Sayfa 

S  : Sayı 

TBB  : Türkiye Barolar Birliği 

TC  : Türkiye Cumhuriyeti 

TCK               : Türk Ceza Kanunu 

TL  : Türk Lirası 

VUK  : Vergi Usul Kanunu 

 

 



VII 

 

ÖNSÖZ 

Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku 

Anabilim Dalı’nda, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alpertunga AVCİ yönetiminde bir yüksek 

lisans tezi olarak hazırlanmıştır.  

Vergisel anlamda kayıt dışılığın önemli bir boyutunu teşkil eden ve her geçen gün 

form değiştiren peçeleme sözleşmeleri, vergi idaresinin uygulamada sıklıkla karşılaştığı 

önemli bir sorun haline gelmiştir. Günümüzde, gerçek kişilerden sermaye şirketlerine 

kadar farklı mükellefler tarafından bu yolun izleniyor olması, hem vergi kayıp ve 

kaçaklarının artması hem de verilendirmede adalet ilkesinin zedelenmesi sonucunu 

doğurmaktadır. Bu çalışma ile bir taraftan vergi hukukunda peçelemenin kavramsal 

çerçevesi belirlenmeye diğer taraftan da iktisadi hayatın işleyişinde mükelleflerin hangi 

yöntem ve stratejileri kullanarak peçelemeye başvurdukları irdelenmeye çalışılmaktadır. 

Bu kapsamda, peçeleme sözleşmelerinin hukuk sistematiği içerisindeki yerine 

değinilmiş ve uygulamada karşılaşılan peçeleme işlem ve sözleşmelerine yer verilmiştir. 

Uygulamada karşılaşılan peçeleme örnekleri analiz edilirken, büyük ölçüde yargı 

kararlarından ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı özelgelerinden istifade 

edilmiştir.  

Bu çalışmada, yoğun iş temposuna rağmen, maddi ve manevi desteğini 

esirgemeyen, tez çalışmasının her aşamasında ve yüksek lisans öğrenimim boyunca 

bilgilerini ve tecrübelerini paylaşmaktan imtina etmeyen, saygıdeğer yüksek lisans tez 

hocam Yrd.Doç.Dr. Mehmet Alpertunga AVCİ Beyefendiye, yüksek lisans öğrenimim 

boyunca desteklerini esirgemeyen jüri üyesi Yrd.Doç.Dr. Fethullah BAYRAKTAR 

Beyefendiye,  yoğun çalışma temposuna rağmen, il dışından gelerek katkılarını 

esirgemeyen jüri üyesi Yrd.Doç.Dr. Engin SAYGIN Beyefendiye, her zaman dualarını 

ve şefkatlerini üzerimde hissettiğim sevgili babam Hüseyin ÖZER’e ve sevgili annem 

Şadiye ÖZER’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Erzurum-2015  Ekrem ÖZER 
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GİRİŞ 

Kamu harcamalarını karşılamak üzere herkesin mali gücüne göre ödemekle 

yükümlü olduğu vergiler, bir taraftan aktif vergi süjesi olan devletle pasif vergi süjesi 

olan vergi borçlusuna çeşitli haklar tanıyıp sorumluluklar yüklerken diğer taraftan 

devlet ile vergi borçlusu arasında bir borç-alacak ilişkisi kurmaktadır
1
. Söz konusu 

borç-alacak ilişkisinde ana amacı kamu harcamalarını finanse etmek olan devlet; gelir 

dağılımında adaleti ve ekonomik istikrarı sağlama, iktisadi büyüme ve kalkınmayı 

gerçekleştirme, sosyal adaleti koruma ve sürdürme gibi mali olmayan amaçları da göz 

önünde bulundurmaktadır
2
. Vergi, devlete yapılan karşılıksız bir ödeme olduğundan, 

kişilerin ödedikleri vergi ölçüsünde kamu hizmetlerinden yararlanmayı talep etmeleri 

söz konusu değildir
3
. Diğer bir ifadeyle, kamu hizmetlerinden yararlanma ile ödenen 

vergi arasında doğrusal bir ilişki olmadığından, karşılıklılık gerekçesiyle ödenen 

vergilerin kişilere ayni veya nakdi olarak geri ödenmesi de söz konusu değildir
4
.  

Hiç şüphe yoktur ki devlet ile kişiler arasında mali bir ilişki kuran vergi, 

egemenlik gücüne dayanan ve anayasal sınırlar dâhilinde uygulama imkânı bulan bir 

mali yükümlülüktür
5
. Uygarlık tarihi boyunca yaşanan muhtelif sorunların temelinde 

yatan vergilendirme ilişkisi, devlet ve kişiler bakımından hukuki bir güvence sisteminin 

kurulmasını gerekli kılmıştır
6
. Zira vergi ödevinin kişilerin iradesine bırakılmadığı 

günümüzde, vergilerin gerektiğinde cebren tahsil edilmesi prensibi, tüm modern vergi 

sistemlerinde kabul görmüştür. Ancak vergilendirmede cebriliğin, keyfiyetten uzak ve 

hukuki nitelikte olması hayatiyet arz etmektedir. Yani devletin kişilerden vergiyi hangi 

usul ve esaslara göre tahsil edeceği hususu önceden hukuk kuralları ile açıkça 

                                                           
1
 Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku Temel İlkeler ve Kurumlar, (7. Baskı), Siyasal Kitabevi, Ankara 1995, 61; 

Ahmet Erol, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2008, 28. 
2
 Salim Ateş Oktar, Vergi Hukuku, (2. Baskı),Türkmen Kitabevi, İstanbul 2006, 12-17; Mustafa Erkan 

Üyümez, Yüksek Mahkemelerin Kararları Işığında Vergilemede Eşitlik İlkesi, Anadolu Üniversitesi 

Yayınları, Yayın No 2025, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Yayın No 214, Eskişehir 2010, 

36. 
3
 Osman Pehlivan, Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Derya Kitabevi, Trabzon 2001, 14. 

4
 Mehmet Kamil Mutluer, Vergi Özel Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Mayıs 

2007, 10.  
5
 Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve 

Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri, (9. Baskı), Gazi Kitabevi, Ankara 2009, 35; Akif Erginay, Vergi 

Hukuku: İlkeler, Vergi Tekniği Türk Vergi Sistemi, 10.Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 1982, 9.  
6
 Yavuz Atar, Vergi Hukuku, (5. Baskı), Mimoza Yayınları, Konya Ekim 2004, 3. 
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belirlenmelidir
7
. Hukuk devleti ilkesinin gereği olan bu durum, vergi hukukunda 

“verginin kanuniliği ilkesi” ile açıklanmaktadır. Verginin kanuniliği ilkesi, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası’nın 73 üncü maddesinde “…Vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” şeklinde hüküm altına 

alınmıştır
8
. Bu nedenle, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin ihdas edilmesi, 

değiştirilmesi ve kaldırılması işlemlerinin kanunla yapılması gerekmektedir. Diğer bir 

ifadeyle vergilendirme sürecinin, verginin taraflarının, vergiye ilişkin ödevlerin, vergi 

uyuşmazlıklarında izlenecek yolların ve vergilendirmeye ilişkin diğer tüm unsurların 

kanunla düzenlenmesi günümüzde hukuk devleti ilkesinin tartışma götürmeyen 

gerekleridir
9
. Ancak şu hususu unutmamak gerekir ki vergilendirme ruhunda, 

kanunlarla güçlendirilmiş bir yetkiyi ve astlık-üstlük ilişkisini zorunlu kılmaktadır. Bu 

bakımdan devletin toplum adına, kamusal mali araçları sağlaması ve hizmetleri sunması 

konusundaki hukuki ve fiili gücü anlamına gelen vergilendirme yetkisinde; devlet ile 

kişiler arasında hiyerarşik bir ilişki kurulmaktadır
10

.  

Günümüzde çok yönlü bir olgu olan ve farklı iktisadi, sosyal ve psikolojik etkileri 

olan vergiye karşı, vergi mükelleflerinin ve sorumlularının gösterecekleri tepkiler 

değişiklik gösterir. Kimi vergi borçluları ödemiş oldukları vergiyi vatandaşlık görevi 

olarak görürken, kimileri verginin karşılıksızlığı konusuna odaklanarak devlet açısından 

vergi kaybına neden olacak farklı eylemelere yönelmektedir. İkinci grupta yer alan vergi 

borçluları, bir suç olarak değerlendirilen vergi kaçaklığına tevessül etmeleri halinde ağır 

yaptırımlarla karşılaşacaklarının bilincinde olduklarından, daha az risk taşıyan bir 

yöntem olan kanunlardaki boşluklardan istifade etme yolunu tercih edebilmektedir. 

Özellikle bu tip vergi borçluları, özel hukuk müessese ve kavramlarını kullanmak 

suretiyle asıl ekonomik gerçeği gizleyip, kendileri açısından kazanç sağlarken devlet 

açısından gelir kaybına neden olurlar. Mali literatürde peçeleme sözleşmesi veya 

peçeleme işlemleri adıyla anılan bu tip vergi kaybına neden olacak eylem tarzının 

altında yatan gerçek amaç, vergi hukukuna özgü bir yorum yöntemi olan ekonomik 

yaklaşım ile ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında bu çalışmada 

                                                           
7
 Pehlivan, 15. 

8
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, (1982), T.C.Resmi Gazete, 17854, 20 Ekim 1982,  Mad. 73. 

9
 Pehlivan, 15. 

10
 Hasan Hüseyin Bayraklı, Vergi Hukukunun Temel İlkeleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını No:8, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını No:5, Afyon 1997, 27; Atar, 4. 
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peçeleme olgusu, teorik çerçeveyle çeşitli örnekler ışığında ele alınmıştır. Çalışmanın 

birinci bölümünde vergilendirme ve peçeleme işlemlerine yönelik teorik bilgi verilmiş, 

peçelemenin muvazaa ve kanuna karşı hile gibi özel hukuk kavramları ile 

karşılaştırması yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde güncel örnekler ışığında 

mükelleflerin peçelemeye dönük davranışları ele alınmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

VERGİ HUKUKUNDA PEÇELEME 

Vergi hukuku, vergi borcunun doğmasına ve ortadan kalkmasına ilişkin 

düzenlenmiş maddi ve şekli hukuk kurallarının tamamını kapsayan hukuk dalıdır
11

. Bir 

başka ifadeyle vergi hukuku; özel hukuk alanında kişiler arasında meydana gelen işlem, 

eylem ve sözleşmelerin doğurduğu ekonomik sonuçları anlamlandırarak vergiyi 

doğuran olay olarak kabul eden, vergi ilişkisini kuran ve bu ilişkinin tüm aşamalarını 

düzenleyen hukuk dalıdır
12

. Vergi hukuku kişilerle devlet arasındaki vergi ilişkisini 

konu edinir
13

. Vergi, devletin egemenlik gücünün temel göstergesi olduğu için vergi 

hukuku, kamu hukuku içerisinde yer alan özerk bir hukuk dalıdır
14

. Bu yönüyle kamu 

hukukunda geçerli olan astlık-üstlük ilişkisi vergi hukukunda da geçerlidir. Özerk bir 

hukuk dalı olan vergi hukuku, özel hukuk kavramlarından kendi kavram ve 

müesseselerine uyduğu sürece istifade etmekte ve gerektiğinde bunları değiştirerek 

kendi sistematiğine uyarlamaktadır
15

.  

Vergi hukukunun aksine, eşit hak ve yetkilere sahip kişiler arasındaki ilişkileri 

düzenleyen özel hukukta, irade özgürlüğü esastır ve astlık-üstlük ilişkisi yoktur
16

. Vergi 

hukuku ile özel hukuk arasındaki bu temel farklılığa rağmen özel hukuk ilişkileri ve 

kurumları vergilendirme işlemlerinin büyük kısmına temel teşkil eder
17

. Dolayısıyla 

vergi hukuku bir kamu hukuku dalı olmasına rağmen, özel hukuk kavram ve kurumları 

ile yakın ilişki içerisindedir. Çünkü vergiyi doğuran olay, çoğunlukla bir özel hukuk 

olgusudur
18

. Vergi hukukunda öncelikle vergi ilke ve kuralları uygulanır. Eğer belli bir 

konuda vergi hukuku özel bir düzenleme getirmiş ise bunlar öncelikle uygulanır. 

                                                           
11

 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, (22. Bası), Turhan Kitabevi, Ankara 

2013, 2. 
12

 Ahmet Bumin Doğrusöz, Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları Önlenmesi Yolları, Uludağ Üniversitesi 

İ.İ.B.F. Maliye Bölümü 19.Türkiye Maliye Sempozyumu, Yayın Hakkı: Uludağ Maliye Bölümü, 10-14 

Mayıs 2004, Belek, Antalya, 167. 
13

 Pehlivan, 14. 
14

 Erol, 30. 
15

 Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, Temel Kavramlar, İlkeler ve Kurumlar, (15. Baskı), Siyasal Kitabevi, 

Aralık 2003, 34. 
16

 Kırbaş, 34. 
17

 Nihal Saban, Vergi Hukuku, (4. Bası), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Yayın No:1698, Aralık 2006, 

İstanbul, 69. 
18

 Atar, 5. 
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Örneğin Vergi Usul Kanunu’nun 8 inci maddesine göre; vergi kanunlarıyla kabul edilen 

haller dışında mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi 

dairelerini bağlamaz. Aynı şekilde VUK’un 9 uncu maddesine göre; vergiyi doğuran 

olayın kanunlarla yasak edilmiş olması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. Yine VUK’un 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında;  “Mükellefiyet ve vergi 

sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir” hükmüne yer verilmek suretiyle vergi 

ehliyeti medeni hukukta tanımlanmış olan ehliyet şekillerinden farklı şekilde 

düzenlemiştir. Diğer bir ifadeyle mükellefiyet için fiil ehliyeti şart olmayıp hak ehliyeti 

yeterli görülmektedir. Buna karşın, özel hukuka atıfta bulunulan hallerde ve vergi 

kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ise özel hukukun kavram ve kurumları esas 

alınmaktadır. Örneğin, vergi hukuku kural olarak, özel hukukun ikametgâh, evlilik, mal 

rejimi, rüşt ve sözleşme gibi kavram ve kurumlarını benimsemiştir
19

.   

1.1. VERGİ HUKUKUNDA YORUM 

Soyut ve genel nitelikte olan hukuk kurallarının, gündelik yaşamadaki somut ve 

özel nitelikteki olaylara uygulanabilmesi için hangi anlama geldiklerinin net bir biçimde 

bilinmesi gerekmekte bu da beraberinde yorum konusunu gündeme getirmektedir. 

Hukuki yorumda; kanun koyucunun iradesinin saptanması ve bu iradeye göre kanun 

metninin gerçek anlamının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda hukukta 

yorum; kanun koyucunun iradesini yansıtan kanunların günün koşulları göz önüne 

alınarak değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir
20

. Vergi hukukunda yorum önemli bir 

yere sahiptir. Nitekim en iyi vergi vatandaş tarafından bilinen ve ödenebilen vergi 

olduğuna göre, geniş halk kitlelerini ilgilendiren ve devletle kişiler arasında borç-alacak 

ilişkisini düzenleyen vergi kanunlarının da net bir biçimde anlaşılması gerekmektedir
21

. 

Hukuki güvenlik ilkesi gereğince, gerek vergi idaresi gerekse vergi yargı organları 

tarafından yapılan yorum kanuni sınırlar içerisinde, gerçekçi ve isabetli olmalıdır
22

. 

Vergi kanunlarının yorumu çetin ve karmaşık bir iştir. Kavramların yorumunda kelime 

                                                           
19

 Atar, 6. 
20

 Akif Erginay, Vergi Hukuku İlkeler-Vergi Tekniği Türk Vergi Sistemi, (13. Baskı), Turhan Kitabevi, 

Ankara 1988, 51. 
21

 Mehmet Arslan, Vergi Hukuku, (7. Baskı), MKM Yayıncılık, Bursa Ocak 2011, 49. 
22

 Öncel, Kumrulu, Çağan, 2013, 22; Arslan, 49. 
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kadar kanun koyucunun amacı da önemlidir. Bu yönüyle yapılan yorumda kavramlar, 

günün olayları ile uyumlaştırılarak değerlendirilmelidir
23

.  

Vergi hukukunda yorum yapılırken, esas yöntem olarak vergi yasasının 

konuluşundaki amaç göz önünde tutulmalıdır. Vergi hukukunda egemen olan 

“ekonomik yaklaşım ilkesi” bu esasa dayanır
24

. VUK’un 3’üncü maddesinde yoruma 

ilişkin şu hükme yer verilmiştir;  

“Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde 

vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki 

yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır
25

.” 

Madde hükmü klasik hukuki yorum yöntemleri çerçevesinde değerlendirildiğinde; 

Türk vergi hukukunda deyimsel, tarihi, amaçsal ve sistematik yorum yöntemlerine yer 

verildiği görülmektedir
26

. Madde hükmünde geçen “….vergilemede vergiyi doğuran 

olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır…” ifadesi, amaçsal yorum 

yöntemi bağlamında esas ilkenin ekonomik yaklaşım olduğuna işaret etmektedir. Bu 

nedenle, vergi kanunlarının vergiye konu ettiği bir özel hukuk işlemini, olağan 

kullanımı dışında kullanarak onu vergilendirmeden kurtarma girişimi ekonomik 

yaklaşım ilkesi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Perdeleme veya peçeleme adıyla 

anılan bu tür eylem veya işlemler, ulaşılmak istenen amaç nedeniyle geçersiz sayılmakta 

ve vergiye tabi tutulmaktadır
27

.   

1.1.1. Ekonomik Yaklaşım İlkesi ve Vergi Hukukunda Ekonomik Yorum   

Vergi hukukunda işlem ve eylemlerin ekonomik içeriği, hukuki biçimden daha 

önemli olduğundan, bunların ekonomik yaklaşımla değerlendirilmesi son derece 

doğaldır
28

. Kanunun amacını esas alan ve vergi hukukuna özgü bir yorum yöntemi olan 

ekonomik yaklaşım; mükelleflerin yaptığı işlem ve sözleşmelerdeki hukuki biçimlerden 

                                                           
23

 Erginay, 1988, 56. 
24

 Selim Kaneti, Vergi Hukuku, (2. Bası), Filiz Kitabevi, İstanbul 1989, 46. 
25

 Vergi Usul Kanunu, (1961),  T.C. Resmi Gazete, 10703 – 10705, 10.01.1961, Mad. 3. 
26

 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, (29. Baskı), Seçkin Yayınevi, Ankara 2012, 46.  
27

 Özhan Uluatam, Vergi Hukuku Genel Esaslar ve Vergiler, Seçkin Yayınevi, Ekim 1995, Ankara, 83-

84. 
28

 Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, (5. Bası), Yetkin Yayınları, Ankara 2011, 71. 
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ayrı olarak, işlemlerin ekonomik nitelik ve içeriğini esas almaktadır. Bu yöntem 

sayesinde, mükellefler tarafından yapılan işlem ve sözleşmelerle ulaşılmak istenen 

ekonomik sonucun ne olduğunu tespit etmek mümkün olmaktadır. Aslında ekonomik 

yaklaşım bir üst kavram olarak, bünyesinde ekonomik irdeleme ve ekonomik yorum 

kavramlarını barındırmaktadır. Bu yönüyle ekonomik irdelemeyi ekonomik yaklaşımın 

ilk basamağı ve ekonomik yorumu da ikinci basamağı olarak değerlendirmek yanlış 

olmayacaktır
29

.  

Vergi hukukunda ekonomik irdeleme, vergiyi doğuran olayın ekonomik niteliğine 

ve işlerliğine göre belirlenip değerlendirilmesi; ekonomik yorum da vergiyi doğuran 

olaya uygulanacak hukuk kurallarının ekonomik gerçeklerin ve gereklerin gözetilerek 

saptanması işlemi olarak tanımlanabilir
30

. 

Şu hususu önemle belirtmek gerekir ki; ekonomik yaklaşım ilkesinin keyfi şekilde 

kullanılması hukuki güvenlik ilkesi ile örtüşmez. Dolayısıyla bu ilkenin, kanunun izin 

verdiği sınırlar içerisinde kullanılması gerekir
31

.   

VUK’un 3’üncü maddesinde yer alan “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve 

bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır….’ hükmü ile vergi hukukunda 

ekonomik yaklaşımın uygulanması öngörülmüştür. Vergilendirme genel olarak 

ekonomik olgularla ilgilendiği için söz konusu maddenin öngördüğü genel ilke, vergiyi 

doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyet ve niteliğinin esas alınması 

yani ekonomik yaklaşımın izlenmesidir. Dolayısıyla olguların gerçek içeriği ekonomik 

alanda aranmalıdır. Bu noktada iktisadi içerik ön plana çıkmaktadır. İşlemin gerçek 

niteliği belirlenirken onun görünüşü değil, görüntünün altına gizlenen gerçek ekonomik 

içerik araştırılmalıdır. Ekonomik yaklaşım ilkesi gereğince; ekonomik içerik dış 

görünüşten, hukuki biçimlerden ve işlemlerden daha önemlidir. Kanun koyucunun bu 

hükmü tesis etmesindeki ana amaç, peçeleme sözleşmeleriyle vergi kaçakçılığı 

yapılmasını ve vergi kayıplarını engellemektir
32

.  

                                                           
29

 Öncel, Kumrulu, Çağan, 2013, 24-25. 
30

 Öncel, Kumrulu, Çağan, 2013, 24-25. 
31

 Erdoğan Öner, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, (2. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Şubat 2013, 56. 
32

 Kaneti, 48; Şükrü Kızılot, Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Yaklaşım Yayıncılık, Ekim 

2009, Ankara, 46. 
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VUK’un 3’üncü maddesindeki hükme ilave olarak vergi mevzuatında, ekonomik 

yaklaşım ilkesini ikmal eder nitelikte açık bir hükme de yer verildiği görülmektedir. 

Nitekim Damga Vergisi Kanununun 4’üncü maddesinde yer alan; 

 “Bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılır ve 

buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur. Kâğıtların mahiyetlerinin tayininde şekli 

kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda 

üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılır.”  

hükmü yine ekonomik yaklaşım ilkesine işaret etmektedir. Örneğin, kefalet amacıyla 

yapılmış bir kefalet sözleşmesinin başlığında kira sözleşmesi yazılsa dahi, bu belgenin 

kefalet sözleşmesi olarak kabul edilmesi gerekir. Zira belgenin içeriğinden, kefalet 

sözleşmesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, söz konusu sözleşmeye ilişkin tarh ve 

tahakkuk ettirilecek vergi, kanunun kira için öngördüğü damga vergisi değil kefalet için 

öngördüğü damga vergisi olacaktır
33

.  

1.1.2. Ekonomik Yaklaşım İlkesinin Sınırı 

Ekonomik yaklaşım ilkesi; vergi yasaların yorumlanmasında, vergisel somut 

olayların nitelendirilmesinde ve ispat alanında söz konusu olmaktadır
34

. Bu ilke 

vasıtasıyla vergi idaresi ve yargı organları peçeleme fiilinin oluşup oluşmadığını tespit 

etme imkânına sahip olurlar. Peçeleme yapıldığına dair ispat yükü kural olarak idareye 

aittir. İdare, mükellefin işlem ve eyleminin doğrudan vergi kaçırmaya yönelik olduğunu 

yemin dışında her tür delille ispatlama imkânına sahiptir. Bu bakımdan ekonomik 

yaklaşım ilkesinin doğal bir sonucu olarak “Delil serbestliği” esasına göre vergilemeye 

ilişkin maddi olaylar; VUK’a tutulması ve düzenlenmesi gereken defter ve belgelerin 

yanı sıra her türlü delilin ispat aracı olarak kullanılması mümkündür. Buna ek olarak 

vergi yargısı da -re’sen araştırma ilkesi gereğince- tüm delilleri araştırma yetkisine 

sahiptir. Peçeleme fiilinin gerçekleştiği sonucuna varılabilmesi için sunulan delillere 

ilave olarak, özel hukuk kurum ve kavramlarının kötüye kullanılması suretiyle vergi 

                                                           
33

 Öncel, Kumrulu, Çağan, 2013, 25. 
34

 Kaneti, 47. 
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hukukunun emredici hükümlerinin bertaraf edilmiş olması şartının da gerçekleşmiş 

olması gerekir
35

.  

Türk Vergi Hukuku’nda, VUK’un 3 üncü maddesi ekonomik yaklaşım ilkesi ile 

birlikte delil ve ispat konularını da düzenlemiştir. Kanun koyucunun bu yönde bir 

düzenleme getirmesinin altında yatan amaç, mükellefin özel hukuk kurum ve 

kavramlarını kullanarak vergiyi doğuran olayın görünürdeki şeklini değiştirmek 

suretiyle vergisel yükümlülüklerin vergi kanunları dışında kalmasını engellemektir
36

. 

Anayasa’nın 73 üncü maddesi gereğince, herkes sahip olduğu mali güçleri 

ölçüsünde vergi ödemekle yükümlüdür. Vergilendirmede; mükelleflerin gelir, servet ve 

harcamadan oluşan mali güç göstergeleri ile vergi doğuran olay arasında kurulan bağ 

önem arz etmektedir. Ancak, kişilerin sahip olduğu gelir, servet ve harcama 

potansiyelleri kimi zaman doğrudan vergilendirmenin gerekçesi olamayabilir. Bu 

noktada mali gücü gösteren bu değerlerin vergi doğuran olaya konu olması ve özel 

hukuk işlem ve kurumlarıyla değerlendirilmesi gerekmektedir. Uygulamada 

mükelleflerin, özel hukuk kurumlarının ve sözleşme serbestîsi ilkesinin sağladığı 

imkânlardan faydalanarak, kimi zaman vergisel yükümlülükler dışında kalma çabası 

içerisinde olduğu görülmektedir. Bir başka ifadeyle, kimi mükellefler özel hukuk kurum 

ve kavramlarını kullanmak, ödeme güç göstergeleri ile vergi doğuran olay arasında 

bağın oluşmasını engellemek suretiyle mükellefiyetten kurtulmaya çalışmaktadır. İşte 

bu noktada ekonomik yaklaşım, mükelleflerin bu tür eylem ve davranışları sonucu 

sebep oldukları veya olacakları vergi kayıp ve kaçağının önüne geçebilmek için 

başvurulan bir yorum yöntemi olarak kendini göstermektedir. Bu yöntemle bir yandan 

vergi hukuku kuralları anlamlandırılmakta, bir yandan da vergiyi doğuran olay esas 

niteliği ile saptanmaktadır. Ancak ekonomik yaklaşım, anayasal kuralların ve yasal 

vergileme ilkelerinin dışına çıkılması amacıyla öngörülmüş bir yöntem değildir. Hukuki 

sınırlar içinde kalınarak kullanılan ve vergiyi doğuran olayın saptanmasında hukuki 

biçimlerin yanında işlemdeki ekonomik boyutun esas alınmasını öngörmektedir. Zira 

kamusal karakterli bir işlem olan vergilendirmede aksi bir durum vergilerin kanuniliği 

ilkesine aykırı olacaktır. Bu çerçevede vergi idaresi, tespit ettiği her hukuki ve iktisadi 

                                                           
35

 Öncel, Kumrulu, Çağan, 2013, 27; Uluatam, 85. 
36

 Öner, 56. 
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ilişkide, biçimle özün aynı olup olmadığını kontrol etmek ve vergilendirme işlemini de 

buna göre yapmak zorundadır. Ekonomik yaklaşım, karşılaşılan her somut olayda 

başvurulabilecek bir yöntem değildir. Nitekim soyut vergi kurallarında kullanılan özel 

hukuk kavramları şayet özel hukuktaki anlam ve içerikleriyle kullanılış ise ekonomik 

yaklaşıma başvurulamayacaktır. Örneğin, “evlenme” veya “boşanma” kavramlarının yer 

verildiği ve bunlara vergisel sonuçlar bağlandığı bir vergi kuralının uygulamasında, 

kavramların medeni hukuktaki anlamlarıyla ele alınıp değerlendirilmesi gerekir
37

.  

1.1.3. Kıyas Yasağı ve Ekonomik Yaklaşım 

Tıpkı ceza hukukunda olduğu gibi vergi hukukunda da kıyas yasağı vardır. 

Vergilerin kanuniliği ilkesi ve hukuki güvenlik ilkesi ile doğrudan ilgili olan kıyas 

yasağı ile yürütme ve yargı organı tarafından yeni vergisel yükümlülük ve 

sorumlulukların tesis edilmesinin önüne geçilmektedir. Diğer bir ifadeyle kıyas yasağı, 

vergilerin kanuniliği ve hukuk devleti ilkesinin doğal bir sonucudur. Bu çerçevede 

ekonomik yaklaşım ilkesi vergilendirme sürecinde karşılaşılan olaylara uygulanırken 

veya bu ilke gereğince vergiyi doğuran olayın ortaya çıkıp çıkmadığı tespit edilirken 

mutlaka kıyas yasağına riayet edilmesi gerekmektedir
38

.  

Vergi hukukunda kıyas yasağını, ekonomik yaklaşımın en önemli sınırı olarak 

kabul etmek gerekir. Ekonomik yaklaşıma konu olan bir ticari veya iktisadi olayda 

kıyas yoluna gidilmesi halinde; yasa koyucunun düzenlemediği bir alan olmasına karşın 

somut olay benzerliği nedeniyle bu olaya benzeyen başka bir olaya uygulanan hükmün 

uygulanma imkânı ortaya çıkmış olur. Bu da doğrudan kanunilik ilkesine aykırılık teşkil 

eder
39

.  

 

 

 

                                                           
37

 Yusuf Karakoç, Hasan Hüseyin Bayraklı, Mustafa Akkaya, Adnan Gerçek, Mustafa Erkan Üyümez, 

Editör: Recai Dönmez, Genel Vergi Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayını No 2499, Açıköğretim 

Fakültesi Yayını No 1470, Mayıs 2012, Eskişehir,  70-71. 
38

 Atar, 46. 
39

 Öncel, Kumrulu, Çağan, 2013, 30. 
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1.2. GENEL OLARAK PEÇELEME  

Mükelleflerce, özel hukuk kuralları ve sözleşmeleri çeşitli yöntemlerle verginin 

doğmasına engel olmak için kullanılmaktadır
40

. “Vergi hukukunda; vergi yükümlüleri 

ve sorumlularının özel hukuk biçimlerini ve kurumlarını kötüye kullanmak suretiyle 

vergi kaçırma amacı gütmeleri halinde bu amaca yönelen sözleşmelere peçeleme 

sözleşmesi ya da peçeleme işlemi adı verilmektedir
41

.” 

Vergi hukukuna özgü bir yorum yöntemi olan ekonomik yorum ile tespit 

edilebilen peçeleme, mükelleflerin vergiden kaçınma için izledikleri bir yol olarak 

görülmektedir. Mükellefler peçeleme ile vergi borcunun doğmasını engelleyerek, devlet 

aleyhine haksız kazanç kendi lehlerine de menfaat sağlamaktadır
42

. Peçelemede 

mükellef, şekil olarak hukukun dışına çıkmazken, gerçekleştirdiği eylem kanunun 

amacına aykırılık teşkil etmektedir. Bu durum işin özünü ihlal etmek olarak 

değerlendirilebilir
43

. Peçelemede, yapılan işleme yasal bir kılıf bulunarak, asıl 

hedeflenen ekonomik sonuca vergi yasalarının kapsamadığı bir yol izlenerek 

ulaşılmaktadır
44

. Peçelemenin tespit edilmesi durumunda, vergi idaresi ve yargısı 

organları görünüşteki sözleşmeyi değil, gerçek ekonomik durumu ve amaçlanan sonucu 

esas almaktadır
45

.  

1.2.1. Peçelemenin Unsurları 

Özel hukuk işlem ve kurumlarını kullanmak suretiyle devlet açısından vergi 

kaybına neden olan peçeleme işlem ve sözleşmelerinden bahsedilebilmesi için tesis 

edilen işlemin bünyesinde bir takım unsurları barındırması gerekmektedir. Peçelemenin 

unsuları olarak değerlendirebilecek bu hususları 4 alt başlık halinde ele alarak irdelemek 

mümkündür.  

 

                                                           
40

 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, (24. Bası), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, 129. 
41

 Atar, 42. 
42

 Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce, Adnan Gerçek, Vergi Hukuku, (2. Bası), Ekin Basın Yayın Dağıtım, 

Bursa 2011, 296; Mine Uzun, Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları: Peçeleme ve 

Muvazaalı İşlemler, Doktora Tezi, İstanbul 2008, 79. 
43

 Şenyüz, Yüce, Gerçek, 296-297. 
44

 Kaneti, 49. 
45

 Ali Kemal Balcıoğlu, Vergi Hukuku, Orjin Yayınevi, Ocak 2005, Ankara, 3. 
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1.2.1.1. Amaçsal Yorumun Uzantısı Olarak Ekonomik Yorum Yapılması 

Vergi hukukuna özgü bir yorum yöntemi olan ekonomik yorum, amaçsal 

yorumun doğal bir sonucudur. Mükellefler tarafından tesis edilen işlemlerin altında 

yatan ekonomik amacı ortaya çıkarabilmek ve bu yönde özel hukuk işlem ve 

kurumlarını kullanmak suretiyle peçeleme yapılıp yapılmadığı sonucuna varılabilmesi 

için söz konusu işlemlerin ekonomik anlam ve içeriğine bakmak gerekmektedir. Bu da 

ekonomik yorum ile mümkün olabilecektir. Sonuç olarak, özel hukuk açısından kabul 

edilebilir bir işlem, vergiyi kısmen veya tamamen ortadan kaldıracak ise o işlemin 

ekonomik yönü değerlendirmeye tabi tutulmalı ve hangi sonuca ulaşılıyorsa ona göre 

yorum yapılmalıdır
46

.  

1.2.1.2. Vergi Kanunlarının Vergiyi Doğuran Olayı Tanımlamış Olması 

Mükellefler tarafından yapılan her tür işlem ve sözleşmenin peçeleme kapsamında 

değerlendirilmesi elbette mümkün değildir. Bu bakımdan ekonomik yorum suretiyle 

mükellefler tarafından tesis edilen işlem ve sözleşmelerle peçeleme yapıldığı sonucuna 

varılabilmesi için, yoruma konu işlemin vergi kanunlarında tanımlanmış olan vergi 

doğuran olay kapsamına girmesi gerekmektedir
47

. Vergi doğuran olayların vergi 

kanunları ile düzenlenmesi tek başına yeterli olmayıp aynı zamanda mükelleflerin gelir, 

servet ve harcamadan oluşan mali güç göstergeleri ile vergi doğuran olay arasında bir 

bağ da kurulmalıdır.  

1.2.1.3. Hukuksal Kalıp ve Şekillerden Yararlanma İmkânının Mükellefler 

Tarafından Kötüye Kullanılmış Olması 

“Hedeflenen iktisadi sonuca ulaşmak için, hal ve şartlara göre, olağan ve doğal 

olarak başvurulması beklenmeyen bir hukuksal kalıp ve biçimden yararlanılmış olması, 

onun kötüye kullanıldığı anlamına gelmektedir
48

”.  

                                                           
46

 M. Kamil Mutluer, Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler, (3. Baskı), Turhan Kitabevi, Ankara 2011, 

45.  
47

 Mutluer, 2011, 46-47.  
48

 Kaneti, 50. 
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Mükellefler tarafından tesis edilen işlem ve sözleşmelerde peçelemenin 

varlığından söz edebilmek için veya peçeleme yapıldığı sonucuna varılabilmesi için 

hukuk tarafından sağlanmış olan kalıp ve şekillerin mükellefler tarafından kötüye 

kullanılmış olması gerekmektedir. Kötüye kullanmadan kast edilen ise verginin kısmen 

veya tamamen ödenmemesidir
49

.  

Aynı zamanda peçelemeden söz edebilmek için mükelleflerin serbestiyet ilkesinin 

hakim olduğu özel hukuk işlemine bağlamış olduğu ekonomik işlemlerin sonucuna 

bakılması gerekir. Nitekim peçelemede, özel hukuk işlemleri, ekonomik sonuçları için 

yapılmakta ve işlem sonucunda da mükellef, kendi lehine ekonomik bir fayda sağlamış 

olmaktadır
50

.  

1.2.1.4. Peçelemeye Sebep Olan İşlem veya Sözleşmenin, Özel Hukukun 

Benimsediği Bir İşlem veya Kuruma Dayanması 

Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesi 

veya hukuki durumun olgunlaşmasıyla doğar
51

. Diğer bir ifadeyle vergi; verginin 

konusu ile mükellef arasında kanunun aradığı şartların oluşması ve ilişkinin kurulması 

ile doğar
52

. VUK’un 3’üncü maddesinde geçen;  

“Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek 

mahiyeti esastır” 

hükmü gereğince vergiyi doğuran olayın değerlendirilmesinde esas alınması gereken 

yorum türü, ekonomik yaklaşım ilkesine uygun olmalıdır
53

. Yani vergi doğuran olay 

incelenirken, altında yatan ekonomik irade irdelenmelidir.  

Mükelleflerce gerçekleştirilen bir işlemin peçeleme olarak nitelendirilebilmesi 

için gerekli unsurlardan birisi, mükellefin özel hukukta yer alan bir kurumu kullanmış 

olması ya da özel hukuk alanında gerçek ya da tüzel kişilerce gerçekleştirilmesi 

mümkün olan bir işlemi yapmış olmasıdır. Mükellef tarafından yapılan işlem, özel 

                                                           
49

 Mutluer, 2011, 46-47.  
50

 Öncel, Kumrulu, Çağan, 2013, 28. 
51

 Vergi Usul Kanunun, Mad. 19. 
52

 Ateş Oktar, Vergi Hukuku, (8. Baskı), Türkmen Kitabevi, İstanbul 2012, 107. 
53

 Karakoç, 2011, 164-169. 
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hukuk kapsamında bulunan bir işlem olmalıdır. Ancak özel hukuk açısından geçerli 

sayılan bu işlem, peçelemeye sebebiyet vermişse veya bu amaçla kullanılmışsa, özel 

hukuktaki geçerliliği vergi hukukunu bağlamaz
54

.  

1.2.2. Peçelemenin Özellikleri 

Devlet açısından vergi güvenliğinin korunabilmesi ve modern vergilendirme 

ilkelerinin kâmilen vergi sistemi içerisinde yer alabilmesi için tespiti büyük önem arz 

eden peçelemenin, bir takım özellikleri bulunmaktadır. Söz konusu özellikleri, 

peçelemenin yaratacağı sonuçların farklı bir görünümü olarak da değerlendirmek 

mümkündür. Şu hususu önemle belirtmek gerekir ki; aşağıda sıralanmış olan 

peçelemeye ilişin özellikler, ilerleyen dönemlerde iktisadi ve ticari şartlardaki 

değişmeyle paralel olarak değişime uğrayacak ve hatta kimileri bir süre sonra önem ve 

niteliğini günü şartlarına bağlı olarak kaybedebilecektir.  

 Peçeleme, kanunun özünün ihlal edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Görünüşte 

kanunun lafzına uygun davranıyor görünen peçeleme sözleşmesinin taraflar aslında 

kanunun özünü ihlal etmek ve bu suretle de kanunun amacını ortadan kaldırmaktadır
55

.  

 Peçeleme, kanuna karşı hilenin bir çeşididir. Peçelemede, “vergilendirilmesi 

amaçlanan iktisadi sonuç, başka bir hukuksal kılıklandırma altında vergi dışı 

bırakılmak, yasa bu yoldan dolanılmak istenmektedir
56

.” 

 Peçeleme, objektif iyiniyet kuralına aykırıdır. Mükelleflerin bir takım hukuki 

biçimleri salt vergi yükümlülüğünden kurtulmak amacı için kullanmaları doğruluk ve 

güven ilkesine ters düşmektedir
57

.  

 Peçelemede, mükellefler vergilendirme bağlamında fayda sağlama amacını 

taşırlar. Peçeleme sonucunda mükellef lehine vergisel bakımdan bir fayda doğmaktadır. 

Temelde mükellefin bu yola başvurmasının altında yatan temel amaç, kendisini vergisel 

yükten kurtarmaktır
58

.  
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 Öncel, Kumrulu, Çağan, 2013, 28-29. 
55

 Öncel, Kumrulu, Çağan, 2013, 28. 
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 Kaneti, 49. 
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 Öncel, Kumrulu, Çağan, 2013, 28. 
58

 Şefik Taylan Akman, “Vergi Hukukunda Peçeleme Kavramının Hukuksal ve Sosyolojik Analizi”, 

Ankara Barosu Dergisi, Yıl 66, Sayı 3, Yaz 2008, 30. 
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 Vergi idaresi peçelemeyi tespit etmesi halinde, görünüşteki işleme itibar 

etmeden vergilendirmeye yönelik ilgili işlemi tesis eder. Vergi idaresi tarafından, 

ekonomik yaklaşım ilkesi gereğince işlem neticesinde mükellefçe arzu edilen neticedeki 

ekonomik gerçeklik saptanarak, hukuki biçime itibar edilmeksizin vergilendirme 

yapılmaktadır
59

.  

1.2.3. Peçeleme Benzeri Alanlar ve Kavramlar 

Vergi uygulamasında farklı örnekleriyle karşılaşılan peçeleme, verginin 

karşılıksız olması özelliği ile ilintili pek çok vergi direnç şekil ve kavramlarıyla 

benzerlik göstermektedir. Ancak bu tip kavramlar peçeleme ile benzerlik gösterse de 

peçeleme kavramının bunlardan ayrı nitelikte olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu bilgiler 

ışığında peçeleme benzeri alan ve alt kavramlarını ana hatları itibariyle ele almak, 

peçelemenin genel özelliklerini ve karakteristiğini anlamak bakımından faydalı 

olacaktır.  

1.2.3.1. Mükelleflerin Vergiye Karşı Direnmeleri 

Vergilendirme, bir taraftan mükelleflerin gelir ve servetlerinden azalışa neden 

olan diğer taraftan da kamu hizmetlerinin sunumu için devlet hazinesine kaynak girişi 

sağlayan idari bir faaliyettir. Bu noktada verginin karşılığının olmaması mükelleflerin 

vergi algısını olumsuz yönde etkilemekte ve üzerinde baskı (basınç) yaratmaktadır
60

. 

Söz konusu baskıya bağlı olarak; vergi grevi, verginin reddi, vergi planlaması, kayıt dışı 

ekonomi ve vergi cennetleri, vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma ve vergi inzivası gibi 

vergiye karşı direnme şekilleri ortaya çıkmaktadır
61

. Vergiye karşı ortaya çıkan direnme 

şekillerinin temelinde vergiye karşı olan hoşnutsuzluk yatmaktadır. Bunun neticesinde 

mükellefler yasalara aykırı olmayan; tüketimlerini azaltma, üretimden vazgeçme ve 

buna benzer birtakım davranışlarla vergiden kaçınmayı tercih edebilmektedirler. Bu 

davranışlar, mükellefler tarafından vergiye karşı oluşturulan pasif tepkilerdir Vergi 

kaçakçılığı gibi eylemler ise aktif nitelikli olup, kamu düzenine aykırılık teşkil 

                                                           
59

 Öncel, Kumrulu, Çağan, 2013, 29. 
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 İlhami Söyler, Mustafa Çolak, “Nasıl Bir Vergi Reformu?”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
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61
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etmektedir. Modern vergilendirme açısından vergi direncinin en aza indirilmesinde en 

etkili araç mükelleflerin vergiye karşı gönüllü uyumunu sağlamaktır
62

. 

a) Vergiye Karşı Uyumsuzluk ve Vergiye Gönüllü Uyum 

Vergi baskısının nihai sonucu olan vergiye karşı uyumsuzluk neticesinde, 

mükellefler aktif veya pasif tepkiler gösterebilmektedir. Bu çerçevede vergi kaçakçılığı, 

verginin reddi ve isyan mükelleflerin vergiye karşı aktif tepkileri; vergiden kaçınma, 

verginin yansıtılması, yatırımdan vazgeçme, tüketimi kısma, boş zamanı tercih etme 

davranışları da mükelleflerin vergiye karşı pasif tepkiler olarak değerlendirilebilir
63

. 

Vergiye karşı uyumsuzluğun karşıt kavramı olan vergiye gönüllü uyum 

noktasında, pek çok faktörün mükelleflerin davranışlarını etkilediği görülmektedir. 

Özellikle ülkelerin ekonomik gelişmişlik ve kalkınmışlık düzeyi, sosyokültürel yapıları, 

mükelleflerin gelir ve vergi bilinci düzeyleri, yürürlükteki vergi sistemi, vergi idaresinin 

etkinliği bu faktörlerin başını çekmektedir
64

. Bu bağlamda öncelikli olarak 

mükelleflerin, vergi kaçakçılığı ve vergilerin tarafsızlığı algıları da vergiye gönüllü 

uyumu doğrudan etkilemektedir. Nitekim toplumda yaygın vergi kaçakçılığı algısı vergi 

uyumunu negatif yönde etkilemektedir
65

.  

Vergiye gönüllü uyuma etki eden bir diğer faktör de milli gelir düzeyidir. Kişi 

başına milli gelirin azlığı nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde bireylerin, gelişmiş 

ülkelere kıyasla daha fazla yüke ve fedakârlığa katlandığı görülmektedir. Bu durum 

gelişmekte olan ülkelerde vergi uyumu noktasında sorunlara yol açmaktadır
66

. 

Vergi hakkındaki toplumsal kanaat ve inançlar demetini oluşturan vergi kültürü, 

bilinci ve ahlakı da vergiye gönüllü uyumu doğrudan etkilemektedir. Vergi kültürü, 

bünyesinde vergileme kültürünü ve vergi ödeme kültürünü barındırmaktadır. Her 

ülkenin tarihi, iktisadi, siyasi ve toplumsal yapısı kendine özgü vergileme kültürünün 
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 Abdulkerim Gök, “Vergi Direncinin Gelişimi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl 2007, 
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oluşmasını sağlamıştır. Aynı zamanda toplumun sosyolojik yapısı, dini, ahlaki, tarihsel 

değerleri de vergi ödeme kültürünün şekillenmesinde etkili olmuştur. Bu bağlamda 

vergi kültürü ile vergi uyumu arasında bir bağ olduğu gözden kaçmamalıdır
67

. Vergi 

bilinci kavramı ise mükelleflerin vergileme sonucunda katlandıkları yükümlülükler 

karşısındaki tavır ve davranışları ifade etmek için kullanılmaktadır. Vergi bilincinin 

oluşması ve yerleşmesi noktasında yasal düzenlemelerin ve idari düzenleyici işlemlerin 

anlaşılır ve açık olması,  mükellef haklarının korunduğu düzenlemelerin yapılması ve 

bu hakların devlet tarafından gözetiliyor olması mükellefler açısından önem arz 

etmektedir
68

. Aynı zamanda vergi bilincinin oluşmasına katkı sağlamak üzere, temel 

eğitimden başlayarak çocuk ve gençlere yönelik eğitici faaliyetlerin artırılması devletin 

bu konuda alacağı tedbirler arasında sayılabilir
69

. Vergi idaresinin öngördüğü dışsal 

yaptırımlar ve önlemlerle vergi uyumunu sağlaması tek başına mümkün değildir. 

Toplumda yerleşmiş bir vergi ahlakına ihtiyaç vardır ve bu vergi ahlakının idarenin 

mükellefe dönük caydırıcı yaptırımları ile birleşmesi gerekir
70

. Bu çerçevede vergiye 

gönüllü uyuma katkı sağlayan önemli bir kavram olan vergi ahlakını; mükelleflerin 

vergi kaçırma yoluna gitmeme, vergi borçlarını yasal süreleri içerisinde eksiksiz olarak 

ödeme ve vergi kaçırmaya yönelenlere karşı bağışlayıcı olmama davranışlarını ihtiva 

eden içsel bir özellik olarak değerlendirmek mümkündür
71

.  

b) Vergi Külfeti ve Göçü 

Karşılıksız bir ödeme olan vergi, mükellefin kullanılabilir gelirinde ve servetinde 

bir azalmaya neden olmakta ve bu da mükellefler tarafından bir külfet olarak 

algılanmaktadır
72

. Vergilerin mükellefler açısından külfet olarak görülmesi 

mükelleflerin vergi kayıp ve kaçağına yönelmesi için bir mazeret oluşturabilmektedir
73

.  
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Mükelleflerin ülke vatandaşlığından çıkmak suretiyle yüksek oranlı vergilerden 

kaçışını ifade eden vergi göçü, günümüzde sıklıkla karşılaşılan bir vergiden kaçınma 

yöntemi haline gelmiştir. Bu çerçevede mükellefler ikametgâhlarını veya 

vatandaşlıklarını salt vergiden kaçınmak gayesiyle değiştirmektedir. Her ne kadar vergi 

göçü yeni bir uygulama olmasa da özellikle son dönemde dünyaca ünlü pek çok aktör, 

işadamı ve zengin bu yola başvurarak vergisel yükümlülüklerden kaçınmıştır
74

. Fransız 

aktör Gerard Depardieu’nun Fransız vatandaşlığından çıkarak Rus vatandaşlığına 

geçmesi, bu konuda güncel sayılabilecek bir örnektir. Fransa’da yıllık geliri 1 milyon 

Avro ve üzerinde olan mükelleflere uygulanan % 75 gelir vergisi oranı Depardieu’nün, 

Fransa vatandaşlığından çıkmasına ve vergisel yükümlülüklerinden vergi göçü yoluyla 

çıkmasına neden olmuştur
75

. 

1.2.3.2. Kayıt dışılık ve Kayıt dışı Ekonomi 

Mükellefler, izledikleri çeşitli yol ve yöntemler ile kayıt dışı sahaya 

çıkabilmektedir
76

. Kayıt dışılığın temelinde, kâr maksimizasyonu amacı yatmaktadır. 

Bu bakımdan kayıt dışı alana yönelen kimi mükellefler, toplam maliyetler içerisinde 

önemli yere sahip olan, vergi ve sosyal güvenlik yüklerinden kurtulmak suretiyle kâr 

oranlarını artırmayı hedeflemektedir
77

. Ancak mükelleflerin kişisel çıkarları için 

güttükleri bu amaç, devlet açısından gelir kaybı, kamu hizmet sunumunda kalite düşüşü 

ve maliyet artışı ile sonuçlanmaktadır.  

Kayıt dışılık, kavramsal olarak kayıt dışı ekonomi kavramını akla getirmektedir. 

Diğer bir ifadeyle vergiye yönelik bir dirençten söz edilmek isteniyorsa elbette kayıt 

dışılığın ekonomik boyutunun doğrudan irdeleniyor olması gerekir. Görünmez 

ekonomi, kayıp ekonomi, gayri resmi ekonomi, gri ekonomi, beyan dışı ekonomi, gizli 

ekonomi, vergi dışı ekonomi, faturasız ekonomi, ikinci ekonomi gibi adlarla anılan 
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kayıt dışı ekonomi
78

, günümüz iktisadi yaşamının istenmeyen ve neredeyse zımnen 

kabul görmüş bir boyutunu oluşturmaktadır.  

Günümüz dünyasında, kayıt dışı ekonomi ile ülkelerin gelişmişlik düzeyleri 

arasında doğrudan bir bağlantı olduğu görülmektedir. Nitekim gelişmekte olan 

ülkelerde kayıtlı ekonomi yapı gelişmiş ülkelere kıyasla daha dar kalmaktadır
79

. 

Özellikle bu tip ülkelerde vergi sistemi içerisindeki dolaylı vergilerin ağırlığı, vergi 

oranlarının yüksekliği, vergi denetimlerinin yetersizliği, politik gerekçelerle kayıt 

dışılığa göz yumulması gibi pek çok iktisadi, mali ve sosyal faktör ve neden kayıt dışı 

ekonomiyi kaçınılmaz ve hatta cazip hale getirmektedir
80

. Gelişmekte olan ülkelerde 

görülen ve kayıt dışılığın altında yatan tüm bu nedenler aynı zamanda, kayıt dışılığın 

ana besleyici unsurlarını da oluşturmaktadır.  

Kayıt dışılık kendisiyle mücadele edilmesi gereken patolojik bir vakıadır. Kayıt 

dışılık ile mücadele edilirken vergi hukukuyla özel hukukunun ortak çalışma sahası olan 

özel hukuk işlem ve sözleşmeleri üzerinde durulmalıdır. Çünkü, vergilendirmede kayıt 

dışı alanın genişlemesine yol açan sebeplerin temelinde özel hukuk işlemleri 

yatmaktadır. Kural olarak özel hukuk işlem ve sözleşmelerinde serbestlik ilkesi geçerli 

olmakla birlikte, bu işlemler vasıtasıyla vergisel yükümlülüklerden kaçınılması ve vergi 

güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda bu yeni alan doğrudan vergi hukukunun 

çalışması sahası haline gelecektir
81

. 

Kayıt dışı ile mücadele edilirken vergi denetiminden etkin şekilde istifade 

edilmelidir. Haksız rekabeti önleme noktasında fonksiyonel bir öneme sahip olan vergi 

denetiminin asıl amacı vergi yükünün dağılımında adaleti sağlamaktır. Vergi 

denetimleri neticesinde kimi mükellefler tarafından beyan edilmeyen gelirler tespit 

edilerek, bir taraftan devlet açısından gelir kayıpları azaltılmakta diğer taraftan da doğru 

beyanda bulunan iyiniyetli mükelleflerin haksız rekabete uğramaları önlenmektedir. 

Aynı zamanda vergi denetim, sadece kayıtlı mükelleflerin beyanlarının doğru olup 

olmadıklarını araştırmaktan ibaret bir işlem değildir. Denetim ile vergiyi doğuran 
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olayların varlığı tespit edilmekte ve bu şekilde kayıt dışı kalan mükellefler de kayıt 

altına alınabilmektedir. Bu sayede beyan dışı bırakılmış olan kazançlar da 

vergilendirilebilmektedir
82

. VUK’ta öngörülmüş denetim vasıtalarının başında yoklama 

ve vergi incelemesi gelmektedir. Kayıt dışı kazanç getirici faaliyetlerin ve istihdamın 

tespitinde önem arz eden bir araştırma faaliyeti olan
83

 yoklamada; mükelleflerin ve 

mükellefiyetle ilgili maddi olayların, kayıtların ve konuların araştırılması ve tespit 

edilmesi amaçlanmaktadır
84

. Vergi incelemesinde ise ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanması amaçlanmaktadır
85

. Vergi 

incelemesine yetkili olanlar kanun tarafından tek tek sayılmış olup, bu kişiler inceleme 

faaliyetini yürütürken arama ve bilgi toplama imkânlarından yararlanma yetkisine 

sahiptir. Vergi incelemeye yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme 

raporları, aynı zamanda hukuki bir iddia metni niteliğindedir. Vergi inceleme raporları 

ile mükelleflerin beyan dışı bıraktıkları kazançlar tespit edilmektedir. Mükelleflerce 

beyan edilmeyen veya kayıt dışı bırakılan vergi, vergi inceleme raporlarına 

dayandırılarak vergi idaresi tarafından tarh, tahakkuk ve tahsil edilmektedir
86

.  

Türk Vergi Mevzuatında kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik getirilmiş muhtelif 

önlemlere yer vermek faydalı olacaktır. Bu noktada, ekonomik olay ile belge düzeni 

arasındaki uyumsuzluğun ortadan kaldırılması ve vergi kaçakçılığıyla mücadele 

edilmesi amacıyla getirilmiş olan VUK’un mükerrer 257’nci maddesi önem arz 

etmektedir
87

. Söz konusu madde ile Maliye Bakanlığına, mükelleflerin işlemleri ile 

ilgili tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince 

düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun 

kapsamını ve uygulamasına ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir
88

. Bu 

yetkiye dayanarak Maliye Bakanlığı tarafından, 320
89

, 323
90

, 324
91

 ve 332
92

 sıra 
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numaralı VUK Genel Tebliğleri düzenlenmiştir. Mükelleflere, kendi aralarında 

yapacakları ticari işlemlerde ve nihai tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak 

yapacakları 8.000 TL’yi aşan tahsilâtları ve ödemeleri banka, özel finans kurumu veya 

PTT aracılığıyla yapılması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu tebliğlere göre; mükellefler bu 

tahsilatları veya ödemeleri tevsik etmek zorundadırlar. Tevsik zorunluluğu getirilen 

miktar sınırı ilk tebliğde 5.000 TL sonraki tebliğler ile bu miktar 10.000 TL olmuş ve 

332 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile 8.000 TL olarak belirlenmiştir. 320 sıra 

numaralı VUK Genel Tebliği;  

“Tespit edilen tutarın üzerinde kalan işlemlerin tevsik zorunluluğundan kaçınmak 

amacıyla parçalara ayrılması kabul edilmeyecek, aynı günde aynı kişi veya kurumlarla 

yapılan işlemler tek bir ödeme veya tahsilat kabul edilecektir”  

hükmünü getirmiştir. Mükellef, belgeleme yani tevsik etme yükümlülüğünden 

kurtulmak için belirlenen miktarın üzerindeki ödemeleri veya tahsilâtları parçalara 

ayırırsa ve kısım kısım gerçekleştirirse bu durum peçelemeye örnek oluşturur. 

Tebliğdeki söz konusu hüküm ile bunun önü kapatılmıştır. Tebliğde yine, aynı günde 

aynı kişiler veya kurumlar ile yapılan işlemlerin tek bir ödeme veya tahsilat kabul 

edileceği hükmüne de yer verilmiştir.  

Maliye Bakanlığı ayrıca VUK’un mükerrer 257’nci maddesinden doğan yetkisini 

kullanarak; işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilât ve 

ödemelerinde banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin 

açıklamaların yer aldığı 268 sıra numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğini yayınlamıştır
93

. 

Böylelikle 500 TL ve üzerindeki konut kiralarının, iş yeri kiralarının tamamının banka 

ve posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu durum da kayıt 

dışılığı ve vergi kaçağını önlemede önemli bir düzenlemedir. 

Özellikle; temelde çalışma ve sosyal güvenlik, işçi ve işveren hakları ve ücret 

hakkı ile ilgili olmakla beraber vergi alanında da ortaya çıkabilecek kayıp ve kaçağı 

önleyici fonksiyonu bakımından, ücret ve benzeri ödemelerin bankalar aracılığı ile 
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ödeme zorunluluğunun getirilmiş olması da oldukça önemlidir. 4857 sayılı İş 

Kanununun 32’nci maddesinin ikinci fıkrası
94

, 5754 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un
95

 85’inci maddesi ile değiştirilerek;  

“Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk 

parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir”  

hükmü getirilmiştir. Hemen arkasından Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her 

Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
96

 yayımlanmak 

suretiyle ikincil mevzuat ile de ödemelerin banka aracılığı ile yapılacağı hüküm altına 

alınmıştır. 

1.2.3.3. Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçakçılığı 

Vergiden kaçınma, kişilerin kanunlardaki boşluklardan istifade etmek veya vergi 

doğuran olaya sebebiyet vermemek suretiyle vergi yükünden kısmen ve tamamen 

kurtulmasını ifade etmek amacıyla kullanılan bir kavramdır
97

. Bu durumda hukuka 

aykırılık söz konusu olmadığı için vergiden kaçınan kişiye bir ceza öngörülmemiştir. 

Vergiden kaçınma muhtelif şekillerde gerçekleşebilir. Bir tüketicinin KDV oranı yüksek 

olan bir ürünü satın almaktan vazgeçmesi; bir yatırımcının düşük vergili sektörlerde 

yatırım yapmayı tercih etmesi veya vergi muafiyet ve istisnalarının daha çok olduğu 

alanlarda yatırım yapması; mükellefin VUK’da yer alan amortisman ayırma 

usullerinden birisi olan azalan bakiyeler usulüyle amortisman ayırmayı tercih etmesi 

vergiden kaçınmaya örnek olarak verilebilir
98

. Ancak mükelleflerin vergiden kaçınmak 

ana amacıyla yani gerçek ekonomik amacı gizlemek suretiyle hukuka uygun 

sözleşmeler yapması halinde; bu sözleşmeler özel hukuk açısından hukuka uygun olsa 

da vergi hukuku açısından hukuki değildir. Bu tip bir durumda vergi idaresi söz konusu 
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sözleşmeye istinaden vergiyi doğuran olayı bulup vergilendirme işlemini 

yapabilecektir
99

. 

Toplumsal ilişkiler ancak kişilere nasıl davranmaları gerektiği konusunda yol 

gösterici olan bir takım kuralların varlığı ile sürdürülmektedir. Emredici nitelikteki 

hukuk kurallarının ihlal edilmesi halinde suç denilen sonuç ortaya çıkmaktadır. Suç 

teşkil eden fillerin önlenmek suretiyle toplumsal düzenin korunabilmesi için kanunlarda 

çeşitli cezai yaptırımlar öngörülmüştür
100

. Verilendirmede uyulması gereken kurallar ve 

kurallara aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak yaptırımlar vergi hukukunda da 

öngörülmüştür. Vergi ödememek amacıyla mükellefler tarafından gerçekleştirilen ve 

vergi kanunlarına aykırılık teşkil eden davranışlar vergi suçu olarak değerlendirilmiş ve 

VUK’ta düzenlenmiştir
101

. Bu vergi suçlarının bir kısmı -örneğin vergi ziyaı ve 

usulsüzlük kabahatleri- doğrudan vergi hukukunun çalışma sahasına girerken bir kısmı 

da -örneğin vergi kaçakçılığı, vergi mahremiyetini ihlâl ve mükellefin özel işlerini 

yapma suçları- vergi hukukunun yanında ceza hukukunun da çalışma sahasına 

girmektedir. Yalnızca VUK’ta düzenlenmiş olan vergi ziyaı ve usulsüzlük kabahatlerine 

uygulanacak yaptırımlar idari usullere göre saptanmakta ve idare tarafından 

uygulanmaktadır. Buna karşın VUK’ta öngörülen kaçakçılık suçları vergi hukuku ile 

birlikte ceza hukukunu da ilgilendirmektedir. Adli para cezası yanında hürriyeti 

bağlayıcı cezayı da gerektiren bu suçlarda asliye ceza mahkemeleri görevli ve 

yetkilidir
102

. Kanuna aykırı olan ve suç teşkil eden vergi kaçakçılığında mükellefler, 

kanunlara aykırı olarak vergi matrahını kısmen veya tamamen azaltma yoluna 

gitmektedirler
103

.   

Vergiden kaçınma ve vergi kaçırma eylemlerine mükelleflerin başvurma 

ihtimallerinin kolaylığı ya da zorluğu verginin yapısı ile doğrudan bağlantılıdır. Örneğin 

ücretler stopaj yoluyla vergilendirildiği için ücretten alınan vergilerde, kaçırma veya 

kaçınma ihtimali oldukça azalmaktadır. Buna karşın, ticari kazanç veya serbest meslek 

erbabı olan mükellefler, vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı hususunda daha fazla 
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imkâna sahiptirler
104

. Ancak türü ve niteliği her ne olursa olsun vergilerin mükelleflerin 

satın alma güçlerinde bir azalışa sebep olması nedeniyle mükelleflerin devlet açısından 

vergi kaybına neden olan vergiden kaçınma ve kaçakçılığı davranışlarına yöneldiği bir 

gerçektir. Özellikle ticari yaşamda maliyetlerini azaltmak ve rakip firmalara karşı 

rekabet avantajı sağlayabilmek amacıyla vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma 

yollarına gidildiği görülmektedir. Böylelikle vergi kaçıran veya vergiden kaçınan 

işletmeler, ödemedikleri vergi miktarı kadar rakip firmalara karşı bir avantaj 

sağlamaktadırlar. Bu durum devlet açısından gelir kaybı ile sonuçlanırken aynı zamanda 

serbest piyasa rekabetinin bozulmasına da neden olmaktadır
105

.  

Vergi kaybı olarak da değerlendirilebilecek olan vergi kaçakçılığı ve vergiden 

kaçınma sorunu, yalnızca devletlerin ulusal yasal düzenlemeleri ile üstesinden 

gelemeyeceği çok uluslu bir sorun haline de gelebilmektedir. Bu yönde ülkeler arasında 

ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapılmaktadır. Bu noktada vergi kaybı konusunda Avrupa 

Birliği’nin güncel çalışmaları dikkat çekmektedir. Birlik genelinde 1,3 Trilyon Avroya 

ulaşan vergi kaybını önlemeye yönelik AB Komisyonu’nun hazırladığı eylem planı 1 

Ocak 2013 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Eylem Planı; üye ülkelerin ulusal 

bazda vergi kaçakçılığına ilişkin daha sert tedbirler almaları, tek taraflı çözüm arayışları 

yerine ortak pazar içinde ortak çözüm formüllerinin geliştirilmesi, ülke uygulamalarında 

yeknesaklığın sağlanması, üye devletlerin AB yönergelerini uygulamada hızlı hareket 

etmesi gibi çözüm önerilerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu eylem planıyla üye 

ülkelerden vergi cennetleriyle ilgili sert tedbirler alınmak suretiyle bu nitelikteki 

yerlerin tespit edilip kara listeye almaları konusunda talepte bulunulmuştur. Buna 

ilaveten şirketlerin daha az vergi ödemesine neden olan yasal boşlukların giderilmesi 

için gerekli önlemlerin alınması tavsiyesinde de bulunulmuştur. Eylem Planı’na dâhil 

olan diğer önlemler ise Mükellef Kodu, AB Vergi Kimlik Numarası, AB Temel 

Direktiflerinin suiistimali önleme hükümleri çerçevesinde gözden geçirilmesi ve para 

akışını takip için genel ilkeler belirlenmesi konularını da içermiştir. Kabul edilen bu 

Eylem Planı’nın özellikle OECD ve G20 içinde yürütülmekte olan vergi kaybına ilişkin 

uluslararası tartışmalara güçlü bir AB desteği olarak katkı sağlayacağı da düşünülmüş 

ve Avrupa Komisyonu vergi kayıp ve kaçağıyla savaşmak için yeni aktif izleme araçları 
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ve skor tabelası oluşturmaya da karar vermiştir. Vergilendirmede İyi Yönetişim için 

kurulacak yeni bir Platformla, alınan tavsiye kararları doğrultusunda üye ülkelerin 

gerçekleştirecekleri uygulamaların izlenip raporlanacağı karara bağlanmıştır
106

. 

1.2.4. Verginin Toplumsal Yönü ve Peçeleme 

Vergi toplumsal düzenin tamamlayıcı bir parçası olduğu için bir ülkede 

vergilendirmenin toplumsal düzen ile bütünleşmesi gerekir. Kamusal düzenin sağlıklı 

işlemesi bakımından vergiye dair normların uygulanabilirliği ve işleyişi önem arz 

etmektedir. Vergilendirmeye yönelik getirilmiş olan kurallarla kişilere bir taraftan bazı 

şeyleri yapmaları diğer taraftan da bazı şeyleri de yapmamaları emredilmektedir. 

Mükelleflerin kazanç bildirim usulleri, defter tutma-saklama-ibraz yükümlülükleri, 

takip edilmesi gereken muhasebe usulleri, verginin zamanında ve eksiksiz ödenmesi, 

bildirim yükümlülüklerinin zamanından yerine getirilmesi, tutulması zorunlu olan 

defterlerin tutulması, fatura ve benzeri belgelerin kullanılma mecburiyeti gibi birçok 

husus kurallara bağlanmıştır. Bu kuralların bir kısmı yasaklayıcı niteliktedir. Örneğin 

tutulması ve düzenlenmesi zorunlu olan defter ve belgelerde tahrifat yapılması veya bu 

defter ve belgelerin yok edilmesi, muhasebe ilkelerine aykırı kayıt tutulması, Maliye 

Bakanlığı ile anlaşması olmayan matbaalarca basılmış olan defter ve belgelerin 

kullanılması gibi bir takım eylemlerin hem adli para cezası hem de hürriyeti bağlayıcı 

ceza ile cezalandırılacağı VUK’ta hüküm altına alınmıştır
107

.  

Vergilendirme ilişkisinin tarafları devlet ve mükelleflerdir. Bu ilişkide alacaklı 

konumda olan ise devlettir. Mükellefler için vergi, anayasal ve toplumsal bir 

görevdir
108

. Demokratik düzenin vazgeçilmez bir parçası olan vergi mükellefi,  söz 

konusu düzenin etkin şekilde işleyebilmesi için vergilendirme ilişkisinde bir taraftan 

çeşitli haklarla donatılırken bir taraftan da yerine getirmesi gereken bir takım ödevlerle 

yükümlü tutulmuştur
109

. Bireyler gerçek hayatta ekonomik faydalarını en üst seviyeye 

çıkarmak arzusunda olduklarından vergi ödemeyi bir külfet olarak algılamakta ve 

vergiye karşı çeşitli tepkiler vermektedirler. Bu durum bireyin kişisel tatminine dayalı 
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rasyonel bakışı ile yorumlandığında bu anlaşılabilir bir tepkidir. Ancak bireylerin 

birlikteliği sonucu meydana gelen toplum için bu durum rasyonel değildir. Bireylerin 

rasyonel ancak sadece kendiler lehine çıkar sağlayan bu tepkileri toplum için faydalı 

olmayacak ve hatta yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. Bu bakımdan konuya tüm toplum 

açısından bakıldığında, verginin ödenmemesi için geliştirilen bu tepkiler irrasyonel bir 

hal alacaktır. Bunun içindir ki, toplumun bu tepkiyi olumlu veya olumsuz yönde 

değiştirmesi mümkündür
110

. 

Kişisel ve ahlaki değerler toplumsal kurallar ile etkileşim içerisinde olduğundan; 

vergilendirmede, toplumsallık ve toplumsal normlar son derece önemlidir. Bireyler, 

içerisinde yer aldıkları toplumsal kural ve değerler ile bütünleşmek ve bunları 

içselleştirmek suretiyle toplumsal bir kimlik kazanabilirler. Bireylerin, toplumsal 

normları içselleştirme seviyeleri, hukuki olduğu kadar toplumsal bir ilişki sayılan 

vergilendirme ilişkisini de doğrudan etkilemektedir. Vergi ahlakı ve vergi uyumu gibi 

toplumsallık arz eden olguların gelişmişliği bu ilişkiden etkilenmektedir. Toplumsal bir 

değer halinde getirilmiş olan vergi ahlakının, vergiyi herhangi bir eksikliğe uğratmadan 

düzenli bir şekilde ödemenin bir vazife olduğu inancının ve bilincinin mükelleflerde 

yerleşmesi noktasında son derece önemli bir yeri vardır. ‘Vergilendirilmiş kazanç 

kutsaldır’ algısının yerleştiği bir toplumda, mükelleflerin vergiye bakış açısı ile vergi 

kaçıranların veya peçeleme yapmak suretiyle vergi kaybına neden olan kişilerin takdir 

gördüğü ve övgü aldığı bir toplumda mükelleflerin vergi algı düzeyleri ve nihayetinde 

de vergi ahlakları elbette aynı olmayacaktır. Toplumu oluşturan bireylerin ve sosyal 

grupların bütününün vergiye aynı bakış açısı ile bakması zor olsa da burada önemli olan 

vergiye dair müspet değerlendirmelerin vicdani ve bireysel ahlaktan toplumsal ahlaka 

dönüşmüş olması ve hatta bir takım yazılı olmayan toplumsal kurallara dönüşmüş 

olmasıdır. Bu durumda vergi ödemekle yükümlü vatandaşlar vergi ödememek için bir 

takım hukuki boşluklardan yararlanarak ya da hukuku dolanmak suretiyle peçeleme 

yaparak toplumdan övgü alamayacaklar, aksine toplumun baskısını üzerlerinde 

hissedeceklerdir
111

.  
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Toplum, yazılı olmayan kuralların uygulanmasında devlete yardımcı olur. Toplum 

tarafından kabul görmeyen ve onay verilmeyen bir davranışı gerçekleştiren bireyler, 

birtakım toplumsal tepkiler ile karşılaşırlar. Vergi ödevi, devlete karşı bir görev olmakla 

birlikte aynı zaman da topluma karşı da yerine getirilmesi gereken bir ödevdir. Bu 

nedenle vergisel ödevlerini yerine getirmeyen kişi ve gruplar üzerinde toplumsal baskı 

kurulması ve hatta bunların toplumdan dışlanmaları, toplumun gösterdiği önemli 

reflekslerdir
112

. 

1.2.5. Vergilendirme İlkeleri ve Peçeleme İlişkisi 

Bir vergi sisteminin gelişiminde ve değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler olan 

ve olandan çok olması gerekenle ilgilenen vergileme ilkeleri; zaman içerisinde iktisadi, 

siyasi ve sosyal pek çok nedene bağlı olarak değişerek gelişmiştir
113

. Günümüz itibarı 

ile vergileme ilkeleri dendiğinde ilk akla adalet, genellik, eşitlik, hukuki güvenlik ve 

kanunilik ilkeleri gelmektedir. Söz konusu vergileme ilkeleri adaletli ve etkin bir vergi 

sisteminin kurulmasının garantörü olduğundan, peçeleme gibi devlet açısından vergi 

kaybına neden olacak davranışların değerlendirilip tanımlanmasında büyük bir öneme 

sahiptir.  

1.2.5.1. Vergilendirmede Genellik İlkesi ve Peçeleme 

Genellik ilkesi, bir toplumda yaşayan herkesin mali gücüyle orantılı olarak 

mükellef olmasını gerektirmektedir
114

. Bu bakımdan, sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin 

herkesin vergi karşısında eşit olması ve vergi yüküne ortak olması gerekir. Bu 

çerçevede bir ülkede bulunan yerli ve yabancı herkes vergi ödemek zorundadır. Bu 

çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 73 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, 

“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle 

yükümlüdür” denmek suretiyle vergilemede genellik ilkesi anayasal güvence altına 

alınmıştır
115

.  Peçeleme yapmak suretiyle vergi kaybına neden olmak, vergide genellik 
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ilkesini de ihlâl etmek anlamına gelmektedir. Her şeyden evvel, peçelemede mükellefin 

amacı, vergisel anlamda kendisine bir çıkar sağlamaktır. Mükellefin kendi lehine 

sağladığı bu avantajı meşru bir hakka dayanmamaktadır. Diğer bir ifadeyle özü 

itibariyle hukuki olmayan bir yolla ve hakkın kötüye kullanılması suretiyle bu faydayı 

sağlamaktadır. Mükellefin faydasını ve karını maksimize etmek amacıyla kendi lehine 

sağladığı bu avantaj vergide genellik ilkesinin de ihlal edilmesi sonucunu 

doğurmaktadır
116

. 

1.2.5.2. Vergilendirmede Eşitlik İlkesi ve Peçeleme 

Vergilemede eşitlik ilkesi, toplumdaki kişilerin iktisadi güçleriyle orantılı olarak 

vergi yüküne katılmaları anlamına gelmektedir
117

. Buna göre vergilendirmede eşitlik 

ilkesi; mali gücü aynı durumda olanların eşit ve aynı, farklı durumda olanların farklı 

vergi ödemelerini gerekli kılar
118

. Buna karşın yasa koyucu iktisadi, siyasi ve sosyal bir 

takım nedenlerle eşitlik ilkesine istisnalar getirebilir
119

. 

Peçeleme yapmak suretiyle veya başka yollarla aynı durumdaki iki kişiden birinin 

vergi kaçırması, diğerinin vergisini ödemesi, eşitlik ilkesinin en tipik bir ihlalidir. 

Vergilendirmede eşitlik ilkesi bazen fiili durumlar nedeniyle bozulmaktadır. Burada 

devreye ekonomik yaklaşım girmektedir
120

. Mükellefler tarafından peçeleme işlemleri 

ile kayba uğratılmak istenen verginin, vergi idaresince tespit edilip tahakkuk ettirilmesi, 

aynı mali güce sahip kişilerin aynı işlemler dolayısı ile aynı vergi yüküne muhatap 

kılınmalarını sağlamakta ve bu sayede vergilemede eşitlik ilkesi güçlendirilmiş 

olmaktadır
121

.  
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Vergi hukukunda ekonomik yaklaşım, vergilendirmede eşitliği sağlamada çok 

önemli bir müessesedir. Çünkü ekonomik yaklaşım ile herkesin sahip olduğu mali güce 

göre vergilendirilmesi mümkün olmaktadır. Ekonomik yaklaşım ile mükelleflerin, bir 

takım özel hukuk işlemleriyle mali güce göre vergilendirme mekanizmasını işlemez 

hâle getirilmesinin önüne geçilmekte ve aynı mali güce sahip olanların aynı biçimde 

vergilendirilmesi gerçekleştirilmektedir
122

.  

1.2.5.3. Vergilendirmede Adalet İlkesi ve Peçeleme 

Vergilendirmede adalet kavramı, vergi adaletinin kişiden kişiye, toplumdan 

topluma farklılık göstermesi nedeniyle, yüzyıllardan beri tartışılmaktadır. Her ne kadar 

vergilemede mutlak adaletin sağlanması mümkün olmasa da vergilerin kişiler arasında 

dağıtımında adaletin sağlanması her zaman ana amaç olmuştur. Bu yönde kimi zaman 

ödeme gücü, kimi zaman mükellefin şahsi durumu, kimi zaman da gelirin kaynağı 

hususları dikkate alınmak suretiyle vergi adaleti tesis edilmeye çalışılmıştır
123

. 

Vergilendirmede adaletin sağlanmasında ödeme gücü yaklaşımı önem arz etmektedir. 

Ekonomik ve sosyal bakımdan farklılık gösteren bireylerin farklı oranlarda 

vergilendirilmesi ve ekonomik ve sosyal düzeyleri aynı olan bireylerin de aynı 

oranlarda vergilendirilmesi, vergilendirmede adalet ilkesinin gereğidir. Benzer şekilde 

vergi muafiyeti ve vergi istisnası benzeri birtakım uygulamaların kanunda öngörülmüş 

bulunması da vergilendirmede adalet ilkesine hizmet etmektedir. Kişilerin gelir, servet 

ve harcama düzeyleri ile belirlenen ödeme gücü oranında vergiye tabi olması da adalet 

ilkesinin gereğidir
124

. Peçeleme yapmak suretiyle vergi kaybına neden olunması, 

mükellefçe sahip olunan ödeme gücü nispetinde verginin ödenmemesi, vergilendirmede 

adalet ilkesine ters düşmektedir. Çünkü bu durum, adil ve dengeli olmayan bir vergi 

dağılımına sebep olmaktadır. 

1.2.5.4. Vergilendirmede Hukuki Güvenlik İlkesi ve Peçeleme 

Hukuk güvenliği ilkesi, herkesin bağlı olduğu hukuk kurallarını önceden bilmesi 

ve buna göre kararlarını düzenlemesi anlamına gelir ve devletin kendi koyduğu 
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kurallara uymasını gerekli kılar. Vergi hukuku açısından özel bir öneme sahip olan 

hukuki güvenlik ilkesi; vergilendirmenin belirli olması, kıyas yasağı ve vergi 

kanunlarının geriye yürümemesi ilkelerini bünyesinde barındırmaktadır. 

Vergilendirmede bu ilkenin sağlanması ile gelecek hakkında güven içerisinde olan 

bireyler açısından vergilemede keyfilikten söz edilemeyecektir
125

. “Hukuki güvenlik 

ilkesi, vergi hukuku açısından çok özel bir anlam ifade eder. Zira bu ilke sayesinde, 

vergi yükümlülerinin hak ve özgürlük alanlarına devletin vergilendirme aracılığıyla 

yaptığı müdahaleleri önceden öngörmeleri, tutum ve davranışlarını buna göre 

ayarlamaları sağlanır
126

”. Mükellefin peçeleme yapıp yapmadığının tespitinde en 

önemli rolü oynayan ekonomik yaklaşım ilkesinin keyfi olarak
127

 veya vergilemede 

ekonomik boyutun dikkate alınması adına sınırsız bir şekilde kullanılması ise hukuki 

güvenlik ilkesi ile çelişir
128

. 

1.2.5.5. Vergilendirmede Kanunilik İlkesi ve Peçeleme 

Vergilerin kanuniliği ilkesi, keyfi uygulamaları engelleyecek temel kuralların 

yasalarda yer alması amacını gütmektedir. Vergilerin kanuniliği ilkesinden 

bahsedilebilmesi için öncelikli olarak vergi kanunlarına ihtiyaç vardır. Devamında ise 

kanunla konulmuş vergilerin tahsil edilmesi ve devletin de vergiyi zorla alabilme 

yetkisiyle donatılmış olması gerekir
129

. Bu çerçevede Anayasa’nın 73’üncü maddesinin 

üçüncü fıkrasında;  

“Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, 

değiştirilir veya kaldırılır”  

hükmüyle vergilerin kanuniliği ilkesi anayasal güvence altına alınmıştır. Bu bağlamda 

Türkiye’de vergilerin gerek konulması, gerek değiştirilmesi gerekse yürürlükten 

kaldırılması kanunla yapılabilmektedir.  
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Vergilendirme kanunilik ilkesi esas olduğuna göre, yorum yapılırken öncelikli 

olarak konuyla ilgili yasal düzenlemeler göz önüne alınmalı ve bu yasal sınırlar 

içerisinde kalınmalıdır. Kıyas, hukuk yaratma, boşluk doldurma gibi yollara 

gidilmemelidir. Buna ek olarak vergi hukukunda irade özgürlüğü olmadığından 

kanunlarda belirtilen istisnalar dışında sözleşme yapmak mümkün değildir. Bu bilgiler 

ışığında vergi hukukunda kanunilik ilkesini zedelememek için öncelikli olarak lafzi 

yorum yapılmalı, lafzi yorumun yeterli olmadığı durumlarda tarihi ve sistematik yorum 

yöntemlerine başvurulmalıdır. Tüm bu yorum yöntemlerine ulaşılmak istenen sonuç, 

kanunun amacını ortaya çıkarmaktır. Bu nokta da karşımıza ekonomik yorumun da 

içerisinde yer aldığı ve peçelemenin ortaya çıkarılmasında amiral gemi olan amaçsal 

yorum ön plana çıkmaktadır. Yapılacak amaçsal yorumla, sürekli gelişen yaşam 

içerisinde kanunların ulaşmak istediği amacı her daim tesis etme hedeflenmektedir
130

. 

1.2.6. Peçelemenin Özel Hukuk Kavramları ile Karşılaştırması 

Peçeleme sözleşmesinde tarafların, kanunun özünü ihlal etmekle birlikte, 

yaptıkları işlem hukuka uygun bir görünmekte ancak yapılan sözleşme ile aslında 

kanunun gerçek amacından sapılmaktadır
131

. Mükelleflerin özel hukuk yapı ve 

biçimlerini kötüye kullanıp kullanmadıklarının doğru bir şekilde tespit 

edilebilmelerinde, her iki hukuk dalını ilgilendiren düzenleme ve uygulamaların 

karşılaştırmalı olarak ele alınması önem arz etmektedir
132

. 

Peçeleme, özel hukuktaki bazı kurumlarla benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda 

özel hukuktaki kanuna karşı hile ve objektif iyi niyet kurallarına aykırılık kurumları ile 

peçeleme benzeşmektedir. Peçeleme ile ortaya çıkan sonuç veya mükellefin varmak 

istediği amaç objektif iyi niyet ilkesine de ters düşmektedir. Ayrıca peçeleme, borçlar 

hukukundaki muvazaa kavramı ile de benzerlik göstermektedir. Muvazaa ile 

peçelemenin ayrıştığı noktalar da vardır. Muvazaada taraflar, gerçek iradeleri ile beyan 

ettikleri iradeleri arasında kasıtlı bir uygunsuzluk meydana getirmektedir. Taraflar 

bakımından gizlenen bir işlemin söz konusu olduğu muvazaa durumlarında, bu gizlenen 

işlem hukuki bakımdan geçerlidir. Örneğin; mükellefler, bazen tahakkuk edecek tapu 
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harç miktarının daha düşük tutarda çıkmasını sağlamak için, gayrimenkulün satış 

fiyatını gerçek bedelden daha düşük göstermektedirler. Bu durum bir muvazaadır. 

Gayrimenkulün gerçek bedelinin vergi idaresince tespit edilmesi durumunda ise 

taraflarca gizlenmiş olan tutar vergilendirilmektedir. Muvazaada taraflarca gizlenen 

gerçek tutar hukuki bakımdan geçerlidir. Peçeleme sözleşmelerinde ortaya çıkan işlem 

veya tarafların yaptığı sözleşme, özel hukuk bakımından geçerlidir. Ancak özel hukuk 

bakımından işlem hukuka uygun olsa da mükelleflerin gerçek niyeti, hukuku dolanmak 

suretiyle vergi yükünden kurtulmak olduğu için, vergi hukuku bakımından bu 

sözleşmeler ekonomik yorum vasıtasıyla değerlendirilmekte ve vergiyi doğuran olayın 

mahiyeti saptanmakta ve ekonomik hayatın ilkeleri göz önünde bulundurularak tespit 

edilen gerçek değer üzerinden vergilendirme yapılmaktadır
133

. 

1.2.6.1. Muvazaa 

Üçüncü kişileri aldatmak için yapılan muvazaalı işlemi bünyesinde; görünürde 

işlem, görünürdeki işlemin taraflar arasında bağlayıcı olmadığını belirleyen bir muvazaa 

anlaşması ve tarafların gerçek iradelerine uygun ayrı bir gizli işlem barındıran bir özel 

hukuk kurumudur
134

. 

Muvazaa ile tarafların, gizli bir işlem yapmaksızın görünüşte bir işlem yapmış 

olmaları mümkündür. Gizli bir işlemin söz konusu olmadığı muvazaalarda, vergi 

hukuku bakımından vergiyi doğuran bir olay gerçekleşmiş sayılmaz. Oysa muvazaalı 

işlem ile görünüşteki işlemin altında gizli bir işlem saklanmışsa, bu işlem de 

beraberinde iktisadi sonuçların doğmasına neden olmuşsa bu durum vergi hukuku 

açısından önem arz etmektedir. Vergi hukuku için burada önem taşıyan husus, taraflarca 

saklanan gizli işlemdir. Dolayısıyla vergi idaresi gizli işlemi esas alarak vergilendirme 

yapacaktır. Örneğin, taraflarca bir bağış sözleşmesi yapmak, vergi hukuku bakımından 

veraset ve intikal vergisinin konusuna girer ve yapılan bağış ile veraset ve intikal 

vergisinin tahakkuk ettirilmesi gerekir. Ancak bazı mükellefler bağış sözleşmesini, 

ölünceye kadar bakma sözleşmesi altında gizleyerek, ivazlı bir sözleşmeymiş gibi 

göstermektedirler. Danıştay 7. Dairesinin 1987 tarih ve 164/2 sayılı kararı ile hısımlık 
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bağı nedeniyle yardım görevi bulunan kişilerin kendi aralarında yapacakları ölünceye 

kadar bakma sözleşmelerinin, ivazsız bir sözleşme sayılmasına ve bu sözleşmeye 

dayanarak intikal ettirilen taşınmazın veraset ve intikal vergisine konu olması 

gerektiğine hükmetmiştir. Benzer şekilde Danıştay 7. Dairesi, 07.06.1985 tarihli ve 

2539/1354 sayılı kararı ile miras bırakanın, sağlığında veraset ve intikal vergisi 

ödememek için maliki bulunduğu taşınmazı, intifa hakkı kendisinde kalmak koşuluyla, 

çocukları adına tapuda tescil ettirmesini muvazaa olarak değerlendirmiştir. İktisadi ve 

eylemli sonuçları gerçekleşen bu işlem, veraset ve intikal vergisinin konusuna 

girmektedir. Dolayısıyla Danıştay kararına göre bu işlemin vergilendirilmesi gerekir
135

.  

1.2.6.2. Muvazaa ve Peçeleme 

Muvazaa ile peçeleme benzerlik göstermektedir. Ancak muvazaa ve peçeleme 

birbirlerinden farklı iki kavramdır
136

. Şöyle ki peçeleme işleminde görünüşteki işlem ve 

gizli işlem olmak üzere, iki işlem yoktur. Tek bir işlem söz konusudur ve bu işlem 

görünüşteki şekliyle taraflarca istenmiştir. Ayrıca bu işlem özel hukuk açısından 

geçerlidir. Mükellefler vergiden kaçınmak amacıyla peçeleme işlemi vasıtasıyla vergi 

yasasını dolanmaktadırlar. Mükellefler, asıl ekonomik sonuçlarını istedikleri işlemi, 

özel hukuka uygun olarak yapılmış bu peçeleme sözleşmelerinin altına gizlemektedir. 

Gizli işlem, vergi yasalarının doğrudan doğruya vergilendirdiği işlemdir. Yani vergi 

yasaları doğrudan uygulanarak, gizli işlemle ilgili vergilendirme yapılır. Örneğin tapu 

harcından kaçınmak için resmi senette, kararlaştırılan gerçek satış bedelinden daha 

düşük bir miktarın gösterilmesi peçeleme işleminden daha ziyade, muvazaalı bir işlem 

olarak görülmelidir. Zira görünen işlemin altında saklanan gizli bir işlem vardır. 

Vergilendirme ise saklanan işleme dayanarak yapılmalıdır
137

.  

Muvazaa, bir sözleşmede tarafların iradeleri ile beyanları arasında bilerek ve 

isteyerek meydana getirilen uyumsuzluktur. İki tür muvazaa söz konusudur. Mutlak 

muvazaada taraflar görünürde bir sözleşme yapmakla birlikte, bu sözleşmenin gerçekte 

bir hüküm ifade etmemesi konusunda anlaşmaktadır. Nisbi muvazaada ise görünürde 

var olan bir sözleşmenin yanında, ayrıca gerçek iradeleri yansıtan gizli bir sözleşme 
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vardır. Taraflar gerçek iradeleri yansıtan gizli sözleşmenin hüküm doğuracağı 

konusunda anlaşmışlarsa nisbi muvazaa söz konusu olmaktadır. Peçeleme işlemlerinde 

ise özel hukuka ait bir takım işlemler vasıta kılınmak suretiyle vergi kanunları 

dolanılmaktadır. Yani mükellefçe yapılan özel hukuk işlemi bilerek ve istenerek tercih 

edilmektedir. Bununla hedeflenen amaç, normal şartlarda vergiye tabi olan bir işlemin 

özel hukuk işlemi ile vergi dışı kalmasını sağlamaktır. Aslında peçelemede, görünüşteki 

işlem mükellefin tabi olacağı gerçek işlemin bizzat kendisidir. Çünkü peçelemede iki 

ayrı işlem değil tek bir işlem vardır. Ancak bu tek işlem ile kanun hükümleri 

dolanılmakta ve bu suretle vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları iktisadi amaca 

vergisiz ulaşma niyeti gerçekleştirilmektedir. Vergi hukuku, özel hukuk işlemi ile 

peçelenen gerçek iradenin ortaya çıkarılması ve bu doğrultuda vergilendirilmesi ile 

ilgilenmektedir. Peçelemeden söz edilebilmesi için, mükelleflerin elde etmek istedikleri 

iktisadi sonuca ulaşmak için olağan durumlarda başvurulması gerekenden farklı 

birtakım hukuksal biçimlerden yararlanmış olması ve aynı zamanda yararlanılan bu özel 

hukuk biçimlerinin de kötüye kullanmış olması gerekmektedir. Kötüye kullanmanın 

ölçüsü açısından, VUK 3’üncü madde hükmü önemlidir. Bu hüküm ile vergi hukukunda 

vergilendirmeye dayanak olan işlem ve eylemlerin, hayatın normal akışına uygun olarak 

geliştiği ve aynı zamanda iktisadi, ticari ve teknik gereklere göre bu işlem ve eylemlerin 

şekillendiği karine olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle; iktisadi, ticari ve teknik 

icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal olmayan bir durumun 

mükelleflerce izlenmiş olması halinde, bu durum mükellefin normal şartlarda tahakkuk 

edecek olandan daha az bir vergi borcu doğmasını sağlamışsa, yapılan işlemde kötüye 

kullanma ihtimali artmaktadır. Çünkü aynı iktisadi sonuca götüren iki işlem arasından 

vergisel avantajı haricinde başka makul bir sebebi olmamasına rağmen mükellef, 

iktisadi ve ticari hayatın olağan akışına aykırı, zor ve karmaşık bir işlemi tercih etmişse, 

bu durum, özel hukuk işlemlerinin vergi yasalarını dolanma maksadıyla kötüye 

kullanıldığı bir peçeleme işleminin varlığına işaret etmektedir
138

.  
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1.2.6.3. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı 

Medeni Kanunun ‘Dürüst Davranma’ başlıklı 2’inci maddesi;  

“Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük 

kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni 

korumaz.” 

hükmüyle hakkın kötüye kullanılmasının hukuk düzeni tarafından korumayacağına 

işaret etmektedir
139

.  

Özel hukuktaki sözleşme özgürlüğü ve şekil serbestîsi, kişilere hukuksal 

tasarruflarda bulunurken diledikleri biçimleri seçme imkânını tanımaktadır. Bu ilke, 

vergi mükelleflerinin vergilendirmenin dayanağı olan işlemlerde de diledikleri biçimi 

seçmelerini sağlamaktadır. Ne var ki özel hukukta dahi hakkın sınırsız şekilde 

kullanılması değildir. Dürüstlük kurallarına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde bir hakkın 

kullanımı ancak hukuka uygun olmalıdır. Vergilendirme alanında kötüye kullanmadan 

söz edebilmek için 1982 Anayasasının ‘Vergi Ödevi’ başlıklı 73 üncü maddesinde 

sayılan ilkelerin ihlal edilmiş olması gerekir. Vergi mükellefi, kısmen veya tamamen 

vergi ödememek için, sahip olduğu hakları kullandığı çeşitli hukuksal biçimlerle 

vergilendirme alanı dışına taşımayı amaçlıyorsa hakkın kötüye kullanımından söz 

edilecektir. Mükellef, mülkiyet hakkına sığınarak geliri üzerinde dilediği şekilde 

tasarruf imkânına sahip olduğunu ve çeşitli hukuksal kalıplardan yararlanarak vergi 

ödememe imkânı oluşturup, hukuka aykırı davranmadığını iddia edemez. Böyle bir 

iddia karşısında vergi mükellefinin hakkını kötüye kullandığını tespit edecek kurum 

vergi idaresidir
140

.  
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1.2.6.4. Hakkın Kötüye Kullanılması ve Peçeleme 

“Vergi yükümlülükleri ve sorumluları özel hukuk biçimlerini ve kurumlarını 

olağan kullanımları dışında kötüye kullanarak vergi kaçırma amacı güdüyorlarsa bu 

amaca yönelen sözleşmelere peçeleme sözleşmesi adı verilir
141

.”  

Objektif iyi niyet kurallarına aykırılık müesseselerinin birçok özelliği, vergi 

hukukunda peçelemede de görülmektedir. Özel hukuk şekil ve kurallarının kullanılarak 

vergiden kaçınılması, hakkın kötüye kullanılması yasağını da kapsayan objektif iyi niyet 

ilkesine ters düşmektedir
142

.  

Vergi hukuku mevzuatında, hakkın kötüye kullanılması konusu açıkça 

düzenlenmemiştir. Ancak  hakkın kötüye kullanımını engellemeye dönük düzenlemeler, 

bütün modern hukuk düzenlerinde yer almaktadır. Hakkın kötüye kullanımı, vergi 

hukukunda, mükellefin makul bir sebep olmaksızın, normal ekonomik ilkelere ve 

teamüllere uymaması durumlarında daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu durumda 

mükellefin çoğu zaman hedefi vergiden kaçınmaktır. Vergilendirme hakkını elinde 

bulunduran devlet, tüm etkenleri ve iktisadi yaşamın unsurlarını da göz önünde 

bulundurarak, hukuki takdir yoluyla vergilendirme yapmaktadır. Bu şekilde mükellefin 

vergiden kaçışının önüne geçilmiş olunmaktadır
143

.  

1.2.6.5.  Kanuna Karşı Hile 

“Kanuna karşı hilede taraflar, muvazaadan farklı olarak yaptıkları (görünürdeki) 

sözleşmenin kendilerini de bağlayacağında anlaşmışlardır. Ancak, emredici bir kuralı 

etkisiz kılma amacına yönelik olduğu için, sözleşme yasalar uyarınca geçersizdir
144

.”  

Kanuna karşı hile, kanunla getirilen hükümlerin bir çeşit ihlalidir ve hukuka 

aykırıdır. Benzer yanlara sahip özel hukuk müesseseleri olmaları nedeniyle kanuna karşı 

hile kavramı ile muvazaa kavramı karıştırılabilmektedir. Muvazaada tarafların niyetleri 

ve beyanları arasında bilerek ve istenerek sağlanan bir uyumsuzluk söz konusudur. 
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Çünkü muvazaalı işlemlerde gerçek niyet saklanmak istenmektedir. Oysa kanuna karşı 

hilede hem yapılan işlem hem de istenen ve amaçlanan niyet gizlenmemektedir. Kanuna 

karşı hile de kanunun emredici hükümlerine aykırı bir durum veya amaca, kanunla 

yasaklanmamış yollardan ulaşılmak istenmektedir
145

.  

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay çeşitli kararlarında, kanuna karşı hileyi; özetle 

kanunun emredici hükümleri ile yasaklanan bir amaca ulaşmak amacıyla emredici 

kanun hükümleri ile yasaklanmamış olan yollardan ulaşılması şeklinde tanımlamıştır. 

Kanuna karşı hileden söz edebilmek için var olması gereken ilk unsur hukuki olayın 

değiştirilmesidir. Yani kanunun yasakladığı bir sonuca ulaşmak için olayın 

değiştirilmesi, başka bir şekle sokulması gerekir. Diğer unsur ise yasaklanan sonuca 

ulaşmaktır. Gerçekten kişi için sonuç çok önemlidir. Sonuç, kanunlarla yasaklanmış 

olan sonuçtur. Kişi salt kanuna karşı hile yapmak amacında değildir ve sonuca ulaşmak 

istemektedir. Örneğin; toplu iş sözleşmesi hakkından mahrum bırakmak amacıyla asıl 

işverenin, bir kısım işçileri ile doğrudan iş akdi yapmayarak araya bir taşeron 

koymasının, kanuna karşı hile sayılacağı Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 03.11.1995 

Tarih ve 1995/920 sayılı kararı ile tescillenmiştir.  Yargıtay; söz konusu davada davacı 

olan işçilerin davalı olan işverene ait işyerinde sürekli işlerde ve uzun süreden beri 

çalışmakta olduğu, buna rağmen hizmet sözleşmesinin asıl işverenle değil, taşeronla 

yapılmış olduğu, ancak yapılan sözleşmelerde işçinin işini kesintisiz devam ettirmesine 

rağmen taşeron olarak görünen kişinin değiştiği ve işyerinin çalışma düzeni ile ilgili 

talimatların asıl işveren tarafından verildiği tespitinde bulunmuştur. Yargıtay bu 

durumun işçinin asgari ücretle çalıştırılmasını sağlamak için ve işçinin toplu iş 

sözleşmesinden yararlanmasını engellemek için taşeron olarak görünen kişi arasında 

yapılan sözleşmelerin kanuna karşı hile olarak kabul etmiştir
146

.  
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1.2.6.6.  Kanuna Karşı Hile ve Peçeleme 

Vergi hukukunda kanuna karşı hile açıkça düzenlenmemiş bir alan olduğundan, 

teoriden çok uygulamada karşılaşılan bir kavramdır. Vergi kanunlarının yasakladığı bir 

amaca ulaşmak için, mükelleflerce ilgili kanun hükmünün bertaraf edilerek başka yollar 

sınanması suretiyle gösterilen tepkiler, kanuna karşı hile kapsamında 

değerlendirilmelidir
147

. Esasen kanuna karşı hile ile peçeleme, unsurları bakımından 

örtüşmektedir. Çünkü peçeleme işlemi ile gerçekte vergi kanunlarına göre vergi konusu 

olan bir işlem ya da sözleşme, vergi konusu olmayan ya da daha az vergiye tabi olan 

işlem ya da sözleşmeler kullanılarak gizlenmek istenmektedir. Kanuna karşı hile ile 

farklılık alana özgü olarak geliştirilen kavramlarda söz konusudur
148

. Buradan hareketle 

peçelemenin kanuna karşı hilenin bir türü olduğunu söylemek mümkündür
149

. Kanuna 

karşı hilede meydana getirilen hukuki işlem geçersizdir. Peçelemede de ortaya çıkan 

iktisadi sonuç, vergi idaresi bakımından veri olarak kabul edilmekte ve görünürdeki 

işlem veri olarak kabul edilmemektedir
150

.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

PEÇELEME SÖZLEŞMELERİ 

“Vergi yükümlüleri özel hukukun şekillerini ve kurumlarını kullanarak vergi 

kaçırma amacı güdüyorlarsa bu amaca yönelen sözleşmelere peçeleme sözleşmesi adı 

verilir. Bu sözleşmeler, özel hukuk yönünden geçerli sayılsalar da vergi hukuku 

yönünden geçersizdir. Örneğin bir tacir eşini işletmede görevli olarak gösterip ona 

yüksek bir maaş ödüyorsa eşi ile yaptığı sözleşme gelir vergisinin matrahını düşürmek 

amacına yöneldiği için peçeleme sözleşmesi olarak geçersizdir
151

.”  

Peçeleme sözleşmesinin söz konusu olduğu durumlarda, vergi idaresi ve yargısı 

organları vergilendirmede görünüşteki sözleşmeyi değil, sözleşmenin altında yatan 

gerçek ekonomik durumu göz önüne alır. Örneğin Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 

ivazsız servet transferlerini vergilendirir. Bu yasa her tür bağışın belirli bir miktarı 

veraset ve intikal verisinden istisna edilmiştir. 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan 46 seri numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel 

Tebliğinde söz konusu istisna haddi 2015 yılı için 3.711 TL olarak tespit edilmiştir. Bu 

çerçevede, örneğin bir annenin oğluna 11.133 TL bağışta bulunması halinde, bağış 

yapılan tutarın 3.711 TL’lik kısmı veraset ve intikal vergisinden istisna olup arta kalan 

7.422 TL kısmı vergiye tabi tutulacaktır. Buna karşın annenin vergi borcunu bertaraf 

etmek amacıyla, her biri 3.711 TL’lik üç ayrı bağış yapması halinde, bu durum yasanın 

emredici hükmüne ters bir düşmüş olacaktır. Zira bağışta bulunanın, vergiden kaçınmak 

için bu yolu izlemesi bir peçeleme işlemi ve bu yönde yapmış olduğu sözleşme de 

peçeleme sözleşmesi olarak değerlendirilecektir. Yapılacak değerlendirmede dikkat 

edilmesi gereken husus, bağışlayanın vergi kaçırma niyetiyle hareket edip etmediğinin 

doğru tespit edilmesidir. Zira örnekte annenin, yaptığı bağışı üç yıl gibi geniş bir zaman 

dilimine yayması halinde, bir vergi dışı bırakma niyetinden bahsedilemeyecektir. Oysa 

yapılan üç ayrı bağış çok kısa bir döneme örneğin on gün içine yayılmışsa, asıl niyetin 
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vergi borcundan kurtulmak olduğu çok açıkça anlaşılacaktır. Bu nedenle on güne 

yayılan bağışlama işleminde peçelemeden bahsetmek mümkündür
152

.   

Vergi yasalarında peçeleme sözleşmesi açık bir şekilde düzenlenmemiş olmasına 

rağmen, belli sözleşmelerin peçeleme sözleşmesi olarak kullanılabileceğinden hareketle, 

peçeleme amacıyla yapılan sözleşmelerin geçersiz sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Buna en tipik örnek, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin ve 

transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılan örtülü kazançların gider olarak matrahtan 

indirilmesine izin verilmeyeceğine dair Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi 

hükmüdür. Söz konusu madde hükmüne göre; kurumların, ortaklardan veya ortaklarla 

ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede 

kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz 

sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye 

sayılmaktadır. Öz sermayenin üç katını aşan borçlanmalar için ödenen faizler şirket 

tarafından kurumlar vergisi matrahından indirilemeyecektir. Ayrıca şirketler kimi 

zaman çeşitli yollar izleyerek örtülü kazanç dağıtımına da gidebilmektedir. Kurumlar 

Vergisi Kanunu bu konuda hakkında 13’üncü maddesinde açıklayıcı bir hüküm 

barındırmaktadır. Buna göre şirketler, ilişkili bulundukları gerçek ya da tüzel 

kişilerle
153

, emsallere uygunluk ilkesine
154

 aykırı olarak belirledikleri bedel veya fiyatlar 

üzerinden mal veya hizmet alımı ya da satımında bulunurlarsa, bu kazançlar kanun 

gereği, tamamen ya da kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış 

sayılmaktadır. Örneğin; A Limited Şirketi, ortağı B’nin emsal kira bedeli 1.000 TL olan 

bir apartman dairesini 50.000 TL kira ile tutarsa bu sözleşme kanun hükmü gereği 1.000 

TL üzerinden yapılmış sayılmalıdır. Zira emsallere aykırılık bariz bir şekilde 
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 İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya 
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154

 Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan 

fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele 

uygun olmasını ifade eder (Kurumlar Vergisi Kanunu, Mad. 13(3)).  

 



41 
 

görülmektedir. Yani, kanun fazladan ödenen 49.000 TL’lik tutarı, üzerinden vergi 

kesintisi yapılması gereken dağıtılmış kâr payı olarak değerlendirmektedir. Ayrıca 

bahsedilen mal ve hizmet alım satımının kapsamı geniş tutulmuştur. Alım satım dışında; 

imalat veya inşaat işlemleri, kiralama veya kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması 

ve verilmesi gibi işlemlerde bu kapsamda değerlendirilmektedir. Örtülü sermayede de, 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında da yapılan sözleşmeler birer 

peçeleme sözleşmeleridir. Bu sözleşmelerde ispat yükü mükellef veya vergi 

sorumlusundadır
155

. Çünkü vergi hukukunda vergiyi doğuran olayların iktisadi ve ticari 

teamüllere uygun olarak olağan akış içinde geliştikleri karine olarak kabul edilir
156

.  

2.1.  PEÇELEME SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KLASİK ÖRNEK 

OLAYLAR 

Birinci bölümde detaylı olarak ele alındığı üzere, gerek peçeleme işlemleri 

gerekse peçeleme sözleşmeleri günümüz ekonomik şartlarında bir anda ortaya çıkmış ve 

geçici karakterli vergiden kaçınma yöntemleri değildir. Ekonomik koşullar, gerek ticari 

gerekse teknik boyutta değişikliğe uğrayıp çeşitlendikçe, peçeleme konusu ve örnekleri 

de farklı formlarda karşımıza çıkabilmektedir. Bu yönüyle peçeleme sözleşmelerinin, 

tipik olarak da değerlendirilebilecek olan, klasik (geleneksel) örneklerine öncelikli 

olarak değinmek faydalı olacaktır. Klasik örneklerin öncelikli olarak ele alınıyor 

olmasında güdülen temel amaç, vergiden kaçınma olgusunun önemli bir ayağını 

oluşturan peçeleme sözleşme ve işlemlerinin ekonomik yönünü tüm boyutları ile ortaya 

koymaktır.  

2.1.1. Bağışlama İşlemi ve Sözleşmesi Yapılması Suretiyle Peçeleme  

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80’inci maddesine göre, ivazsız yani 

karşılıksız olarak iktisap edilenler hariç olmak üzere, bir takım mal ve hakların beş yıl 

içinde elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançları vergiye tabi tutulmaktadır. 

Verginin konusu ise değer artış kazancıdır. Madde hükmünde, GVK’nın 70’inci 

maddesine atıfta bulunulmak suretiyle, mal veya hakların beş yıl içinde elden 

çıkarılmasından doğan kazançlar için vergilendirme yapılacağı belirtilmiştir. Beş yıllık 
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süre, vergilendirme açısından sınır teşkil etmektedir. Yani beş yıl elde tutulduktan sonra 

elden çıkarılan mal veya haklar açısından değer artış kazancı söz konusu olmamaktadır. 

Ayrıca kanun hükmünden, değer artışının hesaplanmayacağı diğer bir durum da ivazsız 

olarak iktisap edilen mal veya hakların elden çıkarılması durumunda vergiye tabi 

olmayacağı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle GVK’nın söz konusu madde hükmüne 

göre, ivazsız olarak iktisap edilen bir gayrimenkulün elden çıkarılmasında, değer artışı 

hesaplanmamaktadır. 

Örneğin; X kişisi 4 ay önce 60.000 TL’ye aldığı arsayı, bir inşaat şirketine 

500.000 TL’ye satmak istemektedir. Alım ile satım arasında 460.000 TL’lik bir değer 

artış kazancı doğmuştur. Ancak X kişisi, arsadaki bu değer artışı kazancı gelir vergisine 

tabi olduğundan, bu vergiyi ödememek için arsayı oğlu Y’ye bağışlamış ve bu bağıştan 

sonra inşaat şirketine satmasını sağlamıştır. Y, satmış olduğu arsaya ilişkin tahsil etmiş 

olduğu bedelin tamamını X’e teslim etmiştir.  

 GVK’nın değer artış kazancı ile ilgili hükmünden yararlanmak amacıyla X kişisi, 

arsayı öncelikli olarak oğlu Y’ye bağışlamış ve böylelikle oğlu Y açısından ivazsız elde 

edilme şartı gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Y kişisi, arsayı ivazsız elde etmiş olduğu için 

bu arsayı elden çıkarması durumunda GVK’ya tabi bir değer artışı kazancı söz konusu 

olmayacaktır. Bütün bu işlemler gerçek niyetin ve ekonomik amacın peçelenmesinden 

başka bir şey değildir. Vergi hukukunda işlemlerin şekli değil, mahiyeti esas 

alınmaktadır. Vergi hukukunun temel ilkelerinden ekonomik yaklaşım ilkesi gereğince, 

yapılan işlemin şekline değil, gerçek ekonomik sonucuna göre bir değerlendirme 

yapılması gerekmektedir. Örnek olayda X kişisinin gerçek ekonomik amacı, oğlu Y’ye 

arsa bağışlamak değildir. Gerçek hedeflenen amaç, arsayı doğrudan satması durumunda 

ortaya çıkacak olan değer artışına ilişkin gelir vergisinden kaçınmaktır. Nitekim Y kişisi 

de satış karşılığında elde etmiş olduğu bedelin tamamını babası X’e teslime etmek 

suretiyle işlemdeki gerçek amacı ortaya koymuştur. X kişisinin oğlu olan Y kişisine 

arsayı bağışlaması durumunda yapmış olduğu sözleşmenin, peçeleme sözleşmesi olarak 

nitelendirilmesi gerekmektedir. Çünkü çok açık bir şekilde özel hukukun izin verdiği 

bağışlama işlemi gelir vergisinden kaçınmak amacıyla kullanılmıştır. Bu yönüyle söz 

konusu bağışlama işlemine yönelik yapılan sözleşme, peçeleme sözleşmesi olarak 

nitelendirilmeli ve vergilendirilmelidir. Vergilendirmenin de peçeleme işlemine 



43 
 

başvurulmamış olması durumunda ortaya çıkacak değer artışının matrah olarak esas 

alınması suretiyle yapılması gerekmektedir. Yani X kişisine, ortaya çıkan değer artışına 

isabet eden gelir vergisi tarhiyatı yapılmalıdır. Bununla birlikte devlet hazinesinin kayba 

uğratılmış olmasından dolayı kayba uğratılan verginin bir katı tutarında VUK gereğince 

vergi ziyaı cezası da kesilmelidir. Aslında arsanın Y kişisine bağışlanması durumunda 

da vergiyi doğuran olay ortaya çıkmaktadır. Ancak bu bağıştan dolayı gelir vergisi 

değil, veraset ve intikal vergisi yükümlülüğü doğmaktadır. Mükellef açısından 

bakıldığında veraset ve intikal vergisinin oranı gelir vergisinden daha düşüktür. Ayrıca 

veraset ve intikal vergisinde çocuğa yapılan bir bağış söz konusu olduğu için kanuni bir 

takım indirim imkânları
157

 ve verginin 3 yıl içinde 6 eşit taksitte ödenme durumları 

birlikte değerlendirildiğinde, her durumda gelir vergisinden çok daha düşük bir miktar 

ortaya çıkmaktadır. Mükellefe bağıştan dolayı veraset ve intikal vergisi tahakkuk 

ettirilmesi, ekonomik yaklaşım gereği mükellefin gerçek amacının irdelenmesine ve bu 

irdeleme neticesinde yapılan işlemin peçeleme olarak tespit edilmesine engel teşkil 

etmemektedir
158

.  

2.1.2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Yapılması Suretiyle Peçeleme 

Uygulamada peçelemeye yönelik karşılaşılan bir diğer tipik durum da evli kişiler 

arasında gerçekleştirilen ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile taşınmazların 

devredilmesi yoludur.  

Örneğin; Bay X eşine Tarabya’daki iki katlı villasını Bayan Y’ye karşılık esasına 

göre ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile devretmiştir. Öncelikli olarak şu hususu 

belirtmek gerekir ki bu evli çiftin yaptığı sözleşme bir özel hukuk açısından geçerli ve 

her iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. Sözleşmenin esası, taraflardan birinin 

bir edim ya da menfaat karşılığında karşı tarafa ölünceye kadar bakma borcu altına 

girmesidir. Örnekte Bayan Y, Bay X’e ölünceye kadar bakma yükümü altına 

girmektedir. Kural olarak vergi hukukunda, gayrimenkullerin devrinde bir karşılık 

yoksa bu durumda söz konusu devir işlemi veraset ve intikal vergisinin konusuna 
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girecek ve veraset ve intikal vergisi doğacaktır. Buna karşın karşılıklı yani ivazlı bir 

devir söz konusu ise diğer bir ifadeyle karşılıklı iki tarafa borç yükleyen kazanımlar söz 

konusu ise zaten veraset ve intikal vergisi söz konusu olmayacaktır. Örnekteki sözleşme 

şekil olarak değerlendirildiğinde, gayrimenkulün sözleşme ile eşler arasında temliki, bir 

karşılığa yani bakma vaadine dayandığı için bu işlem veraset ve intikal vergisinin 

konusuna girmez ve dolayısıyla verginin doğması da düşünülemez. Ancak; Türk 

Medeni Kanunu hükümleri göz önünde bulundurulduğunda evli çiftlerin birbirlerine 

bakmaları zaten her eş için bir yükümlülüktür. Bu durum evlilik kurumunun da bir 

gereğidir. Bu noktada vergi hukukunun ekonomik yaklaşım ilkesi sözleşmenin asıl 

yapılış amacının tespitinde önemli rol oynamaktadır. Evli çift vergi yükümlülüğünden 

kurtulabilmek için özel hukuk tarafından izin verilmiş bir kuruma yani ölünceye kadar 

bakma sözleşmesine başvurmuş ve bir edim karşılığında gayrimenkulün devrini 

gerçekleştirmiş gibi bir izlenim meydana getirmek istemiştir. Oysa zaten evli çiftler için 

ölünceye kadar bakma yükümlülüğü söz konusudur. Dolayısıyla vergi hukuku açısından 

bu durumun bir ivaz olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. X ve Y arasında 

yapılan bu işlem bir peçeleme sözleşmesidir. Vergi hukuku açısından, yapılan 

gayrimenkul devirlerinin bir karşılığının olmadığı kabul edildiğinden, bu devirlerin 

ivazsız intikal olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle veraset ve intikal vergisi 

yükümlülüğü doğmaktadır. Bununla birlikte devlet hazinesinin kayba uğratılmış 

olmasından dolayı kayba uğratılan verginin bir katı tutarında VUK gereğince vergi ziyaı 

cezası da tarh edilmelidir
159

.  

2.1.3. Para Faizsiz-Ev Kirasız Sözleşmeleri Yapılmak Suretiyle Peçeleme 

Mükellefler aralarında yaptıkları tek bir sözleşme ile borçlar hukuku anlamında 

birbirlerine karşı yüklenmiş oldukları edimleri kullanmak suretiyle vergiden kaçınma 

yoluna gidebilmektedirler. Örneğin X kişisi, Y kişisine kirasız olarak yani kira 

almaksızın evini kullandırtmaktadır. Y kişisi de X kişisine faiz almaksızın ödünç para 

vermektedir. Bu durum aslında ‘Para faizsiz-ev kirasız’  sözleşmesi olarak tanımlanan 

ve tarafların gelir vergisi yükümlülüğünden kaçmak amacıyla yapmış oldukları bir 

peçeleme sözleşmesidir. Örnek olayda X ve Y kişileri bir karma sözleşme yapmaktadır. 

Taraflardan biri diğerine, bir gayrimenkulün kullanılmasını kira almaksızın devretme 
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yükümlülüğü altına girmektedir. Diğer taraf ise evi karalayan kişiye faiz almaksızın 

ödünç para vermektedir.  Vergi hukuku açısından bakıldığında aslında bu olayda vergiyi 

doğuran iki farklı olay vardır. Gayrimenkulünü kiraya veren açısından gelirin bir unsuru 

olan gayrimenkul sermaye iradı söz konusudur. Bu irat nedeniyle de vergi yükümlülüğü 

doğmaktadır. Para ödünç veren için ise gelirin bir unsuru olan menkul sermaye iradı söz 

konusudur. Bu nedenle de vergi yükümlülüğü doğmaktadır. Sözleşmenin tarafları olan 

X ve Y kişisinin her ikisi de elde ettikleri gelirden dolayı vergi borçlusu durumundadır. 

Ancak iki taraf da vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasını önlemek suretiyle, vergi 

ödemekten kurtulmaktır. X ve Y para faizsiz-ev kirasız sözleşmesini yaparak faiz ve 

kira gelirlerini takas etmişlerdir. Bu takas ile vergiyi doğuran olayın gizlenmesi 

amaçlanmıştır.  X kişisinin kazancı gayrimenkul sermaye iradı, Y kişisinin kazancı ise 

menkul sermaye iradı niteliğinde olup, gelir vergisi yönünden vergilendirilmelidir. X ve 

Y kişilerine gelir vergisi tarh edilmeli aynı zamanda vergi ziyaı cezası kesilmelidir
160

.  

2.1.4. Karşılıksız Kiraya Verilen Konutlarda Emsal Kira Bedeline 

Kanunen Getirilen İstisnadan Yararlanmak Suretiyle Peçeleme  

Taşınmazların kiraya verilmesinde vergi yükümlüleri, bazen değişik yollar 

izleyerek vergiden kaçınabilmektedir. Örneğin; Baba X’in bir konutu, oğul Y’nin iki 

konutu vardır; amca Z’nin ise konutu yoktur. Oğul Y, konutlarından birini babası X’e 

babası X’de kendi konutunu kardeşi Z’ye oturması için vermiştir. Normal şartlarda Y, 

iki konutundan birini amcası Z’ye kira karşılığında veya kira almaksızın oturması için 

bırakırsa, vergiye tabi tutulacaktır. Çünkü GVK’nin 73’üncü maddesinin;  

“Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük 

olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira 

bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır”  

hükmü gereğince, emsal kira bedeli üzerinden vergi borcu doğmaktadır. Ancak aynı 

Kanun maddesi ile binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine 

tahsis edilmesi durumunda emsal kira bedelinin uygulanmayacağı da hükme 

bağlanmıştır.  
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“Usul, füru ve kardeşlerden her birinin ikametine birden fazla konut tahsis 

edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz”  

denilerek buradaki sınır da çizilmiştir. Yani Y, konutunu babası X’in kullanımına 

bıraktığı takdirde emsal kira bedeli üzerinden vergilendirilmez. Örnek olayda Y, 

konutunu babası X’e vermekte, babası X de kendi konutunu kardeşi Z’ye oturması için 

vermektedir. İki ayrı gayrimenkul tahsisi söz konusudur. Her iki gayrimenkul tahsisi de 

usul, füru ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde yapılmıştır. GVK’ya göre vergiyi doğuran 

olay meydana gelmediğinden, herhangi bir vergisel yükümlülük de doğmayacaktır. 

Ancak ekonomik yaklaşım ile olayın görünüşteki değil de gerçek mahiyetine 

bakıldığında durum farklıdır. Çünkü X’e ait olan konutun Z’ye kirasız verilmesi, Y’nin 

kendi konutunu babası X’e tahsis etmesi ile mümkün olmaktadır. Yani Y dolaylı olarak 

amcası Z’ye kendi konutunu tahsis etmiştir. Bu nedenle görünüşteki tahsisler, peçeleme 

olarak nitelendirilmeli ve vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği kabul edilmelidir. Bu 

şekildeki tahsislerin hepsinde durum böyle olmayabilir. Zira peçeleme kararına 

varılmadan önce söz konusu evlerin büyüklükleri, bulundukları şehir ya da semt, 

kişilerin sosyal ve ekonomik durumları gibi dışsal faktörler göz önünde 

bulundurulmalıdır. Şayet gayrimenkul tahsisleri salt vergi kaçırma amacına yönelik ise 

bu durumda peçelemenin varlığı söz konusudur
161

.  

2.1.5. Kira Gelirinin Konut İstisnası Tutarından Düşük Olduğunu Beyan 

Etmek Suretiyle Peçeleme 

GVK’nın 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların
162

 kiraya verilmesi 

karşılığında elde edilen gelirler, gayrimenkul sermaye iradı olarak ifade edilmektedir. 

Gayrimenkul sermaye iradı belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır.  

                                                           
161

 Öncel, Kumrulu, Çağan, 2013, 26-27. 
162

 Gelir Vergisi Kanunu, (1961), T.C. Resmi Gazete, 10700, 06 Ocak 1961, Mad. 70.  

Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya 

kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:  

1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir.), maden suları, 

menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve 

bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;  

2. Voli mahalleri ve dalyanlar;  

3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen, mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilümum tesisatı, 

demirbaş eşyası ve döşemeleri;  
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GVK’nın 21’inci maddesi gereğince, binaların mesken olarak kiraya 

verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın, 3.600 TL’si (2015 yılı için) 

gelir vergisinden müstesnadır
163

. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan 

edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisna uygulanmamaktadır. 

Gayrimenkul sermaye iradı dışında geliri olan yani ticari, zirai veya mesleki kazancını 

yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar, bu istisnadan 

faydalanamamaktadır. Konut (mesken) istisnası olarak da değerlendirilen bu uygulama 

sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz 

konusudur
164

.  

Örneğin, X gerçek kişisi İstanbul ilinde ve Şişli semtindeki normal standartlarda 

sayılabilecek bir gayrimenkulünü Y kişisine,  konut olarak kiraya vermiştir. Taraflar 

Borçlar Kanununa uygun olarak yaptıkları sözleşmede, gayrimenkulün aylık 250 TL ve 

yıllık kira bedelini 3.000 TL olarak tespit etmişlerdir. Bu durumda, sözleşme görünüşte 

geçerli ise de vergi hukuku açısından ekonomik yoruma tabi tutularak ele alınmalıdır. 

Diğer bir ifadeyle vergi idaresi, tarafların muvazaalı bir anlaşma yapmak suretiyle  kira 

bedelinde peçeleme yapılıp yapılmadığını ve sözleşmede gösterilen miktarın ekonomik 

gerçeklerle uyuşup uyuşmadığını tespit etme imkânına sahiptir. Bunun için vergi 

idaresi, konutun bulunduğu mahaldeki emlakçılar odasının bilgi ve belgelerine 

başvurmak suretiyle, piyasa şartlarında, sözleşmedeki kira tutarının gerçeği 

yansıtmadığını tespit etme imkânına sahiptir. İlgili vergi idaresi, söz konusu yolu 

izlemek suretiyle Şişli semtindeki söz konusu gayrimenkulün 250 TL olarak tespit 

edilmiş olan aylık kira bedelinin ekonomik gerçeklerle uyuşmadığını tespit etmiştir.  

                                                                                                                                                                          
4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;  

5. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanuni 

mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, 

marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve 

görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir 

formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların 

kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);  

6. Telif hakları (Bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından 

doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.);  

7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilümum motorlu 

tahmil ve tahliye vasıtaları;  

8. Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.  
163

 287 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, (2014), T.C. Resmi Gazete, 29221, 30 Aralık 2014.  
164

 Muharrem Özdemir, “Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı ve Yorum”, Maliye ve Sigorta Yorumları 

Dergisi, Sayı: 437, Erişim Tarihi: 15.02.2015, http://www.alomaliye.com/aralık 05/muharrem ozdemir 

kiyas.htm; Gelir Vergisi Kanunu, Mad. 21. 
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Zira Şişli’de, normal standartlara sahip bir konutun aylık kira bedelinin 250 TL olması 

gerçekçi değildir. X kişinin amacı, mesken istisnasından yararlanmak için, kira 

miktarını diğer bir ifadeyle gayrimenkul sermaye iradını istisna tutarının altında 

göstererek vergiyi beyan etme ve ödeme yükümlülüğünden kurtulmaktır. Bu tip bir 

durumda yapılan sözleşme, peçeleme sözleşmesi olarak değerlendirilmelidir
165

. Sonuç 

olarak idare, söz konusu gayrimenkule yönelik gelir vergisini tarh ettirecek ve ayrıca 

beyanname verilmemesi nedeniyle VUK’un 352’inci maddesi hükümlerine göre birinci 

derece usulsüzlük cezası ve VUK’un 344’üncü maddesi hükümlerine göre de vergi ziyaı 

cezası kesecektir.  

2.1.6. İkinci Konuttan Elde Edilen Kira Gelirinin Başkasına Aitmiş Gibi 

Gösterilmek Suretiyle Konut İstisnasından Yararlanma Amaçlı Peçeleme  

Mülkiyetleri altında iki konutu olan kişilerin, konut istisnasından istifade 

edebilmek için ikinci konuttan elde ettikleri gayrimenkul sermaye iradını başka bir 

kişiye aitmiş gibi göstermek suretiyle peçeleme yaptığı uygulamada görülen bir diğer 

klasik peçeleme işlemidir.  

Örneğin; X kişisi mülkiyetinde olan İstanbul ili Şişli semtindeki 2 konutunu 

kiraya vermek suretiyle gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri) elde etmektedir. X kişisi 

ikinci konuttan elde ettiği kira gelirini, konut istisnasından istifade edebilmek için oğlu 

Y adına K Bankası nezdinde açtırdığı hesapta toplayıp izlemektedir. Söz konusu kiraya 

verme işlemlerine yönelik kural olarak X ve Y kişileri, beyanname verme döneminde 

kendi adlarına beyanname vermekle yükümlüdür. Bu örnekte aslında gerçek mükellef X 

kişisidir. Y kişisi, kira geliri elde ediyormuş gibi gösterilmektedir. Her iki konuttan elde 

edilen gelirler farklı kişiler adına tahsil edildiği için iki kez konut istinasından 

yararlanılmış olmaktadır. Çünkü kanun hükmüne göre tek bir konut için 3.600 TL olan 

istisna tutarından yararlanmak mümkündür. Yani toplam kira gelirinden, 3.600 TL 

düşüldükten sonra kalan tutar vergilendirilecektir. X ve Y ayrı ayrı beyanname vererek 

istisna tutarından iki kez yararlanma yoluna gitmişlerdir. Bu durum gelirin tümünü elde 

                                                           
165

 Özdemir, “Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı ve Yorum”. 
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eden X kişisinin vergi istisnasından iki kez yararlanmak için yaptığı peçelemeye 

örnektir
166

. 

2.1.7. Gelirlerin Tek Beyanda Birleştirilmesi Hükmüne Aykırı Olarak, 

GMSİ Kazancını Konut İstisnasından Yararlandırmak İçin Yapılan Peçeleme 

Türk Vergi Sistemi’nde gelir vergisi, tek elemanlı ve üniter bir gelir vergisi 

özelliğine sahiptir. Yani mükelleflerin elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı 

birleştirilerek matrah tespit edilmekte ve vergilendirilmektedir
167

. Ancak uygulamada 

mükellefler elde ettikleri kazanç ve iratların belirli bir kısmını peçeleme yapmak 

suretiyle vergi matrahının dışında bırakabilmektedir.  

Örneğin, X kişisi giyim mağazası işleten bir mükelleftir. Bunun yanında X 

kişisinin, kira geliri elde ettiği bir de konutu vardır. X kişisi, beyanname verme 

döneminde sadece ticari kazancını beyan etmektedir. Kira gelirini ise kızı Y beyan 

etmektedir. GVK’nın 21’inci maddesi hükmü, kira gelirinin yanında ticari, zirai veya 

mesleki kazancını beyan etmek mecburiyetinde olanların konut istisnasından 

yararlanamayacaklarını hükme bağlamıştır. Mükellef X, aslında aynı zamanda 

gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri) de elde ettiği için ticari kazancını ve kira gelirini 

tek bir beyanname ile beyan etmelidir. Bu durumda anılan madde gereğince de konut 

istisnasından yararlanma imkânı bulunmamaktadır. X kişisi, konut istisnasından 

yararlanmak suretiyle matrahını düşürüp daha az vergi ödeyebilmek için kira gelirini 

kızı Y’ye aitmiş gibi göstermektedir. Böylece kendisi sadece ticari kazancını beyan 

etmekte ve kızı Y de sadece gayrimenkul sermaye iradını beyan ederek görünüşte 

yaptıkları bu işlemle konut istisnası hükmünden yararlanmaktadırlar. Mükellef X’in, 

yaptığı işlem bu yönüyle peçelemedir
168

.  

 

                                                           
166

 Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi, Gelir İdaresi Başkanlığı, Mükellef 

Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yayın No 201, Şubat 2015, 28. Erişim Tarihi: 01.06.2015, 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2015_kirageliri.pdf  
167

 Nihat Edizdoğan, Özhan Çetinkaya, Erhan Gümüş, Kamu Maliyesi, (5. Baskı), Ekin Kitabevi, Bursa 

2013, 283.  
168

 Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi, 26. 
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2.1.8. Şirket Ortağına Ait Gayrimenkulün Yüksek Bedelde Kiralanarak 

Örtülü Kazanç Dağıtımı Suretiyle Peçeleme 

Kurumlar vergisi çerçevesinde, transfer fiyatlandırması kapsamında 

değerlendirilen ve ortağa ait gayrimenkulün yüksek bedelle kiralanarak örtülü kazanç 

dağıtımının yapılması suretiyle peçelemeye sebebiyet verilebilmektedir. Transfer 

fiyatlandırması farklı şekillerde olabilmektedir. Biz burada sadece ortaklardan birine ait 

gayrimenkulün ortağı olduğu şirket tarafından emsal kira bedelinin üzerinde tutulması 

halinde ortaya çıkan peçelemeye değineceğiz.  

Örneğin; X Limited Şirketi, ortağı Y’ye ait olan ve emsal kira bedeli yıllık 15.000 

TL olan bir işyerini, 50.000 TL kira bedeli ile tutmuştur. Kurumlar Vergisi Kanununun 

13’üncü maddesi
169

, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımını 

                                                           
169

 Kurumlar Vergisi Kanunu, Mad. 13: 

(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat 

üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama 

ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri 

gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.  

(2) İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya 

kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya 

da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya 

eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi 

sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme 

kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun 

göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan 

kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır.  

(3) Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan 

fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele 

uygun olmasını ifade eder. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere 

ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak saklanması zorunludur.  

(4) Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri, aşağıdaki 

yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit eder:  

a) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış fiyatının, 

karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki 

bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile 

karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder.  

b) Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr 

oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder.  

c) Yeniden satış fiyatı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmetlerin aralarında 

herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak 

fiyattan, makul bir brüt satış kârı düşülerek hesaplanmasını ifade eder.  

ç) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı yoksa mükellef, 

işlemlerin mahiyetine uygun olarak kendi belirleyeceği diğer yöntemleri kullanabilir.  

(5) İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine 

ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde 

belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır. 
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düzenlemektedir. Bu maddeye göre, eğer bir sermaye şirketi ilişkili bulunduğu kişiler 

ile emsallere uygunluk ilkesine aykırı bir şekilde yüksek veya düşük fiyatlar üzerinden 

veya bedelsiz olarak alım satım, imalat ve inşaat işlemleri yapıyorsa veya yine 

emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak yüksek veya düşük fiyatlar üzerinden 

kiralama ya da kiraya verme işlemlerinde bulunuyor ise bu durum transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı olarak kabul edilmektedir. Örnek olayda 

X Ltd.Şti. vergisel çıkar sağlamak için karını ortak Y’ye normal şekilde dağıtmak 

yerine gizli şekilde dağıtmak istemiştir. Bu da bir peçeleme işlemi olarak görülmektedir. 

Yani ortak Y ile yapılan kira sözleşmesinin bedeli 15.000 TL üzerinden 

değerlendirilmeli ve aradaki fark geçersiz sayılmalıdır
170

.   

2.1.9. Aynı Zamanda Şirket Ortağı Olan Kişiye Emsaline Uygunluk 

İlkesine Aykırı Şekilde Ücret Ödenerek Örtülü Kazanç Dağıtımı Suretiyle 

Peçeleme 

Şirketler, hem çalışanı hem de ortağı olan kişilere, piyasada mutad olan bir tutarın 

üzerinde ücret ödemek suretiyle, kurumlar vergisi miktarını azaltmaya çalışmakta ve bu 

suretle de peçelemeye sebebiyet vermektedir.  

Örneğin; X Anonim Şirketi, şirketin aynı zamanda bir çalışanı olan ortağı Y 

kişisine 20.000 TL ücret ödemektedir. Emsal kurumlarda Y kişisinin yaptığı görevin 

veya harcadığı mesainin karşılığında, bu çalışanlara aylık 4.000 TL civarında ücret 

verilmektedir. 

X Anonim Şirketi’nin ortağına 20.000 TL ücret ödemesi yapması, şekil açısından 

değerlendirildiğinde ortada herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Zira X A.Ş., Y kişisi 

                                                                                                                                                                          
(6) Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve 

Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son 

günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce 

yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu 

düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve 

ödenmiş olması şarttır.  

(7) Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilcilerinin 

aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü 

olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına bağlıdır. Hazine zararından kasıt, emsallere 

uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına 

tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir.   

(8) Transfer fiyatlandırması ile ilgili usûller Bakanlar Kurulunca belirlenir.   
170

 Atar, 44-45. 
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ile yaptığı hizmet sözleşmesi ile 20.000 TL ücret ödenmesi konusunda anlaşma 

serbestliğine sahiptir. Ancak vergi hukuku açısından durum farklılık arz etmektedir. 

Emsal ücretler ile mukayese edildiğinde ortaya çıkan ciddi miktar farkı ve Y kişisinin 

aynı zamanda şirketin ortağı olması durumu birlikte değerlendirildiğinde, vergi hukuku 

açısından ortada bir peçeleme işleminin var olduğunu söylemek mümkündür. Peçeleme 

işlemleri ile vergi yükümlüleri, özel hukuk biçimlerini, vergi kaçırma veya vergiden 

kaçınma amacıyla olağan kullanımları dışında kullanmaktadırlar. Örnekte de durum 

böyledir. X şirketi, ortağı olan Y kişisine 20.000 TL ödeyerek, çalışması karşılığı aldığı 

4.000 TL’lik kısım düşündüğünde, aradaki 16.000 TL’lik farkı kurumlar vergisi 

matrahına dâhil etmemektedir. Yani kurumlar vergisinin matrahını azaltmaktadır. Bu 

durum kanunda örtülü kazanç dağıtımı olarak nitelendirilmektedir. Örtülü kazanç 

dağıtımı, KVK ile getirilmiş bir müessesedir. Örtülü kazanç dağıtımı müessesesi, vergi 

kanunlarının uygulanmasında hukuki biçimlerin ötesine geçilerek işlemlerin gerçek 

ekonomik nitelik ve içeriklerinin esas alınmasını öngören ekonomik yaklaşım ilkesi ile 

örtüşmektedir. Örnekte, X şirketinin yaptığı 16.000 TL’lik fark, kurumlar vergisi 

matrahına dâhil edilerek vergilendirme yapılmalıdır ve ilgili vergi cezası da ayrıca tarh 

edilmelidir
171

.  

2.1.10. Menkul Kıymetler Üzerinde İştira Hakkı Kurulmak Suretiyle 

Peçeleme 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80’inci maddesine göre; ivazsız olarak iktisap 

edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan 

hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden 

çıkarılmasından sağlanan kazançlar, değer artış kazancı olarak vergilendirilir. Bununla 

birlikte aynı madde hükmü gereği bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, 

menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar 

hariç 10.600
172

 TL, gelir vergisinden müstesnadır
173

.  
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Örneğin; X kişisi sahip olduğu menkul kıymetler üzerinde iktisap tarihinin 

üzerinden henüz iki yıl geçmediği için elden çıkarmak yerine Y kişisi lehine bir iştira 

hakkı tanımıştır. Menkul kıymetler ise bankaya tevdi edilmiş ve iştira hakkı sahibine 

ayrıca vekâlet verilmiştir. Örnekte satım bedeli peşin ödenerek, iştira hakkı tanınan Y 

kişisinin bu hakkı kullandığında teslim alabilmesi için de menkul kıymetler bir bankaya 

yediemin olarak verilmiştir. Ayrıca lehine iştira hakkı tanınan Y kişisine, hisseleri genel 

kurulda temsil etmek üzere vekâlet verilmiştir. Bu şekilde yapılacak iştira hakkının 

kurulmasına ilişkin sözleşme, bir peçeleme işlemidir. Çünkü yapılan işlemle satış 

işleminin ekonomik sonucuna dolaylı yoldan varılmaktadır. Bu nedenle iştira hakkının 

iki yıllık süre dolduktan sonra kullanılması ve biçimsel olarak satış ilişkisinin bu hakkın 

kullanılmasıyla birlikte doğması, GVK’nin mükerrer 80’inci maddesinin öngördüğü 

vergilendirme işlemine engel olmamalıdır. VUK’un 3’üncü maddesinin öngördüğü 

vergi hukuku açısından işlemin gerçek niteliğine göre değerlendirilmesi ilkesi, iktisadi 

sonuç göz önünde tutularak peçeleme işleminde seçilen hukuksal yapıya bakılmaksızın, 

vergilendirmenin yapılmasını gerektirmektedir. Bir başka deyişle iktisadi sonuç, vergi 

yasasının kapsamındaki doğal ve olağan olarak başvurulması gereken işlemle elde 

edilmiş olsaydı ne şekilde vergilendirilecek idiyse, peçeleme işlemi de o şekilde 

vergilendirilmelidir
174

. 

2.2. PEÇELEME SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN GÜNCEL ÖRNEK 

OLAYLAR  

Peçeleme işlemleri ve bu işlemlere yönelik peçeleme sözleşmeleri, iktisadi ve 

ticari yaşama kazandırılan pek çok teknik faaliyet ve işlemlere bağlı olarak form 

değiştirerek çeşitlenmektedir. Diğer bir ifadeyle vergiden kaçınmak amacıyla 

mükellefler, güncel yeniliklerle uyum sağlayarak farklı peçeleme sözleşmeleri tesis 

edebilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın bu kısmında peçeleme sözleşmelerine yönelik 

güncel örnekler ele alınacaktır.  
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2.2.1. Pos-Tefecilik Faaliyeti Suretiyle Peçeleme 

Uygulamada Pos cihazlarının, esas kullanım amaçları dışına çıkılmak suretiyle, 

tefecilik faaliyetlerinde bir araç olarak kullanıldığı görülmektedir. Şöyle ki; yüksek 

kredi kartı borcu olan kişiler, kredi kartlarının cari aya ait borçlarının ödenmesini 

sağlamak üzere, belirli bir komisyon karşılığında Pos-tefecilik faaliyeti yapan kişilere 

başvurabilmektedir. Böylelikle pos-tefeci, borçlu kişinin kredi kartı borcunu ödemekte 

ve bunun karşılığında da komisyon geliri elde etmektedir. Uygulamada karşılaşılan bir 

diğer durum ise Pos-tefecinin, kredi kartı sahibi kişiye nakit para temin etmesi 

karşılığında komisyon elde etmesidir. Yani kredi kartı sahipleri, nakit para elde 

edebilmek için de pos-tefecilik işiyle uğraşan kişilere nakit para karşılığında komisyon 

ödemektedir. Pos-tefecilik faaliyeti çoğunlukla, altın ve kontör satışı işiyle uğraşanlar 

arasında görülmektedir. Bunun sebebi KDV mükellefiyeti ile ilgilidir. Nitekim altının 

KDV’den istisna olması, kuyumcular açısından işçilik maliyetinden kaynaklı yüklenilen 

KDV’nin büyük bir külfet olarak görülmemesi ve mal alışlarının gider pusulası ile 

belgelendirilmesi gibi kolaylıklar, Pos tefecilik faaliyetinin bu sektörde daha sık 

görülmesini sağlayan temel etkenlerdir. Kontör satışı ile uğraşanlar için de KDV 

bakımından benzer bir durum söz konusudur. Nitekim Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun 23’üncü maddesi ile hüküm altına alınan özel matrah şekilleri 

uygulamasına dair çıkarılan ikincil mevzuatla, GSM operatör şirketleri tarafından 

sunulan cep telefonu konuşma hizmetleri özel matrah şekline göre 

vergilendirilmektedir. Hazır kartlar, satışını yapan mükelleflere fatura karşılığı 

gönderilmekte ve mükellefler tarafından tüketicilere yapılan satışlar ayrıca 

belgelendirilmektedir. Perakendeci bayiler tarafından yapılan satışlara ait KDV, bayi 

kârına isabet eden KDV’yi de içerecek şekilde, perakendeciye teslimde bulunan 

kuruluşlar tarafından beyan edilmektedir. Pos tefecilik yapan altın ve kontör perakende 

satıcıları için belirtilen bu hususlar amacı dışında kullanılmaktadır
175

.  
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a) Pos Cihazı ile Kredi Kartından Nakit Ödeme Yapılması Örneği: X kişisi Y 

kişisinden aldığı 2.000 TL borcunu, herhangi bir bankadan masraflı kredi kullanmadan 

ödemek istemektedir. Bu yönde X kişisi, T adlı kontör bayiine giderek 2.000 TL’ye 

ihtiyacı olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine T kontör bayii; rutin bir kontör satışında 

bulunuyormuş gibi X kişisinin kredi kartından pos cihazı ile 2.000 TL’lik bir satış 

işlemi gerçekleştirmiş, X kişisine de işletme kasasından 1.900 TL nakit vermiş ve 100 

TL de komisyon almıştır. Sonuç olarak X kişisi 2.000 TL’lik bir belge düzenlemiştir
176

.  

b) Pos Cihazı ile Kredi Kartı Borcunun Ödenmesi Örneği: X kişisinin Z 

bankasından almış olduğu kredi kartına yönelik 20.000 TL borcu bulunmaktadır. X 

kişisinin söz konusu borcunu süresi içerisinde ödeyememesi durumunda yıllık faiz oranı 

ile borcu 30.000 TL üzerine çıkacaktır. 20.000 TL borcunu ödeyemeyecek durumda 

olan X kişisi, pos tefecilik işiyle uğraşan kontör bayisi T ile bir anlaşma yapmış ve kredi 

kartı borcunu ödemesi karşılığında T kontör bayiine 4.000 TL komisyon ödemeye razı 

olmuştur. Bunun üzerine T kontör bayii, X kişisinin kredi kartı borcunu kapatmış ve X 

kişisinin kredi kartından kontör satışı yapmış gibi göstermek suretiyle 24.000 TL 

çekmiştir.  

Yukarıda verilmiş olan her iki örnek olayda da T kontör bayii, pos-tefecilik 

faaliyeti yapmış, gerçek olmayan kontör satışında bulunmuş ve bunlara yönelik de sahte 

belge düzenlemiştir. Söz konusu işlemler ekonomik yorumla ele alındığında, pos 

cihazını maksadı dışında kullanan T kontör bayiinin yaptığı işlem para satmaktan başka 

bir şey değildir. Aynı zamanda, aslında gerçek bir kontör satışı yapmayan T kontör 

bayii, vergi idaresinin dikkatini çekmemek için yaptığı işleme hem mal alış faturası 

temin etmiş ve hem de satış faturası ya da ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlemiştir. 

Burada T kontör bayiinin, açıkça pos-tefecilik işi yaptığı ve sahte belge alarak bunu 

peçelediği görülmektedir. Peçeleme işlemi sonucunda elde ettiği faiz-komisyon gelirine 

ilişkin, tespit edilecek tutarların kurumlar vergisi/gelir vergisi, kurumlar/gelir geçici 

vergi, gelir stopaj vergisi ve BSMV matrahlarının Vergi Usul Kanunu gereğince re’sen 

takdiri suretiyle tarhiyat yapılması ve vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekmektedir. Sahte 

faturalarla alınan kontörlerin farklı maksatlarla kullanılması ve pos tefecilik işlemine 

peçeleme yapılmasından dolayı beyan edilen dönem kazancının içerisinde net faiz 
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komisyon gelirlerine isabet eden kazanç bulunarak ortaya çıkan farkın kurumlar 

vergisine ilave edilmesi gerekir. VUK’un ceza hükümleri ve kaçakçılık suçları ile bu 

suçlar için hükmolunacak hapis cezalarının düzenlendiği 359’uncu maddesinde sahte 

veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya bunların kullanılması da 

kaçakçılık suçları arasında sayılmıştır. Örnek olayda T kontör bayii, vergi ziyaına da 

sebebiyet verdiği gibi sahte belge kullanmaktan vergi kaçakçılığı suçunu da işlemiştir. 

Dolayısıyla söz konusu somut olay doğrudan ceza yargılamasının alanına da 

girmektedir
177

.  

2.2.2. İkiz Konutlarda KDV Peçelemesi 

Katma Değer Vergisi’nin konusu özünde, üretimden tüketime kadar geçen süreçte 

yaratılan katma değerdir. Diğer bir ifadeyle katma değer, hammadde ve/veya ara malı 

alan işletmelerin, bu mala kendi faaliyetleri neticesinde kazandırdığı değeri ifade etmek 

amacıyla kullanılan bir terimdir
178

. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesine 

göre KDV’nin konusunu; Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek 

faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı ve 

kanunda belirtilen diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler oluşturmaktadır
179

. 

KDV’nin matrahı, mal teslimi ve hizmet işlemelerinin karşılığında alınan bedeldir
180

. 

Bedel ise mal veya hizmetlerden alınan para, mal, menfaat, hizmet ve değerler 

toplamından oluşmaktadır
181

. KDV’nin oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10'dur. 

Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1'e kadar indirmeye 

yetkilidir
182

. Bakanlar Kurulu kanundan almış olduğu yetkiye dayanarak çeşitli mal ve 

hizmet grupları için çeşitli vergi oranları tespit etmiştir. Mal teslimleriyle hizmet 

ifalarına uygulanacak genel katma değer vergisi oranı % 18’dir. Buna karşın; çeşitli 

kuruyemişler, tahıllar ve kuru bakliyat, ekmek gibi çeşitli zorunlu tüketime yönelik 

mallar ve bazı işler için KDV oranı % 1’dir. Kümes hayvanları, süt ve süt ürünleri, taze 
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sebze ve meyveler, ilaçlar, kitap ve benzeri yayınlar, özel eğitim hizmetleri, lokanta gibi 

mal ve bazı işler için KDV oranı ise % 8’dir
183

.  

Konut teslimlerinde KDV oranı farklılık arz etmektedir. Buna göre, net alanı 150 

m²'ye kadar olan konut teslimlerinde KDV oranı % 1, 150 m²'nin üzerindeki konut 

teslimleri ile işyeri ve arsa teslimlerinde KDV oranı % 18’dir
184

. Öte yandan net alanı 

150 m²'ye kadar olan konutlardan; büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak 

yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil 

olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi 

Kanununun 29’uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m² vergi değerinin; 

500 TL ile 1.000 TL (1.000 TL hariç) arasında olan konutların tesliminde KDV oranı % 

8, 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde KDV oranı % 18’dir
185

. Bu 

çerçevede konut teslimlerinde vergi oranları % 1 ile % 18 arasında değişmektedir.  

İkiz konutlarda KDV peçelemesine değinirken net alan ve KDV’de vergi doğuran 

olaya göz atmak gerekmektedir. Bu çerçevede, KDV’ye tabi olan konut teslimlerine 

uygulanacak oranının tespitinde dikkate alınan temel unsur konutların net alanlarıdır
186

. 

Net alan; konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alanı ifade etmektedir. İkinci 

olarak KDV’de vergi doğuran olay; mal ve hizmetin teslim edilmesidir. Teslim işlemi, 

tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenler tarafından devredilmesi ile 

gerçekleşmektedir. İnşaat sektöründe faaliyette bulunan kimi mükellefler, konut 

tesliminde KDV uygulamasındaki farklılıktan ya da net alana göre uygulanan oran 

farklılığından yararlanma yoluna gitmektedir. İnşaat sektöründe ikiz konut olarak da 

adlandırılan bu yöntemde, konutun daha düşük olan orandan vergilendirilmesi 

sağlanmaktadır. Özellikle konutlar henüz tamamlanmadan önce, kat mülkiyetine 

geçilmesi suretiyle mülkiyet devri tapuda tescil suretiyle gerçekleştirildiğinde, tapuya 
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tescil anında vergiyi doğuran olay da meydana geleceğinden KDV hesaplanmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, konutlar fiilen tamamlanmadan önce satışa ilişkin fatura 

düzenlenmektedir. Bu durumda birden fazla ve 150 m² den küçük konutlar fiili teslimde 

birleştirilerek hak sahiplerine teslim edilmektedir. Yani gerçekte bir konut olmasına 

rağmen tapuda ve mali belgelerde birden fazla konut olarak gösterilerek indirimli KDV 

uygulamasından yararlanılması bir peçeleme örneği olarak görülmektedir. VUK’un 

3’üncü maddesine göre; vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti esastır. Bir kişinin 

aldığı ve kullandığı, tapuda ve faturalarda iki adetmiş gibi görünen evlerin iki ayrı konut 

gibi düşünülmesi gerçekle bağdaşmamaktadır. Fiili durum esas alındığında, konutlar tek 

bir bağımsız bölüm olduğundan KDV oranı da birleştirilmiş olan bu tek konutun 

alanının büyüklüğüne göre tespit edilmelidir. Konutların teslim edilmeden önce 

birleştirilmesi işlemi, inşaat şirketlerinin genel orandan vergilendirilmesi gereken bir 

iktisadi sonucu, başka bir hukuksal görüntü altında indirimli KDV oranına (% 1) tabi 

tutmak suretiyle uygulanması gereken gerçek KDV’yi beyan dışı bırakma, peçeleme 

yapma niyetini göstermektedir. Yapılan işlemin gerçek mahiyeti esas alınmak suretiyle 

vergilendirme işlemi, mükellefin elde ettiği ekonomik sonuç üzerinden yapılmalıdır
187

.  

2.2.3. Forward ve Swap (Takas) İşlemleri Yaparak Faiz Gelirlerinin 

Gizlenmesi Suretiyle Peçeleme 

Her biri, birer vadeli işlem olan swap (takas) ve forward, türev araçların içerisinde 

yer aldığı türev piyasa kavramlarıdır. Değeri diğer bir finansal varlığın değerine 

doğrudan bağlı finansal araçlar olan türev araçlar; ilgili finansal varlığın mülkiyeti el 

değiştirmeksizin bu varlıkla ilgili hak ve ödevlerin ticaretine olanak sağlar
188

.  

Türkiye’de ilk olarak 1980’lerin başında, yabancı bankalar tarafından 

uygulanmaya başlanan swap işlemleri, günümüzde banka ve şirketlerin finansman 

sağlama maliyetini azaltmak amacıyla kullandıkları bir pasif yönetim tekniğidir. Vadeli 

döviz piyasalarındaki kur farklarından kaynaklanan kur riskini azaltmakta kullanılan 

yöntemlerden olan swap işlemleri, peşin ve vadeli döviz piyasaları arasında bir köprü 
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vazifesi görmektedir. Swap işlemler; bir veya daha fazla forward sözleşmesine dayanan 

ve gelecekteki bir tarihte nakit akışlarının taraflar arasında karşılıklı değişimi ifade 

etmektedir. Swap işlemleri sayesinde, işletme kaynakları verimli bir biçimde kullanılıp 

yönetilebilmektedir. Bankalar veya şirketler swap işlemlerini; dövize erişim güçlüğü, 

sabit faizli fon sağlama güçlüğü, farklı piyasalarda farklı kredibilite seviyesine sahip 

olunması gibi farklı gerekçelerle kullanabilmektedir
189

. Swap işlemlerinin konusu; 

tarafların sahibi oldukları finansal varlıkların gelecekteki nakit akışlarının 

belirlenmesidir. Swap işleminde amaç, faiz oranları ile döviz piyasalarında meydana 

gelen dalgalanmaların yol açtığı riskleri azaltmaktır
190

.  

Swap işlemleri, tarafların iradelerini ortaya koydukları bir sözleşme ile tesis 

edilmektedir. Genellikle swap sözleşmesinin taraflardan biri bir bankadır. Ancak kimi 

zaman bankalar, tarafları bir araya getiren aracı kurum görünümüne de 

bürünebilmektedir
191

. Tezgah üstü piyasa araçları olan swap sözleşmeleri; tarafların 

kendi iradeleri ile ödeme akımlarını, belirli bir vadeyle sınırlı olarak, karşılıklı 

değiştirmelerini sağlayan anlaşmalardır. Bu sözleşmelerle, sözleşmenin tarafları 

karşılıklı olarak dönemsel ödemelerde bulunmayı taahhüt ederler. Swap sözleşmeleri 

düzenlenirken uyulması gereken standart ve kurallar bulunmamaktadır
192

. Buna karşın 

bir swap sözleşmesinde olması gereken bir takım kurucu unsurlar bulunmaktadır. 

Bunlar; nominal değer, sabit faiz oranı ve ödemeleri, vade ve ödeme tarihi, değişken 

faiz ödemeleri ve netleştirmedir. Nominal değer; el değiştirecek faiz tutarının 

hesaplandığı büyüklüktür ve vade sonuna kadar değişmez. Sabit faiz oranı; nominal 

değer üzerinden el değiştirecek sabit tutarın hesaplamasında kullanılan orandır ve tıpkı 

nominal değer gibi vade sonuna kadar değişmez. Sabit faiz ödemeleri; nominal değer, 

sabit faiz oranı ve vadeye kalan gün sayısı çarpımından oluşur. Vade ve ödeme tarihleri; 

sabit faiz tutarının ödeneceği tarihleri ifade eder. Normalde bu ödemeler yılda bir veya 

altı ayda bir yapılır. Son ödeme tarihine vade bitim tarihi adı verilir. Faiz swap 

sözleşmelerinin vadeleri yıl olarak ifade edilir. Değişken faiz ödemeleri; sözleşmenin 

değişken ayağıdır ve nominal değer, değişken faiz oranı ve vadeye kalan gün sayısı 
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 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 28-29-30. 
190

 Halil Söyler, “Swap İşlemlerinin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu”, Erişim Tarihi:  18.03.2015 

https://www.alomaliye.com/halil_soyler_swap.htm 
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 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 29-30. 
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 Dilşad Keskin, Swap İşlemi ve Hukuki Niteliği, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007, 6-30-31-32. 
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çarpımından oluşur. Netleştirme; sabit faiz ödemesi ile değişken faiz ödemesinin aynı 

güne denk gelmesi halinde, yalnızca sabit faiz ödemesi ile değişken faiz ödemesi 

arasındaki fark kadar ödemenin yapılmasını ifade eder
193

.  

Forward işlemleri, emtia, döviz, menkul kıymet, altın gibi varlıkların belirli bir 

fiyat üzerinden alım veya satımını sağlayan işlemlerdir. Forward sözleşmeleri ise 

tarafların kendi özgür iradeleri ile yaptıkları ve emtia, döviz, menkul kıymet, altın gibi 

varlıkların -önceden tespit edilmiş fiyat ve miktar üzerinden- gelecekteki alım veya 

satımını öngören sözleşmelerdir. Forward işlemi ile swap işlemi arasındaki benzerlikler 

nedeniyle; swap sözleşmelerinin bir seri forward sözleşmesi olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Ancak söz konusu işlemler arasında bir takım temel farklılıklar olduğunu 

da unutmamak gerekmektedir. Örneğin forward sözleşmeleri nadiren on iki aydan daha 

uzun süreli vadelerle yapılırken, swap sözleşmeleri çoğunlukla birkaç yıldan başlayan 

vadelerle yapılmaktadır
194

. Ancak çalışmanın konusunu uzaklaşmamak ve doktriner bir 

tartışmaya girmemek gayesiyle, swap sözleşmeleri üzerinden peçeleme işlem ve 

sözleşmeleri değerlendirilmektedir.   

Swap sözleşmeleri tasarruf sahiplerince, elde ettikleri faiz gelirlerinin kur farkı adı 

altında gizlenmesinde bir araç olarak kullanılabilmektedir. Bu da söz konusu işlemi 

muvazaalı hale getirmektedir. Tasarruf sahipleri ile banka arasında Vadeli Döviz Alım-

Satım Genel Sözleşmesi yapılmakta ve banka tasarruf sahiplerine, ilan edilmiş döviz 

tevdiat hesabı faizinin üzerinde bir faizi, kur farkı adı altında ödemektedir. Bankalar 

müşteri tarafından bankaya getirilen TL’yi,  döviz swap işlemleriyle farklı bir 

uygulamaya tabi tutmaktadır. Müşterisi için vadeli mevduat hesabı açmamakta, bunun 

yerine TL cari döviz kurunun altında bir kurla dövize çevirmektedir. Bu döviz, vadesiz 

döviz tevdiat hesabında veya bloke hesaplarda tutulmakta veya mevduat faizi genellikle 

en düşük döviz olan para birimine çevrilmektedir. Piyasada mevduat faizi en yüksek 

dövizler sırasıyla Dolar, Avro ve Sterlin’dir. Örneğin Japon Yeni, mevduat faizi düşük 

olan bir para birimidir. Banka tarafından müşteri için Japon Yeni üzerinden vadesiz 

veya vadeli döviz tevdiat hesabı açılmaktadır. Anlaşma vadesinde, stopaj sonrası döviz 

tevdiat hesabının bakiyesi swap anlaşmasında kararlaştırılmış olan ve cari kurun 
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üzerinde tespit edilen bir kurla tekrar TL’ye çevrilerek mudiye ödenmektedir. Böylece 

mevduat sahibine TL olarak ödenen meblağ, bir faiz geliri olarak değil de döviz 

kurunda oluşan bir artış olarak nitelendiği için gelir vergisi ve fon payı tevkifatına tabi 

tutulmamaktadır. Bu yolla faiz ödemesi kur farkı adı altında gizlenmekte ve peçeleme 

yapılmaktadır. Bankaların swap işlemlerinden kendi lehlerine elde ettikleri kazançlar ise 

BSMV’ye tabi tutulmalıdır
195

. Bankalar, yaptıkları swap sözleşmeleriyle mevduat 

sahibine, dövizi cari kurun altında bir kurla satmaktadır. Daha sonra dövizi ve stopaj 

sonrası faizi cari kurun üzerinde bir kurla TL’ye çevirmekte ve mudiye ödeme 

yapmaktadır. Bu işlemler muvazaalı işlemler olmakla birlikte yapılan sözleşmeler vergi 

hukukunda peçeleme sözleşmeleri olarak değerlendirilmektedir. VUK’un 3’üncü 

maddesinde ifade edildiği üzere, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin 

gerçek mahiyetinin esas alınması gerekmektedir
196

. Vergilendirme açısından esas 

alınması gereken gerçek mahiyet, tasarruf sahiplerine döviz tevdiat hesaplar için ödenen 

bir kısım faizin kur fark adı altında gizlenmesidir. Ayrıca kurumlar vergisi mükellefleri 

tarafından swap işlemlerinden sağlanan kazançlar herhangi bir sınırlama olmaksızın 

kurum kazancına dâhil edilmelidir
197

.   

2.2.4. Yap-İşlet-Devret Modeliyle Özel Maliyet Uygulaması Suretiyle 

Peçeleme 

Kamu tüzel kişileri, mülkiyetlerinde bulunan taşınmazlar üzerindeki haklarını 

belirli bir süre, üst hakkı tesisi ve sözleşme ile özel kişilere kiralamaktadır. Özel 
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 89 Nolu Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği, T.C. Resmi Gazete, 28178, 19 Ocak 2012, “Para 

swapı sözleşmesinin fiziki teslimle sonuçlanması durumunda, bu işlem kambiyo işlemi niteliğinde 
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kişilerle yapılan bu sözleşmeler, Yap-İşlet-Devret Modeli olarak adlandırılmaktadır. 

Benzer uygulama özel kişiler arasında da gerçekleştirilmektedir. Her iki tarafının da 

özel hukuk kişileri olduğu bu sözleşmeler yap-işlet-devret modeline benzer nitelikte 

olup, özel maliyet bedeli uygulaması olarak adlandırılmaktadır. Yap-işlet-devret 

modeline benzeyen bu tür sözleşmeler ile ilk defa kurulan veya yenilenen tesisler/inşa 

edilen binalar, yatırım maliyetinin karşılığı olarak kararlaştırılan süre boyunca inşa eden 

kişi (yüklenici) tarafından kullanılmaktadır. İnşa edilen bina, sözleşme süresinin 

bitiminde, arsa sahiplerine bedelsiz olarak ya da düşük bir bedelle devredilmektedir. 

Binanın kullanıldığı süre boyunca kullanım veya kiralama bedeli olarak herhangi bir 

ödeme de yapılmamaktadır. Özel hukuk kişileri arasında yapılan ve yap-işlet-devret 

modeline benzeyen özel maliyet bedeli uygulamasına; daha çok şirket ortağı veya şirket 

ortağı yakınının, yani ilişkili kişinin mevcut olduğu durumlarda başvurulmaktadır. Bu 

uygulama ile ilişkili kişi olan şirkete, bina veya tesis inşa ettirmek amaçlanmaktadır. 

Aynı zamanda, yap-işlet-devret modeline benzeyen bu sözleşmeler, özel maliyet 

uygulamasından yararlandırmayı amaç edindiğinden, peçeleme olarak 

değerlendirilmektedir. Çünkü sözleşme kapsamında kiracı tarafından yapılan 

harcamalar, VUK açısından özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilmekte ve kira 

süresince eşit yüzdelerle amortismana tabi tutulmaktadır. Özel maliyet bedeli; bir 

işletme tarafından faaliyetini yürütmek amacıyla kiralanan gayrimenkullerle ilgili 

olarak, kiracı tarafından yapılan ve kiralanan gayrimenkulün iktisadi değerini ve 

ekonomik ömrünü devamlı suretle artıran harcamaların toplamından 

oluşmaktadır. Kiracı görünen mükellef arsa üzerinde bina inşaatını tamamlayabilmek 

için yapmış olduğu tüm harcamaları kira süresince özel maliyet bedeli olarak 

muhasebeleştirerek lehine fayda sağlamaktadır. Bu sözleşmelerin ve sözleşme ile 

varılmak istenen neticenin gerçek mahiyeti, vergilendirme açısından önem arz 

etmektedir. Bu çerçevede yapılan sözleşmelerin salt kiralama amaçlı olmadığı 

görülmektedir
198

.  
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Konu ile ilgili olarak, sağlık sektöründe faaliyette bulunan bir şirket, Gelir İdaresi 

Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan özelge
199

 talebinde bulunmuştur. 

Özelge talebinde bulunan şirket; arsa sahibi kişilerle 8 yıllığına yap-işlet-devret 

kapsamında bir anlaşma yaptığını, anlaşma gereği inşaatın tamamlanmasından itibaren 

şirketin binayı kullanacağı ve karşılığında da arsa sahiplerine kira ödemesi 

yapmayacaklarını, sözleşme süresinin bitiminde de sözleşme gereği binanın arsa 

sahiplerine teslim edileceğini belirtmiştir. Şirket, -arsa için herhangi bir kira ödemesi 

yapmayacağından- gelir vergisi kesintisi yapılmasına gerek olup olmadığı hakkında 

görüş istemiştir. Ayrıca arsa sahibinin elde etiği gayrimenkul sermaye iradının 

hesaplanmasında, şirketin inşaat için yapmış olduğu harcama miktarının mı, yoksa 

emsal bedelinin mi esas alınması gerektiği konusunda görüş istemiştir. Söz konusu 

özelge ile şirket ve arsa sahipleri arasında akdedilen sözleşmeye istinaden yapılan 

binanın inşa edilmesi için ortaya çıkan harcamaların, özel maliyet bedeli olarak dikkate 

alınmayacağı belirtilmiştir. Bu tür sözleşmelerin konusunun Vergi İdaresi tarafından 

bina yapım hizmeti olarak değerlendirildiği, özelgenin içeriğinden anlaşılmaktadır. İnşa 

edilen bina için şirket tarafından yapılan harcamaların, arsa sahibi şahıslara fatura 

edilmesi gerektiği ve bina yapım hizmeti karşılığı alacak olarak kayıtlara geçirilmesi
 

gerektiği belirtilmiştir. Aynı doğrultuda, inşa ve yapım hizmeti nedeniyle oluşan 

kazancın kurum kazancına dâhil edilerek vergilendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Şirketin, inşa ettiği binayı kullanmaya başladığı tarihten itibaren binayı devredeceği 

tarihe kadar kurum kazancının tespitinde kira giderinin dikkate alınması gerektiği 

belirtilmiştir. Özelgeye göre, arsa sahipleri gayrimenkul sermaye iradı elde 

etmektedirler. Bu nedenle de şirketin, vergi sorumlusu
200

 sıfatıyla, GVK’nın 94 üncü 

maddesi gereğince, gelir vergisi kesintisi (stopaj) yapması gerektiği belirtilmiştir. 

Ayrıca sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin ilişkili kişilerle yapılmış olması 

halinde KVK’nın 13 üncü maddesinde yer alan hükümlere uyulması gerektiği 

vurgulanmıştır. Özelge metninden anlaşıldığı üzere, şirket ile arsa sahibi şahıslar 

arasında akdedilen sözleşmenin konusu bina inşasıdır. Vergi İdaresi, akdedilen bu 

sözleşmeye istinaden bina inşa edilmesi için yapılan harcamaların özel maliyet bedeli
201
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olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını özellikle belirtmiştir. Kiralanan 

gayrimenkullerin değerinde artış meydana getiren bir kısım harcamaların, kiracı 

tarafından gider olarak gösterilmesi imkânını sağlayan özel maliyet bedelinin, 

mükellefçe bu tür yap-işlet–devret modeli sözleşmelerinde tatbik edilmeye çalışılması 

peçelemeye örnek teşkil etmektedir 
202

.   

2.2.5. Şirketlerin Birleşmesi ve Devredilmesi Halinde Finansman 

Giderlerini Düşmek Suretiyle Peçeleme 

Yürürlükteki 5520 sayılı KVK da -eski KVK’da olduğu gibi- şirket devirlerinin 

vergilendirilmemesi yönünde düzenleme getirmiştir. Birleşme ve devirler, belli şartların 

sağlanıyor olması durumunda vergi dışı bırakılmıştır. KVK’nın 19 uncu ve 20 inci 

maddeleri, devir ve birleşmeyi ayrıntılı olarak düzenlemiştir. KVK’nın 20 inci 

maddesinde; şirket devirlerinde, madde fıkralarında sayılan şartlara uyulduğu takdirde, 

münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançların vergilendirileceği; 

birleşmeden doğan kârların ise hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği hüküm 

altına alınmıştır. Uygulamada, kanun ile getirilmiş olan bu kolaylıkların çeşitli 

yöntemlerle suiistimal edildiğine rastlanmaktadır. Özellikle şirket devirlerinde, iştirak 

edilen şirketin devralınması durumunda iştirak hissesi alımıyla ilgili finansman 

giderlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı 

konusunda ihtilaflar görülebilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, devralınan şirket 

hisselerinin edinilmesi nedeniyle oluşan şirket borçlanmasına ilişkin faizlerin ve kur 

farklarının devralma sonrasında da gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususunda 

                                                                                                                                                                          
maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet 

bedeline eklenir. 

…Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı 

verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan bir ve ikinci fıkralardaki 

giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının veya işletme hakkına sahip tüzel 

kişinin faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler de bu hükümdedir. 

Vergi Usul Kanunu, Mad 327 (Değişik: 3/7/2005 – 5398/24 md.): Gayrimenkullerin, elektrik üretim ve 

dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadî kıymetlerini artıran ve 272 nci maddede yazılı özel maliyet 

bedelleri, kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira veya işletme hakkı süresi 

dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir 

sebepten sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda 

bir defada gider yazılır. 
202

 Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı “Yap-işlet-devret modeline göre inşa edilen 
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22.07.2014 tarihli mukteza ile görüşünü bildirmiştir
203

. Gelir İdaresi Başkanlığı, söz 

konusu muktezada, KVK’nın 5 inci maddesine atıfta bulunarak, iştirak hisseleri 

alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden 

istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki 

faaliyetlerinden doğan zararlarının istisna dışı kurum kazancından indirilemeyeceğinin 

hükme bağlandığını belirtmiştir. Bununla beraber kanunda, iştirak hisseleri alımıyla 

ilgili finansman giderlerinin KVK’nın 19 uncu maddesine göre gerçekleştirilecek devir 

işlemi sonrasında kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmasını düzenleyen 

herhangi bir hükme yer verilmediğini vurgulamıştır. Söz konusu mukteza ile mukteza 

talep eden şirketin, iştiraki bulunan A.Ş.’yi KVK’nın 19 uncu maddesinde belirtilen 

şartlar dâhilinde devralması durumunda, iştirak hissesi alımıyla ilgili olarak yapmış 

olduğu herhangi bir finansman giderinin söz konusu olmadığının altı çizilmiştir. Bu 

nedenle de devralınan A.Ş.'nin hisselerinin satın alınması dolayısıyla yapılan 

borçlanmalar için yüklenilen finansman giderlerinin, devir işleminden sonra gider 

olarak dikkate alınmasının da mümkün olmadığı yönünde görüş bildirilmiştir. Konu ile 

ilgili yargı kararlarına rastlamak mümkündür. İstanbul Sekizinci Vergi Mahkemesi, 

önüne gelen bir davada, salt bir A.Ş.’nin hisselerini satın almak için kurulan diğer iki 

şirketin, hisse alımları için kullanmış oldukları kredilerin finansman gideri olarak vergi 

matrahında gider olarak gösterilmesini, kanuna karşı hile olarak yorumlamıştır. 

Mahkemenin 14.02.2012 tarihli kararında, Yargıtay içtihatlarındaki, bir kısım 

mükelleflerin daha az vergi ödemek için vergiye tabi gelir ve işlemlerini, peçeleme 

yaparak, kanunların müsamahalı bulunduğu ve açık bıraktığı alanlardan faydalanarak 

gizledikleri ve vergiye tabi değilmiş gibi göstermeleri nedeniyle VUK’un 3 üncü 

maddesinin de bir gereği olarak işlemlerin gerçek mahiyetine bakılması gerektiği 

yönündeki görüşlere dikkat çekilmiştir. Söz konusu davada mahkeme, davaya konu 

birleşme ile asıl amacın, şirketin kurumlar vergisi matrahını düşürmeye yönelik bir 

işlem olarak dikkate almıştır
204

.   
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2.2.6. Vergi Cennetlerinde Kurulan Şirketlerin Kullanılması Suretiyle 

Peçeleme 

Ticari faaliyetleri kapsamında ithalat ve ihracat yapan bazı şirketlerin vergi 

cenneti
205

 sayılan ülkelerde paravan şirket kurarak vergi kaçırma yoluna gittiklerine 

uygulamada sıklıkla rastlanılmaktadır. Özellikle, ihracatlarda vergi cenneti sayılan 

yerlerdeki ilişkili şirketler kullanılmakta ve bu şirketler üzerine mallar 

faturalandırılmakta böylece bir kısım kârın vergi dışı bırakılmaktadır. Bu yola başvuran 

şirketler tarafından vergi kaçırmak veya daha az vergi ödemek için vergi cennetlerinde 

kurulan ilişkili şirkete mal fatura edilmekte ve burada üzerine kâr ilave edildikten sonra 

Türkiye’de bulunan ana şirkete faturalandırmaktadır. Benzer şekilde ihracat yapılırken 

de mallar önce vergi cennetine faturalandırılmakta, üzerine kâr ilave edildikten sonra 

gerçek alıcılara gönderilmektedir. Şirketler bu yolla vergi dışı kalmış kâr elde 

etmektedirler. Vergi cenneti kabul edilen yerlerde kurulan bir kısım şirketler, özel 

hukuk alanında hukuka uygun olarak kurulmakta, ancak bir kısım mükelleflerin vergi 

kaçırma hedeflerine hizmet etmektedir. Çünkü bu şirketler üzerinden yapılan ticari 

işlemlerde gerçek amaç vergi kaçırmaktır. Ticaret hukukunun sağladığı hukuki imkân 

kötüye kullanılmakta ve vergi hukuku açısından, peçeleme yapmak için 

kullanılmaktadır
206

. Sayıları azımsanmayacak kadar olan vergi cennetlerinde merkezi 

Türkiye’de bulunan bazı büyük ihracatçı şirketlerin de ilişkili şirket kurdukları tespit 

edilmektedir. Örneğin; Gelirler Kontrolörleri tarafından yapılan bir incelemede maden 

üreticisi büyük bir firmanın, yurt dışına yaptığı satışlardan elde ettiği kazancı, vergi 

cenneti ülkelerinden istifade ederek gizlediği tespit edilmiştir. Söz konusu X firması, 

bunun için öncelikle vergi cenneti Virgin Adalarında yeni bir şirket kurmuştur. Mermer 
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ihracatını da yurt dışındaki gerçek alıcı yerine vergi cennetinde bulunan firma adına 

düşük bedelle faturalandırmıştır. Bu arada malların nihai alıcıya yani gerçek alıcıya 

gönderildiği tespit edilmiştir. Virgin Adalarındaki ilişkili şirket ise bu mallar için nihai 

alıcıya gerçek satış bedeli üzerinden fatura düzenlemiştir. Böylece satış karının önemli 

bir kısmı, vergi yükü sıfır ya da sıfıra yakın vergi cenneti ülkeye transfer edilmiştir. Bu 

durum Türkiye'de vergilendirilmesi gereken kazancı dolayısıyla da matrahı 

azaltmaktadır
207

. 

2.2.7. Serbest Bölgelerde Kurulan Bağlantılı Şirketlerin Kullanılması 

Suretiyle Peçeleme  

Serbest Bölgeler Kanunu’nda serbest bölgeler; 

“Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda 

olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma 

sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da 

tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve 

kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu 

kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle 

normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerler
208

”  

olarak tanımlanmıştır. Serbest bölgelerde ya ülkenin genelinde geçerli olan ticari, 

ekonomik ve vergisel alanları ilgilendiren hukuksal ve idari mevzuat kısmen 

uygulanmakta ya da hiç uygulanmamaktadır. Bu bölgelerdeki ticari faaliyetler, vergisel 

teşviklerden çok geniş bir şekilde yararlanmaktadır
209

. Türkiye’de birçok şirket, serbest 

bölgelerde ya şube açma yoluna gitmiş ya da bu bölgelerde kendi şirketler grubu 

bünyesinde bir kardeş şirket kurmuştur. Gerçek niyetleri kurum kazançlarını vergi dışı 

bırakmak olan ya da daha az vergi ödemek olan bu şirketler, yaptıkları ithalat ve 

ihracatları bu bölgelerde bulunan şubeleri veya kardeş şirketler üzerinden geçirerek 

vergilendirilmelerini engellemiş olmaktadırlar. Serbest bölgelerde kurulan yan 

şirketlerin kendi yaptıkları ticari işlemlerin ve bu işlemlerle ilgili yüklendikleri 
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fonksiyonlar ölçüsünde vergisel teşviklerden yararlanmaları ve kâr etmeleri olağandır. 

Ancak, yapılan ticari işlemlerin ekonomik hayatın icaplarına uygun olması ve yan 

şirketçe yapılan ihracat ve ithalat işlemlerinin ve diğer ticari hareketlerin gerçeği 

yansıtır nitelikte olması gerekir. Yoksa ticari, iktisadi, teknik ve mali icapları aşan kâr 

paylarının bu bölgelere aktarılması, elde edilen kârın örtülü bir biçimde bu bölgelere 

kaydırılması anlamına gelmektedir ki, bu durum serbest bölgedeki bağlantılı şirketlerin 

peçeleme amacıyla kurulmuş olduğunun göstergesidir
210

.  

2.2.8. Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançların Bankalarda 

Değerlendirilmesi Suretiyle Peçeleme 

Serbest bölgelerde kurulan şirketlerin yarısından fazlası üretim dışında kalan 

alanlarda faaliyet göstermektedir. Ayrıca serbest bölgeler, bazı şirketler için transfer 

fiyatlandırması yoluyla vergiye tâbi olacak kazançları peçeleme aracı olarak 

kullanılmaktadır. Şirketlerin elde ettikleri gelirlerin büyük kısmı şirketin temel faaliyet 

alanını ilgilendiren örneğin üretim, imalat veya pazarlama faaliyetlerinden sağlanmakla 

beraber bunun yanı sıra şirketlerin diğer faaliyetlerden elde ettikleri olağan gelirleri ve 

karları da bulunmaktadır. Hatta olağan dışı gelir ve karlar da şirket gelirlerini belirleyen 

kalemlerdendir. Serbest bölgelerdeki ticari faaliyetlere sağlanan vergisel teşvikler bazı 

mükellef şirketlerce kullanılmaktadır. Şirketlerin serbest bölgelerde yürüttükleri 

faaliyetleri sonucu elde ettikleri geliri bankalarda değerlendirmeleri sonucunda ortaya 

çıkan faiz kazancı şirketlerce vergi istisnasından yararlandırılmak istenmektedir. Bu 

alanda yapılan vergilendirmelerden dolayı mükellef ile vergi idaresi arasında 

uyuşmazlıklara rastlanmaktadır. Örneğin, vergi idaresi; nakit kaynaklarını bankalarda 

değerlendirerek faiz kazancı elde eden X şirketinin elde ettiği faiz gelirlerini, serbest 

bölgede gerçekleştirdiği ana faaliyet konusu işlerin dışında değerlendirerek istisna ve 

muafiyetten yararlandırmamak suretiyle vergilendirmiştir. Bunun üzerine X şirketi 

İstanbul Dokuzuncu Vergi Mahkemesinde dava açmıştır. Mahkeme, 15.5.2008 günlü ve 

E:2007/466, K:2008/1515 sayılı kararıyla; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun 6 

ncı maddesi ve Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddeye atıfta bulunarak serbest 

bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu bölgelerde 

gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri gelirlerinin, gelir ve kurumlar 
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vergisinden müstesna olduğunu belirtmiştir. Mahkeme, şirketin elde ettiği faiz 

kazancının da ticari kazanç hükmünde olduğunun, zira yasa koyucu tarafından kurumlar 

vergisi mükelleflerinin her türlü kazancının ticari kazanç niteliğinde kabul edildiğinin 

ve bu gelirlerin bir kısmının menkul sermaye iradı olarak elde edilmesinin esas 

faaliyetin ayrılmaz bir unsuru olması vasfını değiştirmeyeceğinin altını çizmiştir.    

Buradan hareketle, faiz kazancının ana faaliyet konusu işlerden elde edilen kazancın 

dışında değerlendirilmesi sonucu tahakkuk ettirilen vergilendirme işleminin yasaya 

aykırı olduğu yönünde karar vermiştir. Bu karar üzerine vergi idaresinin kararı temyiz 

ettiği görülmektedir. Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 2008/5889 Esas ve 2009/2642 

Karar sayılı hükmünde
211

; 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9 uncu maddesiyle 3218 Sayılı 

Yasaya eklenmiş olan Geçici 3 üncü maddesine atıfta bulunulmuş, “serbest bölgelerde 

faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri 

faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir ve kurumlar 

vergisinden istisna edildiği” şeklindeki düzenlemeyle değinilmiştir. Bununla birlikte 

kararda, bu düzenlemenin uygulanmasını göstermek amacıyla çıkarılan 85 Sayılı 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine
212

 ve tebliğdeki "Diğer taraftan, sözü edilen istisna 

serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden elde edilen kazançlara ilişkin olduğundan, 

serbest bölgelerde elde edilmiş olsa dahi faiz, repo ve benzeri faaliyet dışı gelirlere 

teşmil edilebilmesi mümkün değildir..." düzenlemesine dikkat çekilmiştir. Söz konusu 

tebliğin iptal edilmesi yolunda Danıştay Dördüncü Dairesinin, 26.12.2006 günlü ve 

E:2005/1890, K:2006/3186 sayılı kararı üzerine Danıştay Vergi Dava Daireleri 

Kurulu'nun karar düzeltme aşamasında verdiği, 20.3.2009 günlü ve E:2008/378, 

K:2009/135 sayılı kararına da yer vermek suretiyle “Ticari faaliyetin bir gereği olsa da 

atıl kalan paranın bankaya tevdi edilmesinden elde edilen faiz, işyerinde yürütülen 

etkinlikten doğan bir kazanç olmayıp, nakdi sermayenin getirişi olduğundan, serbest 

bölgede yürütülen faaliyet nedeniyle elde edilen bir kazanç olarak nitelendirilemez.” 

hükmü hatırlatılmıştır. Danıştay Dördüncü Dairesi, “Serbest bölgelerde yürütülen 

faaliyet sonucu sağlanan gelirin bankalarda değerlendirilmesi sonucu elde edilen faizin 

serbest bölge faaliyetiyle ilgisi ve dolayısıyla serbest bölgelerde yürütülen faaliyet 
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sonucu sağlanan gelirin yararlandığı vergi istisnası kapsamına girip girmeyeceği 

konusunda Kanunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. 3218 sayılı Kanun ve bu 

Kanunda değişiklik yapan 5084 sayılı Kanun hükümlerinin kurumlar vergisi yönünden 

yaratacağı sonuçlar 85 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile düzenlenmiş 

olup, içerdiği hükümlerin genel ve objektif bir düzenleme niteliğini taşıması nedeniyle 

uyuşmazlığın çözümüne esas alınması gerekmektedir.” hükmüyle söz konusu 

uyuşmazlığın çözümünde 85 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin esas 

alınması gerektiğini belirtmiştir. Kararda atıfta bulunulan ve yer verilen Danıştay Vergi 

Dava Daireleri Kurulunun kararı da dayanak gösterilerek, serbest bölgede elde edilen 

kazancın bankalarda değerlendirilmek suretiyle elde edilen faiz kazancının vergi 

istisnasından yararlanamayacağına ve vergilendirilmesi gerektiğine hükmedilmiştir. 

Danıştay’ın bu kararında atıfta bulunmuş olduğu 85 sayılı Kurumlar Vergisi Genel 

Tebliğine ilişkin Vergi Dava Daireleri Kurulunun kararı ile vergi muafiyet ve 

istisnalarını ele alan kurallarda, kanun koyucunun bu düzenlemeleri yapmaktaki amacı 

aşacak şekilde uygulanmasının Anayasanın 73 üncü maddesinde ifadesini bulan vergide 

adalet ilkesine de aykırı düşen neticeler doğurabileceği ve bu nedenle istisna 

hükümlerinin uygulanmasında, asıl amacın göz önünde bulundurulmasının gerekliliğine 

değinilmiştir. 85 sayılı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği de kanunda bahse konu 

istisnanın, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden elde edilen kazançlara ilişkin 

olduğunu, serbest bölgelerde elde edilmiş olsa bile faiz, repo ve benzeri faaliyet dışı 

gelirlerin istisna kapsamda değerlendirilemeyeceğini açıklığa kavuşturmuştur. Böylece; 

serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin kanunun kendilerine tanıdığı teşvik 

amaçlı istisna hakkını, kanunun konuluş amacı dışında kullanarak vergiyi azaltıcı bir 

peçeleme aracı olarak kullanmalarının önüne geçilmiştir
213

. 
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2.2.9. Bir Banka Tarafından Kurulan Vakıf Yoluyla, Banka Çalışanlarına 

Yapılan Ödemenin Vergi Dışı Bırakılması Suretiyle Peçeleme
214

 

X bankası tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan X Bankası 

A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı kurulmuş 

olup, bu vakfa ödenen banka katılım payı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmadığı 

vergi tekniği raporuyla tespit edilmiş vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapılmıştır. Kesilen 

vergi ve cezaların kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. Ankara 3. Vergi Mahkemesinin 

15/07/2013 tarih ve E:2013/154, K:2013/1343 sayılı kararıyla; banka tarafından vakfa 

yapılan ödemelerin çalışanların lehine bir takım ek menfaatler sağlandığını ancak; 

ödemenin yapıldığı tarihte bu miktarların çalışanlara aktarılmadığını, emekli olmadan 

ayrılanlara ise herhangi bir ödemenin yapılmadığı, dolayısıyla çalışanlar lehine söz 

konusu olan menfaatin ne zaman ve hangi çalışana yapılacağı yönünde bir belirsizlik 

olduğu, ödemenin yapıldığı tarihte ise ödemeden yararlanan çalışanların bu ödenenler 

üzerinde herhangi bir hukuki ve fiili tasarruflarının bulunmadığı hususlarından hareketle 

vergiyi doğuran olayın gerçekleşmediğine hükmetmiştir. Sonuç olarak çalışanlara 

sağlanan bu menfaatlerin ücret olarak kabul edilmesinin verginin kanuniliği ilkesine 

aykırı olduğuna ve bu nedenle de vergi kesintisi yapılamayacağı gerekçesiyle davanın 

kabulüne karar verilmiştir. Davalı idare, temyize gitmiştir. Danıştay Dördüncü Dairesi; 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3’üncü maddesinin (B) fıkrasına, yani 

“vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek 

mahiyetinin esas olduğuna, gerçek mahiyetin yemin hariç her türlü delille 

ispatlanabileceğine, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine 

göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin 

bunu iddia edene ait olduğu” hükmüne yer verilmiş olduğuna dikkat çekmiştir. Karar 

metninde  

“….bizatihi davacı banka tarafından kurulan vakıf aracılığıyla, kendisine hizmet 

akdiyle bağlı çalışanlarına menfaat temin edildiği, vakfın görevinin, bankanın ödediği 

tutarı belli şartlar altında çalışan kişiye ödemek olduğu, iç ilişkide bankanın 

sorumluluğunun, işçiye değil vakfa ait olmasının da bu gerçeği değiştirmeyeceği, banka 

tarafından ödenen tutarın anlık olarak işçinin tasarrufuna amade kılınmamasının yasal 
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bir zorunluluktan değil özel hukuk tasarrufu niteliğinde olan vakıf senedinden 

kaynaklandığı ve vergiyi doğuran olayın niteliğini değiştirmeyeceği, kaldı ki bu 

ödemelerin ayrı bir hesapta kişi bazında izlenmesi, şartlar gerçekleştiğinde çalışan 

kişiye ödenmesi gibi veriler göz önünde alındığında, tasarruf imkânının oluştuğunun 

kabulü gerekmektedir.”  

denilmektedir. Ayrıca, kararda banka tarafından vakfa ödenen katılım payı tutarının 

hesaplanmasında her bir çalışanın maaş ve ikramiyelerinin esas alınmasındaki gerçek 

amacın ise her bir çalışanın elde edeceği menfaati net olarak tespit etmek olduğu 

belirtilmiş olup bütün bu nedenlerle de banka tarafından çalışanlara dolaylı olarak 

sağlanan bu menfaatlerin GVK nın ilgili maddesi gereğince
215

 ücret olarak kabul 

edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 “… Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 3. Vergi 

Mahkemesinin 15/07/2013 günlü ve E:2013/154, K:2013/1343 sayılı kararının 

bozulmasına, 24/12/2013 gününde oyçokluğuyla karar verildi.”  

X bankası, kendisine hizmet sözleşmesi ile bağlı çalışanlarına, kurmuş olduğu 

vakıf aracılığı ile menfaat temin etmektedir. Bunun yanı sıra vakfın kuruluşuna esas 

vakıf senedinde ödemenin banka tarafından yapılması bir yükümlülük olarak 

öngörülmüştür. Uygulamada banka, bu ödemeleri, çalışanların ücretlerinde yapmış 

olduğu belirli orandaki kesintilerle gerçekleştirmektedir.  Ödenen miktarlar yine banka 

çalışanlarına emekli ikramiyesi, emekli maaşı ve çeşitli yardımlar şeklinde geri 

                                                           
215

 Gelir Vergisi Kanunu, Mad.61: Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet 

karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, 

tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, 

ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde 

olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini 

değiştirmez. Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır.  

1. 23 üncü maddenin 11 numaralı bendine göre istisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim 

aylıkları;  

2. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan 

diğer menfaatler;  

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya 

idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara 

benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısiyle ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler; 

 4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısiyle ödenen 

veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;  

5. (Değişik: 4/12/1985 - 3239/53 md.) Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve 

her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;  

6. Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler. 
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dönmektedir. Ancak bu ekonomik menfaatler gelir vergisi kesintisine tabi tutulmamıştır. 

Yani vergilendirilmemiştir. Banka özel hukukun düzenleme alanındaki bir kurumu -

vakıf kurma- vasıta kılmak suretiyle vergi hukukunun ya da vergi yasalarının kendisine 

yüklemiş olduğu yükümlülükten kaçınmıştır ya da yerine getirmemiştir. Karar metninin 

başlangıcında Vergi Usul Kanunun 3 üncü maddesine atıfta bulunulmuştur
216

. Danıştay 

Dairesi kararında her ne kadar verginin gizlenmesi veya peçelemeye değinilmemiş ise 

de burada bankanın izlediği yolun, -bankanın gerçek amacının ne olduğuna dair 

yorumdan arî olarak-  peçelemeye neden olduğu görülmektedir
217

.   

2.3.  PEÇELEMEYE YÖNELİK DANIŞTAY KARARLARININ 

DEĞERLENDİRMESİ Vergi uygulamasında karşılaşılan peçeleme işlemlerinin yargı 

kararlarına da konu olduğu görülmektedir. Yüksek Yargı önüne getirilen bazı vergisel 

uyuşmazlıklarda, dava metinlerinde, peçeleme kavram ve olgusuna açık bir şekilde yer 

verildiği, ekonomik yaklaşımın da davaya konu olay hakkında karar verilmesinde göz 

önünde bulundurulduğu görülmektedir.  

2.3.1. Danıştay Üçüncü Dairesinin 1997/293 Esas ve 1998/1650 Sayılı 

Kararı
218

 

Röntgen cihazı imalatıyla uğraşan davacı şirketin 1.9.1994-31.8.1995 özel hesap 

dönemine ilişkin işlemleri örtülü sermaye yönünden incelenmiş ve inceleme sonucunda 

tespit edilen matrah üzerinden adına re'sen vergi ve bunlara bağlı ceza tarh olunmuştur. 

Buna karşı mükellef şirket dava açmıştır. Şirketin kambiyo mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde borçlarını ödediği, üretime dönük faaliyette bulunan şirketin üretim 

girdilerinin borç karşılığı temini yoluna gitmesinin ticari hayatın doğal sonucu olduğu 

ve mal karşılığı yapılan borçlanmaların örtülü sermaye olarak kabul edilemeyeceği, öte 

yandan Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
219

 15 inci maddesinin 2 inci bendi uyarınca 

örtülü sermaye olarak nitelendirilen borçlanmalarda, ödenen faizlerin kurum 

kazancından indirilemeyeceğinin belirtilmiş olmasına rağmen madde hükmünde kur 

farkından söz edilmediğinden davacı şirketin satın aldığı mal karşılığı ödediği kur 
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 Danıştay Dördüncü Dairesi, 2013/8030 E. 2013/10451 K.  Danıştay Dergisi Yıl 2014 Sayı:135 s. 362-

370. 
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farkını kurum kazancından indirmesinin yerinde bulunması gerektiği ve davacı şirket 

adına yapılan cezalı tarhiyatta yasal isabet görülmediği gerekçesiyle kabul edilerek dava 

konusu cezalı tarhiyat Bolu Vergi Mahkemesinin 24.10.1996 günlü ve E:1996/35, 

K:1996/187 sayılı kararı ile kaldırılmıştır. İlgili Vergi Dairesi, Bolu Vergi 

Mahkemesinin kararının bozulması istemi ile temyiz isteminde bulunmuştur.   

Davaya ilişkin olarak Savcı mütalaasında, VUK’un 3 üncü maddesine atıfta 

bulunulmuş ve ilgili madde hükmünün karşılığı olarak Vergi Hukukuna özgü bir yorum 

yöntemi olan ekonomik yaklaşım hakkında genel bir açıklama yapılmıştır. Böylece 

mükelleflerin özel hukuk kurumlarını kullanmak suretiyle vergi kaçırma maksadıyla 

gerçekleştirdikleri peçeleme sözleşmeleri hakkında değerlendirmede bulunulmuştur. 

Dava konusu şirketin davaya konu olmuş işlemlerinin bu çerçevede değerlendirilmesi 

yönünde görüş belirtilmiştir.    

Üçüncü Daire, davaya konu işlemlerin örtülü sermaye olarak kabul edilmesi 

gerektiği yönünde kararını vermiştir
220

.   

2.3.2. Danıştay Üçüncü Dairesinin 1997/906 Esas ve 1997/2743 Sayılı 

Kararı
221

  

X şirketi kendisi adına 1995 yılı defter ve belgelerinin incelenmesi üzerine 

düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak re'sen tarh olunan vergi ve cezalara 

karşı dava açmıştır. Dava konusunun özü davacı şirketin, sermayesinin %50 payına 

sahip olan Y Tavukçuluk İşletmeleri A.Ş.'den vadeli ve dövize endeksli olarak satın 

aldığı küspenin satın alma bedelinin örtülü sermaye olarak, ödenen kur farklarının da 

örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faiz olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğine 

ilişkindir. 

İlk derece Mahkemesi (Adana Birinci Vergi Mahkemesi) 5422 Sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanununun 16 ve 15 inci maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden, örtülü 

sermaye varlığının kabul edilebilmesinin anılan maddede belirtilen üç koşulun 

                                                           
220

 http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/GelismisDokumanAraServlet, Erişim 

Tarihi: 25.11.2014, 
221
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gerçekleşmesine bağlı bulunduğu noktasından hareketle, davacı şirketin sermayesinin 

%50 payına sahip olan Y Tavukçuluk İşletmeleri A.Ş. arasında dolaysız bir ilişki 

bulunduğu, 1994 yılının ilk dört ayında satın alınan küspe bedellerinin bir kısmının 

1994 yılında ödenmeyerek 1995 ve 1996 yıllarına sarkmış olması karşısında, bu 

bedellerin kurumda devamlı olarak kullanılmış olduğunun kabulü gerekmekte ise de 

kurumlar arasında yasada amaçlanan anlamda nakdi bir borçlanmanın söz konusu 

olmadığı, satıcı şirketin bankalardan aldığı döviz kredisi ile yurt dışından ithal ettiği 

küspeyi normal piyasa koşullarına göre davacı şirkete vadeli ve dövize endeksli olarak 

satmasından kaynaklandığı, satıcı ve alıcı şirketin aynı koşullarla başka firma ve 

şirketlerden de küspe alıp sattıklarının dosyanın incelenmesinden anlaşıldığı, bu tür 

borçlanmaların örtülü sermaye olarak nitelendirilemeyeceği, ayrıca, inceleme 

elemanınca borç ile öz sermaye karşılaştırılması emsal kurumlar yerine davacı şirketin 

bünyesi içinde yapıldığı ve karşılaştırmada öz sermaye yerine ödenmiş sermayenin 

dikkate alındığı, oysa borçlanmanın şirketin kendi bünyesinde bir benzeri 

bulunmadığından davacı şirketin borçlanma tutarı ile öz sermayesi arasındaki oranın 

emsal bir kurumla karşılaştırılması suretiyle açık bir fazlalık olup olmadığının tespit 

edilmesi gerektiği neticesine ulaşılmıştır. Bütün bu değerlendirmelerden olayda örtülü 

sermaye için öngörülen koşulların gerçekleşmediği sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle 

davayı kabul ederek cezalı tarhiyatın terkinine 5.12.1996 gün ve E:1996/724, 

K:1996/1065 sayılı kararı ile hükmetmiştir. 

İlgili Vergi Dairesi, vergi inceleme raporu ile belirlenen matrah farkı üzerinden 

yapılan cezalı tarhiyatın yerinde olduğunu ileri sürerek kararın bozulması istemi ile 

temyiz etmiştir. 

Danıştay Savcısı mütalaasında; dava hakkında görüş bildirirken vergi hukukuna 

mahsus önemli bir yorum yöntemi olan ekonomik yaklaşım ilkesine başvurmuştur. Özel 

hukuk kurumlarının normal olmayan yollarla kötüye kullanılarak vergi kaçırma amacı 

güden sözleşmelerin peçeleme sözleşmesi hükmünde olduğunu belirttikten sonra dava 

konusu şirketin, ilişkili bulunduğu diğer bir şirketle yapmış olduğu satış sözleşmesinin 

bu kapsamda değerlendirilmesi kanaatine varmıştır.  
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Savcının da mütalaasında belirttiği gibi, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 

16 ıncı maddesi ile örtülü sermayeye yönelik getirilen hüküm bağlamında 

değerlendirildiğinde; söz konusu şirket tarafından,  ilişkili olduğu şirketten küspenin 

döviz ile borçlanılarak satın alınması ve bu yolla sağlanan borç ilişkisinin süreklilik arz 

etmesi ve yıllarca kur farkı üzerinden ödeme yapılması örtülü sermaye olarak 

değerlendirilmelidir. Kanunun ilgili maddesinde ‘kur farkı’ ödemeleri zikredilmemiştir. 

Bu durum davaya konu şirketin kur farkı üzerinden yaptığı borç ödemelerinin örtülü 

sermaye sayılmayacağı sonucunu doğurmaz. Zira faiz deyiminin kur farkı adı altında 

yapılan ödemeleri de kapsaması gerektiği yönünde ekonomik yoruma başvurarak 

çıkarsamada bulunulabileceğini Savcı, mütalaasında belirtmiştir
222

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
222

 http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/GelismisDokumanAraServlet, Erişim 
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SONUÇ 

Geçmişi çok eskilere dayanmakla beraber modern devletin oluşumu ile birlikte 

kurumsallaşan ve hatta anayasalarda kendine yer bulan vergi, tam ve dar mükelleflerin 

en önemli görevlerinden birisi haline gelmiştir.  

Verginin hukuk zemini içerisinde yerini bulması, aşama aşama gelişme 

göstermiştir. Magna Carta Libertatum ile hak ve hukuk mücadelesine konu edilen vergi, 

anayasacılık akımının yerleşmesi ve modern devletin inşasıyla hukuk zeminindeki 

yerini kurumsallaştırmış ve sağlamlaştırmıştır. 

Günümüz modern devletlerinin en önemli gelir kaynağı vergilerdir. Vergi devleti 

ayakta tutan en önemli unsurlardan birisidir. Devlet, yaptığı kamusal harcamaları, 

topladığı vergilerle finanse etmektedir. Verginin konusu, vergilendirme yetkisi, hangi 

düzenlemelerle verginin salınacağı, verginin toplanması, vergiyi doğuran olay, vergi 

yükümlülüğü ve vergi sorumluluğu, vergi idaresi, vergi idaresinin verginin tarh tebliğ 

tahakkuk ve tahsil aşamasında izleyeceği usuller, vergi mükelleflerinin 

yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde karşılaşacakları müeyyideler gibi 

hususların tamamı kanunlar ve diğer düzenlemelerle hukuki temele oturtulmuştur. Hatta 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile verginin ancak kanun ile konulabileceği (verginin 

kanuniliği ilkesi) ve vergilendirmede adalet gibi ilkeler hükme bağlanmıştır. 

Vergi, mükellefler açısından çoğu zaman bir külfet olarak algılanmaktadır. Bu 

bakımdan vergi bilincinin ve vergi ahlakının mükellefler açısından ne derece 

içselleştirilmiş olduğu önem kazanmaktadır.  

Kişiler vergi doğuran ya da doğuracak bir olayın muhatabı olmaktan kaçınarak, 

vergi mükellefi olmaktan kaçınabilmektedir. Vergiden kaçınma denilen bu davranış, 

hukuka aykırılık teşkil etmemektedir. Örneğin, kişi sahibi bulunduğu konutu kiraya 

vermemekte ve atıl durumda bırakmaktaysa burada gelir vergisi doğmamaktadır. Çünkü 

konut sahibi gayrimenkul sermaye iradı elde etmemektedir. Bu durum hukuka aykırılık 

teşkil etmez. Oysa kişiler vergiyi doğuran olay meydana gelmişse ve bu nedenle vergi 

yükümlüsü olmuşlarsa vergisel ödevleri yerine getirmek zorundadırlar. Mükellefiyete 

ilişkin ödevlerin yerine getirilmemesi karşısında mükellefler vergi ziyaı cezası, 
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usulsüzlük cezası ve özel usulsüzlük cezaları ile karşı karşıya kalabilirler.  Bu cezalar, 

kanun ve diğer düzenleyici işlemler gereğince vergi idaresi tarafından uygulanmaktadır. 

Bu sayılan suçlar dışında, Vergi Usul Kanunun düzenlediği vergi kaçakçılığı 

suçları ise hürriyeti kısıtlayıcı yani hapis cezasını gerektiren suçlardır. TCK ve CMK 

hükümlerine göre ve ceza mahkemelerinin yargılaması ile karar verilen suçlardır. Zira 

bu suçlar kamu düzenini ilgilendirmektedir. Bu suça neden olan eylemler Vergi Usul 

Kanununda sayılmıştır. Bir kısım mükellefler vergi yükünden kurtulmak için kanunla 

yasaklanmış birtakım eylemleri gerçekleştirmek suretiyle vergi kaçakçılığı suçunu 

işlemekte ve devletin vergi kaybına uğramasına neden olabilmektedirler.  

Mükellefler, vergi yükünden kurtulmak için bazen eylem ve davranışları ile 

hukuku dolanmak suretiyle veya hukuki boşlukları kullanma yoluyla olağan şartlarda 

vergiyi doğuran olayı peçeleyerek vergi dışı kalabilmektedirler. Bu durumu vergiden 

kaçınma ile karıştırmamak gerekir. Vergiden kaçınma hukuka aykırı değil iken 

peçeleme, özel hukuktaki hukuka karşı hilenin bir görünümüdür. Peçeleme işlemi açık 

bir şekilde hukuka aykırıdır. Vergi İdaresi peçeleme yoluyla vergi dışı bırakılmış bir 

vergiyi doğuran olay ve matrah varsa bunun tespitini yapar ve peçeleme yapılmasaydı, 

olağan akışı içinde nasıl vergilendirilecek idiyse, o şekilde vergilendirmeyi 

gerçekleştirir. Mevcut vergi kanunları peçeleme kavramına değinmemiştir. Ancak Vergi 

usul Kanununun 3 üncü maddesi ile vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya 

ilişkin işlemlerin gerçek mahiyetinin esas alınması hükmolunmuştur. Vergi hukukunda 

benimsenen ekonomik yorum yöntemi, mükelleflerce vergi kaçırmak amacıyla özel 

hukuk kavram ve müesseselerinin kötüye kullanılmasının önüne geçmek için kullanılan 

bir yaklaşımdır. 

Genel olarak vergi idaresinin vergilendirmeye ilişkin uygulamalarında da, vergi 

müfettişlerinin yaptığı vergi inceleme raporlarında da VUK 3 üncü maddesinde 

belirtilen gerçek mahiyetin göz önünde bulundurulması hükmü ışığında, peçelenmiş ya 

da gizlenmiş gerçek olay ve işlemler açığa çıkarılabilmekte ve vergilendirilmektedir. 

Böylece kötü niyetli mükelleflerce vergilendirmede kayıt dışı bırakılan işlem ve olaylar 

kayıt altına alınmaktadır. 
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Peçeleme yoluyla vergi kaçırma, karşılaşılan örnekler bakımından gün geçtikçe 

çeşitlilik göstermektedir. Teknolojik gelişmelerdeki hızın ekonomik ve ticari hayata 

yansıması, ticari hayatta yeni gelişmelerin olması ve Vergi kanunlarının, ikincil 

mevzuatın çok uzun ve geniş düzenlemeler içermesi, vergilendirme sürecinde karmaşık 

yapılı yeni soru ve sorunlara neden olabilmektedir. Bu karmaşık durumlar kötü niyetli 

mükellefler açısından peçeleme yapmak için yeni yollar sunabilmektedir. 

Vergiye bakış açısının hem birey bazında hem de toplum bazında olumlu olması, 

toplumda verginin bir ödev olarak addolunması, kayıt dışılığın azaltılması ve önlenmesi 

bakımından önemlidir. Vergide kayıt dışılığın yöntemlerinden birisi olan peçeleme 

işlemleri ya da peçeleme sözleşmelerinin en aza indirilmesi de başta bireyin ve 

toplumun vergiye bakış açısının olumlu hale getirilmesi ile vergi bilincinin daha da 

yükseltilmesiyle mümkün olabilecektir. Ailede ve okulda vergi bilincinin çocuğa 

aşılanması önemlidir. Ticari hayatın aktörleri olan ticaret şirketlerinde özellikle sermaye 

şirketi niteliğinde olan kurumsal şirketlerle, ticaret odalarıyla, esnaf odalarıyla, serbest 

meslek odalarıyla işbirliği yapılması ve vergi idaresinin bu sayılan kurumlarla düzenli 

ve programlı şekilde, seminer ve benzeri çalışmalar organize etmesi olumlu etki 

yapacaktır. 

 Bununla birlikte mükelleflerin vergisel ödevlerini yerine getirmede onlara hizmet 

sunan ve vergi idaresi ile mükellefler arasında bir köprü vazifesi gören muhasebe ve 

mali müşavirlik meslek mensuplarının peçeleme olgusuna bakış açıları da önem arz 

etmektedir. Mükelleflerin muhasebe işlerini ve mali danışmanlığını yapan meslek 

mensuplarının, iktisadi ve ticari hayatın içerisinde edinmiş oldukları tecrübeleri, bilgi ve 

deneyimleri vergilendirme sürecinin sağlıklı işlemesi bakımından çok önemli bir yer 

tutmaktadır. 

Peçeleme yapma fiili kendi bünyesinde bir hile amacını barındırmaktadır. Esasen 

iyi niyetle peçeleme bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla yukarıda sayılan tedbirlerle 

birlikte, vergi idaresinin incelemede ve denetimde etkinliğinin artırılması çok önem arz 

etmektedir.    

Vergi İdaresi mükelleflerin karşılaştıkları ve tereddüt ettikleri vergisel meselelerle 

ilgili mükelleflerce yapılan izah taleplerine özelge ile cevap vermektedir. Hatta Gelir 
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İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde bir özelge havuzu oluşturulmuştur. Bu durum 

günümüzde çok karmaşıklaşan ticari hayatın içerisinde karşılaşılan vergiye dair 

soruların açıklığa kavuşturulması çözüm odaklı bir çalışmadır. Buna benzer şekilde 

şimdiye kadar karşılaşılan ve peçelemeye örnek teşkil eden veya peçeleme olarak kabul 

edilen vakıalara ve bu vakıalara ilişkin varsa özelgelere, vergi mahremiyetini ihlal 

etmeden kurumun sitesinde yer verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.   
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EKLER 

EK 1. Danıştay Dördüncü Dairesinin 2008/5889 Esas ve 2009/2642 Sayılı Kararı 

T.C. D A N I Ş T A Y  

Dördüncü Daire  

Esas No: 2008/5889 Karar No: 2009/2642 

Temyiz Eden: Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğü 

Karşı Taraf: ....Dış Ticaret Limited Şirketi 

İstemin Özeti: Davacının nakit kaynaklarını bankalarda değerlendirmesi sonucu 

tahakkuk ettirdiği faiz gelirlerinin serbest bölgede faaliyet göstermesi nedeniyle istisna 

kapsamında bulunduğu belirtilerek ihtirazı kayıtla verilen beyanname üzerine 2006 yılı 

4. dönemine ilişkin olarak tahakkuk ettirilen geçici verginin ret ve iadesi istemiyle dava 

açılmıştır. İstanbul 9. Vergi Mahkemesi 15.5.2008 günlü ve E:2007/466, K:2008/1515 

sayılı kararıyla; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun 6 ncı maddesinde, serbest 

bölgelerin gümrük hattı dışında sayılacağı, bu bölgelerde gümrük ve kambiyo 

mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanamayacağı hükmüne yer 

verildiği, Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde ile serbest bölgelerde faaliyette 

bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler 

dolayısıyla elde ettikleri gelirlerinin faaliyet ruhsatlarında yer alan sürelere münhasır 

olmak üzere, ilgisine göre gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olduğunun 

belirtildiği, yasa koyucunun kurumlar vergisi mükelleflerinin her türlü kazancını ticari 

kazanç niteliğinde kabul ettiği, bu gelirlerin bir kısmının menkul sermaye iradı olarak 

elde edilmesi, bu iradın elde eden kişiye göre ticari kazanç sayılması ve esas faaliyetin 

ayrılmaz bir unsuru olması vasfını değiştirmeyeceği, sermayenin veya nakitlerin 

değerlendirilmesinin ekonomik ve ticari hayatın bir gereği olduğu, bu gelirlerin ticari 

faaliyetin kapsamı dışında düşünülmesinin mümkün olmadığı, Kanunda, elde edilen 

gelirlerin niteliği açısından bir ayrıma gidilmediğinden nakit kaynakların çeşitli 

şekillerde değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz gelirlerinin serbest bölgede 
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gerçekleştirilen ana faaliyet konusu işlerden elde edilen kazancın dışında 

değerlendirilmesi sonucu tahakkuk ettirilen vergide yasaya uyarlık görülmediği 

gerekçesiyle dava konusu verginin davacıya ret ve iadesine karar vermiştir. Davalı 

İdare, yapılan tahakkukun yasal olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını 

istemektedir. 

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur. 

Tetkik Hakimi ……………. Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 

temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından 

temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı ………….. Düşüncesi: İdare ve yergi mahkemelerince verilen 

kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması 

gerekmektedir. 

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden 

hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının 

onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü: 

Davacının nakit kaynaklarını bankalarda değerlendirmesi sonucu tahakkuk ettirdiği faiz 

gelirlerinin serbest bölgede faaliyet göstermesi nedeniyle istisna kapsamında bulunduğu 

belirtilerek ihtirazı kayıtla verilen beyanname üzerine 2006 yılı 4. dönemine ilişkin 

olarak tahakkuk ettirilen geçici verginin ret ve iadesi yolunda verilen Mahkeme kararı 

temyiz edilmiştir. 

5084 sayılı Yasanın 9'uncu maddesiyle 3218 sayılı Yasaya eklenmiş olan Geçici 3'üncü 

maddenin birinci fıkrasının bağlı (a) bendinde, serbest bölgelerde faaliyette bulunmak 

üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri 

dolayısıyla elde ettikleri kazançların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 

faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir ve kurumlar vergisinden 

müstesna olduğu düzenlenmiş ve bu düzenlemenin uygulanmasını göstermek amacıyla 
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4.9.2004 gün ve 25573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 85 sayılı Kurumlar Vergisi 

Genel Tebliğinin 2.1.1'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, "Diğer taraftan, sözü edilen 

istisna serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden elde edilen kazançlara ilişkin 

olduğundan, serbest bölgelerde elde edilmiş olsa dahi faiz, repo ve benzeri faaliyet dışı 

gelirlere teşmil edilebilmesi mümkün değildir..." ifadesine yer verilmiştir. 

Söz konusu Genel Tebliğin iptali yolundaki Danıştay Dördüncü Dairesinin, 26.12.2006 

günlü ve E:2005/1890, K:2006/3186 sayılı kararı, Danıştay Vergi Dava Daireleri 

Kurulu'nun karar düzeltme aşamasında verdiği, 20.3.2009 günlü ve E:2008/378, 

K:2009/135 sayılı kararıyla; "...3218 sayılı Kanunun l'inci maddesinde Yasanın, serbest 

bölgelerin; Türkiye'de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve 

teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde 

temin etmek, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak üzere; 

kurulması, yer ve sınırlarının tayini, yönetimi, faaliyet konularının belirlenmesi, 

işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili düzenlemeleri kapsamak 

amacıyla yapıldığı kurala bağlanmıştır. 

5084 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin gerekçesinde, Türkiye'de uygulanmakta olan 

serbest bölge rejiminin en belirgin özelliğinin bölgede faaliyette bulunan kullanıcılara 

(mükelleflere) hiçbir koşula bağlı olmaksızın tanınan, sınırsız ve süresiz vergisel 

teşvikler olduğu, bu teşviklerin 6.6.1985 tarihli ve 3218 sayılı Kanunun 6'ncı 

maddesinde yer alan, bölgede vergi, resim ve harç mükellefiyetlerine dair hükümlerin 

uygulanmayacağı ve bölgede elde edilen kazançların Türkiye'nin diğer yerlerine 

getirilmesi halinde gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacağına ilişkin düzenlemelerde 

ifadesini bulduğu, bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin elde ettikleri kazançları 

üzerinden vergiye tâbi olmamaları ve aynı zamanda bu mükelleflerin bölgeden 

Türkiye'ye doğru herhangi bir sınırlama olmaksızın faaliyette bulunabilmeleri, aynı 

alanlarda serbest bölge dışında çalışan mükellefler açısından haksız rekabete neden 

olduğu, serbest bölgede dolaysız vergi yükümlülüğü olmamasının transfer 

fiyatlandırması yoluyla vergiye tâbi olacak kazançların bölgeye kaydırılmasına neden 

olduğu, bölgede yer alan mükelleflerin incelemeye tâbi olmaması ve bu mükelleflerden 

Türkiye'deki mükelleflerle ilişkileri konusunda bilgi alınamamasının bu durumun 

önlenmesini de engellediği, tüm bu nedenlerle 3218 sayılı Yasada yapılan 
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düzenlemelerin amacına uygun sonuç yaratamaması nedeniyle yapılan değişiklikle, 

bölgede Türk vergi kanunlarının geçerli olmasının sağlandığı, ancak, serbest bölgelerde 

faaliyet gösteren mükelleflerin uluslararası açılımları dikkate alınarak kayıt ve belge 

düzeni konusunda esneklik sağlanması amacıyla Maliye Bakanlığına bölgede yer alacak 

firmalar ile ilgili özel düzenlemeler yapılabilmesi konusunda yetki verildiği, yapılan 

düzenleme sonrasında, katma değer vergisi ve benzeri dolaylı vergiler açısından bugüne 

kadar geçerli olan uygulamanın devam edeceği; 9'uncu maddesinin gerekçesinde ise bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatı bulunan mükelleflerin, bu 

ruhsatlar üzerinde yazılı olan süre boyunca dolaysız vergilere yönelik haklarının 

korunmasının amaçlandığı, istihdam edilen personelin ücretlerine yönelik gelir vergisi 

istisnasından yararlanma haklarının, 31.12.2008 tarihi itibarıyla sınırlı tutulduğu, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatı bulunan mükelleflerin 

bölgede yaptıkları faaliyetlerine ilişkin işlemlerin, 31.12.2008 tarihine kadar damga 

vergisi, harç veya başka bir işlem vergisine tâbi olmayacağı, ayrıca, genel olarak 

ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak ve serbest bölgelerin istihdam yaratan alanlar 

olmasını teşvik edebilmek için serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan 

mükelleflerin bu faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kazançların Avrupa Birliğine tam 

üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergilendirme döneminin sonuna kadar 

vergiden istisna edildiği, bu istisnadan bölgede yeni faaliyete geçen mükellefler ile 

faaliyet ruhsatlarında yer alan sürenin dolmasıyla normal vergileme rejimine tâbi olacak 

mükelleflerin yararlanabileceği belirtilmiştir. 

Vergi muafiyet ve istisnalarını düzenleyen kurallarda öngörülen koşulların, yasa 

yapıcının bu düzenlemeleri öngörüş amacına aykırı ya da bu amacı aşarak uygulanması, 

Anayasanın 73'üncü maddesinde eşitlik ilkesinin yansıması olarak yer alan mali güce 

göre vergilendirme ve vergi adaletine aykırı sonuç yaratır. Bu nedenle yasadaki istisna 

hükümlerinin uygulanmasında, söz konusu amaçların göz önünde bulundurulması 

gereklidir. 

Ticari faaliyetin bir gereği olsa da atıl kalan paranın bankaya tevdi edilmesinden elde 

edilen faiz, işyerinde yürütülen etkinlikten doğan bir kazanç olmayıp, nakdi sermayenin 

getirişi olduğundan, serbest bölgede yürütülen faaliyet nedeniyle elde edilen bir kazanç 

olarak nitelendirilemez. 5084 sayılı Yasanın 8 ve 9'uncu maddelerinin yukarıda 

değinilen gerekçeleri göz önüne alındığında, 3218 sayılı Yasanın 5084 sayılı Yasa ile 
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değişik kurallarının, serbest bölgelerdeki kullanıcıların, faaliyet ruhsatlarındaki 

etkinliklerden doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulması 

amacıyla yürürlüğe konulduğu anlaşılmaktadır. Serbest bölgede faaliyet gösteren vergi 

yükümlüleri ile aynı alanda faaliyet gösteren bölge dışındaki mükellefler arasında 

rekabet eşitsizliğini de gidermek amacı içeren bu düzenleme karşısında, bir miktar nakit 

kıymetin bankaya tevdi edilmesinden doğan faiz, repo ve benzeri faaliyet dışı gelirlerin 

de düzenleme kapsamında olduğunu kabule olanak bulunmamaktadır.  

Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanununun 2'nci 

maddesinde öngörülen ticari, zirai, mesleki kazançlarla diğer kazanç ve iratlardan, 

ücretlerden, gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iradı olan gelir 

unsurlarından oluşmaktadır. Gelir Vergisi Kanununun menkul sermaye iradını 

düzenleyen 75'inci maddesinin son fıkrasında bu iratların, iradı sağlayan sermaye 

sahibinin ticari faaliyetine bağlı olması halinde ticari kazancın tespitinde dikkate 

alınacağını öngören kuralı, gayrisafi iradın vergiye tabi tutulacak kısmı olan safi iradın 

tespit şekline yapılmış bir gönderme içermektedir. Bu göndermenin, gelir unsurunun 

niteliğini değiştirici etkide bir düzenleme içermediği, sadece matrahın belirlenmesiyle 

ilgili olduğu açıktır. Dolayısıyla menkul sermaye iradının, gelirin veya kurum 

kazancının unsurlarından olması ile serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı doğrultusunda 

yürütülen etkinliklerden doğan kazançları vergiden müstesna tutan kuralın 

uygulanmasında Gelir Vergisi Kanununun 75'inci maddesinin son fıkrasına dayanılarak 

bağ kurulması suretiyle verilen ve 85 sayılı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 

2.1.1'inci maddesinin ikinci fıkrasında, yasada öngörülmeyen bir sınırlama yapıldığı 

gerekçesine dayanan kararda hukuka uygunluk görülmemiştir." gerekçesiyle 

bozulmuştur. 

Serbest bölgelerde yürütülen faaliyet sonucu sağlanan gelirin bankalarda 

değerlendirilmesi sonucu elde edilen faizin serbest bölge faaliyetiyle ilgisi ve 

dolayısıyla serbest bölgelerde yürütülen faaliyet sonucu sağlanan gelirin yararlandığı 

vergi istisnası kapsamına girip girmeyeceği konusunda Kanunda açık bir düzenleme 

bulunmamaktadır. 

3218 sayılı Kanun ve bu Kanunda değişiklik yapan 5084 sayılı Kanun hükümlerinin 

kurumlar vergisi yönünden yaratacağı sonuçlar 85 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel 
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Tebliği ile düzenlenmiş olup, içerdiği hükümlerin genel ve objektif bir düzenleme 

niteliğini taşıması nedeniyle uyuşmazlığın çözümüne esas alınması gerekmektedir. 

Bu durumda, serbest bölgelerde elde edilmiş olan kazançların bankalarda 

değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz gelirinin serbest bölgede yürütülen ticari faaliyet 

sonucu elde edilen gelirin yararlandığı vergi istisnasından yararlanacağının kabulüne 

yukarıda belirtilen yargı kararı karşısında olanak bulunmadığından, aksi yöndeki 

Mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. 

Bu nedenle, davalı İdarenin temyiz isteminin kabulüyle, İstanbul 9. Vergi 

Mahkemesinin 15.5.2008 günlü ve E:2007/466, K:2008/1515 sayılı kararının 

bozulmasına 25.5.2009 gününde oyçokluğuyla karar verildi. 

KARŞI OY 

X- Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Mahkeme kararını dayandığı gerekçeler 

karşısında yerinde ve kararın bozulmasının sağlayacak durumda görülmediğinden 

temyiz isteminin reddi gerektiği görüşü ile karara karşıyız. 
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EK 2. Danıştay Dördüncü Dairesinin 2013/8030 Esas ve 2013/10451 Sayılı Kararı 

T.C. D A N I Ş T A Y  

Dördüncü Daire  

Esas No: 2013/8030 Karar No: 2013/10451  

Anahtar Kelimeler:  Banka Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma 

Sandığı Vakfı, Vakıf Senedi ile Vergiyi Doğuran Olayın Niteliği Değiştirilemez, 

Bankanın Munzam Sandığa Yaptığı Ödemeler, Gelir (stopaj) Vergisi  

Özeti: Davacı tarafından Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca kurulan munzam 

vakfa, davacının her bir çalışanı için, ücretlerinin belli bir nispetinde ödenen banka 

katılım payının, çalışanlara hizmet karşılığı sağlanan bir menfaat olduğu ve Gelir 

Vergisi Kanunu'nun 61'inci maddesi kapsamında ücret niteliğini taşıdığının kabulü ile 

gelir (stopaj) vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında.  

Temyiz Eden: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü) 

Karşı Taraf: … Bankası A.Ş.  

Vekili: Av. …  

İstemin_Özeti: Davacı banka tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre 

kurulan … Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma 

Sandığı Vakfına ödenen banka katılım payı üzerinden gelir vergisi kesintisi 

yapılmadığının şirket hakkında düzenlenen vergi tekniği raporuyla tespit edildiği ileri 

sürülerek, 2008/1 ila 12 dönemlerine ilişkin olarak salınan vergi ziyaı cezalı gelir 

(stopaj) vergisi ile damga vergisinin kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. Ankara 3. 

Vergi Mahkemesinin 15/07/2013 günlü ve E:2013/154, K:2013/1343 sayılı kararıyla; 

adı geçen vakfa, davacı banka tarafından "munzam sandık banka yükümlülüğü" ve 

"munzam sandık banka yükselme yükümlülüğü" adı altında yapılan ödemeler sonucu, 

vakıf tarafından, emekli ikramiyesi vermek, emekli maaşı bağlamak ve çeşitli 

yardımlarda bulunmak suretiyle çalışanlara ek menfaatler temin edildiği, ancak banka 
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katılım payının, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla çalışanlara aktarılmadığı, emeklilik 

koşulları oluşmadan vakıftan ayrılan çalışanlara ise banka katılım payının ödenmediği, 

dolayısıyla ne zaman ve hangi çalışana sağlanacağı belli olmayan bir menfaatin söz 

konusu olduğu ve ödemenin yapıldığı tarihte çalışanların ödenen tutar üzerinde hukuki 

ve fiili tasarrufunun bulunmadığı, dolayısıyla vergiyi doğuran olayın gerçekleşmediği, 

doğrudan doğruya çalışana yapılmayan ödemenin ücret olarak kabul edilmesinin 

verginin kanuniliği ilkesine aykırı olduğu, bu nedenle banka tarafından çalışanlarına 

dolaylı olarak sağlanan menfaat, ücretin unsurlarını taşımadığından vergi kesintisine 

tabi olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Davalı İdare, adı geçen 

vakfa davacı banka tarafından yapılan banka katılım payı ödemelerinin herhangi bir 

kesintiye tabi tutulmadığını ve yapılan bu ödemeler karşılığında sadece çalışanlara özgü 

olmak üzere, çalışan için ödenen prim sayısı dikkate alınarak, borç vermek, ölüm aylığı 

ve emeklilik aylığı bağlamak veya toplu ödeme yapmak gibi menfaatler sağlandığının 

vergi tekniği raporuyla tespit edildiğini, bu itibarla banka tarafından doğrudan ödenen 

ücrete ek olarak kendisine hizmet akdiyle bağlı çalışanlarına sağlanan bu menfaatlerin, 

Gelir Vergisi Kanunu'nun 61 inci maddesi kapsamında ücret niteliği taşıdığını ve vergi 

kesintisine tabi tutulması gerektiğini ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir. 

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur. 

Tetkik Hakimi …………. Düşüncesi : Davacı banka tarafından Türk Medeni Kanunu 

hükümlerine göre kurulan … Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve 

Yardımlaşma Sandığı Vakfına "munzam sandık üye payı", "munzam sandık yükselme 

üye payı", "munzam sandık banka yükümlülüğü" ve "sandık banka yükselme 

yükümlülüğü" adı altında ödemeler yapıldığı, bu ödemelerden işçi payına ilişkin 

olanlarının gelir vergisi kesintisine tabi tutulduğu, ancak banka katılım payı adı 

altındaki ödemelerin herhangi bir kesintiye tabi tutulmadığı, banka katılım payı 

ödemelerinin, çalışan sayısı, aldığı maaş ve diğer unsurlar dikkate alınarak belli oranda 

hesaplandığı, bu ödemelere ilişkin belge ve kayıtların personel bazında tutularak 

muhafaza edildiğinin rapor eki tutanakta açıkça belirtildiği, çalışan personelin 

yükselmesine bağlı olarak banka tarafından vakfa ödenen tutarın değiştiği, yapılan bu 

ödemeler karşılığında sadece çalışanlara özgü olmak üzere, çalışan için ödenen prim 

sayısı dikkate alınarak, borç vermek, ölüm aylığı ve emeklilik aylığı bağlamak veya 
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toplu ödeme yapmak gibi bir takım menfaatlerin sağlandığının tespit edildiği, ödemenin 

banka tarafından, vakfın kurulması esnasında düzenlenen vakıf senedinde bir 

yükümlülük olarak öngörülmüş olmasının vakfa ödenen paranın çalışanlara bir maddi 

menfaat olarak yansıtıldığı gerçeğini ortadan kaldırmadığı, bizatihi davacı banka 

tarafından kurulan vakıf aracılığıyla, kendisine hizmet akdiyle bağlı çalışanlarına 

menfaat temin edildiği, vakfın görevinin, bankanın ödediği tutarı belli şartlar altında 

çalışan kişiye ödemek olduğu, iç ilişkide bankanın sorumluluğunun, işçiye değil vakfa 

ait olmasının bu gerçeği değiştirmeyeceği, banka tarafından ödenen tutarın anlık olarak 

işçinin tasarrufuna amade kılınmamasının yasal bir zorunluluktan değil özel hukuk 

tasarrufu niteliğinde olan vakıf senedinden kaynaklandığı ve vergiyi doğuran olayın 

niteliğini değiştirmeyeceği, kaldı ki bu ödemelerin ayrı bir hesapta kişi bazında 

izlenmesi, şartlar gerçekleştiğinde çalışan kişiye ödenmesi gibi hususlar birlikte 

değerlendirildiğinde, geniş anlamda tasarruf imkanının oluştuğunun kabulü gerektiği, 

bu itibarla banka tarafından doğrudan ödenen ücrete ek olarak kendisine hizmet akdiyle 

bağlı çalışanlarına sağlanan bu menfaatlerin, Gelir Vergisi Kanunu'nun 61'inci maddesi 

hükmü kapsamında ücret niteliğini taşıdığı ve gelir vergi kesintisine tabi tutulması 

gerektiği sonucuna varıldığından davanın kabulüne karar veren Vergi Mahkemesi 

kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesi'nce gereği görüşüldü: 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu'nun 3’üncü maddesinin (B) fıkrasında, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve 

bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, gerçek mahiyetin yemin 

hariç her türlü delille ispatlanabileceği, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya 

olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde 

ispat külfetinin bunu iddia edene ait olduğu hükmüne yer verilmiş, aynı Kanun’un 

134’üncü maddesinde ise, vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamak olduğu vurgulanmıştır. 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanunu'nun 61’inci maddesinde, ücretin, işverene tabi belirli bir işyerine 

bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile 

temsil edilebilen menfaatler olduğu, ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali 

sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider 
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karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti 

niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş 

bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği, bu Kanunun uygulanmasında, evvelce 

yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla 

sağlanan diğer menfaatlerin de ücret sayılacağı belirtilmiş, 94’üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (1) numaralı bendinde, hizmet erbabına yapılan ödemelerden tevkifat 

yapılması gerektiği ifade edilmiş, Kanunun 98 inci maddesinde de, 94 üncü madde 

gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler 

veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri belli 

süreler içinde ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine 

bildirmeye mecbur oldukları hükmüne yer verilmiştir. 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1’inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı 

tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu belirtilmiş, (I) sayılı tabloda, maaş, 

ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, 

harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar 

(avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden 

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir 

ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar 

sayılmış, Kanun'un 19’uncu maddesinde ise, genel ve özel bütçeli dairelerle il özel 

idareleri ve belediyeler, bankalar, iktisadi kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve 

müesseseleri ve benzeri teşekkül, iştirak ve müesseselerin ödemelerinde kullanılan ve 

nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara ait vergilerin, bu 

ödemelerin yapılması, avans suretiyle ödemelerde avansın itası sırasında ilgili daire ve 

müesseseler tarafından istihkaklardan kesinti yapılması şekliyle ödenmesine Maliye 

Bakanlığınca izin verilebileceği kurala bağlanmıştır. Dosyasının incelenmesinden, 

davacı banka hakkında düzenlenen 23.11.2012 tarih ve 2012-B-585/8 sayılı vergi 

tekniği raporu ile banka tarafından kurulan … Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal 

Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına, "munzam sandık banka yükümlülüğü" ve 

"munzam sandık banka yükselme yükümlülüğü" adı altında banka katılım payı olarak 

her bir çalışan için ücretlerinin belli bir nispetinde yapılan ödemelerin, çalışanların ücret 

bordrolarına dahil edilmeyerek gelir vergisi kesintisine tabi tutulmadığı ve damga 

vergisi tahakkuk ettirilmediğinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen gelir (stopaj) 
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vergisi ve damga vergisine ilişkin vergi inceleme raporuna istinaden yapılan dava 

konusu cezalı tarhiyatın kaldırılması istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı 

anlaşılmaktadır. Davaya konu tarhiyatın dayanağı olan 23.11.2012 tarih ve 2012-B- 

585/8 sayılı vergi tekniği raporunun incelenmesinden; öncelikle ücret ödemelerine 

ilişkin gelir (stopaj) vergisi ve diğer vergisel yükümlülüklerin şubelerin bağlı olduğu 

vergi dairesine yapıldığının tespit edildiği, bankanın munzam sandığa yaptığı 

ödemelerin, "munzam sandık üye payı", "munzam sandık yükselme üye payı", 

"munzam sandık banka yükümlülüğü" ve "sandık banka yükselme yükümlülüğü" adları 

altında yapıldığı, bu ödemelerden işçi payına ilişkin olanlarının gelir vergisi kesintisine 

tabi tutulduğu, ancak banka katılım payının, bankanın vakfa ilişkin bir yükümlülüğü 

olduğu, dolayısıyla bu ödemenin çalışanlar adına yapılmadığı, bu nedenle de ücrete 

dahil edilmeyerek gelir vergisi kesintisine tabi tutulmaması gerektiği düşüncesiyle her 

hangi bir kesintiye tabi tutulmadığının tespit edildiği, bu katılım payının; vakıf 

üyelerinin bankadan elde ettikleri emekliliğe esas maaşları ve ikramiye ödemelerinin 

baz alınması suretiyle hesaplandığının tespit edildiği, diğer bir anlatımla her bir çalışan 

için ayrı ayrı ödemelerin gerçekleştirildiği, dava konusu munzam vakfın, 506 sayılı 

Kanun'un geçici 20’nci maddesi uyarınca kurulmadığı, Türk Medeni Kanunu 

hükümlerine göre 1974 yılında kurulduğu, bunun dışında zorunlu vakıf olarak 506 sayılı 

Kanun'un geçici 20’nci maddesi uyarınca … Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı 

Vakfının kurulduğu, bu iki vakfın farklı olduğu, 506 sayılı Kanun'un geçici 20’nci 

maddesine göre kurulan vakfın bu incelemenin konusuna girmediği, munzam vakfın 

özel sigorta işlevi de görerek çalışanlara ek haklar tanıdığı, diğer vakfın ise, Sosyal 

Güvenlik Kurumu paralelinde hak sağladığı, Munzam Vakfa ödenen çalışan payı 

ödemelerinin gelir (stopaj) vergisi matrahına dâhil edildiği, ancak "banka katılım 

paylarının" matraha dahil edilmediği, Munzam Vakfın senedine bakıldığında amacının, 

banka çalışanlarına çeşitli menfaatler sağlamak olduğunun görüldüğü, vakfın bunu 

sağlamak amacıyla çeşitli gelir kaynaklarının olduğu, ana finansman kaynağının, banka 

çalışanları ile bankanın bizzat ödediği aidat ve katılma payları olduğu, yani vakıf 

tarafından sunulan menfaatlerin bir kısmı çalışanlar tarafından karşılanırken bir 

kısmının banka tarafından finanse edildiği, dolayısıyla bankanın ödediği tutarların, 

çalışanlara sağlanan menfaatlere ilişkin işveren payı olarak kabulü gerektiği, zira bu 

ödemenin çalışanlara sağlanan menfaatlere ilişkin bir ödeme olduğu, 5411 sayılı 
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Bankacılık Kanunu’nun 58’inci maddesinde yer alan, bankaların, bağlı olduğu 

vakıfların finansman açıklarını kapatamayacağı yönündeki kuralın da bu hususu 

desteklediği, ayrıca bankanın sandığa ödediği tutarların hesaplamasında, çalışanların 

maaş ve ikramiyelerini esas alması, bu ödemelerin her bir personel bazında ayrı ayrı 

hesaplanması, diğer bir ifadeyle her ay belirli tutar ödemek yerine çalışanların 

ücretlerinin belirli bir oranında vakfa ödeme yapıldığı, bunun amacının ise, her bir 

çalışanın elde edeceği menfaatin net tutarını belirlemek olduğu, vakıf yararlarına gerek 

çalışma hayatında gerek emeklilikte yapılan ödemelerin kaynağını bu ödemelerin teşkil 

ettiği, dolayısıyla ödemenin banka kanalıyla yapılmasının, bu ödemeden çalışanların 

yararlandırıldığı gerçeğini değiştirmeyeceği, ayrıca ödemeden yararlananın vakıf 

olmadığı, esas yararlananın çalışanlar olduğunun ortaya çıktığı, diğer bir deyişle vakfın 

sadece aracılık yaptığı, bu durum karşısında, vakfa banka tarafından ödenen tutarın 

çalışan açısından ücret olduğu sonucuna varıldığı, bu ücretin 193 sayılı Kanun'un 

63’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaması nedeniyle ücret matrahından da 

indiremeyeceği, bu tespitlere göre banka katılım payı adı altında yapılan ödemelerin 

ücretin bir unsuru olması nedeniyle gelir (stopaj) vergisi ve damga vergisi matrahına 

dahil edilmesi gerektiği tespitlerine yer verilerek tarhiyat yapıldığı anlaşılmıştır. 

Uyuşmazlığın çözümü için; davacı banka tarafından, adı geçen vakfa ödenen banka 

katılım payının, banka çalışanları açısından Gelir Vergisi Kanunu'na göre ücret 

kapsamında bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Gelir 

Vergisi Kanunu’na göre, bir ödemenin ücret sayılabilmesi için, bir işyerinde bir 

işverene bağlı olarak çalışılması ve bunun karşılığında bir menfaat elde edilmesi 

gerekmektedir. Hizmet karşılığı yapılan ödeme nakit, ayın veya para ile temsil 

edilebilen menfaatler şeklinde olabilir. İşveren tarafından ücretin farklı isimler altında 

farklı usullerle ödenmesi yapılan ödemenin ücret olma niteliğini değiştirmez. 

Vergilendirme alanında muafiyet ve istisna hükümlerinin yorum yoluyla genişletilmesi 

veya daraltılması Anayasal güvence ifade eden verginin yasallığı ilkesine aykırı 

düşeceğinden, öngörüldüğü kuralda veya Gelir Vergisi Kanunu’nda vergiden müstesna 

tutulmayan, gelirin unsurlarına dahil olan her türlü kazanç ve iradın vergilendirilmesi 

zorunludur. Vergi hukukunda sorumluluk, kural olarak kanundan doğmakta olup, 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrasında da mükellefiyet ve 

sorumluluğa ilişkin özel sözleşmelerin vergi idaresini bağlamayacağı hükme 
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bağlanmıştır. Kanunun vergiyi doğuran olay olarak nitelendirdiği hukuki durumun, 

kanunda öngörülen istisnalar ve özel düzenlemeler dışında bir özel hukuk işlemi veya 

tasarrufuyla değiştirilmesi söz konusu olamaz. 

Olayda, davacı tarafından, anılan munzam vakfa yapılan ödemenin kaynağının hizmet 

sözleşmesi değil vakıf senedi olduğu, dolayısıyla banka katılım payının vakıf üyelerinin 

hizmetleri karşılığında ödenmediği, yapılan ödemelerin vakfın malvarlığına dahil 

olduğu ve banka katılım payları üzerinde vakıf üyelerinin tasarruf hakkının 

bulunmadığı, diğer bir ifadeyle ücretin şartı olan elde etme kriterinin gerçekleşmediği, 

bankanın yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde çalışanların bir hak iddia 

edemeyeceği, ancak emeklilik şartları gerçekleştikten sonra çalışanlara ödemeler 

yapıldığı, emeklilik sonrası yapılan ödemelerin de Gelir Vergisi Kanunu uyarınca 

vergilendirilmesi nedeniyle mükerrer vergi ödenmesinin söz konusu olduğu ileri 

sürülmüştür. Bu hususların, yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler ve vergilendirmeye 

ilişkin ilkeler bağlamında değerlendirilmesine gelince; Davacı banka tarafından, adı 

geçen vakfa ödenen banka katılım paylarının herhangi bir kesintiye tabi tutulmadığı, 

banka katılım payı ödemelerinin, çalışan sayısı, aldığı maaş ve diğer unsurlar dikkate 

alınarak belli oranda hesaplandığı, bu ödemelere ilişkin belge ve kayıtların personel 

bazında tutularak muhafaza edildiğinin rapor eki tutanakta açıkça belirtildiği, çalışan 

personelin yükselmesine bağlı olarak banka tarafından vakfa ödenen tutarın da değiştiği, 

yapılan bu ödemeler karşılığında sadece çalışanlara özgü olmak üzere, çalışan için 

ödenen prim sayısı dikkate alınarak, borç vermek, ölüm aylığı ve emeklilik aylığı 

bağlamak veya toplu ödeme yapmak gibi bir takım menfaatlerin sağlandığının tespit 

edilmesi karşısında, ödemenin banka tarafından, vakfın kurulması esnasında düzenlenen 

vakıf senedinde bir yükümlülük olarak öngörülmüş olmasının vakfa ödenen paranın 

çalışanlara bir maddi menfaat olarak yansıtıldığı gerçeğini ortadan kaldırmadığı, bizatihi 

davacı banka tarafından kurulan vakıf aracılığıyla, kendisine hizmet akdiyle bağlı 

çalışanlarına menfaat temin edildiği, vakfın görevinin, bankanın ödediği tutarı belli 

şartlar altında çalışan kişiye ödemek olduğu, iç ilişkide bankanın sorumluluğunun, 

işçiye değil vakfa ait olmasının da bu gerçeği değiştirmeyeceği, banka tarafından 

ödenen tutarın anlık olarak işçinin tasarrufuna amade kılınmamasının yasal bir 

zorunluluktan değil özel hukuk tasarrufu niteliğinde olan vakıf senedinden 

kaynaklandığı ve vergiyi doğuran olayın niteliğini değiştirmeyeceği, kaldı ki bu 
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ödemelerin ayrı bir hesapta kişi bazında izlenmesi, şartlar gerçekleştiğinde çalışan 

kişiye ödenmesi gibi veriler göz önünde alındığında, tasarruf imkânının oluştuğunun 

kabulü gerekmektedir. Ayrıca, davacı bankanın vakfa ödediği banka katılım payı 

tutarının hesaplamasında çalışanların maaş ve ikramiyelerinin esas almasının, sadece bir 

hesaplama yöntemi olarak görülmesine olanak bulunmadığı, zira her bir çalışanın maaş 

ve ikramiyeleri esas alınarak bu ödemelerin personel bazında ayrı ayrı hesaplanması, 

diğer bir deyişle her ay belirli tutar ödemek yerine çalışanların ücretlerinin belirli bir 

oranında vakfa ödeme yapılmasının amacının, her bir çalışanın elde edeceği menfaatin 

net tutarını belirlemek olduğu hususları göz önüne alındığında, davacı banka tarafından 

doğrudan ödenen ücrete ek olarak kendisine hizmet akdiyle bağlı çalışanlarına vakıf 

aracılığıyla sağlanan bu menfaatlerin, Gelir Vergisi Kanunu'nun 61'inci maddesi hükmü 

kapsamında ücret olduğu sonucuna varılmaktadır. Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’n 117’nci maddesinde tanımlandığı üzere verginin mükerrer olması, aynı vergi 

kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden 

bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınması olup, davacı banka tarafından ödenen 

katılım paylarının, ücret kapsamında Gelir Vergisi Kanunun 94’üncü maddesi uyarınca 

gelir vergisi kesintisine tabi olması nedeniyle, emeklilik şartları gerçekleştikten sonra 

çalışanlara yapılacak emekli ikramiyesi ve aylığına ilişkin ödemelerin Gelir Vergisi 

Kanunun 25/3’üncü ve 23/11’inci maddeleri uyarınca vergilendirilmesi halinde, aynı 

matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasından 

bahsedilemeyeceğinden, mükerrer vergi ödeneceğinin kabulüne olanak 

bulunmamaktadır. Bu durumda, davacı tarafından, … Bankası A.Ş. Mensupları 

Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'na vakıf senedi uyarınca 

ödenen banka katılım payının, banka çalışanlarına hizmet karşılığı sağlanan bir menfaat 

olduğu ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 61'inci maddesi hükmü kapsamında ücret niteliğini 

taşıdığının kabulü ile vergi kesintisine tabi tutulması gerektiği sonucuna varıldığından, 

davacı adına yapılan cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık görülmemiştir. Açıklanan 

nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 3. Vergi Mahkemesinin 15/07/2013 

günlü ve E:2013/154, K:2013/1343 sayılı kararının bozulmasına, 24/12/2013 gününde 

oyçokluğuyla karar verildi.  
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KARŞI OY  

Temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının 

bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği 

görüşüyle karara karşıyım. 
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EK 3. Danıştay Üçüncü Dairesinin 1997/293 Esas ve 1998/1650 Sayılı Kararı 

T.C. D A N I Ş T A Y  

Üçüncü Daire  

Esas No: 1997/293 Karar No: 1998/1650 

Temyiz İsteminde Bulunan: Vergi Dairesi Müdürlüğü 

Karşı Taraf: ... Sanayi Anonim Şirketi  

Vekili: Av. ...  

İstemin Özeti: Röntgen cihazı imalatıyla uğraşan davacı şirketin 1.9.1994-31.8.1995 

özel hesap dönemine ilişkin işlemlerinin örtülü sermaye yönünden incelenmesi sonucu 

tespit edilen matrah üzerinden adına re'sen salınan kurumlar, geçici kurumlar, gelir 

(stopaj) vergileri, fon payları ile bunlara bağlı olarak kesilen ağır kusur cezalarına karşı 

açılan davayı; olayda, davacı şirketin röntgen cihazı imalinde kullanılan (X) ısım 

jeneratörünü davacı şirket de ortağı ... R. firmasından 1991 takvim yılından itibaren 

döviz karşılığı borçlanarak satın almasının, iki şirket arasında devamlı iktisadi ilişkinin 

varlığını gösterdiği, alınan mal karşılığı borçlanılan tutarın şirketin öz sermayesine 

oranının %62-71 arasında olması Kurumlar Vergisi Kanununun 16. maddesinde 

belirlenen örtülü sermaye tanımına uymakta ise de inceleme raporunda da belirtildiği 

üzere, davacı şirketin satın aldığı mal karşılığında borçlanmış olması, kambiyo 

mevzuatı hükümleri çerçevesinde bu borçların ödendiğinin anlaşılması ve üretime 

dönük faaliyette bulunan şirketin üretim girdilerinin borç karşılığı temini yoluna 

gidilmesinin ticari hayatın doğal sonucu olması nedeniyle mal karşılığı yapılan 

borçlanmaların örtülü sermaye olarak kabul edilemeyeceği, öte yandan Kurumlar 

Vergisi Kanununun 15. maddesinin 2. bendi uyarınca örtülü sermaye olarak 

nitelendirilen borçlanmalarda, ödenen faizlerin kurum kazancından indirilemeyeceği 

belirtilmiş olup, madde hükmünde kur farkından söz edilmediğinden davacı şirketin 

satın aldığı mal karşılığı ödediği kur farkını kurum kazancından indirmesinin yerinde 

bulunduğu, bu durumda, davacı şirket adına yapılan cezalı tarhiyatta yasal isabet 

görülmediği gerekçesiyle kabul ederek dava konusu cezalı tarhiyatı kaldıran Bolu Vergi 

Mahkemesinin 24.10.1996 günlü ve E:1996/35, K:1996/187 sayılı kararının; inceleme 
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raporuna dayanılarak re'sen salınan vergiler, fon payı ve kesilen cezalarda kanuna 

aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istemidir.  

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği 

yolundadır.  

Tetkik Hakimi: ………Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar vergi 

mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz 

isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir. 

Savcı: …………………..Düşüncesi: Uyuşmazlık, röntgen cihazı imal eden yükümlü 

şirketin %72,2 paylı ortağı olduğu yabancı firmadan vadeli ve dövizle satın aldığı yedek 

parça bedelinin örtülü sermaye, satan firmaya özel hesap dönemi sonunda fatura edilen 

kur farklarının ise örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz olarak nitelendirilip 

nitelendirilmeyeceğine ilişkindir. 

KVK nın 16. maddesinde, kurumlar aralarında vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti 

veya sıkı bir ekonomik ilişki bulunan gerçek ve tüzel kişilerden aldıkları borçların, 

teşebbüste devamlı olarak kullanılması ve bu borçlarla kurumun öz sermayesi 

arasındaki nispetin, emsali kurumlardaki ne nazaran açık bir farklılık göstermesi halinde 

alınan borcun örtülü sermaye sayılacağı açıklanmış, 15/2. maddesinde de örtülü 

sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin kurum kazancından 

indirilemeyeceği kuralına yer verilmiştir. 

Sermaye şirketleri sermayeye dayalı organizasyonlardır. Kurum kazancının kaynağım, 

ortak ve sahipler yönünden bütünüyle sermaye teşkil eder. İşte bu hükümler ile sermaye 

unsurunun vergiye tabı tutulmuş kar payı veya kar payı hükmündeki ödemeler dışında 

nemalandırılması önlenmiştir. Yani, kurum ortak ve sahiplerinin sermaye payı olarak 

koymaları gereken meblağı borç olarak verip, bu kaynağın değerlendirilmesi ile kurum 

bünyesinde doğacak kardan, kurumlar vergisi ödenmeksizin, faiz adı altında pay 

almaları imkanı bertaraf edilmiştir. 

Yükümlü ile ortağı olduğu şirket arasında dolaysız bir ilişki bulunduğu kuşkusuzdur.  

Burada öncelikle üzerinde durulması gereken husus, yasada yalnızca nakit olarak borç 

vermeden mi ve salt nakden verilen borca yürütülen faizden mi bahsedildiğidir. Diğer 
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bir deyimle dövizle borçlanılarak yükümlü şirketçe edinilen malın bedelinin örtülü 

sermaye olarak ve satıcı şirkete "kur farkı" adı altında fatura edilen meblağların da 

örtülü sermayeye yürütülen faiz olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışılmalıdır.  

Önemli olan maddenin konul üş amacına uygunluk açısından vergiyi doğuran olayın 

değerlendirilmesidir. Bu VUK. nun 3. maddesinin B fıkrasında yer alan 

"vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek 

mahiyeti esastır" hükmüyle öngörülen "ekonomik yaklaşım kuralı" doğrultusunda 

yapılması gereken bir değerlendirme olmalıdır. 

Vergi hukukuna özgü bir yorum yöntemi olan ekonomik yaklaşım, yasanın vergiyi 

doğuran olayların saptanmasında ve vergi yasası hükümlerinin yorumlanmasında 

hukuki biçimlerin ötesine geçirilerek gerçek ekonomik nitelik ve içeriklerin esas 

alınması anlamını taşır. 

Vergi mükellefleri özel hukuk biçimlerini ve kurumlarını olağan kullanımları dışında 

kötüye kullanarak vergi kaçırma amacı güdüyorlarsa bu amaca yönelik sözleşmelere 

"peçeleme sözleşmeleri" adı verilir. Peçeleme, borçlar hukukunun muvazaa kavramı ile 

benzerlik gösterir. Her ikisinde de gerçek irade ile açıklanan arasında kasıtlı bir 

uyumsuzluk vardır. 

Bu açıklamalar ışığında olayı irdelediğimizde, satıcı şirketin alıcı şirkete mal değil mal 

bedelini döviz olarak borç verdiğini ve KVK. 16. ve 15/2. maddelerinin konulduğu 

sırada enflasyon, TL'nin değerini yitirmesi, dolayısıyla kur farkı gibi ekonomik 

oluşumlar söz konusu olmadığından "faiz deyiminin kur farkı adı altında yapılan 

ödemeleri de kapsadığını kabul etmek "ekonomik yorum" kuralarının doğal bir sonucu 

olmaktadır.  

Buradan hareketle de satış sözleşmesiyle satılan mal bedelinin alıcı şirketçe kurum 

bünyesinde kullanıldığı ve kur farkı adı altında nemalandığı kabul edilmelidir. Zira yasa 

koyucunun örtülü sermaye müessesesini getirmekteki amacı kurum kazancının 

aşındırılmasının önlenmesidir. 
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Bu nedenlerle yükümlü kurumun vadeli olarak hammadde satın alma yöntemi ile cari 

hesap ilişkisi içinde bulunduğu diğer bir şirkete dövizle borçlanmasının örtülü sermaye 

unsuru kabul edilmesinde yasaya aykırılık bulunmamaktadır. 

Emsali kurumla kıyaslama ise 16. madde hükmünün işlerliğini önlememek kaydıyla 

başvurulacak bir unsur niteliğindedir. Bu koşul durumun normal ticari icaplara uyup 

uymadığının tespiti ile ilgili bir ispat aracıdır. Yani kurumun yaptığı borçlanmanın, öz 

sermayeye oranı yönünden değerlendirilmesi kurumun kendi şartlarına göre 

yapılmalıdır. Borçlanılan tutarın öz sermayeye oranı çok fazla olduğunda bu durum 

normal ticari icaplara uymadığından artık mutlaka emsal kurum araştırılmasına gerek 

olduğu söylenemez. Nitekim söz konusu hükmün gerekçesinde de böyle bir açıklamaya 

yer verilmektedir. 

Bu durumda, örtülü sermaye için yasada öngörülen koşulların gerçekleştiği sonucuna 

varıldığından, tarhiyatı terkin eden mahkeme kararında yasaya uyarlık 

bulunmamaktadır.  

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile vergi mahkemesi kararının bozulması 

gerekeceği düşünülmektedir. 

  

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:  

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 16. maddesinde; "Kurumların aralarında 

vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti veya devamlı ve sıkı bir iktisadi münasebet 

bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yaptıkları istikrazlar, teşebbüste devamlı olarak 

kullanılır ve bu istikrazlarla kurumun öz sermayesi arasındaki nispet, emsali 

kurumlarınkine nazaran bariz bir fazlalık gösterirse mezkur istikrazlar örtülü sermaye 

sayılır" hükmü yer almıştır. 

  

Olayda, davacı şirketin sermayesinin %77.2 payına sahip olan ... R. firmasından döviz 



109 
 

karşılığı satın alınan X ışını jeneratör bedelinin örtülü sermaye olarak kabul edilerek ve 

ödenen kur farkının da örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faiz olarak Kurumlar 

Vergisi Kanununun 15. maddesinin 2. Fıkrası uyarınca gider yazlamayacağından 

hareketle matrah farkı hesaplanmıştır. 

Uyuşmazlığın çözümü Kurumlar Vergisi Kanununun 16. maddesindeki şartların davacı 

şirket açısından gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesine bağlıdır.  

Dosya içeriğinden, davacı şirketin ... R. firmasına 1990 yılından, itibaren her yıl artan 

oranda mal karşılığı Fransız Frangı cinsinden borçlanmış döviz karşılığı borçlarını 

dönem sonunda değerlemeye tabi tutarak kur farklarını kurum kazancından indirim 

konusu yapmış olduğu anlaşılmaktadır. 

... R. firması davacı şirketin %77,2 hissesine sahip ortağı olduğu gibi, bu şirketin imal 

ettiği röntgen cihazının maliyetinin %50-60'ını oluşturan X ışını jeneratörünü satan 

firma olması nedeniyle her iki şirket arasında vasıtasız bir şirket münasebeti ve sıkı bir 

iş ilişkisi mevcuttur. 

1990 yılından itibaren vadeli ve dövize endeksli olarak mal karşılığı borçlanmada 

bulunularak, ikrazı bu yıldan itibaren teşebbüste kullanıldığına göre kanun maddesi 

hükmünde öngörülen devamlılık unsurunun olayda gerçekleştiğinin kabulü gerekir.  

Her işletmenin uğraş konusunun, sermaye yapısının ve aktif kıymet unsurlarının 

değişkenliği, pazar ortamı, ortaklarının sayısı ve buna benzer durumlar dolayısıyla 

emsal kurum mukayesesi yapmak her zaman anlamlı sonuçlar vermeyebilir. Örtülü 

sermayenin belirlenmesinde, hakkında inceleme yapılan kurum yönünden bir değerleme 

yapmak gerektiğinde, yapılan borçlanmanın öz sermayeye oranının ticari hayatın 

normal icaplarına uyup uymadığına bakılması ve bu mukayesenin kurumun kendi 

bünyesinde yapılması daha makul ve uygun düşmektedir. Bu bakımdan inceleme 

elemanınca işletmenin bünyesinde yapılan değerlendirme neticesinde ulaşılan sonuç, 

yasanın aradığı bir diğer koşulu, yani borçlanılan tutarla öz sermaye arasında ticari 

hayatın normal koşullarına göre mutad olmayan oranda bariz bir fark yaratıldığını 

açıkça ortaya koymuştur. 
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Bu nedenle davacı kurumun vadeli olarak X ışını jeneratörü satın alma yöntemi ile 

kurumun %77,2 payına sahip ... R. firmasına dövize endeksli borçlanmasının örtülü 

sermaye olarak kabul edilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.  

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Bolu Vergi Mahkemesinin 24.10.1996 

günlü ve E:1996/35, K:1996/187 sayılı kararının bozulmasına, 7.5.1998 gününde 

oyçokluğuyla karar verildi. 

AYRIŞIK OY  

Temyiz konusu mahkeme kararında yer alan gerekçeler karşısında temyiz isteminin 

reddine karar verilmesi gerektiği görüşü ile karara katılmıyoruz. 
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EK 4. Danıştay Üçüncü Dairesinin 1997/906 Esas ve 1997/2743 Sayılı Kararı 

T.C. D A N I Ş T A Y  

Üçüncü Daire  

Esas No: 1997/906 Karar No: 1997/2743 

Temyiz İsteminde Bulunan: ... Vergi Dairesi Müdürlüğü 

Karşı Taraf: ... Tarım Ticaret Yatırım A.Ş. 

Vekili: Av. ...  

 

İstemin Özeti: Yükümlü şirketin 1995 yılı defter ve belgelerinin incelenmesi üzerine 

düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak adına re'sen salınan kurumlar, geçici 

kurumlar ve gelir (stopaj) vergileri ile bu vergilere bağlı olarak kesilen kusur cezalarına 

karşı açılan davayı; uyuşmazlığın, davacı şirketin ani kuruluşundaki sermayesinin %50 

payına sahip olan ... Tavukçuluk İşletmeleri A.Ş.'den vadeli ve dövize endeksli olarak 

satın aldığı küspenin satın alma bedelinin örtülü sermaye olarak, ödenen kur farklarının 

da örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faiz olacak nitelendirilip 

nitelendirilemeyeceğine ilişkin bulunduğu, Kurumlar Vergisi Kanununun 16 ve 15. 

maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden, örtülü sermaye varlığının kabul 

edilebilmesinin anılan maddede belirtilen üç koşulun gerçekleşmesine bağlı bulunduğu, 

davacı şirketin sermayesinin %50 payına sahip olan ... Tavukçuluk İşletmeleri A.Ş. bu 

hisselerini 31.3.1994 tarihinde satmış ise de her iki şirketin paydaşlarının aynı aileye 

mensup kişiler olması ve alım satımı tarihleri itibariyle söz konusu hisselerin satılmış 

olması nedeniyle iki şirket arasında dolaysız bir ilişki bulunduğu, 1994 yılının ilk dört 

ayında satın alınan küspe bedellerinin bir kısmının 1994 yılında ödenmeyerek 1995 ve 

1996 yıllarına sarkmış olması karşısında, bu bedellerin kurumda devamlı olarak 

kullanılmış olduğunun kabulü gerekmekte ise de kurumlar arasında yasada amaçlanan 

anlamda nakdi bir borçlanmanın söz konusu olmadığı, satıcı şirketin bankalardan aldığı 

döviz kredisi ile yurt dışından ithal ettiği küspeyi normal piyasa koşullarına göre davacı 

şirkete vadeli ve dövize endeksli olarak satmasından kaynaklandığı, satıcı ve alıcı 

şirketin aynı koşullarla başka firma ve şirketlerden de küspe alıp sattıklarının dosyanın 
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incelenmesinden anlaşıldığı, bu tür borçlanmaların örtülü sermaye olarak 

nitelendirilemeyeceği, ayrıca, inceleme elemanınca borç ile özsermaye karşılaştırılması 

emsal kurumlar yerine davacı şirketin bünyesi içinde yapıldığı ve karşılaştırmada öz 

sermaye yerine ödenmiş sermayenin dikkate alındığı, oysa borçlanmanın şirketin kendi 

bünyesinde bir benzeri bulunmadığından davacı şirketin borçlanma tutarı ile öz 

sermayesi arasındaki oranın emsal bir kurumla karşılaştırılması suretiyle açık bir 

fazlalık olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği, tüm bu değerlendirmelerden olayda 

örtülü sermaye için öngörülen koşulların gerçekleşmediği sonucuna ulaşıldığı 

gerekçesiyle kabul ederek cezalı tarhiyatı terkin eden Adana Birinci Vergi 

Mahkemesinin 5.12.1996 gün ve E:1996/724, K:1996/1065 sayılı kararının, vergi 

inceleme raporu ile belirlenen matrah farkı üzerinden yapılan cezalı tarhiyatın yerinde 

olduğu ileri sürülerek bozulması istemidir. 

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır. 

Tetkik Hakimi ….. Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar vergi 

mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz 

isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir. 

  

Savcı …..Düşüncesi : Uyuşmazlık yükümlü şirketin ilk kuruluşunda sermayesinin %50 

payına sahip olan ancak 1994 yılında ortaklığı biten ... Tavukçuluk İşletmeleri A.Ş.den 

vadeli ve dövize endeksli olarak satın aldığı küspe bedelinin örtülü sermaye, satan 

firmaya 1995 yılsonunda fatura edilen kur farklarının ise örtülü sermaye üzerinden 

ödenen faiz olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceğine ilişkindir.  

 

KVK.nın 16. maddesinde, kurumlar aralarında vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti 

veya sıkı bir ekonomik ilişki bulunan gerçek ve tüzel dişilerden aldıkları borçların, 

teşebbüste devamlı olarak kullanılması ve bu borçlarla kurumun öz sermayesi 

arasındaki nispetin, emsali kurumlardakine nazaran açık bir farklılık göstermesi halinde 

alınan borcun örtülü sermaye sayılacağı açıklanmış, 15/2. maddesinde de örtülü 

sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin kurum kazancından 

indirilemeyeceği kuralına yer verilmiştir. 
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Sermaye şirketleri sermayeye dayalı organizasyonlardır. Kurum kazancının kaynağım, 

ortak ve sahipler yönünden bütünüyle sermaye teşkil eder. İşte bu hükümler ile, 

sermaye unsurunun vergiye tabi tutulmuş kar payı veya kar payı hükmündeki ödemeler 

dışında nemalandırılması önlenmiştir. Yani, kurum ortak ve sahiplerinin -sermaye payı 

olarak koymaları gereken meblağı borç olarak verip, bu kaynağın değerlendirilmesi ile 

kurum bünyesinde doğacak kardan, kurumlar vergisi ödenmeksizin, faiz adı altında pay 

almaları imkânı bertaraf edilmiştir. 

Ortakları aynı kişilerden oluşan iki şirket arasında dolaysız bir ilişki bulunduğu 

kuşkusuzdur.  

Burada öncelikle üzerinde durulması gereken husus, yasada yalnızca nakit olarak borç 

vermeden mi ve salt nakden verilen borca yürütülen faizden mi bahsedildiğidir. Diğer 

bir deyimle dövize endeksli borçlanılarak yükümlü şirketçe edinilen malın bedelinin 

örtülü sermaye olarak ve satıcı şirkete "kur farkı" adı altında fatura edilen meblağların 

da örtülü sermayeye yürütülen faiz olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışılmalıdır.  

Önemli olan maddenin konuluş amacına uygunluk açısından vergiyi doğuran olayın 

değerlendirilmesidir. Bu, VUK’un 3. maddesinin B fıkrasında yer alan 

"vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek 

mahiyeti esastır" hükmüyle öngörülen "ekonomik yaklaşım kuralı" doğrultusunda 

yapılması gereken bir değerlendirme olmalıdır. 

Vergi hukukuna özgü bir yorum yöntemi olan ekonomik yaklaşım, yasanın vergiyi 

doğuran olayların saptanmasında ve vergi yasası hükümlerinin yorumlanmasında 

hukuki biçimlerin ötesine geçirilerek gerçek ekonomik nitelik ve içeriklerin esas 

alınması anlamını taşır. 

Vergi mükellefleri özel hukuk biçimlerini ve kurumlarını olağan kullanımları dışında 

kötüye kullanarak vergi kaçırma amacı güdüyorlarsa bu amaca yönelik sözleşmelere 

“peçeleme sözleşmeleri" adı verilir. Peçeleme, borçlar hukukunun muvazaa kavramı ile 

benzerlik gösterir. Her ikisinde de gerçek irade ile açıklanan arasında kasıtlı bir 

uyumsuzluk vardır. 
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Bu açıklamalar ışığında olayı irdelediğimizde, satıcı şirketin alıcı şirkete mal değil mal 

bedelini dövize endeksli borç olarak verdiğini ve KVK. 16. ve 15/2. maddelerinin 

konulduğu sırada enflasyon, TL.'nin değerini yitirmesi, dolayısıyla kur farkı gibi 

ekonomik oluşumlar söz konusu olmadığından "faiz deyiminin kur farkı adı altında 

yapılan ödemeleri de kapsadığını kabul etmek "ekonomik yorum" kuralarının doğal bir 

sonucu olmaktadır. 

Buradan hareketlerde 1994 yılında peçeleme sözleşmesi niteliğindeki satış 

sözleşmesiyle satılan mal bedelinin alıcı şirketçe yıllar boyunca kurum bünyesinde 

kullanıldığı ve kur farkı adı altında nemalandığı kabul edilmelidir. "Satıcı şirket zararlı 

ve zor durumda olduğundan, olayı vergiye tabi kurumun ihtiyacı olan sermayenin ona, 

sermaye artırımı yoluyla sağlanması olanağı var iken, borç verilmek suretiyle sağlandığı 

ve kazancından bir kısmım, kur farkı olarak ve kurum içinde vergiye tabi tutulmaksızın, 

zararlı olduğu için kurumlar vergisi ödemeyecek olan diğer kuruma aktardığı biçiminde 

görmek zorunlu olur. Zira yasa koyucunun örtülü sermaye müessesesini getirmekteki 

amacı kurum kazancının aşındırılmasının önlenmesidir. 

Bu nedenlerle yükümlü kurumun vadeli olarak küspe satın alma yöntemi ile aynı aileye 

mensup kişilere ait diğer bir şirkete dövize endeksli borçlanmasının örtülü sermaye 

unsuru kabul edilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı gibi, bu borçlarla kurumunun öz 

sermayesi arasındaki nispetin değil ödenmesi gereken sermaye ile borçlar arasındaki 

nispetin nazara alındığı ve emsali kurum araştırılmadığı yolundaki iddiada da, kurumun 

öz sermayesi olan (Aktif toplamı olan 154.587.969.420 TL den borçların toplamı olan 

150.613.592.517 TL'nin düşürülmesinden sonra kalan miktar 3.974.376.903 TL’nin 

145.571.765.000 TL borç tutarının 36.393 katı olması karşısında geçerli bir iddia 

değildir.  

Emsali kurumla kıyaslama ise, 16. madde hükmünün işlerliğini önlememek kaydıyla 

başvurulacak bir unsur niteliğindedir. Bu koşul durumun normal ticari icaplara uyup 

uymadığının tespiti ile ilgili bir ispat aracıdır. Yani, kurumun yaptığı borçlanmanın, öz 

sermayeye oranı yönünden değerlendirilmesi kurumun kendi şartlarına göre 

yapılmalıdır. Borçlanılan tutar öz sermayenin 36 katı gibi çok büyük bir oranda fazla 

olduğunda bu durum normal ticari icaplara uymadığından, artık mutlaka emsal kurum 



115 
 

araştırılmasına gerek olduğu söylenemez. Nitekim söz konusu, hükmün gerekçesinde de 

böyle bir açıklamaya yer verilmektedir. 

Bu durumda, örtülü sermaye için yasada öngörülen koşulların gerçekleştiği sonucuna 

varıldığından, tarhiyatı terkin eden mahkeme kararında yasaya uyarlık 

bulunmamaktadır.  

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile vergi mahkemesi kararının bozulması 

gerekeceği düşünülmektedir. 

  

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince duruşma için belli edilen 30.6.1997 gününde 

Davacı vekili Av. ... ile Davalı idareyi temsilen gelen Hazine Avukatı ... dinlenilip, 

Danıştay Savcısı …………….'in düşüncesi alındıktan ve taraflara son olarak bir 

diyecekleri olup olmadığı sorulduktan sonra tetkik hakiminin açıklamaları da 

dinlenilerek işin gereği görüşülüp düşünüldü: 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Yasasının 16. maddesinde "Kurumların aralarında vasıtalı, 

vasıtasız bir şirket münasebeti veya devamlı ve sıkı bir münasebet bulunan gerçek ve 

tüzel kişilerden yaptıkları istikrazlar, teşebbüste devamlı olarak kullanılır ve bu 

istikrazlarla kurumun öz sermayesi arasındaki nispet, emsali kurumlardakine nazaran 

bariz ve farklılık gösterirse mezkur istikrazlar örtülü sermaye sayılır" hükmü yer 

almıştır.  

Dava konusu olayda, davacı şirketin sermayesinin %50 payına sahip olan ... Tavukçuluk 

İşletmeleri A.Ş.'den vadeli ve dövize endeksli olarak satın aldığı küspenin satın alma 

bedelinin örtülü sermaye olarak kabul edilmesi ve ödenen kur farkının da örtülü 

sermaye üzerinden hesaplanan faiz olarak KVK'nun 15. maddesi gereğince gider 

yazılamayacağından hareketle matrah farkı hesaplanmıştır. 

Uyuşmazlığın çözümü, KVK'nun 16. maddesindeki şartların yükümlü şirket açısından 

gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesine bağlıdır. 
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Olayda, yükümlü şirket ... Tavukçuluk İşletmeleri A.Ş.'den mal alışlarını 1994 takvim 

yılının ilk dört ayında yapmıştır. Borcun bir kısmı 1994 yılında, bir kısmı 1995 yılında 

ödenmiş, kalan borç tutarı 31.12.1995 tarihinde değerlemeye tabi tutularak 1996 yılına 

devredilmiştir. 31.12.1995 tarihinde tahakkuk ettirilen 47.744.340.509.- lira kur farkı 

şirket kayıtlarında finansman giderleri hesabına intikal ettirilmiştir.  

... Tavukçuluk İşletmeleri A.Ş.. ... Yatırım A.Ş.'nin %50 hissesine sahip ortağı olduğu 

gibi, bu şirkete doğrudan mal satan bir şirket de olduğundan her iki şirket arasında 

vasıtasız bir şirket münasebeti ve sıkı bir iş ilişkisi mevcuttur. 

1994 yılında ... Tavukçuluk İşletmeleri A.Ş.'den vadeli ve dövize endeksli olarak satın 

alınmış olan küspenin bedeli (yani mal mukabili yapılan borçlanma) 1994 ve 1995 

yıllarında ödenmeyip büyük bir kısım 1996 yılına devredilmiştir. Danıştay'ın verdiği 

çeşitli kararlarda, istikrazın teşebbüste bir hesap döneminde kullanılmış olması, 

kanundaki devamlılık unsurunun oluşması yönünden yeterli görülmüştür. 

Esasen kanunda yazılı dolaysız ilişkinin varlığı ve istikrarın uzun süreli kullanılması 

halinin mevcudiyeti vergi mahkemesince de kabul edilmiş olup, istikrazlarla kurumun 

öz sermayesi arasındaki nispetin emsali kurumdakilere nazaran bariz bir farklılık 

gösterip göstermediği yolunda emsal kurum araştırması yapılmaması nedeniyle tarhiyat 

kaldırılmış bulunmaktadır. 

Dosyanın incelenmesinden, ... Tavukçuluk İşletmeleri A.Ş.'nin 1994 yılında çeşitli haciz 

uygulamalarına muhatap olduğu, 1994, 1995 ve 1996 yıllarında devamlı zarar beyan 

ettiği, 1994 yılının ilk dört ayında elinde bulunan malları ... Yatırım A.Ş.'ne devrettiği 

yükümlü şirketin de bu malların bir kısmını dövize endeksli, bir kısmını da TL karşılığı 

peşin olarak sattığı anlaşılmaktadır. 

Her işletmenin uğraş konusunun, sermaye yapısının ve aktif kıymet unsurlarının 

değişkenliği, pazar ortamı, ortaklarının sayısı ve buna benzer durumlar dolayısıyla 

emsal kurum mukayesesi yapmak her zaman anlamlı sonuçlar vermeyebilir. Örtülü 

sermayenin belirlenmesinde hakkında inceleme yapılan kurum yönünden bir değerleme 

yapmak gerektiğinde, yapılan borçlanmanın öz sermayeye oranının ticari hayatın 
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normal icaplarına uyup uymadığına bakılması ve bu mukayesenin kurumun kendi 

bünyesinde yapılması daha makul ve uygun düşmektedir. 

Hal böyle olunca, diğer şartların tümüyle bulunduğu yolunda yapılmış ve örtülü 

sermayenin varlığını açıkça ortaya koyan tüm tespitleri yok kabul ederek yasa 

hükmünün uygulanma olanağını ortadan kaldıran bir yoruma gidilmesi kabul edilemez. 

Diğer taraftan olayda, inceleme elemanınca işletmenin bünyesinde yapılan 

değerlendirme neticesinde ulaşılan sonuç, yasanın aradığı bir diğer koşulu, yanı 

borçlanılan tutarla öz sermaye arasında ticari hayatın normal koşullarına göre mutad 

olmayan oranda bariz bir fark yaratıldığını açıkça ortaya koymuştur.  

Bu nedenle yükümlü kurumun vadeli olarak küspe satın alma yöntemi ile aynı aileye 

mensup kişilere ait ... Tavukçuluk İşletmeleri A.Ş.'ne dövize endeksli borçlanmasının 

örtülü sermaye olarak kabul edilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı sonucuna 

varılmıştır.  

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Adana Birinci Vergi Mahkemesinin 

5.12.1996 gün ve E:1996/724, K:1996/1065 sayılı kararının bozulmasına 30.6.1997 

gününde oyçokluğu ile karar verildi. 

 AYRIŞIK OY 

 Temyiz konusu mahkeme kararında yer alan gerekçeler karşısında temyiz isteminin 

reddine karar verilmesi gerektiği görüşü ile karara katılmıyoruz. 
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EK 5.  Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef 

Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 07.08.2013 Tarih, 62030549-120(94-2013/391)-

1213 Sayılı ve Yap-işlet-devret Modeline Göre İnşa Edilen Binanın Vergisel 

Boyutu Konulu Özelgesi 

      Özelge talep formunuzda, sağlık sektöründe faaliyette bulunan şirketinizin, arsa 

sahibi şahıslar ile imzalamış olduğu 8 yıllık yap işlet devret sözleşmesi kapsamında inşa 

edilecek binayı, tamamlanmasından itibaren sözleşme süresi doluncaya kadar 

kullanacağı ve sözleşme bitiminde binanın arsa sahiplerine bedelsiz olarak teslim 

edileceği belirtilerek sözleşme süresince arsa sahiplerine nakdi ve ayni kira ödemesinde 

bulunulmayacağından şirketiniz tarafından gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı, 

sözleşme süresinin sonunda bina devredilirken arsa sahibinin elde ettiği gayrimenkul 

sermaye iradı hesabında şirketin inşaat için yapmış olduğu harcama miktarının mı yoksa 

emsal bedelinin mi esas alınacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar 

vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı 

üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına 

alınmıştır. 

            Gelir Vergisi Kanununun "Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı 38 

inci maddesinde ise; bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsdeki öz sermayenin 

hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet fark olduğu, bu dönem 

zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, 

işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı, ticari kazancın bu suretle tespit 

edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 

40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun 

40 ıncı maddesinde de; safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış 

olup maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de ticari kazancın elde edilmesi 

ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilebileceği 

hükme bağlanmıştır. 
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            Anılan Kanunun 70 inci maddesinde gayrimenkul sermaye iradının tarifi 

yapılmış ve maddede 8 bent halinde yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, 

zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden 

elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilmiş olup 72 nci 

maddesinde de, gayrimenkul sermaye iratlarında gayrisafi hasılatın 70 inci maddede 

yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş 

yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarı olduğu; ayın 

olarak tahsil edilen kiraların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile 

paraya çevrileceği; kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini 

devamlı suretle arttıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetlerin, kira 

müddetinin hitamında bedelsiz olarak kiralayana devrolunduğu takdirde, mezkur 

kıymetlerin kiralayan bakımından, bu tarihte aynen tahsil edilmiş sayılacağı, 

kıymetlerin emsal bedelinden düşük değerle devri halinde aradaki farkın bedelsiz devir 

sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 

            Aynı Kanunun "Gayrisafi hasılat" başlıklı 72 nci maddesinin dördüncü 

fıkrasında kira olarak doğan alacağın başka şahsa temlikinin veya kiracısına olan borcu 

ile takasının tahsil hükmünde olduğu ifade edilmiştir. Kanunun 73 üncü maddesinde ise 

kiraya verilen mal ve hakların kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olamayacağı, 

86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (c) alt bendinde ise vergiye 

tabi gelir toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan 

tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de vergi kesintisine tabi tutulmuş olan; birden fazla 

işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları 

için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu 

gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği; 94 üncü maddesinde ise vergi kesintisi 

yapmak zorunda olanlar sayılmış olup maddenin (5/a) bendinde 70 inci maddede yazılı 

mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemelerinden %20 oranında 

kesinti yapılacağı, 96 ncı maddesinde ise vergi kesintisinin, 94 üncü madde kapsamına 

giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı, bu maddede geçen hesaben 

ödeme deyiminin, vergi kesintisine tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak 

sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade ettiği, 

ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılacağı hüküm altına 

alınmıştır. 
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            Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci 

fıkrasında, kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 

ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması 

halinde, kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılmış sayılacağı, alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme 

işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri 

gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak 

değerlendirileceği belirtilmiştir 

            Öte yandan, Vergi Usul Kanununun 272 nci maddesinde; "Normal bakım, tamir 

ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım 

varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla 

yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet 

bedeline eklenir. 

            ... 

            Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım 

varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi 

tarafından yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak 

ayrıca değerlenir. Kiracının veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için 

vücuda getirdiği tesisata ait giderler de bu hükümdedir. ...." 

             hükmüne yer verilmiştir. 

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "15.3.2.3. Diğer kurumlar vergisi 

mükelleflerine ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri" 

bölümünde, "Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde sayılan kurumlar vergisi 

mükelleflerine (kooperatifler hariç) ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara 

yapılan kira ödemelerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır. Bu kurumların elde ettikleri 

kira gelirleri ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan 

edilecektir." açıklamaları yer almaktadır. 

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde 
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            - Şirketiniz ile arsa sahibi şahıslar arasında akdedilen sözleşmeye istinaden bina 

inşa edilmesi için yapılan harcamaların özel maliyet bedeli olarak dikkate alınması 

mümkün bulunmayıp, sözleşmeye göre yapılan tesislerin tamamlanıp cins tashihinin 

yapıldığı veya fiilen kullanılmaya başlandığı tarih itibarıyla, şirketinizce sözleşmeye 

konu arsa üzerine bina yapılarak söz konusu şahıslara teslim edildiğinin kabul edilmesi, 

            -Sözleşmeye istinaden arsa sahiplerine bina yapım hizmeti verilmek suretiyle 

inşa edilen bina için yapılan harcamaların emsale uygun belirlenen bir kâr marjı ile arsa 

sahibi şahıslara fatura edilerek bina yapım hizmeti karşılığı alacak olarak kayıtlara 

intikal ettirilmesi ve yapım hizmeti nedeniyle oluşan kazancın da kurum kazancına dahil 

edilerek vergilendirilmesi, 

            -Şirketiniz ile arsa sahipleri arasında yapılan sözleşme hükümleri dikkate 

alındığında, sözleşme süresinin sonuna kadar binanın kullanım hakkı şirketinize ait 

olduğundan şirketiniz tarafından fatura edilen ve alacak olarak kayıtlara intikal ettirilen 

tutarın, binanın kullanılmaya başlandığı tarihi müteakip kalan kira süresine bölünmek 

suretiyle hesaplanan kısmının ilgili yıllar itibariyle alacak tutarından düşülerek safi 

kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci 

fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca ilgili yıllar itibarıyla kira gideri olarak dikkate 

alınması, 

            -Şirketinizce ilgili yıllar itibarıyla kira gideri olarak dikkate alınan tutarların arsa 

sahibi şahıslara hesaben yapılan kira ödemesi olarak kabul edilmek suretiyle bu tutarlar 

üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre gelir vergisi kesintisi 

yapılması; arsa sahibinin kurumlar vergisi mükellefi veya gerçek usulde gelir vergisi 

mükellefi olması halinde ise elde edilen kira gelirleri ilgili dönem kurumlar vergisi veya 

gelir vergisi beyannamesi ile beyan edileceğinden vergi kesintisi yapılmaması, 

             - Gelir Vergisi Kanununun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, mülk 

sahibinin şirketinize olan borcundan yıllar itibariyle mahsup edilen tutarlar tahsil 

hükmünde olduğundan, anılan Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1/c) 

bendinde yer alan haddin (2013 yılı için 26.000 TL) aşılması halinde, gerçek kişiler 

tarafından elde edilen ve kesinti yoluyla vergilendirilmiş olan söz konusu kira 

gelirlerinin beyan edilmesi gerekmektedir. 
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            Diğer yandan, anılan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin ilişkili 

kişilerle yapılması halinde Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan 

hükümlere uyulması gerektiği ise tabiidir.  

             Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu 

özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz 

dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için 

gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 
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EK 6.  Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı 

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 22.07.2014 Tarih, 64597866-125(19-

2014)-117 Sayılı ve İştirak Edilen Şirketin Devralınması Durumunda İştirak 

Hissesi Alımıyla İlgili Finansman Giderlerinin Kurum Kazancının Tespitinde 

Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı Konulu Özelgesi 

Özelge talep formunuzda, 2008 yılında ... Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin hisselerinin 

şirketinizce satın alındığı, satın almaya ilişkin faiz ve kur farkı giderlerinin Kurumlar 

Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince kanunen kabul 

edilebilir gider olarak dikkate alındığı ve ortağı bulunduğunuz ... A.Ş.'nin şirketinizce 

devralınarak tüm faaliyetin tek şirket eliyle yürütülmesinin düşünüldüğü belirtilmiş 

olup; 

 - Devralınan şirket hisselerinin edinilmesi nedeniyle oluşan ve halen devam 

eden borçlanmanıza ilişkin faizlerin ve kur farklarının devralma sonrasında da 

gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı, 

 - Hisselerin satın alındığı tarih ile devralma işleminin tescil ettirileceği tarih 

arasında, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

kapsamında gider olarak indirim konusu yapılan kur farkları ve faizlerin 

kanunen kabul edilmeyen gidere dönüşüp dönüşmeyeceği 

konularında Başkanlığımız görüşü sorulmuştur. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlar vergisinin, 

mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden 

hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının 

tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin 

uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum 

kazancından, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 

40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir. 

Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, iştirak 

hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar 
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vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki 

faaliyetlerinden doğan zararlarının istisna dışı kurum kazancından indirilemeyeceği 

hükmü yer almıştır. Ancak anılan Kanunda, iştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman 

giderlerinin Kanunun 19 uncu maddesine göre gerçekleştirilecek devir işlemi sonrasında 

kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmasını düzenleyen herhangi bir hükme yer 

verilmemiştir. 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, iştirakiniz olan ... A.Ş.'nin Kurumlar Vergisi 

Kanununun 19 uncu maddesinde belirtilen şartlar dahilinde devralınması durumunda 

şirketiniz tarafından iştirak hissesi alımıyla ilgili olarak yapılmış bir finansman 

giderinden söz edilemeyeceğinden, ... A.Ş.'nin hisselerinin satın alınması dolayısıyla 

yaptığınız borçlanmalar için yüklenilen finansman giderlerinin, devir işleminden sonra 

şirketinizce gider olarak dikkate alınması mümkün değildir. 

Öte yandan, devir tarihine kadar yaptığınız ve finansman gideri olarak dikkate aldığınız 

tutarların devir işleminden sonra düzeltilmesine gerek yoktur. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir. 

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu 

özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz 

dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için 

gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 
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