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ÖZET 

 

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA SAHTE BELGE DÜZENLEME  

VE KULLANMA FİİLLERİ İLE İŞLENEN KAÇAKÇILIK SUÇU 

 

Vergi ödevi, Anayasa’nın 73. maddesinde özel olarak düzenlendiği halde, vergi suç 

ve cezaları yönünden özel bir düzenleme yapılmamıştır. Suç ve cezaların temel ilkeleri, sahte 

belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi kaçakçılığı suçu dâhil,  Anayasa’nın 38. 

maddesinde belirli alanlar veya konular yönünden hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın genel 

olarak belirlenmiştir. Sahte belge düzenleyenler ile kullananlar için yasada düzenlenen hapis 

cezasının aynı olması ceza hukuku felsefesine uygun bir yaklaşım değildir. Bu suç ve 

kabahatler için belirlenen idari para cezaları ve hürriyeti bağlayıcı cezalar, suç ve cezaların 

orantılılığı ilkesine göre kademeli olarak yeniden düzenlenmeli, Türk Ceza Kanunu ve 

Kabahatler Kanunu ile uyumlu bir yaklaşım benimsenmelidir. Vergi idaresi tarafından sahte 

belge kullananlarla ilgili yapılan tespitler ivedi olarak bu mükelleflere bildirilmeli ve yasal 

hakları hatırlatılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Belgede sahtecilik, Vergi suçu, Vergi cezası, Vergi hukuku, Gelir İdaresi, 

Belge düzeni. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

FORGERY ON DOCUMENT IN TURKİSH TAX LAW 

Although the duty of tax payment were aranged in article 73 of Constitution, the is 

not a special arrangment about tax offenses and penalties. The basic prenciples of crime and 

punishment, including tax evasion and forgery were regulated generally in article 38 of the 

Constitution. To sentence people forgeing a document and using forged document to 

imprisonment is not appropriate approach to crimial law philosophy. Administrative fines and 

punishment restircting freedom of these crimes should be rearranged gradually in terms of 

proportionality of crime and punishment. The approach should be appropriate to the Turkish 

Penal Code and Misdemeanor Law. The determination of the forgery must be reported 

immediatly to the tax payers and should be reminded of their legal rights by the tax 

administration. 

Keywords: Forgery on Document, Tax crimes, Tax penalties, Tax law, The Revenue 

Administration, Document Order. 
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GİRİŞ 

 

Türk vergi sisteminin en önemli sorunlarından birisi olan sahte belge düzenleme ve 

kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçu, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde 

“Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlığı altında düzenlenmiştir. Aynı Kanun’un “Vergi Ziyaı 

Cezası” başlıklı 344. maddesinde, vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet veren 

yükümlüler hakkında, ziyaa uğratılan verginin üç katı tutarında vergi idaresi tarafından vergi 

ziyaı cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mevcut 

haliyle vergi kaçakçılığı suçunu düzenleme şekli ve zaman içerisinde yapılan değişiklikler, 

sahte ve yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma fiilleri başta olmak üzere, suç teşkil eden 

fiillerin anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Bu maddede suç olarak düzenlenen fiillerin 

sınıflandırılma şekli, suç kabul edilen fiillerin karıştırılmasına ve zaman zaman yanlış 

yorumların yapılmasına neden olmuştur. Vergi suç, kabahat ve cezaları ile ilgili münferit 

yasal değişiklikler yapmak yerine, Vergi Usul Kanunu’nun yapılan eleştiriler dikkate alınarak 

yeniden yazılması ve yasalaştırılması ihtiyacı ortadadır. 

Anayasa hukuku ve ceza hukukuna ait ilke ve kurallar, vergi kaçakçılığı suçu 

açısından da geçerli olup, bu hukuk dallarının bireylere sağladığı güvencelerin korunması 

gerekir. Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi kaçakçılığı suçu 

konusunda çalışma yapılması sırasında karşılaşılan temel zorluk, vergi hukuku ile ceza 

hukukunun esas aldığı yöntemler açısından farklı bakış açılarına sahip olmaları nedeniyle 

yaşanmaktadır. Çalışmada açıklandığı üzere farklı bakış açıları; fikir ayrılıklarını beraberinde 

getirmekte ve bu durum vergi suçlarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarına da 

yansımaktadır. Vergi suç ve cezalarıyla ilgili kurallara yönelik yasal düzenlemelerin 

basitleştirilmesi amacıyla, 4369 Sayılı Kanun ile VUK’un 359. maddesi başta olmak üzere 

yapılan değişiklikler, vergi ceza sisteminin anlaşılmasını zorlaştırdığı gibi, Türk Ceza Kanunu 

ve Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi de uyum sorunlarını beraberinde getirmiştir. 

Özellikle son yıllarda; Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu’nun vergi suç ve cezaları 

üzerindeki etkileri, vergi kabahatlerinin vergi suçlarından ayrılıp ayrılamayacağı, vergi 

kabahatleri ile vergi kaçakçılığı suçlarının tabi olduğu hukuki esaslar, vergi suçlarının 

ekonomik suç kategorisine girip girmediği, vergi suç ve cezalarında kademelendirme yapılıp 

yapılamayacağı, vergi cezalarının yeterliliği ve vergi denetimlerinin arttırılması konularında 

farklı görüşler ileri sürülmüştür. Çalışmada incelenen konu bu tartışmalardan bağımsız 

olmadığından sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerine yönelik tespit ve önerilerin 

oluşturulabilmesi için, vergi suçu ve vergi kaçakçılığı kavramları da incelenecektir. Sahte 



 

2 
 

belge düzenleme fiili ve sahte belge kullanma fiili; vergi kaçakçılığı suçları başlığı altında 

sayılan iki ayrı fiil olup ağırlık olarak bu iki fiilin aynı nitelikte olup olmadığı, verilecek 

hürriyeti bağlayıcı cezaların farklılaştırılıp farklılaştırılamayacağı, bu fiillerin vergi 

kaçakçılığı suçları başlığı altında sayılan diğer fiiller ve Türk Ceza Kanunda düzenlenen 

belgede sahtecilik olarak kabul edilen fiiller ile ağırlık ve nitelik olarak karşılaştırılması 

yapılarak yasal değişiklik önerilerinde bulunulacaktır. Bu önerilerin oluşturulmasında, sahte 

belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi suç ve kabahatleri konusunda çeşitli 

ülke uygulamaları da dikkate alınacaktır. Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri 

yönünden suçun tarafları, suçun konusu, suçun unsurları, suçun özel görünüm biçimleri, 

cezayı sona erdiren ve azaltan haller ve bu fiilleri işleyenlere yönelik idârî tedbir ve 

yaptırımlar ile ilgili tartışmalar incelenerek öneriler oluşturulmaya gayret edilecektir. 

Çalışmanın amacı; sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık 

suçuna ilişkin, devlet ve vergi mükellefleri açısından sorun oluşturan hususlar incelenerek, 

oluşma tehlikesi bulunan veya oluşan vergi kaybıyla orantılı hürriyeti bağlayıcı ceza ve vergi 

ziyaı cezası ile ilgili yasal değişiklikler ve tedbirler hakkında tespit ve önerileri belirlemektir. 

Çalışmada başvurulan yöntem, sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile 

işlenen kaçakçılık suçunun Türk vergi hukuku açısından incelenmesidir. Konunun kapsam 

olarak ceza hukuku, anayasa hukuku ve idare hukuku ile de bağlantılı olması nedeniyle bu 

hukuk dallarıyla ilgili teori ve içtihatlara başvurulduğu gibi, yabancı ülke hukuk sistemlerinde 

yer alan yasal düzenlemeler ve vergi uygulamaları da incelenerek, ülkemizdeki kanun ve 

vergi uygulamalarıyla karşılaştırmalarda bulunulacaktır. 

Çalışmanın birinci bölümünde vergi suçu, vergi kaçakçılığı ve sahte belge 

kavramları incelenecektir. Bu bölümde Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu’nun vergi 

suçları üzerindeki etkileri ve vergi kabahatlerinin vergi suçlarından ayrılması konuları 

incelenecek, daha sonra vergi kaçakçılığı suçu, tanımı, tarihçesi ve Anayasa Mahkemesi’nin 

vergi kaçakçılığı suçuna Anayasa’nın 73. ve 38. maddeleri yönünden yaklaşımı tartışılacaktır. 

Bu bölümde son olarak sahte belge kavramı incelenecektir. Bu alt bölümde belge, 

belgelendirme, sahte belge kavramları ve sahte belge kavramının; muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı belge kavramı, tahrif edilmiş belge kavramı, yetkisiz basılmış belge kavramı ve Türk 

Ceza Kanunu’nda düzenlenen sahte belge kavramı ile karşılaştırması yapılacaktır. 

Çalışmanın ikinci bölümü “Çeşitli Ülkelerde Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma 

Fiilleri İle İşlenen Vergi Suçları” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde çeşitli ülkelerde(Büyük 

Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya Federal 

Cumhuriyeti, Fransa ve İtalya) sahte belge düzenleme ve kullanma eylemleri ile ilgili suç, 
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ceza ve yaptırımlar ile soruşturma ve yargılama usûlleri incelenerek, ülkemizdeki yasal 

düzenlemeler açısından karşılaştırmalarda bulunulacaktır. 

Çalışmanın üçüncü bölümü “Vergi Usul Hukukunda Sahte Belge Düzenleme ve 

Kullanma Fiilleri İle İşlenen Kaçakçılık Suçu”  başlığını taşımaktadır. Bu bölümde Türk Ceza 

Kanunu’na göre belgede sahtecilik suçu, Vergi Usul Kanunu’na göre sahte belge düzenleme 

ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçu, vergi hukuku ve ceza hukuku açısından suçun 

tarafları, suçun konusu, suçun unsurları, suçun özel görünüm biçimleri alt başlıkları ile 

incelenecektir.  

Çalışmanın dördüncü bölümü “Sahte ve Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanma 

Suçlarında Yargılama Usûlü ve Yaptırımlar” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde öncelikle 

kamu davası, sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçunun 

ispatlanmasında kullanılan idârî usûller üzerinde durulacaktır. Daha sonra, suç ve cezaların 

belirlenmesinde orantılılık ilkesi açısından bu suçları işleyenlere yönelik adlî ve idârî cezalar 

incelenecektir. Adli ve idari cezalar ile güvenlik tedbirlerinin; Türk Ceza Kanunu’nda belgede 

sahtecilik fiilleri ile ilgili yer alan cezalar, Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen sahte belge 

düzenleme ve kullanma fiilleri dışındaki diğer kaçakçılık kabul edilen fiillere yönelik cezalar 

ve çeşitli ülkelerde uygulanan cezalarla karşılaştırma yapılarak, cezayı sona erdiren ve azaltan 

haller ve bu fiilleri işleyenlere yönelik idârî tedbir ve yaptırımlar incelenerek öneriler 

oluşturulacaktır. 

Çalışmanın sonuç bölümünde ise; sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile 

işlenen kaçakçılık suçu hakkında incelenen konulara ilişkin sonuç ve öneriler yer almaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ SUÇU, VERGİ KAÇAKÇILIĞI                             

SUÇU VE SAHTE BELGE KAVRAMLARI 

 

            1.1. VERGİ SUÇU KAVRAMI 

            1.1.1. Tanım  

 Vergi, kamusal ihtiyaçların karşılanması amacıyla birey ile devlet arasında kamusal 

borç ilişkisi kurulmasına sebep olan parasal edimdir1. Vergi ödemek gelişmiş toplumlarda 

uygulanan hem sosyal bir norm hem de önemli bir hukuk kuralıdır. Bu kuralın toplum 

tarafından desteklenmesi ve vergi ödememek için yasa dışı yollara başvuranlara çeşitli 

yaptırımların uygulanması, hukuk sisteminin iyi işlemesi ile mümkün bulunmaktadır2. Vergi 

suçları vergi kavramı ile birlikte doğmuş olup, devletin vergilendirme yetkisi3 ve 

cezalandırma yetkisinin kullanılması4 ile ilişki içerisindedir. Çünkü devlet vergilendirme de 

dâhil otoritesini suç ve ceza siyaseti ile kuracaktır5.  

Kamu harcamalarını istikrarlı bir biçimde finanse etmek için anayasal devletlerin 

kullanması gereken vergilendirme yetkisi ile, vergi düzenini ihlâl edenlere uygulanacak olan 

yaptırım ve ceza normlarını belirleyen cezalandırma yetkisi kesişmekte olmasına rağmen; 

doktrin, içtihat ve pozitif hukuk açısından vergilendirme ve cezalandırma yetkisi 

ayrışmaktadır6. Suçun tanımlanması, suçun hayata geçirilmesi, suçlunun amacının 

belirlenmesi ve benzer diğer suç ve kabahatlerden ayrılması yönünden vergi suçlarının klasik 

                                                           
1 Selim KANETİ, Vergi Hukuku, İstanbul, 1989, s.4. 
2 Ali PARLAR, Güleç DEMİREL, Adlî ve İdari Vergi Suçları, Adil Basın Yayın Dağıtım, Ankara, 2002, s.19. 
3Vergilendirme yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili 

gücüdür. (Nami ÇAĞAN, Vergilendirme Yetkisi, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları, 1982, s.3.) Vergilendirme yetkisi 

çağdaş demokrasilerde anayasaya dayanmaktadır. Türk Hukukunda devletin vergilendirme yetkisi, Anayasanın 73. mad-

desinde yer alan kamu giderlerinin karşılanması, yasallık, mali güç, genellik, eşitlik, vergi yükünün adaletli ve dengeli 

dağılımı ilkeleri ile birlikte anayasanın genelinden ve bazı özel hükümlerinden çıkarılan hukuk devleti ilkesi, sosyal devlet 

ilkesi ve hukuki güvenlik ilkesi gibi birtakım ilkelerle sınırlandırılmıştır. Vergi, Anayasanın öngördüğü bu ilkeleri gözetecek 

şekilde kanunla konulmalıdır. (Şehnaz GEREK, Ali Rıza AYDIN, Anayasa ve Vergi Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 

2005, s. 149-150.) 
4Ceza; yasalarda suç olarak sayılan fiillere uygulanan, bu fiilleri işleyenin topluma ve bu fiillerden zarar görenlere karşı 

sorumluluğunu tespit eden ve nihayet sorumluluk derecesi ile orantılı, adil ve caydırıcı bir yaptırımdır. Ceza, herkes 

tarafından suçluya uygulanabilecek bir zarar veya kötülük olmayıp devlet tarafından verilen bir zarar veya kötülükten ibaret 

olmaktadır. Cezanın özelliği kamusal bir yaptırım olmasında gizlidir. Cezanın kamusal bir yaptırım olma özelliği, onu özel 

hukuk alanında yer alan cezalardan ayırmaya müsaittir. Ancak cezayı devlet çoğu kere ceza hukuku alanı dışında kamu 

hukuku alanlarında da, özellikle idare hukuku, disiplin hukuku, genel anlamda polis hukuku, vergi hukuku vs. cezalara 

başvurduğu için kamu hukuku alanında yer alan cezalardan ayırmaya müsait bulunmamaktadır. Cezaların özelliği kamusal 

nitelikte bir zarar veya kötülükten ibaret kamusal bir müeyyide olmasıdır. (Zeki HAFIZOĞULLARI, Ceza Normu, U-SA 

Yayıncılık, Ankara, 1996, s.208.) 
5Sahir ERMAN, Vergi Suçları, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, İstanbul, 1988, s.3.  
6 Çağdaş anayasal sistemlerin egemen olduğu ülkelerde vergilendirme yetkisi ile cezalandırma yetkisinin anayasal ilkelere 

bağlanmış olmasının bireylere sağlamış olduğu güvenceler de ayrışmaktadır. Vergilendirme yetkisi vergi adaleti ve vergi 

tahsilatını sağlama gibi amaçlar için kullanılırken, cezalandırma yetkisi ise bireysel hakları anayasal ilkeler çerçevesinde 

toplum lehine sınırlandırmaktadır. (GEREK, AYDIN, a.g.e., s. 149-150.) 
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anlamda cezalandırma yetkisi ile analiz edilebilmesi için öncelikle cezalandırma yetkisi ile 

vergilendirme yetkisinin farklı iki yetki olduğunu kabul etmek gerekmektedir7. 

Devlet vergilendirme yetkisini kullanırken toplumsal düzenin bir parçası olan vergi 

ilişkisinin düzenlenmesi için bazı kurallar öngörmektedir. Devletin öngördüğü bu kurallara 

göre vergi mükellefleri8 bazı davranışları yapmak, bazılarını ise yapmamak zorundadır9. Bu 

çalışmada incelenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçu 

açısından örnek verilecek olursa; vergi mükelleflerinin vergisel ilişkilerini belgelerken sahte 

belge düzenlememesi ve kullanmaması gerekmektedir. 

Doktrinde ise vergi suçunun tanımı, suçun tanımı kadar değişik şekillerde yapılmıştır. 

Vergi suçlarını devlet hazinesine karşı işlenen ekonomik suçlar şeklinde tanımlayanlar olduğu 

gibi, devlet veya kamu yönetimine ait gelir kaynaklarına zarar veren veya vermesi mümkün 

eylemler olarak tanımlayanlar da bulunmaktadır. Vergi uygulayıcılarına göre vergi suçu vergi 

kanunlarının talep ettiği görev ve ödev hükümlerine, yükümlüler ve sorumlular tarafından 

cezayı gerektirecek şekilde aykırı hareket edilmesidir10. Vergi suçu en genel tanımıyla vergi 

kanunlarında tanımı yapılan hareketlere aykırı davranarak bu hükümlerin ihlâl edilmesidir11. 

Vergi suçu, vergi ödevli ve sorumluları ile bunlarla hukuksal ilişkide bulunan üçüncü kişilerin 

vergi kanunlarında tanımı yapılan davranış biçimiyle bu kanunların hükümlerini ihlâl 

etmeleridir12. Bir başka tanıma göre vergi suçu;  vergi mükellefleri, vergi sorumluları ve vergi 

idaresi ile bunların dışında olup ancak vergi suçu sayılan fiil ile ilişkisinin varlığı tespit edilen 

üçüncü kişilerin, VUK ile diğer vergi kanunlarında belirtilen ödev ve görev hükümlerine 

cezayı gerektirecek bir şekilde aykırı hareket etmeleridir13.  

Suçun unsurları dikkate alınarak yapılan tanıma göre vergi suçu; sorumluluğu olan 

vergi yükümlüsü veya sorumlusu ya da vergilendirme işlerinde görevliler tarafından vergi 

yasalarında gösterilen maddi veya biçimsel yükümlülük ve zorunluluklara aykırı olarak 

işlenen, devleti vergi kaybına uğratan ya da kamu düzenini bozan, kanundaki suç tanımına 

uygun nitelikte ve cezayı gerektiren fiillerdir14. Bu tanıma göre vergi suçları sadece vergi 

mükellefleri ve sorumluları tarafından değil, vergi idaresi veya diğer kamu görevlileri 

                                                           
7 İbrahim Nihat BAYAR, Vergi Kaçakçılığı (Suç Teorisi-Ceza Teorisi ve Muhkeme Hukuku Açısından Bir İnceleme), 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, AÜSBE, Ankara, 2010, s.30-31. 
8 213 Sayılı VUK’un 8/1. maddesine göre, vergi mükellefi(yükümlüsü); “Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu 

terettüp eden gerçek veya tüzel kişi”dir. Bir başka tanıma göre Vergi Mükellefi (Vergi Borçlusu) belirli bir miktarda vergiyi 

kamu alacaklısına ödemek durumunda olan gerçek veya tüzel kişidir.(Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, 

Vergi Hukuku, Ankara 2003, s.71.) 
9 Sadık KIRBAS, Vergi Hukuku Temel Kavramlar, İlkeler ve Kurumlar, Ankara,  2002, s.173. 
10 KIRBAŞ, a.g.e., s.141. 

11 ŞENYÜZ, a.g.e., s.382. 
12 Turgut CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, Süryay Sürekli Yayınlar A.Ş., İstanbul, 2004, s.17. 

13 Ahmet Burçin YERELİ, “Adlî Yargının Görev Alanına Giren Vergi Suç ve Cezaları”, Vergi Dünyası, Sayı: 237, Mayıs 

2001, s. 113. 
14 Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Vergi Ceza Hukuku, Afyonkarahisar, Külcüoğlu Kültür Merkezi Yayınları, 2006, s. 78. 
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tarafından da işlenebilmektedir15. Aşağıdaki bölümde inceleneceği üzere, vergi suç ve 

cezalarına ilişkin düzenlemelerin amacı, hukuka aykırı fiille ihlâl edilen hukuki menfaatleri 

koruma altına almaktır. Bu menfaatlerden ilki “hazine yararı”, ikincisi ise “kamu 

otoritesi”dir. Dolayısıyla bazı vergi suçları, vergi ile ilgili ödevlerin eksik olarak yerine 

getirilmesi nedeniyle ortaya çıkan hazine kaybını önlemek ve bunun ötesinde doğmuş olan 

“gelir kaybı”nı telafi etmenin ötesinde bir amaç taşırken; bazı vergi suçları da kamu düzenini 

bozulmasını önlemeyi ve bozulmuş kamu düzenini tesis etmeyi amaçlamaktadır16. Çalışmanın 

bu bölümünde incelenen vergi kaçakçılığı suçu, VUK’un 359. maddesinde gösterilmiş çok 

sayıda fiilden meydana gelmektedir.  Sayılan bu fiiller, maddi ve şekli vergi mükellefiyeti17 

ile ilgili olarak kanunların yap dediğini yapmamak veya yapma dediğini yapmak şeklinde 

davranışlar ile oluşmaktadır. Bu fiillerin bazılarında vergi ziyaı oluşmakta ve devlet mali 

yönden zarara maruz kalmaktadır. Bazı fiiller ise, vergi ziyaına sebebiyet vermese bile, kamu 

düzenini bozucu etkiler ortaya çıkarırken, bazıları da kanunlarda yer alan şekli düzenlemelere 

uyulmaması anlamına gelmektedir18.  

Vergi suçu ile ilgili 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK)’nun 331. maddesinde “vergi 

kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları ve diğer cezalar 

ile cezalandırılırlar.” düzenlemesi ile doğrudan değil, dolaylı ve kapalı bir tanımlama 

yapılması yoluna gidilmiştir19. 5432 Sayılı VUK’un gerekçesinde ise vergi suçu “Vergi 

kanunlarının koyduğu vazife ve mecburiyetlerin mükellefler tarafından cezayı icab ettirecek 

şekilde yerine getirilmemesi” şeklinde tanımlanmıştır20. VUK’un “Ceza Hükümleri” başlıklı 

dördüncü kitabı vergi suçlarını da kapsama almaktadır. Kanunun dördüncü kitabının birinci 

kısmında idârî vergi ihlâlleri ve vergi suçları genel esaslar yönünden düzenlenmişken, vergi 

cezaları başlıklı ikinci kısımda vergi ziyaı ve usûlsüzlük kabahatleri düzenlenmiştir. “Suçlar 

ve Cezaları” başlıklı üçüncü bölüm de ise vergi suçları yer almakta olup, devamında “Vergi 

Cezasının Kesilmesi, Ödenmesi Ve Kalkması” başlıklı kısım gelmektedir. TCK’ya göre özel 

bir kanun olma vasfı taşıyan VUK, özel vergi kanunları karşısında genel kanun olma vasfı 

taşımaktadır. Çünkü VUK’un vergilendirmeye ilişkin hükümlerinden farklı bir düzenleme 

                                                           
15 Uğur YİĞİT, VUK’ta Hürriyeti Bağlayıcı Suç ve Cezalar Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Diğer Hürriyeti Bağlayıcı 

Vergi Suç ve Cezaları, Beta Yayıncılık, İstanbul, Mart 2004, s.40. 

16 ŞENYÜZ, a.g.e., s. 15-16. 
17 Vergi mükelleflerinin vergi ödevi maddî ve şeklî ödevleri kapsayabilir. Mükellefin en önemli vergi ödevi, vergi borcunun 

kanuna uygun bir şekilde ödenmesidir. Vergi yükümlüsünün aslî vergi ödevi vergi borcunun ödenmesi olmakla beraber, 

vergilendirme işlemlerine ilişkin bir takım şekli ve usûle ilişkin ödevleri de söz konusudur. Şekli vergi ödevleri, bildirimde 

bulunma, defter tutma, belge düzenine uyma, defter ve belgeleri muhafaza ve ibraz, beyanname verme, diğer ödevler, 

başlıkları altında sınıflandırılan ödevlerdir. Şeklî vergi ödevleri kanunlarda gösterildiği üzere yerine getirilmediği takdirde, 

maddî vergi ödevi gereği gibi yerine getirilemediği için, vergi idaresi, mükellef ve sorumlular ile üçüncü kişiler zarar 

görebilmektedir. Sadık KIRBAŞ, Vergi Hukuku, 18. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara 2008, s. 73. 
18 KIRBAŞ, a.g.e., s.174.   
19 YİĞİT, a.g.e., s.39. 
20 4/1/1961Tarih ve 5432 Sayılı VUK’un gerekçesi IV /3 bölümü. 
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içeren özel vergi kanunun her zaman uygulama önceliği olacaktır. Vergi suç ve cezalarına ait 

kuralların genel ceza kanunu olan Türk Ceza Kanunu(TCK)’ndan farklı bir biçimde özel 

kanunlar ile düzenlenmiş olması, bu fiillerin suç olma niteliğini engellemez. TCK’nın 5. 

maddesine göre özel kanunlarda hüküm bulunmayan durumlarda genel kanun hükümleri 

tatbik edilecektir. VUK, dördüncü kitabında yer alan ceza hükümleri nedeniyle özel bir ceza 

kanunudur. Bu haliyle Ceza Hukuku’nun tamamlayıcı bir parçasını oluşturmaktadır. Vergi 

suçları açısından TCK’nın özel ceza kanununa aykırı olmayan hükümleri uygulanacaktır. 

Özel ceza kanununda hüküm bulunması durumunda TCK’nın genel hükümleri 

uygulanmayacaktır.21 Ayrıca VUK, TCK karşısında özel bir kanun olduğu gibi ceza 

yargılaması hukukuna ait hükümler de ihtiva etmektedir.22 

Vergi ihlâlleri, vergi kanunlarına aykırı davranışın ortaya çıkardığı sonuca göre, vergi 

kabahatleri ve vergi suçları diye ikiye ayrılmaktadır23. Vergi kabahatleri, daha çok vergi ziyaı 

ve usûl hükümleri ile ilişkili vergi kanunlarına aykırı davranışlardır. Vergi suçları ise, kamu 

düzenini bozucu nitelikte olan vergi suçlarıdır. Vergi suçları, Ceza Hukuku ilkelerine tabi 

diğer suçlardan hukuki konuları ve sosyal düzeni bozucu amaçları açısından farklılık 

göstermemektedir24. VUK’un vergi suçlarını düzenleme şekli, vergi suçları ile vergi 

kabahatlerinin ilkeler açısından karıştırılmasına neden olmaktadır.  VUK’un 359. maddesinin 

düzenlenme şekli ile çeşitli suçların aynı madde içinde toplanmış olması karışıklıkları ve 

yanlış anlamaları beraberinde getirmiştir. Yasa yapma tekniği olarak bütün suçların aynı 

maddede düzenlenmiş olması, özellikle zincirleme suç ve seçimlik hareketli suç ayrımını 

zorlaştırmakta ve karmaşıklaştırmaktadır25. Bu nedenle yapay olarak zincirleme suç ve 

seçimlik suç konusunda çelişkili kararlar ortaya çıkmaktadır26.   Çağdaş ceza hukuku alanında 

ortaya çıkan kabahatleri suçlardan ayırma eğilimi nedeniyle, vergi suçu ve vergi kabahati 

sınıflandırması ekseninde yapılan tartışmalar çalışmanın bu bölümünde ayrıca incelenecektir. 

1.1.2. Vergi Suçlarının Hukuki Konusu 

Vergi suçları ile korunması amaçlanan menfaat; devletin vergi gelirlerinden mahrum 

kalmasına yol açabilecek eylemlere başlangıç aşamasında engel olunmasıdır. Bir başka 

deyişle korunmaya çalışılan menfaat; devletin ekonomik düzeninin bir bölümünü oluşturduğu 

kamu düzenin bozulmaması, soyut ekonomik yararlarının zarar görmemesidir27. ERMAN’a 

                                                           
21 Süheyl DONAY, Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.38-39. 
22 BAYAR, a.g.e. , s.102. 
23 ŞENYÜZ, a.g.e., s. 29. 
24 CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s 16. 

25Vergi kaçakçılığı suçunu oluşturan fiiller suç ayrımları yönünden bu bölümde, sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri 

ile işlenen kaçakçılık suçları ve zincirleme suç konusunda yapılan tartışmalar üçüncü bölümde incelenmektedir. 
26 DONAY, a.g.e., s.2-3.     
27 DONAY, a.g.e.., s.12. 
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göre vergi cezalarının amacı kamu gelirlerinin korunmasıdır ve esasa ilişkin olarak vergi 

suçlarını diğer suçlardan ayıran herhangi bir fark mevcut değildir28. ÖNCEL, KUMRULU ve 

ÇAĞAN’a göre vergi suçları devlet hazinesine karşı işlenen ekonomik suçlardır, bu nedenle 

ihlâl edilen menfaat esas olarak hazine menfaatidir29. EDİZDOĞAN, TAŞ ve 

ÇELİKKAYA’nın görüşüne göre vergi suçları ile amaçlanan hem hazinenin gelir kaybına 

engel olmak hem de kamu hizmetlerini istikrarlı bir biçimde finanse etmektir30.  BAŞARAN 

YAVAŞLAR’a göre korunan yararı sadece “hazine” ile sınırlandırmak, bireyin ihmâl 

edilmesi anlamına gelmektedir. Çünkü herkesin vergi ödevini yerine getirmesini sağlanarak, 

dürüst vergi mükelleflerinin hukuki menfaatleri de korunmaktadır31. 

Doktrinde vergi suçlarının vergi hukuku ve ceza hukuku ile ilişkili olduğu ifade 

edilmekte olup, vergi ceza hukuku olarak isimlendirilmesi yönünde bir yaklaşım ortaya 

çıkmıştır.32 Vergi suçları ile ilgili yaklaşım farklılıklarının bağımsız bir “vergi ceza hukuku” 

disiplinini gerektirip gerektirmediği doktrinde en fazla tartışılan hususlardan biridir.  Vergi 

ceza hukukunun bağımsız bir disiplin olduğu görüşünü savunanlara göre; vergi ceza hukuku 

vergi kabahat ve suçlarının kendine özgü yapısının etkisiyle vergi hukukunun bir alt dalı 

olarak ortaya çıkmıştır33. BAYRAKLI’ya göre, vergi ceza hukuku devletle yükümlüler 

arasındaki vergi ilişkisi nedeniyle doğan, devleti vergi kaybına uğratan vergi ziyaı ve 

usûlsüzlük suçları veya kamu düzenini bozan (hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren) suçları ve 

bunlara uygulanacak cezaları gösteren kurallar bütünüdür34. ERGİNAY’a göre “…vergi ceza 

hukukunun alanı genişlemekte ve kavramlar daha bağımsız bir yön almaktadır. Vergi 

kaçakçılığı, günümüz vergi sorunları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal 

düzensizliklerin artması oranında, vergi cezalarının bağımsız bir vergi ceza hukukunun 

konusunu oluşturması ve genel ceza hukukunun yanında vergi suç ve ceza kurallarının 

işlenmesi yararlı olabilir. Kaldı ki günümüzde vergi suç ve cezaları çoğu kez, ceza kanunları 

çerçevesinden ayrı uzmanlık isteyen bir nitelik almıştır.”35 Bu görüşü savunanlara göre genel 

ceza hukukundan ayrı işleyen bağımsız bir vergi ceza hukukunun oluşması ve geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bunun yapılması durumunda ayrı bir uzmanlık alanı oluşacaktır. 

Yukarıda açıklanan görüşün aksini savunanlara göre bağımsız vergi ceza hukukunu 

savunmak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü genel ceza hukuku-özel ceza hukuku ayrımı 

                                                           
28 ERMAN, a.g.e., s.2. 
29 Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, Ankara,  Turhan Kitabevi, 2008, s.209. 
30 Nihat EDİZDOĞAN, Metin TAŞ, Ali ÇELİKKAYA, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Bursa, Ekin Basın Yayın,2007, 

s.7. 
31 Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, “Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Vergi Kabahat ve Yaptırımları” İdari Ceza Hukuku 

Sempozyumu, Seçkin Yayınları, Ankara, 2009, s.286. 
32 Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Vergi Kabahatleri ve Suçları, Ekin Yayınları, Bursa, 2011, s.14-15. 
33 ŞENYÜZ, a.g.e., s.15. 
34 BAYRAKLI, a.g.e., s.8. 
35 Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara,1995, s.19. 
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yeterli ve geçerlidir. Vergi suç ve cezalarını özel ceza hukuku içerisinde kabul etmek gerekir. 

Genel ceza hukuku suçlar ve yaptırımlara ait ortak düzenlemeleri ihtiva ederken, özel ceza 

hukuku ise suç tiplerinin tanım ve yaptırımlarını ortaya koymaktadır. Bu yönden özel ceza 

hukuku, genel ceza hukukundan sapma gösteren durumlar yönünden oluşabilecek sorunları da 

çözebilecektir36. Özel ceza hukukunda her suç tipine ait farklı durumlar, o suçu düzenleyen 

kısımda özel hüküm olarak yer almakta olduğu için, bağımsız ve özel bir vergi ceza 

hukukundan bahsetmek doğru olmayacaktır. DONAY’a göre vergi ceza hukuku kavramını 

kullanmak doğru bir yaklaşım olmadığı gibi, vergi hukukunda bazı suçlara yer verilmiş 

olması, bağımsız bir vergi ceza hukuku disiplinini oluşturmamaktadır. Basın suçları veya 

ticari suçlar nasıl ayrı birer disiplinin varlığını gerekli kılmıyorsa, vergi suçlarının da varlığı 

ayrı bir disiplini gerekli kılmayacaktır37. Çünkü ceza sisteminin suç olarak kabul ettiği 

davranışların, aynı zamanda başka hukuk disiplinleri tarafından da düzenlenmiş olması, ceza 

hukuku bakımından yapılacak tahlilleri değiştirmeyecektir. Aksi takdirde ceza hukukunun 

toplum ve birey lehine sağladığı güvenceler tartışma konusu haline gelebilecektir. Vergi 

suçlarının TCK’dan ayrı bir kanunda düzenlenmiş olması dahi bu tespiti değiştirmeyecektir, 

zira ayrı bir kanunda düzenlenen suç tiplerinin de ceza özel hukukuna dair olduğu kabul 

edilmektedir. Gerçekte ceza, sadece suç olan bir eylemin sonucu olarak yaptırımı oluşturduğu 

için, bu yaptırımın öngörüldüğü vergi hukuku alanındaki ve ceza yargılaması sonucu tespit 

edilen ihlâlleri vergi suçu olarak kabul etmek gerekir. DONAY’a göre eylemin yaptırımını 

analiz ederek ayrıma gitmek en doğru yoldur.38 Bir eylem eğer suç olarak nitelendirilmiş ise, 

bu tür eylem hangi yasada olursa olsun, açıkça aksine bir yasal düzenleme olmadığı sürece, 

bu konuda öncelikle tatbik edilecek kuralları ceza hukukunda aramak gerekir39. 

Vergi suçlarının ceza hukukunun özel kısmı ile analiz edilmesi, suçların 

sınıflandırılması için kullanılan ölçütlere başvurulmasının gerekli olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu açıdan ceza hukukunda suçların tasnifi için kullanılan “korunmaya 

çalışılan menfaat(suçun hukuki konusu)” ölçütü vergi suçlarının sınıflandırılmasında da 

kullanılmalıdır. Doktrinde vergi suçlarının koruduğu menfaatin “hazine yararı”, “vergisel 

kamu düzeni”, “ekonomik kamu düzeni” vs. kavramlarla ifade edilmesi her bir vergi suçu 

farklı bir menfaati koruduğu için eksik bir yaklaşım tarzıdır. Sahte belge düzenleme ve 

kullanma davranışları ile ilgili suç teşkil eden fiiller öncelikle kamu güvenini tehlikeye 

sokacaktır. Devletin ve kişilerin belgelerin gerçek olması konusunda güveninin korunması 

özellikle bu suçların önlenmesi açısından son derece önemlidir. Çünkü devletin ve kişilerin 

                                                           
36Zeki HAFIZOĞULLARI, Devrim GÜNGÖR, “Türk Ceza Hukukunda Suçların Tasnifi”, TBB Dergisi, S.69, 2007, s.21-22. 
37 DONAY, a.g.e., s.38-39. 
38 DONAY, a.g.e., s.40. 
39 DONAY, a.g.e., s.2. 
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vergisel belgelere duyduğu güven, esas olarak belgelendirilen alış-veriş ve bu alış-veriş 

işlemini yapanlara duyduğu güveni yansıtmaktadır40. Kamu güvenin sarsılmaya başlaması 

durumunda bireylerin kendi aralarında ve devletle kurdukları ilişkiler sağlıklı bir şekilde 

yürümeyebilecektir. Yapılan her ekonomik işlem sonucunda, aldığı faturanın, diğer 

belgelerin, çek ve senetlerin gerçek olup olmadığını test etmek zorunda kalan birey için kamu 

güveni yara alacağı gibi, bu ilişkinin diğer tarafında yer alanlar içinde kamu güvenin 

sarsılması anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında çalışmanın konusunu oluşturan 

VUK’ta düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık 

suçlarının, TCK’da düzenlenen belgede sahtecilik suçlarında olduğu gibi kamu güvenine karşı 

işlenmiş suçlar arasında kabul edilmesi gerekmektedir. Çünkü vergi kaçakçılığı suçunun 

maddi konusunu oluşturan defter, kayıt ve belgelerin doğru olduğu toplum ve devlet 

tarafından kabul edilmiştir. 

Ayrıca vergi suçlarının ekonomik suç olma niteliği ile ilgili yapılan tartışmalar 

doktrinde üzerinde durulan önemli bir konudur41. TCK’nın özel kısmında da ekonomik suçlar 

olarak tasnif edilen bir suç tipi bulunmamaktadır. Bu nedenle ceza hukuku açısından 

                                                           
40 BAYAR, a.g.e.,s.233-234. 
41Vergi suçlarının ekonomik bir suç olduğu görüşünü savunanlara göre; ekonomik suçlar korudukları alanın tamamına 

yakınının ekonomik yaşam olması, şiddet içermemesi, mağdur sayısının daha fazla olması, suçları işleyen kişilerin konumu, 

yalnız belirli ve somut zararlar vermekle kalmayıp ülkede geçerli ekonomik düzenin temellerini sarsan sonuçlara neden 

olması gibi nitelikleri ile ekonomik suç olarak adlandırılan ve sınıflandırılan suçların en önemli örneklerini oluşturmaktadır. 

Bir suça ekonomik yaptırım uygulamak salt kanun koyucunun suç siyasetinin bir ürünüdür. Vergi suçlarının en önemli 

örneklerinden biri olan kaçakçılık suçu için vergi ziyaı şartının aranmaması vergi suçlarının ekonomik suç özelliğini 

etkilemeyecektir. Bu nedenle ekonomik bir suçu ekonomik ceza ile cezalandırmak, ekonomik suç olma şartlarından kabul 

edilmemekte, aksine ekonomik suç niteliğinde olmanın sonucunu oluşturduğu savunulmaktadır. Kanun koyucu, kaçakçılık 

suçunun oluşmasında vergi ziyaının gerçekleşmesini aramamış, kaçakçılık suçunun vergisel kayıp oluşturma tehlikesini ölçü 

olarak belirlemiş ve devletin vergisel kaybının oluşma tehlikesini cezai yaptırım uygulanması için yeterli görmüştür. Türk 

vergi hukukunda vergi ziyaına hapis cezası verilmesini öngören bir düzenleme olmadığı gibi, vergi suçları da kanun koyucu 

tarafından istenildiği takdirde idâri yaptırıma bağlanabilen suçlardır.  Ekonomik suça ekonomik ceza verilmesi ifadesi 

ekonomik suçun özelliği nedeniyle kendiliğinden ortaya çıkan bir durum değildir. Ekonomik ceza, ekonomik suçun şartı 

değil bir sonucudur. Bu sonucu takdir edecek olan kanun koyucudur. Vergi suçları gibi ekonomik suçların suç olmaktan 

çıkarılarak kabahat vb. düzenlemeler şeklinde ayrılarak yaptırım olarak da idâri para cezasına hükmedilmesini savunanlara 

göre;  ticaret hayatında hızla gelişen teknoloji ve artan finansal suçlar ile birlikte suç işleme araçları da çeşitlenmiş, bu 

karmaşık ilişkileri yargılama makamlarının değerlendirme sürecinde yargılama gecikmeleri yaşanmaya başlamış, bu 

durumun ekonomik suçlarla mücadelede cezaların etkinliğini azaltmış, birçok suçun suç olmaktan çıkarılıp kabahat sayılarak 

idare tarafından uygulanacak para cezalarına tabi tutulmasının daha esnek ve hızlı olacağını, bu tür düzenlemelerin 

yaptırımların amacına daha uygun olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak bütün ekonomik suçların bu şekilde sistemleştirilmesini 

düşünmek hürriyeti bağlayıcı cezalardan tamamen vazgeçmek demektir. Avrupa Konseyi bünyesinde yapılan 

sempozyumlarda ekonomik suçlarla mücadelede prensip olarak ekonomik cezalara başvurulması kabul edilmekle beraber, 

ekonomik suç işleyenleri sadece suç işleyerek elde ettiği kazançtan mahrum etmenin, mahrum edilen bu zararın sonraki 

hukuka aykırı faaliyetlerle giderilebilecek zarar olduğu fikrine kapılıp yeniden suç işlemeye yöneltebileceği için hürriyeti 

bağlayıcı cezalardan hiçbir şekilde vazgeçilmemesi gerektiği düşüncesi ifade edilmektedir. Her ekonomik suç farklı bir 

yapıya sahip olup, bu suçların en büyük kolaylığı ekonomik suçların işlenmesiyle ortaya çıkan zararın ölçülebilir nitelikte 

olmasıdır. Ortaya çıkan zarara göre farklı ekonomik suçlar için farklı ağırlıktaki cezaların verilebilmesi mümkündür. 

Hürriyeti bağlayıcı ceza yerine ekonomik suça ekonomik ceza yaklaşımı, ekonomik cezaların verilmesinin hızlı ve daha 

kolay olması nedeniyle cezaların etkinliğini sağlamak olmasına rağmen, çok büyük zarar doğuran suçlarda bu hız ve kolaylık 

cezaların caydırıcılığın sağlayamayacağı gibi bazı durumlarda özendirici nitelik bile kazandırabilecektir. Bu nedenle 

ekonomik suçlar için tamamen hürriyeti bağlayıcı cezalardan vazgeçilmesi gerçekçi bir yaklaşım değildir. Suçun ağırlığına 

göre orantılı bir ceza sistemi oluşturularak en hafif para cezasından en ağır hürriyeti bağlayıcı cezaya kadar kademeli bir ceza 

sistemi ekonomik suçlar için gerekli olan ceza sistemidir. Ekonomik suçların cezalarının kural olarak para cezası olması 

gerekir. Bazı suç tiplerinde ise para cezaları ile birlikte hürriyeti bağlayıcı cezalarda asli ceza olarak uygulanmalıdır (Buket 

KÖKSAL, Ekonomik Suç Tartışmaları Işığında Türk Hukukunda Vergi Suçları, Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2010, s.66-67.) 
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ekonomik suç kavramının tartışılmaya değer bir tarafı yoktur42. Vergi suçlarını ekonomik suç 

olarak niteleyen yaklaşımlar kademeli yaklaşımı savunmaktadırlar. Bu yaklaşıma göre ağır 

nitelikli büyük zarara yol açan fiiller suç sayılmalı, diğerleri idârî müeyyidelerle 

karşılanmalıdır. Fiilin verdiği zararın tutarına göre bir ayrım ve kademelendirme yapılmalı, 

belli bir tutarın altında kalan zarara yol açan fiiller para ceza ile karşılanmalı, hapis cezasına 

dönüşmemesi sağlanmalıdır43. DONAY’a göre, VUK’ta yer alan suçların ekonomik suçlar 

kategorisine girdiğinde kuşku yoktur, ancak bu değerlendirmeler yapılırken de hukuk 

tekniğinden uzaklaşılmamalıdır44. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle vergi suçları ceza özel hukuku normu olarak 

değerlendirilmeli, bu değerlendirme yapılırken TCK’nın özel kısmını oluşturan ikinci 

kitabının dördüncü kısmı dikkate alınmalıdır. TCK’nın özel kısmında düzenlenen resmi 

belgede sahtecilik ve özel belgede sahtecilik suçlarının özellikle vergi kaçakçılığı suçu ile 

ortak noktaları bulunmaktadır45. Bu maddelerin lafzından her iki suç tipini düzenleyen 

maddelerin korumayı amaçladığı menfaat ve vergi kaçakçılığı suçu ile korunması amaçlanan 

menfaatin aynı olduğu görülmektedir. TCK’da yer alan resmi belge olarak tanımlı evrakı 

düzenlemek, bozmak, yok etmek veya gizlemek VUK’un 359. maddesindeki tanımlı seçimlik 

hareketler ile paralellik içermektedir. Yine TCK’da düzenlenen özel evrakı aldatıcı bir şekilde 

düzenlemek veya kullanmak fiilleri de VUK’un 359.maddesi ile örtüşmektedir. Buradan 

hareketle sahte belge kullanma ve düzenleme fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçlarına ilişkin 

normların, belgede sahtecilik suçları karşısında özel norm niteliğinde olduğunu kabul etmek 

mümkündür46. 

               1.1.3. Vergi Suçunun Unsurları 

Vergi suçu, dar anlamda bir suç olması nedeniyle bu kavramı irdelemek ve suçun 

oluşumunu kavramak için hukuka aykırı fiili, ceza hukukunun genel prensipleri çerçevesinde 

incelemek gereklidir47.  Suç, pozitif hukuk yönünden, isnat kabiliyetine sahip bir şahsın, 

kusurlu iradesinin yarattığı icraî ve ihmâlî bir hareketin meydana getirdiği, kanunda yazılı tipe 

                                                           
42 İzzet ÖZGENÇ, “Yeni TCK’daki Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar”, Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu, 

TOBB Yayın No:2005/25, Ankara 2005, s.65. 
43 Hakan ÜZELTÜRK, “ Ekonomik Suçlar ve Vergiler”, Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu, TOBB Yayın No:2005/25, 

Ankara 2005, s.208-209. 
44 DONAY, a.g.e., s.40. 
45 TCK’da topluma karşı işlenen suçları oluşturan on bölüm şu şekilde yer almaktadır: Birinci bölüm: genel tehlike yaratan 

suçlar; İkinci bölüm: Çevreye karşı suçlar; Üçüncü bölüm: Kamunun sağlığına karşı suçlar; Dördüncü bölüm: Kamu 

güvenine karşı suçlar; Beşinci bölüm: Kamu barışına karşı suçlar; Altıncı bölüm: Ulaşım araçlarına ve sabit platformlara 

karşı suçlar; Yedinci bölüm: Genel ahlâka karşı suçlar; Sekizinci bölüm: Aile düzenine karşı suçlar; Dokuzuncu bölüm: 

Ekonomi, sanayi ve ticarete karşı suçlar; Onuncu bölüm: Bilişim alanında suçlar. 
46 YİĞİT, a.g.e., s.51. 
47 ERMAN, Vergi Suçları,  s.10. 
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uygun, hukuka aykırı ve yaptırım olarak bir cezanın uygulanmasını gerektiren eylemdir48. Bir 

eylemin suç sayılabilmesi için eylem sahibinin kusurlu iradesinin ürünü olması, kanunda 

yazılı tipe uygun bulunması ve bir yaptırımın uygulanması gerekmektedir49. Suç; tipe 

uygunluk, hukuka aykırılık ve kusurluluk niteliklerine sahip bir eylemle ceza normunun ihlâli 

olarak düşünüldüğünde; ceza normu da kanunun hükümlerindeki yasakları ve yaptırımları 

göstermektedir. Suça ceza normu vücut vermekte olup, ceza kuralı olmazsa, suç hukuk 

âleminde var olmamaktadır. Ancak ceza normu ile suç farklı kavramlardır. Suç, normun 

sadece konusunu oluşturmaktadır50. 

Suçun oluştuğundan söz edilebilmek için, belli hukuksal unsurların birlikte 

bulunması ve aranması gerekir. Bu unsurların bir kısmı bütün suçlar için ortak unsurlardır. Bir 

kısmı ise, benzer nitelikteki suçları birbirinden ayırabilmek için kullanılan veya suçun basit 

tanımını nitelikli hale getiren o suç ile ilgili her suçta bulunmayan unsurlardır. Ceza 

kanunlarının özel kısımlarında düzenlenmiş suçların işlenmiş sayılabilmesi için, kanunda 

sayılmış tipe uygun, hukuka aykırı ve kusurlu bir eylemin bulunması gerekmektedir51.  

 Suçun tam olarak var olması için gerekli koşullar, Kurucu(asli) ve talî(yardımcı) 

unsurlar olarak da tasnif edilebilmektedir52. Kurucu unsurlar, suçun basit şeklini meydana 

getiren unsurlardır. Suçun nitelikli şeklini meydana getiren veya benzer suçlardan ayırt 

edilmesini sağlayan diğer unsurlar ise talî unsurlardır53. Suçun unsurları hakkında farklı 

yaklaşımlar mevcuttur. Bazı hukukçular suçun unsurlarını maddi unsur, hukuka aykırılık, 

manevi unsur olarak üçe,54 bazıları ise maddi ve manevi unsur olmak üzere ikiye veya bazıları 

da yasallık unsuru, maddi unsur, manevi unsur ve hukuka aykırılık olarak dörde55 ayırmakta 

olup, esas olarak herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.  

Vergi suçu, ayrıntılı ve sistematik olarak incelenmek amacıyla suçun genel unsurları 

dikkate alınarak56 yasallık unsuru, maddi unsur, manevi unsur ve hukuka aykırılık unsuru 

olmak üzere dörde ayrılarak incelenecektir. 

                                                           
48 Uğur ALACAKAPTAN, Suçun Unsurları, Ankara, 1967, s.10. 
49 CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, Ankara,1995, s. 16. 

50 Öztekin TOSUN, Suç Hukuku El Kitabı, 2.baskı, İstanbul,1982, s.17. 
51 Kayıhan İÇEL, Suç Teorisi, İstanbul 1999, s.15 . 

52Hakan HAKARİ, Yeni TCK’nın Temel Kavramları, 3.Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2005, s.17. 
53 CENTEL, a.g.e., s.161. 

54 DÖNMEZER-ERMAN, Nazari Ve Tatbiki Ceza Hukuku, 2.Cilt, s.392. 
55 CENTEL a.g.e., s.187. 

56 Doktrinde suçun incelenmesinde daha çok analitik metoda başvurulmaktadır. Suçun bir bütün olarak incelenmesi yerine, 

unsurlarına ayrılarak incelenmesini kabul eden analitik metodun daha bilimsel, sistematik, pratik sonuçların elde edilmesine 

hizmet edeceği belirtilmektedir. Suçun analitik sınıflandırması konusunda görüş birliği olmasına rağmen, suçun hangi 

unsurlar üzerinden analiz yapılacağı noktasında doktriner görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bazı hukukçular suçun unsurlarını 

maddi unsur, hukuka aykırılık, manevi unsur olarak üçe,  bazıları ise maddi ve manevi unsur olmak üzere ikiye veya bazıları 

da yasallık unsuru, maddi unsur, manevi unsur ve hukuka aykırılık olarak dörde ayırmakta olup, esas olarak herhangi bir 

farklılık bulunmamaktadır. (Nevzat TOROSLU, Ceza Hukuku, Ankara 2005, s.105.) Çalışmada bu tartışmaya girmek yerine 

vergi suçunu ve özellikle vergi kaçakçılığı suçunu ayrıntılı ve sistematik olarak incelemek amacıyla yasallık unsuru, maddi 

unsur, manevi unsur ve hukuka aykırılık unsuru olmak üzere dörtlü sınıflandırma esas alınmıştır. 
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              1.1.3.1. Yasallık Unsuru 

 

Yasallık unsuru;  bir eylemin suç olarak nitelendirilebilmesi için bu eylemin ceza 

tehdidini öngören kanundaki açık tanıma uygun olması gerekir. Bu unsur sağlanamadığı 

zaman yasal uygunluk bulunmadığı için suçun yasallık unsurundan söz edilemez ve gerek 

yapılan hareket gerekse meydana getirilen sonuç suç olarak tanımlanamaz57. Bu unsur tipiklik 

olarak isimlendirilmektedir. Tipiklik ile “kanunsuz suç olmaz” ilkesi birbiriyle ilgili 

kavramlardır. Ancak “kanunsuz suç olmaz” ilkesi kanunun suçtan önce mevcut olması 

anlamına gelirken, tipiklik bir fiilin suç sayılması için aranan koşulları ifade etmektedir.  

Çağdaş hukuk devletlerinin anayasalarında yer alan “kanunsuz suç olmaz” ilkesine 

göre bir eylemi suç olarak nitelendirmek ancak yasa ile olur. Anayasa’nın 38. maddesine göre 

kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı 

cezalandırılamaz, hiç kimseye de suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan 

cezadan daha ağır bir ceza verilemez. TCK’nın 2. maddesinde de bu ilke dikkate alınmış, 

kanunun açık olarak suç saymadığı bir eylem için kimseye ceza verilemeyeceği hüküm altına 

alınmıştır58.  Ayrıca bu ilkenin bir gereği olarak, seferberlik, savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü 

hal uygulanması gibi durumlar hariç olmak üzere, olağan dönemlerde KHK ile vergi, vergi 

suçu ve cezası konulamaz.  

Vergi suçlarında yasallık unsuru, suç kabul edilen eylemlerin kanunlarda veya 

olağanüstü zamanlarda yürürlüğe giren KHK’lerde tanımlanmasıdır. Vergi suçları genel 

olarak VUK’ta tanımlanmakta ve bazı özel vergi kanunlarında da vergi suç ve cezaları ile 

ilgili düzenlemelerin mevcut olduğu görülmektedir59. 

Vergi suçlarının yasallığı unsurunu tamamlayan Anayasada yer alan hukuk devleti, 

eşitlik, yasallık, hukuk güvenliği, suç ve cezalarda belirlilik ilkesi gibi ilkeler Anayasa 

Mahkemesi kararlarında da vurgulanan ilkeler olup, bu bölümün devamında vergi kaçakçılığı 

suçuna Anayasa Mahkemesi’nin yaklaşımı başlığı altında bu ilkelerin yer aldığı çeşitli 

kararlar değerlendirilmektedir. 

              1.1.3.2. Maddi Unsur  

Vergi suçunun maddi unsurunu vergi kanunları oluşturmaktadır. Hangi fiillerin vergi 

suçu sayıldığı, vergi kanunlarında yer alır ve kanunun yap dediği fiillerin yapılmaması veya 

kanunun yapma dediği fiillerin yapılması şeklinde ortaya çıkarlar60. Kanunda 

                                                           
57 YİĞİT, a.g.e.,  s.42. 

58Bekir BAYKARA, “İdari Vergi Suç Ve Cezalarında Kanunîlik İlkesi”, Vergi Dünyası, Sayı 285, Mayıs 2005, s.10-12. 
59Mehmet OFLAZ, “Hukuk Devletini Bir Gereği Olarak Kanunîlik İlkesi Ve Bu İlkenin Vergi Hukuku'nda İfade Ettiği 

Anlam”, Yaklaşım, Sayı 151, 2005, s.270. 
60 CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s.15. 



 

14 
 

tanımlanmadıkça hiç bir vergi işlem ve eylemi vergi suçu sayılmaz ve vergi suçlarının ceza 

kanunlarından başka kanunlarda da gösterilmesi, bunların suç yapısını ortadan kaldırmaz61. 

Vergi suçunun maddi unsurunun gerçekleşmiş sayılabilmesi için, hükmü ihlâl edilen kanunun 

bir vergi kanunu olması ve ihlâlin hukuk düzeninde bir sonuç doğurması gerekir62.  

Vergi suçunun maddi unsuru hareket, sonuç ve nedensellik bağı olmak üzere aşağıda 

üç alt başlık altında incelenecektir. 

           1.1.3.2.1. Hareket  

Vergi kanunlarına aykırı hareket; vergi kanunlarının vergi yükümlü ve sorumluları ile 

bu kişilerle hukuksal ilişki içerisinde olan üçüncü kişiler için getirdikleri yapma, yapmama, 

bildirme, verme, alma gibi yükümlülükleri düzenleyen hükümlerine aykırı yapılan davranış ve 

eylemler63 şeklinde ortaya çıkar. Vergi suçları hareket, sonuç ve nedensellik bağı açısından 

diğer suçlardan farklılık göstermektedir. Vergi suçları olarak adlandırılan kaçakçılık 

suçlarının çoğunluğu serbest hareketlidir. Örneğin, defter veya belgeleri gizleme ve yok 

etmenin şekilleri önemli değildir, hareket açısından kaçakçılık suçu seçimlik hareketli bir 

suçtur. Vergi suçlarından kaçakçılık fiilleri içerisinde yer alan defter ve belgeleri yırtmak, 

gizlemek ve tahrif etmek gibi fiiller “yapma” fiilleridir. Vergi beyannamesini yasal süresi 

içerisinde vermemek fiili gibi fiiller ise “yapmama” fiilleridir. 

           1.1.3.2.2. Sonuç  

Vergi suçları açısından dış âlemde sonuç ile ortaya çıkan değişiklik vergi kaybıdır. Bazı 

vergi suçları açısından ise bu sonuç vergi kaybı doğma tehlikesi veya kamu düzeninin 

bozulması şeklinde tanımlanmıştır.  Kaçakçılık suçu vergi kaybı doğma tehlikesi taşıyan ve 

kamu düzenini bozucu sonuç doğuran suçlardandır64. 

           1.1.3.2.3. Nedensellik Bağı  

  Vergi suçunun işlenmesi ile dış dünyada bir değişikliğin bir kimseye yüklenebilmesi 

için o kişinin hukuka aykırı hareketinin bulunması gerekir. Hareket ile sonuç arasındaki 

nedensellik bağının kurulması gereklidir. Bu bağ bazen kolaylıkla kurulabilirken bazen çok 

karmaşık hukuksal analizler yapılmasını gerektirmektedir65. Şâyet sonuç ile hareket arasında 

bir ilişki kurulamıyorsa, yükümlü sorumlu tutulamayacaktır.  

                                                           
61 ERGİNAY, a.g.e.,  s.18. 

62 YİĞİT,a.g.e., s.43. 

63 CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s.17. 

64 YİĞİT, a.g.e., s.43. 

65 Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Vergi Kabahatleri ve Suçları, Ekin Yayınları, Bursa, 2011, s.353. 
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              1.1.3.3. Hukuka Aykırılık 

Vergi suçu olarak nitelendirilebilecek bir fiilin cezalandırılabilmesi için bütünüyle 

hukuka aykırı olması gerekmektedir. Bir fiilin hukuka aykırı kabul edilebilmesi için fiilin 

kanûni tipe uygun ve hukuka aykırı olması gerekir66. Hukuka aykırılık yönünden vergi suçları 

diğer suçlardan farklı bir özellik göstermemektedir. 

              1.1.3.4. Manevi Unsur  

Diğer suçlarda olduğu gibi vergi suçlarında da, manevi unsur kasıt unsurudur. Niyet, 

amaç ve plan unsurlarını taşıyan bir eylemde kasıt unsuru mevcuttur67. Vergi cezalarında ise 

manevi unsur her zaman ayrıca dikkate alınmamış, maddi unsurun bulunması durumunda 

manevi unsurunda mevcut olduğu kabul edilmiştir68. VUK’ta öngörülen bir kısım kabahat 

tipleri için yasaya aykırı eylem, vergi suçunun doğması için yeterli olup eylem sahibinin 

iradesi kabahatin doğumunda etki yapamaz69. Örneğin idârî vergi cezalarında yasaya aykırı 

eylemin yapılmış olması, vergi kabahatinin doğumuna neden olur. Usûlsüzlük fiillerinde kasıt 

unsurunun aranmasına gerek bulunmadan yasalarla belirlenen şekil şartlarına uyulmaması 

kabahatin oluşması için yeterlidir. Vergi dairesinin ceza kesebilmesi için kusurlu iradenin 

varlığını ispat etmesi gerekmemekte, kabahatin oluşumu için yasada sayılan hukuka aykırı 

eylemin yapılmış olması yeterli olmaktadır70.  

Hukuka aykırı fiil, kusurlu iradenin bir göstergesi değildir. Öncelikle iradeyi 

araştırıp, bundan sonra fiili nitelendirmek gerekir. Şâyet sanık kasıtlı davranmadığını 

kanıtlayabiliyor ve yargı organı da hukuken sanığı haklı görüyor ise, kast unsuru 

gerçekleşmediği için suç oluşmayacaktır71. Hürriyeti bağlayıcı cezalarda kasıt unsuru 

aranmakta olduğu gibi, vergi ziyaı da bulunması halinde vergi ziyaına neden olunan tutarın üç 

katı para cezası kesilmektedir.  

Kusurluluk; hukuka aykırı bir eylemin bilerek ve istenerek işlenmesidir.  TCK’ya 

göre kast ve taksir tanımlanmıştır. Bilme, isteme, öngörülme ve özensiz davranışlar olmak 

üzere dört başlık altında kusurlu davranış çeşitleri olarak sayılmıştır. Bunlardan başka kastın 

                                                           
66Kayıhan İÇEL, A. Hakan EVİK, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayın Dağıtım, İstanbul, 2007, s.83. 
67Zihni KARTAL, “İdari Vergi Cezalarına Yargı Organlarının Yaklaşımı”, Vergi Dünyası, Sayı 207,Kasım1998, s.124. 

68 KARTAL, a.g.m., s.124.  

69 CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s.18. 

70 CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s.9. 

71 DONAY, a.g.e., s.99. 
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aşılması veya netice sebebiyle suçun ağırlaşması72 farklı bir kusurluluk türü olarak 

sayılmamakla birlikte, sorumluluğu gerektiren hususlar olarak kabul edilmiştir73. 

            1.1.4. Vergi Suçu ve Vergi Kabahati Ayrımı 

Vergi Suçları konusunda daha evvel yapılan, idare tarafından yaptırıma bağlanan vergi 

suçları ve ceza mahkemeleri tarafından yaptırıma bağlanan vergi suçları tasnifi ile ilgili; 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5275 Sayılı Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 1 

Haziran 2005 tarihinde eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi çeşitli tartışmaları beraberinde 

getirmiştir. Bu yasal düzenlemeler sonucunda idare tarafından yaptırıma bağlanan vergi 

suçlarının vergi kabahati şeklinde, ceza mahkemeleri tarafından yaptırıma bağlanan vergi 

suçlarının ise vergi suçu şeklinde isimlendirilmesi yaklaşımı ortaya çıkmıştır.74 Suç ve 

kabahat ayrımının vergi suçlarına etkileri aşağıdaki bölümlerde incelenecektir. 

1.1.4.1. Suç ve Kabahat Ayrımı 

 

Kabahat, genel olarak uygunsuz hareket, yakışıksız davranış anlamına gelen Arapça 

kökenli bir kelimedir75. Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş ve belirli ağırlıkta olmaları dolayısıyla 

suç olarak nitelendirilen fiiller dışında, genel prensipleri Kabahatler Kanunu(KK)’nda 

açıklanan, suçlardan farklı olarak idârî para cezası ve/veya idârî tedbir yaptırımı uygulanan 

fiiller kabahat olarak tanımlanmaktadır76. KK’nın 2. maddesine göre kabahat “kanunun, 

karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık”tır. Doktrinde kabahat 

kavramı toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak 

amacıyla cezalandırılan bir fiil şeklinde kabul edildiğinden yasal tanımda yer alan, 

“haksızlık” terimi yerine “fiil” teriminin kullanılması gerektiği ifade edilmiş, bu konuda 

                                                           
72Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç kavramı fâilin kastettiği neticeden ağır veya başka bir neticenin ortaya çıkması 

durumunda söz konusu olur. Temel suçla korunması amaçlanan hukuki yarar ile meydana gelen netice ile ihlâl edilen 

hukuksal yararın aynı olduğu ancak sözü edilen hukuksal yarara verilen zararın oranında bir artışın bulunduğu hallerde ağır 

netice ortaya çıkmaktadır. Kast edilenden farklı bir hukuki yararın zarar gördüğü suçlarda ise başka neticeden söz edilir.  

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçların tümünde fâilin cezası, kast etmiş olduğu suçun cezasına göre ağırlaşmaktadır.  Neticesi 

sebebiyle ağırlaşmış suçlarda gerçekleşen neticenin kural olarak fâil tarafından istenmeyen bir netice olması gereklidir. Eğer 

gerçekleşen netice bakımından fâilin kastı varsa ve bu netice kanunda başka bir suçun unsuru ise neticesi sebebiyle 

ağırlaşmış suçtan bahsedilemez. Türk Ceza Kanunu’nun 23. maddesinde “neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç” başlığı altında 

“Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı 

sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir.” hükmü yer almaktadır. 

Nazmiye ÖZENBAĞ, Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Suçlarda Ceza Sorumluluğunun Esası, Yayımlanmamış Doktora 

Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2012, s.4. 
73Şükrü KIZILOT, Zuhal KIZILOT, Vergi, Ticaret ve Ceza Hukuku Yönünden Kaçakçılık Suçları ve Naylon Fatura 

İhtilafları, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, Ekim 2009, s.246. 
74İsmail YALÇIN, Yeni Ceza Adalet Sisteminde Kabahatler, Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır, 2006,s.1-2. 
75http://www.tdk.gov.tr (27.06.2013) 
76Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7.Baskı, Ankara 2008, s.94. 

http://www.tdk.gov.tr/
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yapılan başvuru Anayasa Mahkeme tarafından reddedilmiştir77. KK’nın 2. maddesinin 

gerekçesinde “Bu tanımlamada, suç gibi kabahatin de bir haksızlık oluşturduğu 

vurgulanmıştır. Esas itibariyle haksızlık oluşturan bir fiilin suç veya kabahat olarak 

tanımlanmasında, izlenen suç politikası etkili olmaktadır. Haksızlıklar arasında bu yönde 

yapılan tasnifte, hukuka aykırı olan fiilin ifade ettiği haksızlık içeriği esas alınmaktadır.” 

açıklaması ile, suçun ağırlığına göre bir sınıflandırmanın yapılarak kabahatlerin suç olmaktan 

çıkarılması yöntemini benimseyen suç siyaseti gereği daha hafif nitelikte olanların kabahat 

olarak isimlendirildiği anlaşılmaktadır.78 

Kabahatlerin suç olmaktan çıkarılmasına yönelik bu faaliyetler, özellikle 18. yüzyılın 

ikinci yarısında sonra Almanya’da başlamış ve farklı yasal görünümlerde de olsa birçok ülke 

mevzuatı açısından kabul edilmiş, idârî ceza hukuku adı verilen hukuk dalının ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. İtalya ve Fransa’da cürüm ve kabahat ayrımı, özellikle ceza hukukuyla 

ilgili bir konu olarak ele alınmış, suç kategorisinin iki türünü ayırma amacıyla incelenmiştir. 

Buna karşılık Alman hukuku öğretisinde konu, ceza hukuku ve idare hukuku olarak iki hukuk 

dalının ayrılmasındaki önemi nedeniyle birçok yazar tarafından incelenmiştir. Alman 

hukukunda, Düzene Aykırılıklar Kanunu’nun Ceza Kanunu’ndan bağımsız ve Ceza Kanunu 

gibi genel bir kanun olması ilkesi dikkate alınmıştır79. Günümüzde ülkeler hukuki, sosyal, 

                                                           
77Erdener YURTCAN, Kabahatler Kanunu ve Yorumu, İstanbul, Beta, 2005, s.2-3., Kanun maddesinde yer alan 

“haksızlık” terimi ile ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararı şu şekildedir:“…kabahat tanımının belirsiz olduğu, kanunda 

‘kanunun, karşılığında idâri yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık’ kabahat olarak tanımlanmakla birlikte bu 

tanımdan idâri yaptırımın ne olduğunun anlaşılamadığı, hukuk devletinin unsurlarından olan belirlilik ilkesi ile hukuki 

güvenlik ilkesi uyarınca yasa kurallarının anlaşılabilir açıklıkta olması gerekirken kabahat tanımı yapılırken bu ilkeye 

uyulmadığı, tanımda yer alan idâri yaptırım ve haksızlık kavramlarını açıklayıcı bir düzenlemenin de bulunmadığı, 

hukukçuların dahi eksiksiz anlayamadığı kabahat tanımının vatandaşlarca anlaşılmasının beklenemeyeceği, kabahat 

tanımının açık olmamasına rağmen kanunu bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi gereğince kişilerin bu düzenlemeye göre 

cezalandırılacak olmasının Anayasa’nın 2. Maddesine aykırı olduğu…” gerekçeleriyle iptal edilmesi istemiyle açılan dava; 

“Kabahatler Kanunu’nda yer alan düzenlemelerin toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni 

korumak amacıyla getirildiğinin ifade edildiği Yasa’nın 1. Maddesi de, kabahat olarak tanımlanan eylemlerin kapsamının 

belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır. İtiraz konusu kuralla kabahatin tanımlanmasında eylemin niteliğinden ziyade 

yaptırımın niteliğine vurgu yapılmış ve kanunun, karşılığında idâri yaptırım uygulanması öngördüğü haksızlıklar, kabahat 

olarak tanımlanmıştır. Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idâri yaptırımların kapsamı ise Yasa’nın 16. maddesinde 

belirlenmiş ve idâri yaptırımlar, idâri para cezası ve idâri tedbirler olarak ifade edilmiştir. “Kabahat” tanımı yapılmak 

suretiyle, daha önce idâri yaptırıma tabi olmayan bir eylem, idâri yaptırıma tabi kılınmamakta, aksine kanunla idâri 

yaptırıma tabi kılınmış eylemler kabahat olarak adlandırılmaktadır. Bir başka deyişle, itiraz konusu kural ile yapılan 

kabahat tanımı, daha önce suç olmayan bir eylemi suç niteliğine dönüştürmemektedir. İtiraz konusu kuralla, bir eylemin 

kabahat olarak kabulü için bu eylemin karşılığında kanunun mutlaka bir idâri yaptırım uygulanmasını öngörmüş olması esas 

alındığından, söz konusu düzenlemede yeni bir suç yaratılmamakta, suç ve cezaların kanunîliği ilkesine aykırılık 

bulunmamaktadır. İdari yaptırımlar yönünden ise söz konusu yaptırımların kanunla öngörülmüş olması gereğine yer 

verilmek suretiyle yasal düzenlemelere atıfta bulunulduğundan, yaptırımı yasa ile belirlenen bir eylemin belirsizliğinden ve 

öngörülmezliğinden söz edilmesine olanak bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine 

aykırı değildir.” Gerekçesi ile reddedilmiştir. (AYM E.2007/115, K.2009/80, T.11.06.2009 www.kazanci.com.tr, 

10.07.2013) 
78 Kabahati suçun bir çeşidi olarak görme eğilimi ilk olarak 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunu tarafından benimsenmiştir. 

1879 Tarihli Alman Ceza Kanunu ise 1975 tarihinde kabahatleri suç olarak tasnif edilmekten çıkarmıştır. 1952 tarihli 

“Düzene Aykırılıklar Kanunu’nun Alman Hukuku’nda kabahatleri suç olmaktan çıkarma eğilimine zemin hazırlayan kanun 

olduğu ifade edilmektedir. (Fatih Selami MAHMUTOĞLU, “Suç-Kabahat Ayrımı-İdari Ceza Hukuku’nun Temelleri”, 

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Haz. İlhan 

Ulusan-Funda Başaran Yavaşlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009, s.27-30.) 
79Sema AYATAR KIZILYAR, “Ceza Yaptırımı İle İdari Yaptırım Ayrımı”, www.journal.yasar.edu.tr/wp 

content/uploads/2014/01/17-  Sema-AYATAR-KIZILYAR.pdf (05/02/2014) 

http://journal.yasar.edu.tr/wp
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ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak suç politikalarını gözden geçirdikleri gibi, 

suçlulukla mücadelede yeni yöntemlere başvurmaktadırlar. İşte kabahatlerin suç olmaktan 

çıkartılması faaliyeti bu yöntemlerden biridir80. 

1889 Tarihli İtalyan Ceza Kanunu’ndan esinlenerek kabul edilen ve 1926 yılında 

yürürlüğe giren 765 sayılı mülga TCK’nın81 kabul ettiği sistem içerisinde kabahatlerin bir suç 

türü olarak kabul edilmesi yaklaşımı nedeniyle, vergi kabahatleri de vergi suçu olarak kabul 

edilmiş, yasanın yürürlükte olduğu süreç içerisinde vergi suçu kavramına hürriyeti bağlayıcı 

ceza gerektiren vergi suçları ile idârî yaptırım gerektiren vergi suçları yönünden atıfta 

bulunulurken, özellikle vergi suç ve cezalarının ceza kanunları çerçevesinde ayrı uzmanlık 

alanı isteyen bir nitelik aldığına yönelik tespitler yapılmıştır82. Yeni TCK’nın hazırlanması 

sürecinde, kabahatlerin halen ceza kanununda yer aldığı tasarıdan vazgeçilerek, Avrupa 

Birliği’nin de etkisiyle Alman ceza hukukunu temel alan kabahatlerin suçlardan ayrı 

düzenlenmesi gerektiğini esas alan bir yaklaşım benimsenmiş, kabahatler de ayrı bir kanunla 

düzenlenmiştir83. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile “cürüm” ve “kabahat” ayrımı ortadan 

kaldırılmış; 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bazı kabahatler suç olarak 

düzenlenmiş, bazı kabahatler 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nda kabahat olarak yer almış, 

diğer bazı kabahatler ise TCK’da veya Kabahatler Kanunu’nda84 yer almamıştır. Bu süreç 

                                                           
80“Ülkemizde bu konudaki tarihsel gelişim, batı kökenli hukuk sistemlerine göre çok farklı bir seyir izlemiştir. Bunun nedeni 

Osmanlı Dönemi itibariyle hukukun İslam Hukuku kaynaklı olmasıdır.1800’lü yıllara gelindiğinde Osmanlı Türk Hukukunda 

kabahat nevinden suçlara mevzuatta rastlanmamış ve bunun sonucu olarak kavramsal bir tartışmaya da ihtiyaç 

duyulmamıştır. Belirtmeliyiz ki Osmanlı ceza kanunlarında zaman zaman yer alan kabahat kavramı ya genel anlamda suçları 

ya da günlük hayatta kullanılan kötü davranışları ifade eder şekilde kullanılmıştır. Suçların cinayet, cünha ve kabahat olarak 

üçlü ayırımına tabi tutulması ise, ilk defa 8 Ağustos 1858 (1274) tarihli Ceza Kanunu ile olmuştur. Cumhuriyet döneminde 

ise, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda suçlar ikili ayırıma tabi tutulmuş, bu ayırımda kabahatler de yer almıştır.Türk 

Hukukunda özellikle 1980’lerden itibaren kabahatlerin suç olmaktan çıkarılması mevzuat açısından tartışılmaya başlamıştır. 

1986 ve 1989 tarihli Türk Ceza Kanunu Ön Tasarılarında bu eğilim kısmen yansımıştır. Ancak bu tasarılarda yapılan şey, 

kabahatleri suç olmaktan çıkarmak ve bu fiillere yaptırım uygulama yetkisini idareye vermek değil, suçlardaki cürüm 

kabahat şeklindeki ayırımın terk edilmesidir. Bu tasarılarda 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki bazı kabahatler suç 

olmaktan çıkarılmış, bazıları ise suçların arasına serpiştirilmiştir. Daha sonra çeşitli özel ceza kanunlarında (örneğin 4389 

sayılı Bankalar Kanunu, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu) birçok suç idâri para cezasının gerektiren eyleme 

dönüştürülmüş ve 2003 yılında çıkarılan 4854 sayılı Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanunla kapsam genişlemiştir. Kabahatlerin suç olmaktan çıkarılmasına ilişkin bu eğilim, tam anlamıyla ancak 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile hayata geçmiştir. Yeni TCK ile yapılan reformla, suçlar arasında cürüm-kabahat ayırımı 

kaldırılmış, ceza kanununda kabahatlere yer verilmemiştir. Böylece ceza hukuku yaptırımlarının sadece suçlar için 

uygulanması kabul edilmiştir. Kabahatlerin suç olmaktan çıkarılmasının zorunlu bir sonucu olarak kabahatlere ilişkin 

sorumluluk ve yaptırım sisteminin de kanunî dayanağının oluşturulması gerekmekteydi. İşte 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 

ile bu hususlar yerine getirilerek Türk Ceza Hukuku reformunun bu yönü de tamamlanmış olmaktadır.Ayrıca bu kanunla 

mevzuatımızda yer alan çeşitli idâri suçlar bakımından da temel prensipler konusunda bir yeknesaklık 

sağlanmıştır.”(MAHMUTOĞLU, a.g.m., s.31.) 
81 Claus ROXIN, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Genel Hükümleri” (Çev.: Osman İSFEN), Karşılaştırmalı Güncel Ceza 

Hukuku Serisi Suç Politikası 5, Yayına Hazırlayan: Yener ÜNVER, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006,  s.277. 
82 ERGİNAY, a.g.e., s.19. 
83 ROXIN, a.g.m., s.278. 
84 30.03.2005 tarihinde kabul edilen 5326 sayılı Kanun, 31.03.2005 tarih ve mükerrer 25772 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır 
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kabahatleri suç olmaktan çıkarma eğilimine uygun olarak 5237 sayılı TCK’da85 kabahatlere 

yer verilmeyerek neticelenmiştir86.  

Kabahatler ile suçların ayrımı tartışması87, idare hukuku ve ceza hukuku açısından 

önemli sonuçları olan güncel bir tartışma alanıdır88. Doktrinde ise, kabahat ve suç ayrımının 

suçun ağırlığına göre yapılan bir ayrım olduğu ve ceza hukuku yönünden suçları 

sınıflandırmaya dönük yaklaşımlar açısından önemli olduğu belirtilmektedir.89 Kabahatleri 

hukuka aykırı fiil olarak kabul ederek suç olmaktan çıkarma eğilimine yönelik gelişmeler ile 

birlikte suç-kabahat ayrımının nasıl yapılacağı sorunu ile ilgili tartışmalar ortaya çıkmıştır. Bir 

başka deyişle, kabahatler hukuka aykırı fiil şeklinde kabul edilmeye devam edilirken aynı 

zamanda suç olmaktan çıkarmaya ilişkin gelişmeler beraberinde ayrımın nasıl yapılacağı 

tartışmalarını ortaya çıkarmıştır90. Hangi hukuka aykırı fiillerin suç olarak öngörülüp adlî 

yaptırıma bağlanacağı, hangi hukuka aykırı fiillerin kabahat olarak öngörülüp idârî yaptırıma 

bağlanacağı sorunu ceza hukuku ve idare hukukunun güncel tartışma konularındandır91. Suç 

ve kabahat ayrımını yapabilmek için pek çok ölçüt bulunmakla birlikte92, pozitif hukuku 

etkileyen bir sınıflandırmaya ulaşılamadığı anlaşılmaktadır93. Hukuka aykırı fiilin suç veya 

kabahat olarak belirlenerek idârî yaptırıma bağlanması veya adlî yaptırıma bağlanması 

konusunda ceza hukuku ve idare hukuku açısından görüş birliği oluşmamıştır. Bu 

tartışmaların sonucunda; kabahat ve suç arasında ayrım yapabilmek için “niteliksel ölçüt” 

aramanın sonuç vermeyeceği noktasında neredeyse uzlaşı ortaya çıkmıştır.94 Doktrinde 

kabahat ve suç ayrımı konusunda daha çok “niceliksel ölçüt”ün önemli olduğu ifade 

edilmektedir. Bu açıdan bir fiilin kabahat mi veya suç mu olduğunu belirlemek için 

uygulanacak yaptırıma bakılmalı, fiil idare tarafından uygulanacak idârî yaptırıma konu 

                                                           
85 26.09.2004 tarihinde kabul edilen 5237 sayılı Kanun, 12.10.2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  
86 MAHMUTOĞLU, a.g.m., s.28-31. 
87 Aksi Görüş için DONAY, a.g.e., s.11. 
88TÜSİAD tarafından yapılan bir çalışmada “kaliteli bir ceza adaleti için neler yapılmalıdır?” sorusunun yanıtı aranarak 

aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir. “Suçlar yeniden düzenlenmelidir. Genel olarak cezalardan söz edilirken belirttiğimiz gibi, 

nitelikli bir ceza yargılamasına kavuşabilmek için de önce, eski yaklaşımları ve anlayışları bir tarafa bırakarak devletin fazla 

müdahaleci olduğunu ve her alanda suç yarattığını kabul etmeliyiz. Bunun sonucu olarak, adalet mekanizması bugün suçla 

yüklüdür. Bu yükü de adlîye mahkemeleri çekmektedir. Buna bir çözüm bulunmalıdır. Bunun için yapılacak olan şey, daha 

önce de değinildiği gibi, suçları ve yaptırımlarını süzerek gözden geçirmektir. Bu yapıldığında, dar anlamda suç olması, ceza 

yaptırımına bağlanması ve adlîyenin çatısı altına alınması gereken eylemler diğerlerinden ayrılacaktır. Bu ayırım iyi bir 

biçimde yapıldığında, adlîyenin yükü hafifleyecektir. Bu -yaklaşım içinde bazı fiiller idarî kabahatler sayılarak idarî 

yaptırımlara bağlanabilecek ve gerekiyorsa idarî yargının görev alanına kaydırılabilecektir. Bu tür bir düzenleme adlîye 

çarkının daha iyi dönmesini sağlayacak, mahkemelere gelen iş sayısı azalacağı için, kanun yollarında tartışılacak olay sayısı 

da düşecektir. Bu da özellikle Yargıtay’ın iş yükünde düşme yaratacağından, bu konudaki şikâyetler azalacak, temyiz işlevi 

daha nitelikli olarak yerine getirilecek ve yargılamada kalite yükselecektir.” Erdoğan TEZİÇ, Yıldızhan YAYLA, Köksal 

BAYRAKTAR, Erdener YURTCAN, Selçuk ÖZTEK, Süheyl BATUM, Necmi YÜZBAŞIOĞLU,  “Yargılama Düzeninde 

Kalite” TÜSİAD Raporu, Kasım 1998 (www.tusiad.org/turkish/rapor/yargi/pdf/index.html, s.79. 24.09.2013) 
89  ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s.292. 
90 BAYAR, a.g.e., s.53. 
91 MAHMUTOĞLU, a.g.m., s.30-32. 
92 Kabahat ve suç ayrımımı ortaya koymaya çalışan kriterler için bkz. MAHMUTOĞLU, a.g.m., s.33-42. 
93 BAYAR, a.g.e., s.54. 
94 MAHMUTOĞLU, a.g.m., s.33-35. 

http://(www.tusiad.org/turkish/rapor/yargi/pdf/index.html
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edilebiliyor ise kabahat olarak kabul edilmelidir95. Fiilin kabahat olarak belirlenmesi ise 

kanun koyucunun suç siyasetine uygun bir yasama tercihinin ortaya konulması ile hukuk 

âleminde varlık kazanmaktadır. Kabahatleri suç olarak ceza kanunlarından çıkarma kanun 

koyucu tarafından yapılabileceği gibi bazı durumlarda suçu belirleyen kanun hükümlerinin 

Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sonucunda da 

ortaya çıkabilecektir96. Kabahatleri suç olmaktan çıkarma eğiliminde olanların en önemli 

gerekçelerinden biri, kabahatleri ceza hukukunun dışına çıkararak idare hukukunun alanına 

dâhil etme düşüncesinin teorik nedenlerden değil, daha çok pratik nedenlerle gerektiğidir. 

Çünkü hafif suçları yargılamak ceza hâkiminin işini ağırlaştırmakta, ceza yargılama sistemini 

hantallaştırmaktadır97. Ceza Adaletinin Sadeleştirilmesi Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi (87) 18 sayılı Tavsiye Kararının “hafif suçlar bakımından suç olmaktan çıkarma ve 

ceza kararnamesi” başlıklı bölümünde;  idârî ve cezaî suç ayrımı yapan hukuk sistemlerinde, 

                                                           
95 İdari yaptırım, yasaların açıkça yetki verdiği ve yasaklamadığı durumlarda, araya yargı kararı girmeden, idarenin doğrudan 

doğruya bir işlemi ile ve İdare Hukuku’na özgü usûllerle vermiş olduğu cezalardır.(İlhan ÖZAY, İdari Yaptırımlar, 

İstanbul, 1985, s.35.) Bir başka tanıma göre idâri yaptırım; yönetilenlere, yönetsel düzene aykırı davranışlarından dolayı 

yönetim tarafından verilen cezadır.( Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, 19. Baskı, Ankara, 2003, s.306.) Anayasa 

Mahkemesi “İdarenin, bir yargı kararına gerek olmaksızın yasaların açıkça verdiği yetkiye dayanarak, İdare Hukuku’na 

özgü yöntemlerle, doğrudan doğruya bir işlemi ile uyguladığı yaptırımlara, verdiği cezalara idâri yaptırım 

denmektedir.”(Anayasa Mahkemesi’nin 13.05.2004 tarih 2000/43 Esas, 2004/60 Karar Sayılı Kararı, www.kazanci.com, 

05/02/2014). İdari yaptırımın hukuki niteliği konusunda temel tartışmalar, bu yaptırımın İdare Hukuku’nun kavramları ile 

açıklanması gereken bir yaptırım türü olup olmadığı ve Ceza Hukuku anlamında bir ceza yaptırımı niteliği taşıyıp taşımadığı 

konularında tartışmalar yoğunlaşmaktadır. İdari yaptırım tanımı ve idâri ceza hukuku tanımı ile ilgili doktrin tartışmalarına 

girmek yerine, çalışma konusu ile ilgili olması nedeniyle İdari yaptırımlar ile ceza yaptırımları arasında yaptırım türü ve 

ağırlığı açısından farklılıklar üzerinde durmak gerekecektir. İdari kabahatlerin karşılığı olarak uygulanan idâri yaptırımlar, 

işlevsel ve kuramsal olarak ceza hukuku yaptırımlarından ayrılmaktadır.( ÖZAY, a.g.e.,  s.45)  İdareye tanınan yaptırım 

kararı alma ve almış olduğu kararı uygulama yetkisi, idare hukukunda ‘‘kamu gücü’’ olarak adlandırılan güçten 

kaynaklanmaktadır. İdari yaptırım, teknik anlamda idareye tanınan ‘‘sübjektif bir haktır’’. Bu şekilde idare organlarına, kendi 

tasarruflarıyla yargı organlarına başvurmaksızın ceza uygulama imkânı sağlanmaktadır. Danıştay 10. Dairesi de bir kararında, 

ceza yaptırımı ile idâri yaptırımların, amaç, yaptırıma yetkili hukuksal nitelik yönlerinden birbirlerinden farklı olduğunu, 

ceza yaptırımlarının, ceza kanunlarında suç olarak düzenlenen ihlâllerin yaptırımı olarak ceza yargılaması sonucunda verilen 

kararlardan, idâri yaptırımların ise, yasaların açıkça yetki verdiği ve yasaklamadığı durumlarda, araya yargı kararı girmeden 

idarenin bir işlemi ile idare hukukuna özgü usûllerle vermiş olduğu kararlardan oluştuğunu vurgulamaktadır.(Danıştay 10. 

Dairesi’nin 05.12.2003 tarih, E: 2002/521, K: 2003/4772 sayılı kararı, www.danistay.gov.tr, 05.02.2014) Devlet faaliyetleri 

özel amacı ne olursa olsun, en genel anlamda düzenin sağlanması amacına hizmet edecektir.  Ancak, erkler ayrılığı prensibi 

gereği, her erk ayrı amaç ve esaslar çevresinde organize edildiği için, idarenin yaptırım uygulamasından beklenilen amaç ile 

mahkemelerin yaptırım uygulamasından beklenen amaçların birbirinden farklı olması gerekir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, idâri yaptırım bir suç karşılığı değil, bir kabahat karşılığında uygulandığına göre, suçun karşılığında 

uygulanan cezadan farklı bir ceza olması gerekir. Konu yönünden idâri düzeni ihlâl eden eylem ile ceza hukuku anlamındaki 

suç arasında hukuka aykırılık bakımından herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ancak, ceza hukuku alanında düzenlenen 

yaptırımlar, toplumsal düzene aykırı olan ve ceza kanunlarında suç sayılan davranışlara uygulanıp, toplum düzeninin 

korunması ve sağlanması amacına hizmet etmekteyken, idâri yaptırımlar, idâri düzenin sağlanmasına, idarenin kendi 

işleyişini düzenlemeye ve iç düzenini korumayı amaçlamaktadır. Ceza yaptırımlarının konusunu, hukuka aykırı eylemde 

bulunan kişinin cezalandırılması yoluyla sosyal düzenin korunması ve devam ettirilmesidir. Bu nedenle cezai yaptırımlarının 

cezalandırıcı niteliğinin ön planda olup, cezalar kefaret, çektirme, caydırma amaçlarına yöneliktir.  İdari yaptırımlar ise kişiye 

görev ve yükümlülüklerini hatırlatmayı amaçlar.  Kamu düzeninin korunması ve kamu hizmetlerinin daha düzgün islemesini 

sağlama amacı dışında bir amaçla idâri işlem yapıldığında yapılan işlem amaç unsuru bakımından hukuka aykırı olacaktır. 

İdari işlemlerin amacı kanunda açıkça gösterilmiş olsun ya da olmasın, idâri hizmetlerin daha iyi bir biçimde yürütülmesi ve 

kamu yararının sağlanmasıdır. Bu anlamda kamu yararı, tüm idâri işlemler için genel ve değişmez nitelikte bir amaçtır. 

(Atanur EROL, İdari Yaptırımların Hukuki Nitelikleri ve İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Yargısal Başvuru Yolları, 

Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne,2009,s.20-50.) 
96 Ali KARAGÜLMEZ, Suç Olmaktan Çıkarma-İdari Para Cezaları-Açıklamalı Kabahatler Kanunu, Seçkin 

Yayıncılık, Ankara 2005, s.29-30. 
97 Süheyl BATUM, Feridun YENİSEY, Celal ERKUT, Sibel İNCEOĞLU, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Adil 

Yargılanma İlkesi Işığında Hukuk Devleti ve Yargı Reformu Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve Ceza Hukuku 

Açısından, TÜSİAD Raporu, Aralık 2003, http://www.tusiad.org/turkish/rapor/yargi/yargi.pdf,  s.11, , Zeki 

HAFIZOĞULLARI, Ceza Hukuku GH http://www.baskent.edu.tr/~zekih/bolum2.doc, 

http://www.kazanci.com/
http://www.tusiad.org/turkish/rapor/yargi/yargi.pdf,%20%20s.11
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hafif suçlar olması şartıyla, özellikle trafik, vergi ve gümrük yasalarındaki suçları idârî para 

cezasına dönüştürmek için gerekenin yapılması tavsiye edilmektedir98.  

İdârî yaptırım olması yönünden kabahatleri suçlardan ayrı tutma fikri ortaçağdan beri 

tartışılmakta olup, suç ve kabahat ayrımının sonuçları açısından konuyu değerlendirmek 

gerekecektir. ÖZTÜRK ve ŞENYÜZ’e göre suçlar kamu düzenini korumakta iken, kabahatler 

genelde idârî düzeni korumaktadır. Suçlara adlî yaptırım uygulanırken, Kabahatlere idârî 

nitelikli yaptırımlar uygulanır. Suçlar adlî usûllerle cezalandırılırken, kabahatler idârî usûllerle 

cezalandırılmaktadır. Kabahatlerin yaptırımları idârî makamlar tarafından yerine getirilirken, 

suça bağlı cezalar infaz kurumları tarafından tatbik edilmektedir. Suçlar kasten işlenebilirken 

kabahatler için fiilin taksirle işlenmiş olması yeterlidir.99 Taksirli hareketin suçu oluşturması 

istisnai olarak düzenlenmişken, kabahat oluşturması kural olarak benimsenmiştir. Taksirin bir 

kişinin gerekli dikkat ve özeni göstermemiş olması durumunu içerdiği hususu yönünden daha 

geniş kapsamlı olduğu görülmektedir. Suçlar için cezalar ceza mahkemeleri tarafından 

verilmekte iken, kabahatler için idarenin doğrudan doğruya tabi olduğu usûllere göre ceza 

verilmekte ve yargı denetimine gidilebilmektedir. Suçlar için var olan kişisellik ilkesi 

kabahatler açısından çok mutlak bir ilke değildir, çünkü suçlarla ilgili gerçek kişilerin 

cezalandırılması kural iken, kabahatlerin yaptırımları gerçek kişiler yanında tüzel kişilere de 

uygulanabilir100. ÖZAY’a göre suç ve kabahat tasnifinde cezaların ödetme ve onarma 

amaçları yönünden idârî yaptırımlar birbirinden ayrılarak konu tartışılmalıdır. İdârî 

yaptırımlar hiçbir zarara yol açmasa bile uygulanabileceği için, genel amaç toplumun 

korunması ve hukuk düzeninin tesisidir101. SOYASLAN’a göre idârî yaptırımların 

cezalandırılmasının amacı suçlardan farklı olarak kamu idaresi ve düzenini, kamu maliyesini, 

toplumun esenliğini ve genel sağlığını korumaya yöneliktir.102 ARTUK-GÖKÇEN-

YENİDÜNYA’ya göre, suça teşebbüs cezalandırılırken, kabahate teşebbüs kural olarak 

cezalandırılmaz. Ayrıca suçlar ve kabahatler için belirlenen zamanaşımı süreleri farklı 

farklıdır, suçlar sadece kasıt ile işlenebiliyorken, kabahatler için taksir yeterlidir. Kabahatlerde 

ülkesellik ilkesi geçerli olmasına rağmen, suçlar açısından yabancı ülkede işlenen fiillerde suç 

kapsamında olabilmektedir103.  

                                                           
98 Mustafa T. YÜCEL, Kriminoloji Suç ve Ceza, ATGV Yayını, Ankara 1986, s.103-104. 
99TCK’nın 21. maddesine göre “kast”; “Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanunî tanımındaki unsurların 

bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.” TCK’nın 22. maddesine göre “taksir” ; “dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık 

dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek 

gerçekleştirilmesidir.”www.mevzuat.gov.tr 13.4.2012 
100 Bahri ÖZTÜRK, “Kabahatler Kanunu’nun Genel Esasları”, İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Seçkin Yayıncılık, 

Ankara, 2009, s.123-139. ŞENYÜZ, a.g.e., s.8-13. 
101  İl Han ÖZAY, İdari Yaptırımlar, Özdem Kardeşler Matbaacılık, İstanbul, 1985, s.55 
102 Doğan SOYASLAN, Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, Kazancı Kitap Ticaret, Ankara, 1990. s.143. 
103 ARTUK- GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e. , s.126. 
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Hukuka aykırılık ile suç kavramı birbirlerinin yerine ikame edilebilecek kavramlar 

değildir. Çünkü kanunlarda suç olarak tanımlanan fiiller hukuka aykırı olduğu gibi, kabahat 

olarak tanımlanan fiillerde hukuka aykırıdır. 

1.1.4.2. Vergi Kabahati Kavramı  

Vergi kabahati vergi ödevlerinin yerine getirilmemesine neden olan, kanunların 

cezalandırdığı eylemlerdir.104 Vergi kabahatleri vergi kanunları ile ilgili hükümlere aykırı 

hareket eden bir veya daha fazla kişi tarafından işlenebileceği gibi, birden fazla eylem ile de 

işlenebilir. Vergi yasalarında emir ve yasaklar ile korunan hukuki yarar ve yaklaşımlara göre 

çeşitli kabahatler gruplara ayrılarak sayılmaktadır. Bazı kabahatler tek bir fiille meydana 

gelebiliyorken, bazı kabahatler birden fazla fiille meydana gelmektedir. Örnek vermek 

gerekirse vergi ziyaı kabahati tek maddede sayılmış çok sayıda eylemden oluşmaktadır. Bu 

eylemler maddi ve şeklî vergi yükümlülüğü ile ilgili olup kanunun yap dediğini yapmamak 

veya kanunun yapma dediğini yapmak biçiminde davranışlar halinde ortaya çıkmaktadır. 

1.1.4.3. Vergi Kabahatlerinin Vergi Suçlarından Ayrılması 

 

Öncelikle vergi kabahatleri ile vergi suçlarının elde edilmeye çalışılan menfaat ve 

yaptırımın amacı yönünden ayrıldığını ifade etmek gerekir. Çünkü vergi hukuku ile ceza 

hukuku arasında özellikle yaptırımın amacı açısından doktriner bir tartışma söz konusudur105. 

Kabahatlerin amacının caydırma, cezalandırma veya ödetme olduğu konusu uzun zamandır 

tartışılmakta olup, bu açıdan vergi hukukçularının ileri sürdüğü devletin gördüğü zarara eşit 

bir karşılık almak değil, zararı aşan tutarda karşılık almak yoluyla cezalandırma amacı 

eleştirilmektedir. Çünkü kabahat ile suçun yaptırımlarının ayrıştırmanın sadece cezalandırma 

amacı ile tespit edilmesi mümkün değildir. Amaç yönünden kabahatler cezalandırma amaçlı 

idârî yaptırımlar ve hazine zararını tazmin etme amaçlı yaptırımlar şeklinde iki sınıfa 

ayrılarak incelenmelidir. Bu açıdan cezalandırma amacında olan idârî yaptırımlar, suç için 

uygulanan cezalar ile amaç bakımından yakınlaşmaktadır. Diğer açıdan ödetme amacı taşıyan 

idârî yaptırımlar, suç sonucu uygulanacak yaptırımdan uzaklaşmaktadır106. İdârî kamu 

düzenini koruduğu ifade edilen vergi kabahatlerinin amacı, VUK’un konuyu düzenleyişi 

dikkate alınarak tespit edilebilir. VUK’un 344. maddesinin vergi ziyaı suçunun cezasını, ziya 

uğratılan verginin bir katı şeklinde öngörmüş olmasının vergi kabahatlerinin amacının tespit 

edilmesinde dikkate alınması gerekir. VUK’un 341.maddesini ihlâl ederek hazineyi vergi 

kaybına uğratan bir kişinin, kayba uğrattığı vergiyi gecikme faizi ile birlikte ödeyeceği kuralı 

                                                           
104 ŞENYÜZ, a.g.e., s. 31. 
105 BAYAR, a.g.e., s.62. 
106 BAYAR, a.g.e., s.62. 
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açık bir şekilde düzenlenmiştir. Burada vergi idaresi vergi aslını tahsil ederek hazinenin zararı 

karşılanmış olmaktadır. Vergi ziyaına neden olan kişiden zamanında ödemediği vergiyi tahsil 

etmekte olduğu için, cezanın ödetme amacından bahsetme imkânı da bulunmamaktadır. Bu 

yaklaşımla vergi aslının tahsili dışında uygulanacak vergi ziyaı cezasının, ödetme amacından 

ziyade caydırma amacında olduğu kabul edilmelidir. Aynı şekilde usûlsüzlük kabahatinde de 

vergi ziyaından farklı hazine zararı oluşmadığı için, caydırma amacının söz konusu olduğunu 

kabul etmek mümkündür107. Özetle vergi suçlarının amacı kamu düzenini korumak iken, vergi 

kabahatlerinin amacı herkesin vergi ödevini yerine getirmesini sağlayarak dürüst vergi 

mükelleflerinin hukuki menfaatlerini ve vergisel idârî düzeni hukuka uygun işleterek 

korumaktır108. Vergi kabahatlerine vergi idaresi tarafından genellikle idârî para cezası 

şeklinde idârî yaptırım uygulanırken, vergi suçlarına ceza yargısı tarafından hürriyeti 

bağlayıcı ceza uygulanmaktadır. Vergi kabahatleri sonucu vergi idaresi tarafından 

uygulanacak olan idârî yaptırım ile ilgili uyuşmazlıklar vergi yargısında çözümlenirken, 

hürriyeti bağlayıcı ceza ile ilgili uyuşmazlıklar ceza yargısında çözülmektedir. Vergi 

kabahatlerinin yaptırımları vergi idaresi tarafından yerine getirilirken, vergi suçuna bağlı 

cezalar infaz kurumları tarafından tatbik edilmektedir. Vergi suçları kasten işlenebilirken, 

vergi kabahatleri için fiilin taksirle işlenmiş olması yeterlidir. Taksir bir kişinin gerekli dikkat 

ve özeni göstermemiş olması durumunu içerdiği için kasta göre daha geniş kapsamlıdır. Vergi 

suçları için var olan kişisellik ilkesi vergi kabahatleri açısından çok mutlak bir ilke değildir, 

çünkü vergi suçlarında gerçek kişilerin cezalandırılması kural iken, vergi kabahatlerinin 

yaptırımları gerçek kişiler yanında tüzel kişilere de uygulanabilir109. İlave olarak,  kabahatler 

ile idârî düzenin bozulmasından önce idare edilenlere gözdağı verilerek idârî düzenin 

korunması amaçlandığını ifade etmek mümkündür. Eğer bu düzen bozulmuşsa idârî 

yaptırımların zorlayıcı ve caydırıcı etkisi sayesinde toplumun korunması ve ihlâli 

gerçekleştiren kişinin ıslahı amaçlanmaktadır. Ayrıca kabahatlerin suçlarda olduğu gibi 

kefaret, çektirme gibi amaçları da bulunmamaktadır. Kabahatler daha çok kişiye görev ve 

sorumluluklarını hatırlatma amacı taşımaktadırlar110. 

1.1.4.4. Vergi Kabahatinin Unsurları 

 

Ülkemizde vergi kabahat, suç ve cezaları büyük ölçüde genel ceza hukuku dışında 

kendine özgü niteliği olan özel kanunla düzenlenmiştir. Kabahat kavramı VUK’ta 

                                                           
107 BAYAR, a.g.e., s.62-63. 
108 YAVAŞLAR, a.g.m., s.286. 
109 Bahri ÖZTÜRK, “Kabahatler Kanunu’nun Genel Esasları”, İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Seçkin Yayıncılık, 

Ankara, 2009, s.123-139. ŞENYÜZ, a.g.e., s.8-13. 
110 Yücel OĞURLU “İdari Yaptırımlara Genel Bir Bakış ve İdari Yaptırım-Ceza Yaptırımı Ayrımı”, Atatürk Üniversitesi 

Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 1999, S. 1, C. III, Erzincan 1999,  s.155-157. 
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kullanılmamış olmasına rağmen, vergi kabahat ve suçlarına ilişkin hükümlerin büyük bir 

bölümü 213 Sayılı VUK’un 4. kitabında ve çeşitli vergi kanunlarında yer almaktadır. VUK’un 

331. maddesinde vergi kanunlarında yer alan hükümlere aykırı hareket edenlerin 

cezalandırılacağı hükmü düzenlenmiştir. Vergi kabahati ile ilgili yaptırım uygulanabilmesi 

için kabahat niteliği taşıyan fiilin tüm unsurlarının oluşması gerekir. Tüm unsurlar 

tamamlanmadan ceza verilmemesi genel bir ceza hukuku kuralı olup, bu kural kabahatler 

hakkında da geçerlidir. Vergi cezası verilmesine imkân sağlayan her düzenleme tüm unsurları 

ile eksiksiz ve tam olarak kanunda sayılmak zorundadır. Kabahatin oluşması için eylemin 

yapılmış olması yeterli olmayıp, bu eylemin kanunda yazılı kabahat tanımı (kanûnilik veya 

tipiklik unsuru) içerisinde yer alması gerekir. Vergi kabahatlerinde kabahati oluşturan hareket 

ve tatbik edilecek yaptırım, yargı kararına gerek kalmaksızın idârî usûllerle tespit edilir.  

Vergi dairesi hem kabahati tespit etmekte hem de yaptırım uygulamaktadır. Vergi dairesinin 

uyguladığı yaptırım kararı tek yanlı idârî bir işlem olması nedeniyle yargısal denetim yolu 

açıktır. Vergi idaresinin yaptırım uygulaması, yaptırıma muhatap olan kişinin “kabahatli 

olduğu” karinesine neden olmaz. Yaptırıma muhatap olan kişinin vergi dairesinin yaptığı idârî 

işleme karşı dava açarak bu yaptırımı iptal ettirebilmesi mümkün olduğu gibi, vergi 

mahkemesi de başvuru konusu yapılan idârî işlemi incelerken bu işlemin “hukuka uygun 

olduğu ve ilgili kişinin kabahatli olduğu”  karinesiyle değerlendirmez.  

Vergi kabahatlerinde maddi unsur ise kabahat olarak vergi kanunlarında sayılan icraî 

ve ihmâlî fiillerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkmaktadır. Örneğin sahte faturaların defterlere 

kaydedilmesi icraî bir hareket iken, beyannamelerin verilmemesi ihmâlî bir harekettir. Vergi 

kabahatlerinin neler olduğu VUK’ta tek tek sayılmış olmasına rağmen, vergi kabahatlerinin 

nasıl işlenebileceği konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır.111 Vergi kabahatlerinin 

büyük bir kısmını ihmâlî davranışlar meydana getirir. Vergi kaybına neden olan her fiili 

kabahat olarak tarif eden vergi ziyaı kabahati için, kanun hareketi tek tek değil sadece neticeyi 

göstermesi nedeniyle, serbest hareketli kabahatler olarak kabul etmiştir. Çünkü herhangi bir 

hareket vergi ziyaına neden olduğunda kabahat oluşmaktadır. Eğer kanun genel usûlsüzlük 

cezalarında olduğu gibi, hem neticeyi hem de hareketi tanımlamış ise bağlı hareketli 

kabahatlerden söz edilir.  

Aynı vergilendirme dönemi içerisinde kabahat olarak kabul edilen birden fazla 

kabahat işlenmiş ise, işlenen kabahat sayısı değil, dönem dikkate alınarak tek kabahat 

meydana gelmiş kabul edilir. Örnek verecek olursak vergi mükellefi aynı dönemde sahte 

belge kullanmak, bilinmeyen kişiler adına hesaplar açmak gibi fiilleri işleyerek vergi ziyaına 

                                                           
111 ŞENYÜZ, a.g.e.,  s.33. 
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neden olmuş ise, o dönem için tek kabahat işlemiş olacaktır. Ancak burada tek bir dönem ve 

kabahat içerisinde toplanan kabahatlerin vergi ziyaına olan toplam etkisi ayrı ayrı 

hesaplanarak mükelleften talep edilir.  Kabahatin oluşabilmesi, dış dünyaya yansıyan icraî ve 

ihmâlî bir hareket, bir işlem ile olmaktadır. Düşünce dünyasında kalan, tasarı halinden 

çıkmayan, gerçekleşmeyen hukuka aykırı eylemde bulunma istekleri kabahat veya suç 

sayılmamaktadır.  Bir kabahat veya suçun oluşabilmesi için, fâilin olumlu veya olumsuz bir 

davranışının olması, bu davranışın dış dünyada bir değişikliğe yol açması ve bu davranış ile 

sonuç arasında bir nedensellik bağının kurulabilmesi gerekmektedir.112  

Vergi kabahati olarak nitelendirebilecek bir fiile yaptırım uygulanabilmesi için 

bütünüyle hukuka aykırı olması gerekmektedir. Bir fiilin hukuka aykırı kabul edilebilmesi 

için fiilin kanûni tipe uygun ve hukuka aykırı olması gerekir.113  

Manevi unsur fiili işleyen kişinin kusurlu iradesi olup, kusurlu irade olmaksızın 

kanuna aykırı fiilin kabahat sayılması mümkün değildir.114 KK’nın 9. maddesinde kanunda 

açıkça hüküm bulunmayan hâllerde, hem kast hem de taksirle işlenebileceği belirtilmektedir. 

Kast, açık bir irade kullanımı ile kabahatin bilerek ve istenerek meydana getirilmesi iken, 

taksir dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir biçimde kabahatin meydana getirilmesini ifade 

eder.115 Vergi kabahatlerinin kusur ve taksire dayanması gerekmektedir. Ayrıca bir eylemin 

kabahat sayılmaması için, başka bir kanun tarafından hukuka uygun hale getirilmesi 

gerekir.116 İşlediği fiilin hukuki anlam ve neticelerini kavraması mümkün olmayan kişiler 

cezalandırılamaz. KK’nın 11. maddesine göre akıl hastalığı, onbeş yaşını doldurmamış olmak, 

yirmiiki yaşına kadar sağır ve dilsizlik, geçici nedenler, alkol ve uyuşturucu etkisinde olma 

kusur yeteneğini azaltan veya ortadan kaldıran nedenlerdir.  Ayrıca VUK’un 13. maddesinde 

yer alan mücbir nedenler, 369. maddesinde yer alan yanılma halleri kusurluluğu ortadan 

kaldıran hallerdir. Küçük ve kısıtlılar tarafından işlenen vergi kabahatleriyle ilgili sorumluluk, 

vergisel ödevleri yerine getirmek zorunda olan veli, vasi, veya kayyım olarak adlandırılan 

kanûni temsilcilere aittir.117 

 

 

 

 

                                                           
112 CENTEL, a.g.e., s.190. 

113 Erdal SÖNMEZ, Garip AYAZ, Vergi Yargısı, Ankara,1999, s.134. 
114 CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s.18. 

115 Doğan SOYASLAN, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3.Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2005, s.420-422. 
116 Tahir ERDEM, Vergisel Kabahatler, Beta Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2010, s.396. 
117 ERDEM, a.g.e., s.419-429. 
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1.1.4.5. Suç ve Kabahat Sınıflandırmasının Vergi Suçlarına Etkisi 

1.1.4.5.1. Türk Ceza Kanunu’nun Vergi Usul Kanunu'nda Düzenlenen Vergi 

Suçlarına Etkileri 

 

TCK ve Kabahatler Kanunu 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TCK’nın 5. 

maddesine göre ceza kanunun hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki 

suçlar hakkında da uygulanacaktır. 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren ve ceza hukukuna 

ilişkin temel kanun olan 5237 sayılı TCK’nın “özel kanunlarla ilişki” başlıklı 5. maddesi “Bu 

Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında 

da uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile TCK’nın genel hükümlerinin özel 

kanunlar bakımından da geçerli kılınması sağlanmak istenmiş olup, bu husus maddenin 

gerekçesinde de ifade edilmiştir118. VUK’ta düzenlenmiş olan vergi kaçakçılığı suçu için 

belirlenmiş unsurlar ve uygulanacak yaptırımlar, her zaman TCK karşısında özel hüküm olma 

niteliğini koruyacaktır. Vergi kaçakçılığı suçunun tabi olacağı genel hükümler bakımından 

TCK hükümleri tatbik edilecektir. VUK’un vergi kaçakçılığı suçu bakımından genel hüküm 

niteliğindeki normlarının TCK’nın 5. maddesi nedeni ile süresiz bir şekilde devre dışı 

kaldığını kabul etmek mümkün değildir. Çünkü TCK’nın 5. maddesinin bir anayasa normu 

gibi kabul edilerek kendisinden sonra gelen özel kanunlara karşı bir önceliğe sahip olduğunu 

kabul etmek Türk hukuku bakımından mümkün bulunmamaktadır. Bu açıdan kanun 

koyucunun VUK kapsamında genel hüküm niteliğinde bir düzenleme yapması durumunda, 

TCK’nın 5. maddesi özel normun genel normdan önceliği ilkesi nedeniyle devre dışı kalacak 

ve özel norm genel norm ilişkisinden kaynaklanan karmaşık bir durum ortaya 

çıkabilecektir119. 

VUK’un 359. maddesinde temel ceza kanunlarına uyum amacıyla 8.2.2008 tarihinde 

yürürlüğe girmek üzere 5728 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile 

Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası” olan VUK’un 344. maddesinin başlığı “Vergi Ziyaı Cezası” 

olarak değiştirilerek, madde Yeni TCK ve Kabahatler Kanunu ile uyumlu hale getirilmeye 

çalışılmış, fakat kabahat terimi kanuna konulmamıştır120. Bu düzenleme ile “341. maddede 

                                                           
118“Özel ceza kanunlarında ve ceza içeren kanunlarda suç tanımlarına yer verilmesinin yanı sıra, çoğu zaman örneğin 

teşebbüs, iştirak ve içtima gibi konularda da bu kanunda benimsenen ilkelerle çelişen hükümlere yer verilmektedir. Böylece, 

ceza kanununda benimsenen genel kurallara aykırı uygulamaların yolu açılmakta ve temel ilkeler dolanılmaktadır. Tüm bu 

sakıncaların önüne geçebilmek bakımından, ayrıca hukuk uygulamasında birliği sağlamak ve hukuk güvenliğini sağlamak 

için; diğer kanunlarda sadece özel suç tanımlarına yer verilmesi ve bu suçlarla ilgili yaptırımların belirlenmesi ile 

yetinilmelidir. Buna karşılık, suç ve yaptırımlarla ilgili olarak bu kanunda belirlenen genel ilkelerin, özel kanunlarda 

tanımlanan suçlar açısından uygulanmasının temin edilmesi gerekmektedir. Aksi yöndeki düzenlemelerin hukuk devleti ve 

eşitlik ilkelerine aykırılık oluşturması nedeniyle hükümet tasarısındaki madde metni değiştirilmiştir.”TBMM, 22. Dönem, 

Yasama Yılı:2, Sıra Sayısı: 664, s. (http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0593.pdf, 11.02.2012) 
119 BAYAR, a.g.e., s.107-108. 
120Vergi kabahati vergi ödevlerinin yerine getirilmemesine neden olan, kanunların cezalandırdığı eylemlerdir. Vergi 

kabahatleri vergi kanunları ile ilgili hükümlere aykırı hareket eden bir veya daha fazla kişi tarafından işlenebileceği gibi, 

birden fazla eylem ile de işlenebilir. (ŞENYÜZ, a.g.e., s. 31.)  
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yazılı hâllerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziya 

uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.” hükmü getirilmiş, vergi ziyaı 

cezasının bir kat uygulanacağı haller açıkça değil, kavramsal olarak terim kullanılmadan 

kabul edilerek konu daha karmaşık bir hal almıştır121.  4369 Sayılı Yasa ile VUK’a konulan 

“vergi ziyaı suçu mükellef veya sorumlu tarafından 341. maddede yazılı hallerle vergi ziyaına 

sebebiyet verilmesidir.” tanımı kaldırılmıştır122. VUK hangi fiillerin yalnız parasal cezayı 

gerektiren vergi ziyaı kabahati oluşturacağını hükme bağlamıştır.  VUK’un 344. maddesinin 

yeni düzenlenmesinde ilk fıkra hükmünün 341. madde ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. 

Bu maddeye göre kasıt unsuruna bakılmaksızın, mükelleflerin veya sorumluların 

vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi 

nedeniyle verginin zamanında tahakkuk ettirilememesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi sonucu 

vergi ziyaına yol açılması halinde uygulanacak ceza sadece “vergi ziyaı cezası”dır. Bu 

cezanın tutarı ise ziyaa uğratılan verginin bir katı kadar öngörülmüştür123. Yapılan bu 

değişiklikler ile, öncelikle VUK’un ceza hukuku anlamında kabahatleri suç olmaktan çıkarma 

yaklaşımına uygun olarak suç tabiri kanunun bu maddesinden çıkarılmış olmasına rağmen, 

vergi kabahati terimi kanuna konulmamıştır124. 

VUK’ta 4369 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklik sonrası, 344. maddenin ikinci 

fıkrası hükmünde vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi durumunda 

kayba uğratılan verginin üç katı tutarında ceza alınacağı hüküm altına alınmıştır. VUK’un 

359. maddesinde yazılı fiiller, hem vergisel bir kabahat hem de ceza hukuku anlamında vergi 

suçu niteliği taşımaktadır. Cezası idârî para cezası olan eylemler “Vergi Kabahatleri”,  hapis 

cezası olan eylemler “Vergi Suçları” olarak sınıflandırılmaktadır.  Kabahatler Kanunu’ndan 

önce idârî vergi suçları ve adlî vergi suçları olarak sınıflandırılan suçlara karşılık olmak üzere 

doktrinde çok farklı kavramlar (mali nitelikli suçlar-ceza hukuku anlamında suçlar, idârî kaza 

organlarınca yargılanan vergi suçları-kamusal vergi suçları vb.) kullanılmıştır. Ancak KK’nın 

yürürlüğe girmesinden sonra bu isim ve kavram ve tartışmalarının önemi kalmamış ve vergi 

kabahatleri ve vergi suçları sınıflandırmasının kullanılması hususundaki görüş ağırlık 

kazanmıştır125.   

                                                           
121 Mahmut GÜRSES, “Hafifletilirken Ağırlaşan Cezalar Ve Bilerek İbaresinin Yokluğunda Kaçakçılık Suç Ve Cezaları, 

Yaklaşım, Sayı 74, Şubat 1999, s.19. 
122 PARLAR-DEMİREL,a.g.e., s.20. 
123Emrullah DAMAR “Vergi Kaçakçılığı Cezasında Yeni Düzenlemenin Kayıtdışılığı Önlemeye Katkısı”, Yaklaşım, Sayı 

69, Eylül 1998, s.79. 

124 Bekir BAYKARA, “Vergi Hukukunda Yaptırım Ve Ceza”,  Yaklaşım, Sayı 201, Eylül 2009,s.245. 
125 Aziz TAŞDELEN, Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri, Turhan Kitabevi, Ankara,2010, s.15., ŞENYÜZ, 

a.g.e., s.29, 
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5252 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun’un126 5349 Sayılı Kanunla127 değişik ve 18.05.2005 tarihinde yürürlüğe giren 6. 

maddesinin birinci fıkrası ile “ağır hapis” cezaları “hapis” cezası halini almıştır. 5252 Sayılı 

Kanun’a 5349 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 1. madde ile “diğer kanunların, 5237 sayılı 

TCK’nın Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli 

değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2006 tarihine kadar uygulanır.” hükmü 

getirilmiştir. 5252 Sayılı Kanun’da yapılan her iki düzenlemede 01.06.2005 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girmiş Geçici 1. maddede geçen “31 Aralık 2006” tarihi 5560 Sayılı 

Kanun128 ile, 19.12.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere “31 Aralık 2008” 

şeklinde değiştirilerek, yürürlüğe giriş tarihi ertelenmiştir.  

5252 Sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesinde belirtilen tarihler arasında VUK’un 

TCK’nın genel hükümlerine aykırı olan hükümleri; VUK’ta hüküm bulunmayan konularda 

ise TCK’nın genel hükümleri uygulanacaktır. TCK’nın 50-52. maddelerinde hükmedilen bir 

yıl veya daha az süreli hapis cezalarına uygulanacak seçenek yaptırımlar ve hapis cezasının 

ertelenmesi konularında VUK’ta hüküm bulunmadığından, bu hükümler vergi kaçakçılığı 

suçu içinde geçerli olacaktır. 01.06.2005 tarihinden 08.02.2008 tarihine kadar 4369 sayılı 

Kanunla değişik VUK’un 359. maddesinin (a) bendinde yer alan suçların işlenmesi 

durumunda, bir yıl veya daha az süreli hapis cezasına hükmolunur ise seçenek yaptırımlar 

uygulanabilecektir. Şâyet seçenek yaptırım olarak adlî para cezasının uygulanması halinde, 

para cezasına çevirme işleminde, VUK’un 359. madde hükmü uygulanacak ve hükmolunan 

para cezası ertelenemeyecektir129. Ancak VUK’un 359. maddesinin para cezasına çevirme 

işleminde kullanılacak ölçüyü düzenleyen hükmü 5728 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler 

ile130  8 Şubat 2008 tarihinden itibaren yürürlükten kalktığı için, bu tarihten önce işlenen 

suçlarda infaz gerçekleşmemiş ise lehe olan kanunun uygulanması ilkesine göre, TCK’nın 

genel hükümleri uygulanacak ve para cezasının ödenmemesi durumunda seçenek yaptırımın 

değiştirilmesine hükmedilebilecektir131. İki yıl (fiili işlediği sırada altmış beş yaşını bitirmiş 

                                                           
126 5252 sayılı Kanun, 13.11.2004 tarih ve 25642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanunun 10. maddesi yayımı 

tarihinde diğer maddeleri ise 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
127 5349 sayılı Kanun 18.05.2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
1285560 sayılı Kanun 19.12.2006 tarih ve 26381 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
129 Hapis cezasının para cezasına çevrilmesini engellemek amacıyla 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan 5904 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bir yıl olan alt sınır 03.07.2009 tarihinden itibaren 18 aya çıkarılmıştır. 
130 5728 Sayılı Kanun 08/02/2002 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
131 TCK’nın 52. maddesi “(1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz 

günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması 

suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 

(2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi 

halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. 

(3) Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar 

ayrı ayrı gösterilir. 
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veya onsekiz yaşını doldurmamış olanlar için üç yıldır) veya daha az süreli hapis cezasına 

hükmolunması durumunda hapis cezası ertelenebilmesi mümkün bulunmaktadır132. 

4369 Sayılı Kanunla değişik VUK’un 359. maddesinin (b) bendinde yer alan suçların 

1 Haziran 2005 tarihinden itibaren 8.2.2008 tarihine kadar işlenmesi durumunda cezanın alt 

sınırı onsekiz ay olduğu için seçenek yaptırımların uygulanma imkânı yoktur ve seçenek 

yaptırım olarak öngörülen adlî para cezasına çevrilemez. İki yıl (fiili işlediği sırada altmış beş 

yaşını bitirmiş veya onsekiz yaşını doldurmamış olanlar için üç yıldır) veya daha az süreli 

hapis cezasına hükmolunması durumunda hapis cezasının ertelenebilme imkânı vardır. 

VUK’un 359. maddesinin (b) bendinde yer alan suçların işlenmesi durumunda ceza için 

seçenek yaptırımlar uygulanması ve adlî para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Fiili 

işlediği sırada altmışbeş yaşını bitirmiş veya onsekiz yaşını doldurmamış olanlar için 

hükmedilen cezanın 3 yıl olması durumunda erteleme imkânı vardır. Bunun dışında ceza 

ertelenmesi mümkün bulunmamaktadır. VUK’un 359. maddesinin (c) bendinde yer alan 

suçların işlenmesi durumunda ceza için seçenek yaptırımlar uygulanması ve adlî para cezasına 

çevrilme imkânı bulunmamaktadır. Cezanın iki yıl olarak belirlenmesi halinde hapis cezası 

ertelenebilmesi mümkündür. Ertelenebilecek cezanın üst sınırı, fiili işlediği sırada altmış beş 

yaşını bitirmiş veya onsekiz yaşını doldurmamış olanlar için üç yıldır.  

1.1.4.5.2. Kabahatler Kanunu’nun Vergi Kabahatleri Üzerindeki Etkileri 

1.1.4.5.2.1. Vergi Kabahatleri İçin Uygulanacak İdârî Yaptırımın Hukuki Niteliği 

 

             İdârî vergi cezaları, vergi kanunları ile konulmuş olan kurallara uymayanlara, vergi 

idaresi tarafından uygulanan idârî yaptırımlar olup, işlenen kabahat fiilinin niteliğine göre 

yasalar çerçevesinde vergi idaresi tarafından uygulanmaktadır133. Bu tür cezalar mükelleflerin 

hukuk düzenine aykırı fiillerinden dolayı verilen idârî nitelikteki cezalardır. Bunlar eylemlerin 

niteliğine göre, vergi ziyaı cezası, usûlsüzlük cezaları ve hürriyeti bağlayıcı cezalar olarak 

VUK’ta yer almıştır134. VUK’ta belirtilmiş bazı fiiller karşılığında parasal vergi cezaları 

yanında hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi de öngörülmüştür. Bu düzenlemeler ile doğal 

olarak vergi hukukunun sınırlarının aşılarak ceza hukuku anlamında suçlar ve cezaların ihdası 

                                                                                                                                                                                     
(4) Hâkim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme 

tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de 

karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında 

ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği 

belirtilir.” 
132 TCK’nın 51. maddesi “(1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası 

ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler 

bakımından üç yıldır…” 
133 PARLAR,DEMİREL, a.g.e., s.20. 
134 Nihal SABAN, Vergi Hukuku-Genel Kısım, Der Yayınları, İstanbul, 2003,  s.289-290. 
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bahis konusu olmaktadır135. Vergi suçlarının cezalandırılmasının amacı; vergi kanunlarına 

aykırı davranma eğilim ve isteğinde olan vergi mükellefleri ve diğer idare edilenler üzerinde 

caydırıcı etki yaparak vergi alacağının zamanında ve minimum kayıpla tahsilinin sağlanması 

olarak ifade edilebilir. Bazı vergi cezalarının, mali sonuçları veya hürriyeti bağlayıcı 

özellikleri sebebiyle, vergi cezalarının bir amacının da, vergi kanunlarına aykırı harekette 

bulunan vergi mükellefleri ile sorumlularına işledikleri suçların bir sonucu olarak acı 

çektirmek olduğu söylenebilecektir. Doktrinde, vergi kanunlarına aykırı fiiller için uygulanan 

mali nitelikteki yaptırımların tazminat, vergi zammı, idârî ceza ve ceza hukuku anlamında 

ceza olup olmadıkları tartışılmıştır. Vergi cezalarının tazminat niteliğinde olduğu görüşünü 

savunanlar, vergi cezasının devlet hazinesine zarar verme neticesinde ödenen bir para 

olduğunu ifade etmektedirler. Bu görüş cezaların şahsîliği ilkesi bakımından eleştirilmektedir. 

Tazminat ödeme mükellefiyeti kişinin ölümü ile birlikte mirasçılara geçtiği halde vergi 

cezaları ölüm halinde düşmektedir136. Tazminatlarda ehliyet göz önünde bulundurulduğu 

halde vergi cezalarında ehliyetin bir önemi yoktur. Bu görüşün günümüzde artık pek taraftarı 

bulunmamaktadır137. 

Vergi cezalarının vergi zammı niteliğinde olduğu görüşünü savunanlar, vergi 

cezalarının bir ceza olmayıp vergi zammı olduğunu iddia etmektedirler. Amacın da devlete 

gelir sağlamak olduğunu savunmaktadırlar. Bu görüşe yöneltilen eleştiriler de “cezaların 

şahsîliği” yönünden olmuştur. Vergi cezaları vergi zammı olarak kabul edilir ise mirasçılara 

geçmesi gerekecektir. Oysa vergi cezaları vergi mükellefinin ölümü halinde düşmektedir. 

Ayrıca vergi tekniği açısından konuya yaklaştığımızda ise “vergiyi doğuran olay ile ceza 

uygulamasını öngören olay birbirinden farklı”dır. Bu sebeple vergi cezasının devlete gelir 

sağlama amacının olduğu görüşü yerinde bir görüş değildir, bu görüşü destekleyen çok kimse 

de yoktur138. 

Vergi cezalarının ceza hukuku anlamında para cezası olduğu görüşünü savunanlar, 

vergi cezasının ceza kanunlarında yer alan ve suçluyu belli miktarlarda para ödemeye 

zorlayan bir para cezası olduğunu iddia etmektedirler. Bu görüşte çeşitli yönlerden eleştiriye 

tutulmaktadır. Vergi cezaları ile ulaşılmak istenilen amaç, ceza hukuku anlamında para 

cezalarında yoktur. Vergi cezalarında vergi alacağını güvence altına almak da amaçlandığı 

halde diğer para cezalarının böyle bir amacı yoktur. Diğer para cezalarında tüzel kişilerin 

cezaî sorumluluğu yoktur, ancak vergi cezalarında tüzel kişiler sorumludur. Vergi cezalarının 

ödenmemesi durumunda hapis cezasına çevrilmesi söz konusu değildir. Fiilin ceza 

                                                           
135 Şahnaz GEREK, Ali Rıza AYDIN, Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara, 2005, s.268. 
136ERGİNAY, a.g.e.,  s.20. 

137 KARTAL, a.g.m., s.121. 

138 Sadık KIRBAŞ,  Vergi Hukuku, Siyasal Kitabevi, 17. Baskı, Ankara, 2006, s.177. 
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yargılaması hükmü ile idarece yapılacak işlem arasında bir illiyet bağı yoktur. Kişinin ceza 

mahkemesinde beraat etmesi, idarece vergi cezası uygulanmamasının gerekçesi olamaz139. 

Vergi cezalarının idârî cezalar olduğu görüşünü savunanlara göre, mali anlamda 

vergi suç ve cezaları için idârî cezalar idarenin ceza verme yetkisi kapsamında düşünülmesi 

gereken cezalar olup, fiil ile yaptırım idârî usûller ile tespit edilir. Kabahat ve ceza idare 

tarafından tespit edilir ve uygulanır140. Bu tür fiillere tatbik edilen mali anlamdaki vergi 

cezaları da idârî yaptırım olarak sayılabilir. VUK’ta düzenlenen vergi kabahatlerinin 

cezalandırılmasında idare hem taraf hem de yargıç işlevi görmektedir. Yapılan hataların 

düzeltilmesi, indirim mekanizması, uzlaşma gibi müesseselerle cezalar üzerinde idarenin 

tasarruf yetkisi bulunmaktadır. Oysa hiç bir idârî organın gerçek bir ceza üzerinde bu tür 

yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle yukarıda sayılan görüşlerden en fazla taraftar toplayanı 

vergi cezalarının idârî bir ceza olduğuna ilişkin görüştür. Vergi cezaları ceza hukukunun 

çeşitli ilkelerini taşımakla beraber, hukuki nitelik olarak idârî cezalara benzemektedirler141. 

Çalışmada esas alınan görüşümüze göre, vergi cezaları kabahatler ve suçlar 

yönünden ayrıma tabi tutularak tasnif edilmelidir. Çünkü vergi kanunlarına aykırılık oluşturan 

fiil ve bu fiiller için uygulanacak idârî yaptırım, yargı kararına ihtiyaç olmadan vergi idaresi 

tarafından doğrudan idârî usûllerle tespit edildiği gibi, vergi idaresinin belli kurallara göre 

uygulanacak ceza miktarını indirme (uzlaşma, cezalarda indirim) veya tamamen kaldırma 

(pişmanlık) yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca idârî vergi cezaları ile ilgili uyuşmazlıklar için 

görevli yargı yeri vergi mahkemeleridir ve idârî yaptırımların uygulanabilmesi için fâilin kastı 

aranmaz. Vergi kaçakçılığı dahil bir kısım vergi suçları ise bağımsız ceza mahkemeleri 

tarafından karara bağlanan hürriyeti bağlayıcı cezalardır. Vergi cezaları idârî kabahat 

yönünden vergi idaresi ile, hürriyeti bağlayıcı cezalar yönünden ise ceza hukuku ile yakından 

ilgili olup kendine özgü niteliği olan cezalardır. 

1.1.4.5.2.2.  Kabahatler Kanunu’nun Genel Kanun Olma Niteliği 

 

TCK ve KK’nın her ikisi de yaptırım sistemine ilişkin önemli değişiklikler getirmesi 

ve özel ceza düzenlemeleri yer alan diğer kanunları da etkilemelerine rağmen herhangi bir 

geçiş süreci belirlenmemiştir. Uygulamada yaşanabilecek aksaklıkların fark edilmesi ile 

birlikte özel kanunların TCK’nın genel hükümlerine aykırı düzenlemelerinin bu kanunlarda 

değişiklik yapılıncaya ve en geç 31.12.2008 tarihine kadar uygulanacağına ilişkin düzenleme 

yapılarak, TCK değişiklikleri ile ilgili geçiş süreci düzenlenmiştir. Ancak 01 Haziran 2005 

                                                           
139 KIRBAŞ, a.g.e., s.175. 

140 KARTAL, a.g.m., s.122. 

141 KARTAL, a.g.m., s.125.  
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tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu açısından böyle bir düzenleme 

yapılmamıştır. KK’nın genel gerekçesinde kanunun idârî yaptırımlar ile ilgili genel bir kanun 

ihtiyacını gidermeye yönelik olduğu ifade edilmiştir142. 

KK’nın 3. maddesinin“Bu Kanunun genel hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler 

hakkında da uygulanır.” şeklindeki hükmü, Anayasa Mahkemesi’nin 1.3.2006 tarih ve E. 

2005/108, K. 2006/35 Sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Anayasanın 125, 142 ve 155. 

maddeleri uyarınca kanun koyucunun idârî yargının görev alanına giren bir uyuşmazlığın 

çözümünde adlî yargının görevlendirmesi konusunda geniş takdir hakkının bulunmadığı, idare 

hukuku esaslarına göre tesis edilen bir işlemin sadece para cezası yaptırımı içermesine 

bakılarak idârî yargı alanından çıkarılarak adlî yargıya bırakılmasının mümkün olmadığı 

gerekçeleriyle, Anayasa’nın 125 ve 155. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilen hükmün, 

kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar 

verilmiştir143. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine KK’nın 3. maddesi 5560 sayılı 

Kanunla 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki şekilde yeniden kaleme 

alınmıştır: 

“(1) Bu Kanunun; 

a) İdârî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda 

aksine hüküm bulunmaması halinde, 

b) Diğer genel hükümleri, idârî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında, uygulanır.” 

Anayasanın 38. maddesi ve KK’nın 4. maddesinde yer alan “kanûnilik ilkesi”ne 

göre, kabahat niteliğindeki eylemler KK’da düzenlenmiştir. Vergi kabahatleri yönünden 

VUK’ta bir düzenleme olmaması durumunda, KK’nın içerdiği hüküm geçerli olacaktır144. 

                                                           
142KK’nın genel kanun olduğu genel gerekçesinde şu şekilde ifade edilmektedir:“Özellikle ekonomik hayata ilişkin 

düzenlemeler kapsamında oldukça sık bir şekilde idâri nitelikte ceza yaptırımlarına yer verilmektedir. Bu bağlamda 

yürürlüğe konan kanunlarda veya kanun hükmünde kararnamelerde kazuistik hükümlere yer verilmektedir. Bu kazuistik 

düzenlemeler arasında bir sistem birliğinin varlığından söz edilemez. Bunlar arasında bir ahenksizlik hakim bulunmaktadır. 

Bu nedenle, idâri nitelikteki yaptırımlarla ilgili olarak genel bir kanuna ülkemiz açısından büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu düşüncelerle hazırlanan bu Tasarıda, idâri yaptırımları gerektiren fiiller yani kabahatler açısından kanunîlik ilkesi, 

zaman bakımından uygulama ve sorumluluk esasları, zamanaşımı, idâri yaptırımların hukuki niteliği, çeşitleri ve sonuçları, 

bu yaptırımların yerine getirilmesi rejimi gibi konular, bir sistematik çerçevesinde düzenlenmiştir.” Yine KK’nın genel bir 

kanun olma niteliği bu kanunun 3. maddesinin gerekçesinde de şu şekilde ifade edilmektedir: “Özel kanunlarda çeşitli fiiller 

karşılığında idâri yaptırımlar öngörülürken; çoğu zaman, bu yaptırımların yerine getirilmesi, bunlara bağlanan hukuki 

sonuçlar, zamanaşımı, tekerrür, özellikle idâri para cezası türündeki yaptırımın yerine getirilmesi, bu suretle oluşan mali 

kaynağın kullanılma biçimi gibi hususlarda da kazuistik hükümlere yer verilmektedir. Sistemden yoksun bu kazuistik 

düzenlemelerin önüne geçebilmek bakımından, ayrıca hukuk uygulamasında birliği ve hukuk güvenliğini sağlamak için; özel 

kanunlarda sadece kabahat türünden fiillerin tanımlanması ve bu fiiller karşılığında öngörülen idâri yaptırımların 

belirlenmesiyle yetinilmelidir. Bu itibarla, Tasarıda belirlenen genel ilkelerin, özel kanunlarda tanımlanan kabahatler 

hakkında da uygulanmasının temin edilmesi gerekmiştir.” 

http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss840m.htm (12.10.2011)  
143 Karar 22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
144KK’nın 4. maddesi “(1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve 

koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir. 

 (2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir.” 

http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss840m.htm
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KK’da kanûnilik ilkesinin düzenlenmesi, idârî yaptırımların uygulanmasında da kanûnilik 

ilkesinin geçerli olduğunu göstermektedir. Bu düzenlemelere göre idare, kabahat niteliğinde 

eylemi tanımlarken serbest irade sahibi değildir, kendisine yasayla verilmiş açık bir yetkinin 

olması zorunluluğu vardır. KK’nın 4. maddesine göre vergi idaresinin vergi kabahatlerini 

belirleme imkânı bulunmakla beraber, bu kabahatlere ilişkin yaptırımları etkileme yeteneği 

bulunmamaktadır. KK’nın açık hükmü dikkate alındığında, VUK’un mükerrer 414. 

maddesiyle Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkinin vergi cezalarına ilişkin kısmının artık 

uygulanma olanağı hukuken bulunmamaktadır. Bir kabahatin işlendiği tarihin tespiti 

uygulanacak ceza normunun belirlenmesi ve zamanaşımı süresinin hesaplanması yönünden 

önem arz etmektedir. KK’nın 5. maddesinde 5237 sayılı TCK’ya atıfla, TCK’nın zaman 

bakımından uygulamaya ilişkin hükümlerinin kabahatler yönünden de uygulanacağını hükme 

bağlamış, kabahatler karşılığında kabul edilen idarî yaptırım kararlarının yerine getirilmesi 

bakımından derhal uygulama kuralının geçerli olduğu kuralına yer verilmiştir. KK’nın 5. 

maddesine göre, kabahat neticenin oluşup oluşmamasına göre değil, fâilin icraî veya ihmâlî 

davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş kabul edilmektedir. Bu kuralın vergi kabahatlerinin 

tamamı açısından uygulanma imkânı yoktur. Çünkü neticesi harekete bitişik olan ve tehlike 

kabahati oluşturan usûlsüzlük ve özel usûlsüzlük eylemlerinin oluşumu anının tespitinde 

dikkate alınabilecek olsa bile vergi ziyaı kabahati açısından uygulanması mümkün 

olamayabilecektir. Vergi ziyaı kabahatinde kabahatin oluşabilmesi için neticenin ortaya 

çıkması zorunlu bir unsur olarak düzenlenmiş olup, vergi ziyaı ortaya çıkmadan herhangi bir 

vergi ziyaı kabahatinden bahsetmek mümkün değildir. Burada zarar kabahati görünümünde 

olan vergi ziyaında netice hareketten ayrı olup, kabahatin oluşma zamanını icraî veya ihmâlî 

davranışın tamamlanma anına indirgemek mümkün bulunmamaktadır. KK’nın “yer 

bakımından uygulama” başlıklı 6. maddesinde 5237 sayılı TCK’nın yer bakımından 

uygulamaya ilişkin 8. maddesi hükümlerine atıfla, bu hükümlerin kabahatler bakımından da 

uygulanacağı belirtilmiş, bu genel kurala karşın, kanunlarda aksine hüküm bulunan haller 

saklı tutulmuştur. TCK’nın “yer bakımından uygulama” başlıklı 8. maddesinde ise, 

Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunlarının uygulanacağı hüküm altına alınmış, 

fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de işlenmesi veyahutta neticenin Türkiye'de 

gerçekleşmesi hâlinde suçun Türkiye'de işlenmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu 

itibarla vergi kabahatleri yönünden de KK’nın ve TCK’nın yer bakımından uygulanma 

kuralları geçerli olacaktır. 
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1.1.4.5.2.3. Kabahatler Kanunu’nun Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan 

Kabahatlere Etkileri 

 

KK’nın genel hükümlerinde, kabahat sayılan eylemlere ilişkin cezalandırma kuralları 

ayrıntılı olarak düzenlenmiştir145. Bu kurallar, Kabahatler Kanunu genel kanun olduğu için 

diğer kanunlardaki kabahatler yönünden de uygulanacaktır. Bu durumun istisnası kabahat 

ihtiva eden diğer kanunlarda idarî müeyyide kararlarına karşı kanun yoluna ait özel hüküm 

bulunması halinde KK’nın bu konudaki düzenlemesi değil, özel hüküm geçerli olacaktır146. 

Bu açıdan Kabahatler Kanunu, diğer kanunlardaki kabahat nevinden düzenlemelerle bu 

düzenlemelerin uygulamasına ilişkin hükümler üzerinde doğrudan etkide bulunacaktır. 

KK’nın 2. maddesine göre neticesine idârî yaptırım öngörülen eylemler kabahat olarak 

tanımlanmaktadır. Yapılan bu yasal düzenleme sonrasında VUK’ta düzenlenen ve 

karşılığında idârî yaptırım kabul edilen vergi ziyaı ile usûlsüzlük ve özel usûlsüzlük eylemleri 

vergi kabahati sınıfına girmişlerdir147.  

Aynı konuyu düzenleyen iki kanun bulunması halinde çatışan hükümlerden 

hangisinin yürürlüğünün devam ettiği, söz konusu kanunların genel kanun-özel kanun olup 

olmamalarına göre farklılık oluşturmaktadır148. Bu ayrıma göre karşılaşılabilecek farklı 

durumlarda değerlendirme şu şekilde yapılacaktır149: 

1. Önceki ve sonraki kanunların her ikisinin de genel veya özel kanun olmaları 

durumunda eski tarihli kanun hükmü yeni tarihli kanun ile yürürlükten kaldırılmış olur. 

2. Önceki kanunun genel, sonraki kanunun özel kanun olması halinde eski tarihli 

kanun hükmü yürürlükten kaldırmış olur. 

3. Önceki tarihli kanunun özel, sonraki tarihli kanunun genel nitelikte olması 

durumunda ise kanun koyucunun iradesi ve bu düzenlemeyi yapmaktaki amacını gözden 

geçirerek sonuca ulaşmak gerekecektir. 

KK bütün idârî aykırılıklarla ilgili düzenlemeler getiren genel nitelikli bir kanundur. 

VUK, 1. maddesinde belirtilen vergilerle ilgili hükümler içeren genel nitelikte bir usûl 

kanunudur. Ancak, VUK’un vergi kabahatleri ve bunların yaptırımları ile ilgili hükümleri, 

KK’da yer alan hükümler karşısında özel hüküm niteliği taşımaktadır150. KK’da düzenlenmiş 

olmakla birlikte, VUK’ta hüküm mevcut olmayan konularda vergi kabahatleri açısından 

                                                           
145 Meltem SAĞLAM, “ Kabahatler Kanunu’nun Vergi Ceza Hukukuna Etkisi”, Vergi Dünyası, Sayı 294,Şubat 2006, s.146. 
146 ERDEM, a.g.e., s.413. 
147 SAĞLAM, a.g.m., s.148. 
148 Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Yedinci Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım,  2010, Bursa, s. 201-202. 
149 Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı, 22. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007, s. 195, Kemal GÖZLER, a.g.e., s.238-239. 
150 Tahir ERDEM “Yeni TCK ve Kabahatler Kanunu Sonrasında Vergi Cezalarında İçtima – III”, Diyalog Dergisi, Sayı: 

223, Kasım 2006,  s. 88-101. 
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KK’nın geçerli ve etkili olduğunu kabul etmek gerekir151. Bu kapsamda, KK’da düzenlenen 

ancak VUK’ta düzenlenmemiş olan kanûnilik ilkesi ve ayrıca zaman ve yer bakımından 

uygulama kuralları, VUK kapsamında düzenlenen vergi kabahatleri açısından da geçerlidir. 

KK’nın genel hükümlerinin, açık hüküm olmamasına rağmen, VUK’un ilgili düzenlemelerini 

zımnen ilga ettiğini varsaydığımızda, VUK’un tebligata ilişkin özel düzenlemeleri de dahil 

çok sayıda düzenlemesinin yürürlükten kalktığını kabul etmek gerekecektir ki, bu doğru bir 

yaklaşım olmayacaktır. Çünkü kanun koyucunun amacı, kabahatlerle ilgili olarak çok sayıda 

kanunda yer alan düzenlemelerle ilgili olarak hüküm bulunmadığı hâllerde uygulanacak genel 

hükümleri düzenlemektir. VUK’ta hüküm bulunan durumlarda bu hükümler uygulanacak, 

KK’nın genel hükümleri ise, ancak VUK’ta hüküm bulunmayan hâllerde 

uygulanabilecektir152. 

KK’nın kast veya taksir ile ilgili hükümlerine,  VUK’ta açık olarak yer verilmediği 

için KK’nın bu hükmü vergi kabahatleri açısından geçerli olacaktır153. KK’nın “Kabahatten 

Dolayı Sorumluluğun Esasları” başlıklı ikinci bölümündeki hükümlerden kabahatin ihmâlî 

davranışla işlenmesi doğrudan olmasa bile, VUK’ta yer almakta ve vergi kabahatleri 

açısından geçerli bulunmaktadır.  KK’nın hata, sorumluluk ve hukuka uygunluk nedenleri, 

kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler ile teşebbüs hakkındaki hükümleri VUK’ta yer alan 

vergi kabahatleri yönünden geçerli olacaktır. Ancak, VUK’ta özel bir düzenleme 

bulunmamakla birlikte, KK’da yer verilen iştirak düzenlemesinin vergi kabahatlerine 

uygulanması vergi cezalarının yapısı ile uyuşmamaktadır154. Hem KK’da, hem de VUK’ta 

aynı konuda hüküm bulunan haller mevcuttur. KK’da organ veya temsilcinin davranışından 

dolayı sorumluluk, içtima,  soruşturma zamanaşımı,  yerine getirme zamanaşımı ile idarî para 

cezası başlığı altında peşin ödeme indirimi düzenlenmiştir. VUK’un ceza hükümleri arasında 

da aynı konular farklı bir şekilde düzenlenmiştir. VUK’un 332. maddesinde küçüklerin ve 

kısıtlıların ceza muhatabı olmadığı haller,  333. maddesinde tüzel kişilerin sorumluluğu, 334. 

maddesinde damga vergisi ve damga resminde sorumluluk, 335. maddesinde tek fiil ile çeşitli 

suç işlenmesi, muhtelif vergi ziyaına sebebiyet verilmesi, 336. maddesinde muhtelif cezayı 

istilzam etmesi, 340. maddesinde suçlarda birleşme, 374. maddesinde ceza kesmede 

zamanaşımı ve 376. maddesinde vergi ziyaı, usûlsüzlük cezalarında indirim konuları 

düzenlenmiştir155. 

 

                                                           
151 ERDEM, a.g.e., s.414. 
152 F.İsmail Hakkı AYDOĞDU, Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası, Dokuz Eylül Üniversitesi,  SBE 

(Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi), İzmir 2009, s. 48. 
153 SAĞLAM, a.g.m., s.148-149. 
154 ERDEM, a.g.e., s.416. 
155 ERDEM, a.g.e., s.417. 
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1.1.4.5.3.4. Kabahatler Kanunu’nun Ek 1. Maddesinin Anlamı 

 

            KK’nın Ek 1. maddesinde “4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer 

alan vergi mahkemelerinin görevine ilişkin hükümleri saklıdır.” düzenlemesi yer almaktadır. 

Ancak VUK’ta vergi mahkemelerinin görevine ilişkin herhangi bir düzenleme yer 

almamaktadır. Vergi mahkemelerinin görevleri 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 

Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da 

düzenlenmiştir156. VUK’un 377. ve 378. maddelerinde yer alan hükümler ise dava açmaya 

yetkililer ve dava konusunu düzenlemektedir. Ek 1. maddenin gerekçesine göre “Vergi 

mahkemelerinin görevine giren hususlarla ilgili olarak vergi hukukunun kendisine özgü 

özellikleri dolayısıyla 213 sayılı Kanunda ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu 

hükümlerin vergi uyuşmazlıklarına ilişkin olarak muhafazasında fayda mülahaza edilerek, 

Kabahatler Kanununun usûle ilişkin hükümlerinin vergi cezaları açısından uygulanmaması 

yönünde bir istisna hükmüne yer verilmiştir.” 

5348 sayılı Kanunun genel gerekçesinde de ortaya çıkması muhtemel sorunların 

giderilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. Ek 1. madde ve gerekçesi açık ve net bir şekilde 

yazılmamış, KK’nın genel hükümlerinin VUK’un hükümlerini etkilediği gerekçesi ile böyle 

bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur157. Oysaki bu maddenin VUK’ta yer alan vergi 

kabahatleri, suçları ve cezalarının KK’dan etkilenmemesi açısından yazılması gerektiği için 

hatalıdır. Çünkü vergi mahkemelerinin görevine ilişkin VUK’ta herhangi bir düzenleme 

mevcut değildir. Yapılan bu düzenleme ile mükellef veya vergi sorumluları ile vergi idaresi 

arasındaki ihtilâfların çözümü görevinin vergi mahkemelerine ait olduğunun anlaşılması 

beklenmektedir. 

 

       1.2. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU KAVRAMI 

           1.2.1. Tanım 

 

 

Kaçakçılık sadece bir vergi suçunun adı değil, hukuk sistemi içerisinde düzenlenmiş 

ve toplum aleyhine diğer suçları da hatırlatan ve suçun ağırlığını belirtmek için kullanılan bir 

                                                           
156 2576 Sayılı Kanun, 20.01.1982 tarih ve 17580 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
157 Adnan GERÇEK, “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Yapılan Değişikliklerden Sonra Vergi Cezalarının 

Durumu”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 183, Mart 2008, s. 274-278. 
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kavramdır. Kaçakçılık, vergi hukukunda vergi suçları açısından önemli kavramlar arasında 

yer almaktadır158.  

Vergi kaçakçılığı(tax evasion) genel olarak, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini, 

vergi kanunlarına aykırı hareketleri ile kısmen veya tamamen yerine getirmemeleridir159.  Bir 

başka tanıma göre vergi kaçakçılığı “vergi konusu olması gereken bir faaliyet ya da kaynağın 

vergi dışı bırakılması nedeniyle ya da vergi kaçırmak saikiyle, vergi idaresinin bilgi alanı 

dışına çıkarılmasına yönelik tüm faaliyetler sonucu, ödenmesi gereken verginin 

ödenmemesidir160.” BAYRAKLI’ya göre vergi ziyaı şartı aranmaksızın, objektif olarak kasıtla 

işlenebileceği kanunda yazılı fiillerle, devletin vergi alanında koymuş olduğu kamu düzenini 

bozucu ve hukuk düzeninin kabul etmediği fiillere kaçakçılık suçu adı verilir161. KAŞIKÇI’ya 

göre vergi kaçakçılığı suçu; fâilin ceza mahkemeleri tarafından yargılanması neticesini 

doğuracak, kanûni tipe uygun (VUK’un 359. maddesinin yasaklayıcı normuna) kusurlu ve 

hukuka aykırı hareketidir162. EROL’a göre kaçakçılık suçu, vergi kaçırma eyleminin nitelikli 

olarak işlenmesidir ve bu açıdan kamu düzenini bozucu suç kapsamına girmektedir163. 

Kanun koyucu, kaçakçılık suçunu tanımlarken bu düzenlemelerin içeriğini oldukça 

geniş tutmuştur. 4369 Sayılı Kanun ile VUK’un 359. maddede kaçakçılık sayılan fiiller teker 

teker tanımlanmış, kaçakçılık suçu ve bu suç için öngörülen cezalar yeniden 

düzenlenmiştir.164 VUK’un 359. maddesinde düzenlenen suçlar, genel çerçevesi ile ceza 

hukukundaki sahtecilik suçlarının türleri olup,  özelde ise özel evrakta sahtekârlık suçuna 

yaklaşmaktadır. Bu maddede kaçakçılık suçları düzenlenmese bile, TCK’nın sahtecilik 

hükümlerine göre fâillerin cezalandırılabilirdi. Ancak bu maddede düzenlenen suçların 

münhasıran vergi kanunlarına göre tutulması gereken defter ve belgeler üzerinde işlenmesi ön 

şartı arandığı için, kanunda sayılan defter ve belgelerin aranması gerekmektedir. Bütün 

fiillerin aynı madde içerisinde düzenlenmiş olması, zincirleme suç veya seçimlik hareketli suç 

ayrımını zorlaştırmaktadır. Suç olarak öngörülen fiillerin aynı madde içerisinde toplanması, 

karışıklıklara yol açmış olup, maddenin kaleme alınmasındaki suçları ayırma yöntemi 

eleştiriye açıktır. Çünkü bu maddede suç olarak düzenlenen fiiller a, b, c bentleri altında ve a 

bendi 1 ve 2 alt bent olarak sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve bu sınıflandırma beraberinde 

yanlış anlamalara ve suç kabul edilen fiillerin karıştırılmasına neden olmuştur. 213 Sayılı 

                                                           
158 BAYRAKLI, a.g.e., s. 241. 
159Abdurrahman AKDOĞAN, Sadık KIRBAŞ, Saygın EYÜPGİLLER, Açıklamalı Maliye ve Vergi Sözlüğü, Ankara, Birlik 

Yayıncılık, 1986, s.181. 
160Saygın EYÜPGİLLER, Teoride ve Uygulamada Vergiden Kaçınma, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2003, s.28. 
161BAYRAKLI, a.g.e., s. 241. 
162Mahmut KAŞIKÇI, Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999, s. 99. 
163 Ahmet EROL, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2008, s.125. 
164 AKKAYA, a.g.m.,  s.34 vd. 
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VUK’un vergi suçlarını düzenleme yöntemi vergi suçları ile vergi kabahatlerinin ilkeler 

yönünden anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. VUK’un uygun bir şekilde düzenlenmemiş olması 

ve çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılması, özellikle vergi kaçakçılığına ilişkin fiilleri 

düzenleyen 359. maddeyi anlaşılır olmaktan uzaklaştırmıştır. YALTI’ya göre ortaya çıkan 

durum başarısız bir suç siyasetinden kaynaklanmaktadır165. Bunun nedeni, VUK’un 359. 

maddesinde çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılırken, sadece bu maddeyle ilgilenilirken diğer 

maddelerle bütünlüğün sağlanamamış olmasıdır. 

Kaçakçılık suçu,  VUK’daki eski hileli vergi suçu ile benzerlik taşımasına rağmen  

“vergi ziyaı” ve “kasden” kelimeleri 4369 Sayılı Kanun ile VUK’un 359. maddesinin 

değiştirilen yeni halinde yer almamıştır166. Kaçakçılık suçu, tarihsel gelişim açısından daha 

önce vergi ziyaının oluşması şartı arandığı için “zarar suçu” niteliğinde iken; bugün itibariyle 

vergi ziyaının oluşması şartı aranmadığı ve kanunda belirtilen fiillerin oluşması yeterli olduğu 

için “tehlike suçu”na dönüşmüştür.167 Bu suç, doktrinde tehlike suçları adı verilen suç grubu 

içerisinde yer almaktadır. Suçun toplumsal açıdan değer taşıyan bir hukuksal yararın ihlâli 

olarak kabul edilmesi durumunda; hukuksal yarar sadece zarar veren fiillerle değil, tehlikeye 

neden olan fiillerle de zarar göreceği için cezalandırılmak gerekecektir. VUK’un 359. 

maddesinde yapılan değişikliğin gerekçesinde “..Bu maddede 213 Sayılı VUK’un ‘hürriyeti 

bağlayıcı ceza ile cezalandırılacak suçlar ve cezaları’ başlıklı bölümünde sayılan fiillerin 

vergi kaybına yol açıp açmadığına bakılmaksızın, kesilecek vergi ziyaı cezası yanında kolayca 

adlî yargıya intikalini ve cezalandırılmalarını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır.” 

denilerek maddenin yürürlük tarihi olan 1.1.1999 tarihinden itibaren işlenen suçlarda vergi 

ziyaının aranmayacağı hususu ifade edilmiştir. Bu açıdan yapılan tartışmalar 

değerlendirildiğinde kaçakçılık suçu, topluma karşı işlenmiş, mali sistemin, belge düzeninin 

ve mali otoritenin zayıflatılmasına hatta çökertilmesine yönelik kamu düzenini bozucu bir suç 

olarak tespit edilmiştir168. Kaçakçılık suçu yeni düzenlenme şekli ile, tamamen ceza hukuku 

anlamında kabul edilmiş bir suç tipi olup, caydırıcılığı temin etmek amacıyla hürriyeti 

bağlayıcı ceza ile cezalandırılması öngörülmüştür169.  

                                                           
165 Billur YALTI, “Vergi Kaçakçılığı Suçunu Avrupa Topluluğu Bütçesi Aleyhine Kaçakçılık Suçu ile Okumak: Adil ve 

Orantılı bir Ceza Sistemi Yaratmak Mümkün müdür?”, Vergi  Sorunları Dergisi,  Sayı 169, Ekim 2002, s.51. 
166 Nihal SABAN, Vergi Hukuku (Genel Kısım), Der Yayınları, İstanbul 2006, s.249. 
167 Billur YALTI, “İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Sistemi Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması”,  Vergi Sorunları Dergisi, 

Sayı 233, Şubat 2008, s.106, Billur YALTI, “Vergi Kaçakçılığı Suçunu Avrupa Topluluğu Bütçesi Aleyhine Kaçakçılık Suçu 

ile Okumak: Adil ve Orantılı bir Ceza Sistemi Yaratmak Mümkün müdür?”, Vergi  Sorunları Dergisi,  Sayı 169, Ekim 2002, 

s.51. 
168 Nuri OK, Ahmet GÜNDEL, Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Vergi Kaçakçılığı  Suçları,   Seçkin Yayınları, 

Ankara, 2002, s. 315. 
169 BAYRAKLI, a.g.e., s. 241. 
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   1.2.2. Vergi Kaçakçılığı Suçunun Tarihsel Gelişimi 

Türk vergi sisteminde 1949 yılında yapılan vergi reformu ile daha önce çok dağınık 

bir şekilde düzenlenmiş olan Vergi Usul Hukukuna ait yasal hükümler, 5432 Sayılı kanun ile 

tek bir metin halinde ve modern esaslara uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve vergi suç ve 

cezaları ile ilgili yeni yasal düzenlemeler yapılmıştır170. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında 

yürürlükte olan vergi yasalarında her vergi kanunu, verginin ne şekilde alınacağını, vergisel 

uyuşmazlıkların nasıl çözüleceğini, suç, yaptırım ve cezalarının neler olacağını ayrı ayrı 

belirlemekte olup bu haliyle vergi hukuku çok dağınık bir görünüm oluşturmaktaydı171. 

5432 Sayılı VUK, dağınık ceza hükümlerinin büyük bir kısmını bir araya toplamayı 

büyük ölçüde sağlamış,  daha sonraki yıllarda 18.07.1951 tarih ve 5815 Sayılı vergi suçlarını 

ağırlaştıran ve hileli vergi suçunu getiren Kanun, 8.7.1953 tarih ve 6094 Sayılı Kanun’la 

değiştirilmiştir172.  

            1.2.2.1. 5432, 5815 ve 6094 Sayılı Kanunlar İle Getirilen Düzenlemeler 

 

Vergi suç ve cezaları 5432 Sayılı VUK’un dördüncü kitabında, üç ayrı kısımda 

incelenmiş ve kısımlar da bölümlere ayrılarak,  belli bir yasal sistematik içerisinde ele 

alınmaya çalışılmıştır. 5432 Sayılı Kanuna göre vergi suçları ağırlıklarına göre, “Kaçakçılık, 

Kusur ve Usûlsüzlük” şeklinde birkaç gruba ayrılmış, vergi cezaları ise bunlara uygun şekilde 

derecelendirilmiştir. Herhangi bir sebeple yanlış beyanda bulunan kimselere “Pişmanlık 

müessesesi”  ile yaptıkları hataları süresinde düzeltme imkânı sağlanarak, cezaî yaptırımla 

karşılaşmama taahhüdü verilmiştir173. 

5432 Sayılı Kanun’un 326. maddesinde “kaçakçılık suçuna iştirak”, 327. maddesinde 

"teşvik" ve 328. maddesinde ise "yardım" kenar başlığı altında, kaçakçılık suçunu ve cezasını 

düzenleyen maddenin arkasından, Vergi Cezaları hakkında ilk defa iştirak ile ilgili 

düzenlemeler yapılmıştır174. 

5432 Sayılı Kanun ile vergi sistemimize ilk defa getirilen kavramlardan biri “hileli 

vergi suçu” kavramıdır. “Hileli vergi suçu” olarak düzenlenen ceza mahkemelerinde 

yargılanmayı gerektiren fiiller hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza uygulamasına yer 

verilmemiştir. Bu kanunun 324. maddesine göre  “Mükellefin veya sorumlunun vergiyi 

kaçırma kasdıyla…vergi ziyaına sebebiyet vermesi…” kaçakçılık olarak tanımlanmış, suçun 

                                                           
170 Erdoğan ÖNER, Vergi Açısından Türk Kamu Hukuku, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını No:1982/238, Ankara 

1983, s.184, Türk Vergi Kanunları Gerekçesi, C.3, TC. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü, 1988, s.3. 
171 Akif  ERGİNAY, Vergi Hukuku, İlkeler, Tekniği, Türk Vergi Sistemi, 14.Bası, Savaş Yayınları, Ankara 1990, s.93. 
172 Şerafettin AKSOY, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,5.Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 1999, s.70-71. 
173 AKSOY, a.g.e., s.71. 
174 AKSOY, a.g.e., s.71. 
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maddi unsurunu oluşturan fiiller sekiz bent halinde sayılmıştır. Bu düzenlemeye göre 

kaçakçılık olarak sayılan bu fiillere kast aranmaksızın vergi idaresinin ceza tatbik edebilmesi 

ile ilgili yasal bir hüküm mevcut değildir. 5432 Sayılı Kanun’un vergi kaçakçılığı ile 

mücadelede yetersiz kalması, vergi idaresi ve vergi mükellefleri yönünden istismara açık 

olması kısa sürede fark edilmiş, vergi kaçakçılığı ile ilgili hükümler üç yılda üç defa 

değişikliğe uğramıştır175. Bu değişikliklerden ilki 24.08.1954 tarihinde yürürlüğe giren 5815 

Sayılı Kanun ile yapılmıştır. Bu yasa ile vergi suç ve cezaları ile ilgili yeni bir sistem 

kurulmuş, sadece vergi kaçakçılığı suçu değil, ceza hükümlerinin çoğunluğu da 

değiştirilmiştir. 5815 Sayılı Kanun’un gerekçesinde iyi niyetli mükellefleri de gayrı-meşru bir 

rekabet karşısında suça sevk ve icbar edeceğini, aynı zamanda sadece hazinenin değil, 

fertlerin ve vergi düzeninin korunması için bu fiilleri işleyenleri etkin şekilde cezalandırmak 

gerektiği belirtilmiştir176. 5432 Sayılı Kanun ile düzenlenen yaptırım olan para cezasının ve 

üç kat ceza uygulamasının vergi kaçakçılığı ile mücadele etmede etkinliğini çok çabuk 

yitirdiği gerçeğinden yola çıkarak, para cezasının yanında ayrıca hürriyeti bağlayıcı ceza 

uygulaması da getirilmiştir. Bu kanunla, henüz vergi kaybı doğmadan ve vergilendirme 

dönemi sona ermeden (vergilendirme dönemi içerisinde) mükellef veya sorumluların vergi 

kaçırmaya yönelik eylemlerinin saptanması durumunda, bu fiiller hileli vergi suçuna teşebbüs 

olarak kabul edilip hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılmasına ilişkin yasal düzenlemeler 

ilk kez yapılmıştır177. Kast aranmaksızın kaçakçılık sayılan haller vergi mevzuatımızda ilk kez 

5815 Sayılı Kanun ile düzenlenmiştir.  Bu düzenleme ile kanun koyucu dürüst ve iyi niyetli 

vergi mükelleflerinin haklarını korumayı amaçlamış, vergi ziyaı niteliğindeki her eylemin 

kaçakçılık olarak düzenlenmiş ağır cezaî yaptırımlar ile cezalandırılmasını önlemek istemiştir. 

Ancak 5432 Sayılı Yasa’nın 324. maddesinde “beyannamede eksik veya hakikate aykırı 

bildirimde bulunulması” durumunun da kast aranmaksızın kaçakçılık olarak kabul edilmesi 

çeşitli eleştirilere yol açmış ve yeni yasal değişikler yapılmasına neden olmuştur178.  

1953 Yılında 6094 Sayılı Kanun ile kast aranmaksızın kaçakçılık sayılan hallerin 

sınırlandırılması ve eksik bildirimde bulunulması gibi soyut kavramlar yerine, bir 

vergilendirme dönemi içerisinde belli orandaki vergi matrahının gizlenmesi durumu 

kaçakçılık olarak kabul edilerek somut bir tanıma yer verilmiştir179. 

 

 

                                                           
175 YÜCEL, Tatbikatta Vergi Cezaları, İnkılap Kitabevi,  Türkiye Ticaret Matbaası, İstanbul, 1955, s.185. 
176 KOCAHANOĞLU, a.g.e., s.162-163. 
177 HIZLI, a.g.e.,  s.14. 
178 YÜCEL, a.g.e., s.186-187. 
179 ERGİNAY, Vergi Hukuku, İlkeler, Tekniği, Türk Vergi Sistemi, s.93. 
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            1.2.2.2. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Getirilen Düzenlemeler 

 

 

213 Sayılı Kanun ile180 kaçakçılık suçu, “Mükellef veya sorumlu tarafından kasden 

vergi ziyaına sebebiyet verilmesi” olarak tanımlamakta olup, suçun oluşması kast ve vergi 

ziyaı unsurlarının birlikte ortaya çıkmasına bağlanmaktaydı. Kanunda sayılan hallerin 

oluşması durumunda karine olarak kastın varlığı kabul edilmiş, aksini ispat külfeti mükellef 

veya sorumlulara yükletilmiş idi. 

30.12.1980 Tarihinde yürürlüğe giren 2365 Sayılı Kanun değişikliği yapılana kadar, 

hileli vergi suçu varlığını korumuş ve bu kanun ile vergi suçları kaçakçılık, ağır kusur, kusur 

ve usûlsüzlük şeklinde dört grupta düzenlenmiştir181. Hileli vergi suçu olarak adlandırılan 

fiiller kaçakçılık olarak tanımlanmıştır. Bu düzenlemeden evvel hileli vergi suçu, kaçakçılık, 

kusur, usûlsüzlük şeklinde düzenlenmişti. Ceza yargılamasını gerektiren hileli vergi suçu 213 

Sayılı Kanun’da ayrı düzenlenmişti. Ancak 2365 Sayılı Kanun değişikliğinden sonra vergi 

                                                           
180 213 Sayılı Kanun 10 Ocak 1961 Tarih ve 10703 – 10705 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
181 2365 sayılı Kanun kaçakçılık suçunu ve suçun cezasını düzenleyen 344.  ve 359. maddeleri aşağıdaki şekilde 

düzenlemiştir: “Kaçakçılığın tarifi; Madde 344 – Kaçakçılık, mükellef veya sorumlu tarafından aşağıdaki hallerden birisiyle 

vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir. 

1. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterlere kaydı gereken hususları, vergi matrahının azalmasını tevlit 

edecek tarzda tamamen veya kısmen diğer defter veya kâğıtlara kaydetmek; 

2. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmek veya bunları bilerek kullanmak; 

3. Vesikaları tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan vesika ve suretler tanzim etmek veya tahrif edilmiş vesikalarla asıllarına 

uygun olmayarak tanzim edilmiş vesika ve suretleri bilerek kullanmak; 

4. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defter kayıtlarını tahrif etmek veya bu defterlerde mevhum adlara hesap 

açmak veyahut her türlü hesap ve muhasebe hileleri yapmak; 

5. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterlerin sahifelerini yok ederek yerlerine başka yapraklar koymak veya 

hiç yaprak koymamak; 

6. Vergi kanunlarına göre tutulması ve muhafazası mecburi olan defter veya vesikaları yok etmek veya gizlemek 

(mevcudiyetleri) noterlik tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde vergi incelemesine yetkili kimselere inceleme 

sırasında defter ve vesikaların ibraz edilmemesi gizleme demektir.); 

7. Beyan esasına dayanan mükellefiyetlerde beyanname verme süresi ve ek süre geçtiği halde, ticari, zirai veya mesleki 

kazanç sahiplerinin kazançları ile ilgili faaliyetlerinin vergi Dairesi’nin ıttılaı dışında bırakılması; 

8. Beyan üzerinden alınan vergilerle ilgili olup, yıllık olarak verilmesi gereken beyannamelerde (münferit ve özel 

beyannameler dâhil) toplam 15.000.000(45.000.000) diğer beyannamelerde toplamı 3.000.000 (9.000.000)liradan az 

olmamak üzere beyannamede yazılı vergi matrahının %10 'unu geçen bir miktarın noksan bildirilmesi. (Beyanname dışında 

ayrıca bir tetkike ihtiyaç göstermeksizin beyannamede yazılı bilgilere dayanılarak vergi dairesince tespiti mümkün olan 

noksan bildirmeler bu hükümden hariçtir.) 

30 uncu maddede yazılı sebeplerle re'sen takdir olunan ve yukarda yazılı hadleri aşan matrah veya matrah farkları da 

noksan beyan hükmündedir. Anılan maddenin 1 ve 2'nci bentlerinde yazılı sebeplerle yapılan re ‘sen takdirlerde bu hükmün 

uygulanması için takdir edilen matrahın yıllık beyannamelerde 15.000.000(45.000.000) diğerlerinde 3.000.000 (9.000.000) 

lirayı geçmesi yeterlidir. 

Yıllık olarak verilmesi gereken beyannameler de (münferit ve özel beyannameler dâhil) 2.500.000 (7.500.000) 

beyannamelerde 500.000 (1.500.000) lirayı geçen verginin haksız yere iadesine sebebiyet verilmesi veya bu miktarlarda 

vergi mahsupları veya indirimler nedeniyle ödenmesi gereken verginin noksan hesaplanması; Vergi matrahının para birimi 

dışındaki, diğer birimlere göre tespiti halinde mezkûr hadlerin tayininde bu Kanunun değerleme hükümlerine göre bulunacak 

tutarlar esas alınır. 

9. Yukarıdaki haller dışında kasten vergi ziyaına sebep olunması. Bu maddenin - 7 numaralı bentlerinde belirtilen hallerde, 8 

numaralı bentte yer alan had ve miktarlar aranmaz.” 

“Madde 359.fıkra 1: 344 üncü maddenin 1 – 6'ncı bentlerinde yazılı fiilleri işleyenler hakkında 345 inci maddede yazılı vergi 

cezalarından ayrı olarak 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile bu kadar müddet ticaret sanat ve meslek icrasından 

mahrumiyete hükmolunur. (Ek:3/12/1988 – 3505/8 md.) Ancak, hapis cezasının paraya çevrilmesine hükmolunması halinde, 

para cezası tutarının hesabında, hapis cezasının her bir günü için sanayi sektörü için belirlenen, yürürlükteki asgari ücretin 

bir aylık tutarının yarısı esas alınır.” 
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kaçakçılığı suçu adı altında ele alınan ve birleştirilen 344. maddenin ilk 6 bendi, 213 Sayılı 

Kanun’un hileli vergi suçunu düzenleyen 357. maddesinin hemen hemen aynı şekilde 

aktarılması ile ortaya çıkmıştır. Bu kanun ile daha önce yalnızca 213 Sayılı Kanun’un 357. 

maddesinin 7.bendinde yer alan “noksan bildirim veya işe başlandığının bildirilmemesi” 

hileli vergi suçu sayıldığı halde, yasa değişikliğinden sonra bu fiiller hapis cezasını gerektiren 

fiil olmaktan çıkarılmışlardır182.  

4008 Sayılı Kanun183 ile 213 Sayılı VUK’un 344. maddesinin başlığı daha evvel 

“kaçakçılığın tarifi” iken “kaçakçılık suçunun tarifi” şeklinde değiştirilmiştir184. Maddenin 

birinci fıkrasında kaçakçılık suçu “mükellef veya sorumlu tarafından kasten vergi ziyaına 

sebebiyet verilmesidir” şeklinde tanımlanırken, aynı fıkra ile kastın varlığını ispat külfetinin, 

iddia eden tarafa ait olduğu belirtilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında ise, altı bent halinde 

sayılan hâllerde kastın varlığı kabul edilmiştir. Ayrıca, anılan Kanunun 359. maddesinde 

yapılan değişiklikle, 344. maddenin 1-6 numaralı bentlerinde yazılı fiiller nedeniyle 

kaçakçılık suçunun işlenmesi durumunda ziya uğratılan verginin üç katı tutarındaki vergi 

cezasına ilave olarak altı aydan üç yıla kadar hapis cezası da hüküm altına alınmıştır. 

Maddede yer alan idârî aykırılıklar, kaçakçılık kapsamından çıkarıldığı için sadece ceza 

hukuku anlamında suç oluşturan fiiller kalmıştır. Ancak kaçakçılık suçunu oluşturan fiiller 

maddede sayılan fiillerle sınırlı olmayıp, 4008 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklik ile “vergi 

kanunlarına göre tutulması ve muhafazası mecburi olan defterleri tutmamak” fiili de suç 

olarak sayılmıştır. Ancak bu düzenleme, uygulanma imkânı bulmadan 4108 Sayılı Kanunla 

“Vergi kanunlarına göre tutulması zorunlu olan defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri, 

vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde bu defterler yerine tamamen veya 

kısmen başka defter ve kâğıtlara kaydetmek veya diğer kayıt ortamlarında izlemek”şeklinde 

değiştirilerek yürürlükten kaldırılmıştır. 4008 Sayılı Kanun’la cezanın alt sınırı üç aydan altı 

                                                           
182 HIZLI, a.g.e., s.17. 
1834008 sayılı Kanun 06.07.1994 tarih ve 21982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
1844008 Sayılı Kanun İle değiştirilen VUK’un 344. maddesi: “Kaçakçılık Suçunun Tarifi Madde 344: Kaçakçılık suçu, 

mükellef veya sorumlu tarafından kasten vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir. Kastın varlığının ispat külfeti iddia edene 

aittir. 

Aşağıda yazılı hallerden herhangi biri ile vergi ziyaına sebep olunması halinde kastın varlığı kabul edilir. 

1. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterleri tutmamak, bu defterlere kaydı gereken hususları kaydetmemek, 

vergi matrahının azalmasını tevlit edecek tarzda tamamen veya kısmen başka defter ve kâğıtlara kaydetmek veya diğer kayıt 

ortamlarında izlemek. 

2. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmek veya bunları bilerek kullanmak. 

3. Vesikaları tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan vesika ve suretler tanzim etmek veya tahrif edilmiş vesikalarla asıllarına 

uygun olmayarak tanzim edilmiş vesika ve suretleri bilerek kullanmak. 

4. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defter kayıtlarını tahrif etmek veya bu defterlerde mevhum adlara hesap 

açmak veyahut her türlü hesap ve muhasebe hileleri yapmak. 

5. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterlerin sahifelerini yok ederek yerlerine başka yapraklar koymak veya 

hiç yaprak koymamak. 

6. Vergi kanunlarına göre tutulması ve muhafazası mecburi olan defter veya vesikaları yok etmek veya gizlemek 

(mevcudiyetleri noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde vergi incelemesine yetkili kimselere inceleme 

sırasında defter ve vesikaların ibraz edilmemesi gizleme demektir.)” 
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aya çıkarılmış üst sınırda herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Daha sonra 4108 Sayılı 

Kanun’la 359. maddede değişiklik yapılarak fiiller için uygulanacak hapis cezasında 

değişikliğe gidilmiştir185. 

4369 Sayılı Kanun186 ile vergi kaçakçılığı suçlarında yapılan en önemli değişiklik, 

suçun oluşumu için vergi ziyaının şart olmaktan çıkarılması olmuştur. Ancak defterlere kaydı 

gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen 

veya kısmen başka defter, belge veya kayıt ortamlarına kaydetmek fiilinin suç oluşturabilmesi 

için başka defter, belge ve diğer kayıt ortamlarında kaydedilen hesap ve işlemlerin vergi 

matrahının azalması sonucunu doğurması gerekmektedir. Matrah azalmasının aynı zamanda 

vergi ziyaına neden olması aranmaz. Bu durumda özellikle matrah azalmasına rağmen 

indirilecek KDV’nin yüksekliği nedeniyle ödenecek KDV’nin çıkmadığı hâllerde, vergi ziyaı 

olmasa bile matrah azaldığı için suç oluşacaktır187. 

4369 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerle, idârî nitelikteki kaçakçılık, ağır kusur 

ve kusur cezaları kaldırılmış, vergi ziyaına neden olunması hallerinde uygulanacak idârî ceza, 

vergi ziyaı cezası olarak tanımlanmıştır. Vergi ziyaına kaçakçılık olarak tanımlanan fiillerin 

neden olması durumunda vergi ziyaı cezası üç kat uygulanacaktır. Daha önce 344. maddede 

kaçakçılık suçu olarak düzenlenen fiiller 4369 Sayılı Kanunla 359. maddede kaçakçılık 

suçları şeklinde düzenlenmiştir188. Maddede kaçakçılık ile ilgili bir tarif yer almamış, 

                                                           
185VUK’un 4108 sayılı Kanun ile değişen 359. maddesi hükmü aşağıdaki gibidir: 

“Madde 359–  Kaçakçılık Suçunda Hapis Cezası 

Bu Kanunun 344 üncü maddesinin; 

1. 1, 4, 5 ve 6 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur. Hükmolunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesi halinde, para cezası tutarının hesabında, hapis cezasının 

her bir günü için sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen yürürlükteki asgari ücretin bir aylık 

brüt tutarının yarısı esas alınır ve hükmolunan bu para cezası ertelenemez. 

2. 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası 

hükmolunur. 

Bu maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde belirtilen fiilleri tekrar işleyenler hakkında verilecek cezalar bir kat artırılır. 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması, 345 inci maddede yazılı vergi cezalarının 

ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.” 
1864369 Sayılı Kanun 29/7/1998 tarih ve 23417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
187Mehmet Ali ÖZYER, Açıklama ve Örneklerle VUK Uygulaması, 4. Baskı, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 

Ankara, 2008, s. 914. 
188 4369 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu kaçakçılık suçlarının tanımlandığı 359. madde aşağıdaki gibidir: 

“Kaçakçılık Suçları ve Cezaları 

Madde 359 - a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan; 

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan 

kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak 

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

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler (Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu 

halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi gizleme demektir.) veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar (Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, 

gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe 

aykırı şekilde yansıtan belgedir.), Hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezası hükmolunur. (Bu bentte yer alan "...hüküm 

tarihinde..." ibaresi, 22.10.2000 gün ve 24198 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 7.6.1999 gün 

1999/10 esas ve 1999/22 karar Sayılı Kararıyla iptal edilmiştir.) Hükmolunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde, 

hapis cezasının her bir günü için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için ( Anayasa Mahkemesince 

iptal edilen ifade ) yürürlükte bulunan asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yarısı esas alınır ve hükmolunan bu para cezası 

ertelenemez. 
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kaçakçılık suçlarını oluşturan fiiller iki bent şeklinde birlikte düzenlenmiş ve suçlar için 

öngörülen cezalar da aynı maddede sayılmıştır. Maddenin (b) bendinde sayılan fiiller (a) 

bendinde sayılan fiillerden daha ağır kabul edildiği için, bu fiiller için ağır hapis cezası 

yaptırımı düzenlenmiştir. 

 

23.01.2008 Tarihli 5728 Sayılı Kanun ile VUK’un Dördüncü Kitabının İkinci 

Kısmının Üçüncü Bölüm başlığı “Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ile Cezalandırılacak Suçlar ve 

Cezalar” iken “Suçlar ve Cezaları”; “vergi ziyaı suçu ve cezası” olan 344. madde başlığı 

“vergi ziyaı cezası” olarak değiştirilmiş ve 344. maddenin birinci ikinci fıkraları 

birleştirilmiştir. “İştirak” başlıklı 360. madde “cezadan indirim” başlığı ile birlikte yeniden 

düzenlenmiştir. 5728 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler, temel ceza kanunlarına uyum 

amacıyla yapılan değişiklikleri kapsadığından, VUK’un 359. maddesinde de değişiklikler 

yapılmıştır. Bu kanun ile vergi kaçakçılığı suçunu oluşturan fiiller daha evvel iki bent halinde 

düzenlenmişken, maddenin yeni halinde üç bent halinde düzenlenmiştir. Belgeleri bakanlık ile 

anlaşması olmadığı halde basmak veya bu belgeleri bilerek kullanmak fiili maddenin (c) 

bendine alınmıştır. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeleri kullanma fiillerinden 

farklı olarak (c) bendinde düzenlenen belgeleri Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basmak 

veya kullanmak fiili için “bilerek” ifadesi kullanılmıştır. Ayrıca düzenlemenin önceki halinde 

yer alan “belgeleri sahte olarak basmak” fiiline yer verilmediği için bu fiiller (b) bendi 

kapsamındaki hüküm uygulanacaktır. Maddenin önceki halinde (a) bendinde sayılan fiiller 

için belirlenen hapis cezasını paraya çevirmede kullanılacak ölçüye ait düzenleme 

kaldırılarak, paraya çevirme işlemi için TCK’nın genel hükümlerinin uygulanacağı kabul 

edilmiştir. Ayrıca (a) bendinde yer alan fiiller için öngörülen cezanın alt sınırı altı aydan bir 

yıla; (b) bendinde yer alan fiiller için öngörülen cezanın alt sınırı on sekiz aydan üç yıla 

çıkarılmıştır. 5904 sayılı Kanun189 ile yapılan değişiklikle (a) bendinde sayılan fiiller için 

hapis cezasının para cezasına çevrilmesini engellemek amacıyla bir yıl olan alt sınır 

03.07.2009 tarihinden itibaren 18 aya çıkarılmıştır. Daha önce (b) bendindeyken (c) bendinde 

                                                                                                                                                                                     
b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;  

1) Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak 

koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen  sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri 

kullananlar (Sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir.), 

2) Belgeleri Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basanlar ile sahte olarak basanlar veya bu  

belgeleri kullananlar, 

Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında 

bu madde hükmü uygulanmaz. 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü maddede 

yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.” 

 
189 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
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ayrıca düzenlenen fiiller için cezanın alt sınırı on sekiz aydan iki yıla çıkarılmıştır. Gizleme, 

sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge terimleri için yapılan tanımlamalar parantez 

içinden çıkartılarak ayrı bir paragrafta düzenlenmiştir.  

 

 1.2.3. Kaçakçılık Suçunun Unsurları 

 

1.2.3.1. Kanûni Unsur 

 

 

Kaçakçılık suçlarını oluşturan bir hareketin öncelikle VUK’un 359. maddesinde yer 

alan kanûni tanıma uygun olması gerekmektedir. Ceza hukukunda suçun varlığı, o suçlar ilgili 

kanunda açık bir şekilde gösterilmiş kanûni tipin varlığına bağlıdır. Vergi hukukunda da aynı 

ilke geçerlidir190.  

Vergi kaçakçılığı suçu VUK’un 359. maddesinde suç oluşturan fiillerin ağırlığına göre 

iki grup halinde düzenlenmiştir. Kaçakçılık suçu, kanunda iki grup halinde düzenlenen 

fiillerle işlenebildiği için, bağlı hareketli suçlara örnek oluşturmaktadır. Bu fiillerin dışında 

başka bir fiille kaçakçılık suçunun işlenmesi mümkün değildir191. Söz konusu maddede en son 

değişiklik 5904 sayılı Kanun ile yapılmış olup,  “Kaçakçılık suçları ve cezaları” başlığını 

taşıyan madde aşağıdaki şekildedir192: 

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

bulunan; 

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya 

kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı 

gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen 

veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, 

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,  

Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik 

kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili 

kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme 

olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya 

durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belgedir. 

                                                           
190 Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2012, s.362. 
191 BAYRAKLI, a.g.e., 243 
192 www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 ( 14.11.2013) 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028
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b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti 

bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka 

yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini 

tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde 

bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. 

c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin 

basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek 

kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara 

bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 

üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.” 

VUK’un 359. maddesindeki düzenlemeden anlaşılacağı gibi vergi kaçakçılığı suçu; 

vergi yasalarının hükümlerine aykırı hareket eden fâilin (yükümlü, sorumlu ya da üçüncü 

şahısların) ceza mahkemeleri tarafından yargılanması neticesini doğuracak, VUK’un 359. 

maddesinde düzenlenen kanûni tiplerden birine uygun, hukuka aykırı ve kusurlu hareketi ile 

oluşan fiil ya da fiiller ile işlenen suçtur193.  

Çalışmanın bu bölümünde sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri194 dışındaki 

diğer fiiller ile işlenen kaçakçılık suçu incelenecektir. 

 

1.2.3.2. Maddi Unsur 

 

Bir suçun oluşması için, fâilin bir davranışının bulunması ( hareket), bu davranışın dış 

dünyada bir değişiklik meydana getirmiş olması (sonuç), yapılan bu davranış ile meydana 

gelen değişiklik arasında nedensellik (illiyet) bağının bulunması gerekmektedir195. Bütün bu 

unsurlar suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                           
193 KAŞIKÇI, a.g.e., s.99. 
194 Çalışmanın üçüncü bölümünde incelenecektir. 
195YİĞİT, a.g.e., s.43. 
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1.2.3.2.1.Hareket  

 

Vergi Kaçakçılığı Suçunun hareket unsurunu; VUK’un 359. maddesinin (a), (b) ve (c) 

fıkralarında belirtilen fiiller oluşturur. Bu fiillerden herhangi birinin işlenmesi halinde 

kaçakçılık suçu oluşacağı için, suç seçimlik hareketli bir suçtur. Bu suçun hareket unsurunu 

VUK’un 359. maddesinde üç bent halinde sayılan fiiller oluşturur. Bu fiiller şunlardır: 

- Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak, 

- Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap 

açmak, 

- Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu 

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

ortamlarına kaydetmek, 

- Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek, 

- Defter, kayıt ve belgeleri gizlemek, 

- Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek, 

- Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak, 

- Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek, defter sahifelerini yok ederek yerine başka 

yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak, 

- Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek, 

- Asıl veya suretleri tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmiş belgeleri 

kullanmak, 

- Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde belge basmak, 

- Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmayanların bastıkları belgeleri bilerek kullanmak. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde  “Kanûni Defterler ve Kayıt Düzeni, Belgeler ve 

Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü” başlıkları altında ayrıntılı açıklamalar yapılacak olup, bu 

bölümde konu suçun maddi unsurunu oluşturan hareketler açısından incelenecektir. Aynı 

şekilde çalışmanın konusu olan sahte belge düzenleme ve kullanma hareketleri ile işlenen 

kaçakçılık suçu üçüncü bölümde ayrıntılı incelenecek olup, bu başlık altında suçu oluşturan 

diğer hareketler, suçun hareket unsuru açısından incelenecektir. 

Vergi kaçakçılığı suçları defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçu dışında icraî 

hareketlerle işlenmektedir. VUK’ta düzenlenen vergi kaçakçılığı suçları yapılan yasal 

düzenlemeler ile genellikle seçimlik hareketli suç olarak kabul edilmiştir196. Kanunun 

belirttiği hareketlerden herhangi birinin yapılması halinde suçun oluşacağı hükmünü 

                                                           
196 YİĞİT, a.g.e., s. 121. 
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koymuşsa o suç seçimlik hareketli suçtur197. VUK’un 359. maddesinde düzenlenen suç 

tiplerinden bazılarının işlenmesi açısından birden fazla hareket kabul edilmiştir. Kanunda 

sayılan bu hareketlerden herhangi birinin yapılması durumunda suç işlenmiş kabul edilecektir. 

OKTAR’a göre;  VUK’un 359. maddesinde üç grup halinde sayılan hareketlerden herhangi 

birinin yapılması ile kaçakçılık suçu oluşacağı için, bu maddede yer alan kaçakçılık suçları 

seçimlik hareketli suçlardır198. Seçimlik hareketli suçlarda, kanunda sayılan suç tipinde birden 

fazla seçimlik hareket kabul edilmiş olup, suçun oluşabilmesi için bu hareketlerden birinin 

gerçekleşmesi yeterlidir. Fâil birden fazla hareketi yapması durumunda içtima kuralları 

uygulanmayıp fâile tek ceza verilmektedir. Ancak seçimlik hareketlerden birinin veya birden 

fazlasının yapılması durumunda yargıcın ceza üst sınırına yakın bir ceza vermesi durumu 

ortaya çıkacaktır199. KAŞIKÇI’ya göre; VUK’un 359. maddesinde düzenlenen suç tiplerinin 

çoğu aynı zamanda serbest hareketli suçlardır. VUK’un 359. maddesinin (a-2) bendinde yer 

alan hareket ile suçun oluşabilmesi için “tahrif ve gizleme” anlamına gelen hareketlerin ne 

şekilde yapıldığının önemi olmadığı gibi, aynı şekilde VUK 359. maddesinin (b-1) 

bendindeki suçun oluşması için de “defter veya belgeleri yok etme” fiili de belirli bir şekle 

bağlanmadığından zikredilen madde kapsamındaki fiiller, hareketin gerçekleşme şekli  

açısından serbest hareketli suçlar kapsamına girmektedir.200 

VUK’un 359. maddesinde sayılan hareketlerin bir kısmında vergi ziyaı neticesi 

aranmamışken, bir kısmında kanun koyucu sadece hareketi tanımlamıştır. Vergi ziyaı 

sonucu doğmamış olsa bile eylemin yapılmış olması suçun maddi unsurunun oluşması için 

yeterlidir. VUK’un 359. maddesinde “...defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri 

yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap 

açanlar…” ifadesinde sonuca yer verilmemiş sadece hareket tanımlanmıştır. Neticesi 

harekete bitişik olan bu fiillerde hareketin tamamlanması ile suç işlenmektedir. Aynı 

maddede “...defterlere kaydı gereken hesap işlemleri ve vergi matrahının azalması 

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

ortamlarına kaydedenler…” ifadesi ile kanun koyucu nedensellik bağı tesis ederek vergi 

matrahının azalması sonucunu şart koşmaktadır.  Yine aynı maddeye göre sahte veya 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma, tahrifat, defter, kayıt ve 

belgeleri gizleme, muhasebe hilesi yapma, çift defter kullanma gibi hareketlerde ise kanun 

koyucu vergi ziyaı sonucunu aramamaktadır. Tehlikenin varlığı suçun işlenmesi için 

yeterlidir. 

                                                           
197 İÇEL-EVİK, a.g.e., .s.60. 
198 OKTAR, a.g.e., s.362. 
199 ŞENYÜZ, a.g.e., s.450. 
200 KAŞIKÇI, a.g.e.,, s. 194-195. 



 

49 
 

Kaçakçılık suçlarını oluşturan fiiller anılan maddede üç fıkrada ayrı ayrı tasnif 

edilerek sayılmıştır. ŞENYÜZ’e göre kaçakçılık suçunun oluşması yönünden kanunun 

yasakladığı sonuca ancak sayılan hareketlerle yol açılacağından, bu suçlar bağlı hareketli suç 

kategorisinde yer alır. Suçun kanûni tanımında hangi tür hareketlerle icra edilebileceği 

belirtiliyorsa, bağlı hareketli suçlardan söz edilebilir201. Kaçakçılık suçunun hareketleri 

kanunda belirtilmiş olduğu için, sayılan hareketler dışında bu suçun işlenmesi mümkün 

değildir202. Hareketin sayısına göre bir sınıflandırma yapılır ise, vergi kaçakçılığı suçlarından 

“defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek” hareketlerinin seçimlik hareketli 

suçlara örnek oluşturabileceği görüşündedir. Gerçekleşebilmesi için birden fazla hareketin 

kabul edildiği suçlar seçimlik hareketli suçlardır. Bu hareketlerden birisinin yapılması halinde 

suç işlenmiş kabul edilecek olup, hareketlerin hepsinin yapılmasına gerek yoktur203.  

Birinci grup fiillerden ilki muhasebe ve hesap hilesi yapmaktır. Defter ve kayıtlarda 

hesap ve muhasebe hileleri yapılması hareketi, 4369 sayılı Kanunla, VUK’un 344. 

maddesinin 4. bendinden çıkarılmış, 359. maddenin (a-1) numaralı alt bendinde 

düzenlenmiştir. Daha evvelki düzenlemede suçun oluşumu için vergi ziyaı şartı aranmakta 

iken,  4369 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 1.1.1999 tarihinden itibaren işlenen suçlarda 

vergi ziyaı unsur olmaktan çıkarılmış olup, sonucu harekete bitişik suçlardandır. Suç fiili 

olarak kabul edilen hesap ve muhasebe hileleri çok sayıda ve çok çeşitli yöntemlerle 

yapılabildiği için Vergi Usul Kanunu’nda hesap ve muhasebe hileleri tek tek 

sayılmamıştır204. OKTAR’a göre, hesap ve muhasebe hilelerinin çok sayıda olabilmesi 

nedeniyle kanunda sayılmamış olması gerekçesiyle kanûni tipe yer verilmemiş olması suç ve 

cezanın kanûniliği ve kıyas yasağı ilkeleri açısından açıklanması zor bir durum ortaya 

çıkarmaktadır. Çünkü kanunda yer alan soyut tip, keyfi suç ihdasına neden olabilecektir205.  

 

                                                           
201 ŞENYÜZ, a.g.e., s. 456. 
202 ŞENYÜZ, a.g.e.,  s. 389. 
203 ŞENYÜZ, a.g.e.,  s. 389-390. 
204 VUK’un 175. maddesine göre; mükellefler bu kısımda yazılı maksat ve esaslara uymak şartıyla, defterlerini ve 

muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usûl ve tarzda tanzim etmekte serbesttirler. 3762 sayılı Kanunun 

1. maddesiyle VUK’un 175. maddesine eklenen ve 8.9.1994 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Ancak, Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı, muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usûl ve esasları tespit 

etmeye, bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibarıyla uygulatmaya ve buna ilişkin diğer usûl ve esasları belirlemeye 

yetkilidir. Ticaret Kanunu’nun ticari defterler hakkında hükümleri mahfuzdur” hükmü ile mükelleflerin muhasebe usûlünü 

seçme hakkı ile ilgili sınırlama getirilmiştir. Maliye Bakanlığı bu madde ile kendisine verilen yetkiyi kullandığı, 26.12.1992 

Tarih ve 21447 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde 

muhasebe düzenlemesinde uyulacak kavramlar sayıldıktan sonra, hesapların kullanılış şekilleri açıklanmıştır. 8.9.1994 

tarihinden itibaren zikredilen maddenin kenar başlığındaki, “muhasebe usûlünü seçmede serbestlik”ten bahsedilemeyecektir. 

Bu durumda hesap ve muhasebe ilkelerine başvurma imkânlarının, mükellef açısından belli ölçülerden engellendiği 

düşünülse bile, hata ve hilelerin tümüyle ortadan kalkacağını kabul etmek mümkün olmayacaktır.(OKTAR, a.g.e., s.395-

396.) 
205 OKTAR, a.g.m., s. 75-93. 
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Kanunda hesap ve muhasebe hilesi tanımlanmamıştır. YİĞİT’e göre, muhasebe ve 

hesap hilesi kayıt düzeninin vergi hukuku ve muhasebe hukuku kurallarına aykırı olacak 

şekilde kasıtlı olarak değiştirilmesidir206. KIZILOT’a göre, vergi matrahının azaltılması 

amacıyla, gerçek ilişki, işlem ve hesapların, defter kayıtları ve belgeler üzerinde yapılan 

kasıtlı hareketler ile gizlenmesidir207. ŞENYÜZ ise muhasebe ve hesap hilesi kavramlarını 

çok genel hatlarıyla ayrı ayrı tanımlamıştır. Bu tanımlamalara göre muhasebe hilesi, 

mükellefin defter sistemi üzerinden takip ettiği ekonomik iş ve işlemlerin vergisel 

sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir olmasına engel olacak şekilde kayıt sisteminin Muhasebe 

Sistemi Uygulama Tebliği’nde gösterilen esaslara ve genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine aykırı kullanılmasıdır. Hesap hilesi ise, deftere yapılan kayıtların hesap işleyişleri 

ve muhasebe kurallarına aykırı olması sonucunu doğuracak biçimde çeşitli yolsuzlukları 

gizlemek, bu işlemlerin hesap ve defter kayıtlarında anlaşılmasını zorlaştıran veya 

engelleyen hareketler olarak tanımlanmaktadır.208 DONAY’a göre, bu suç tanımsız bir suç 

olmaktan ziyade torba suç niteliğinde veya aynı maddenin içerisinde daha sonra gelen suç 

tiplerinin genel düzenlemesidir209. Hesap ve muhasebe hileleri ile ilgili olarak tanım ve 

hangi fiillerin bu kapsamda değerlendirileceği kanunda açık ve net olarak düzenlenmesi suç 

ve cezaların kanûniliği ilkesi açısından önem taşımaktadır210. 

Muhasebe ve hesap hilesi olarak kabul edilen; kasden alacağı borç borcu alacak olarak 

gösterme, sayfadan sayfaya veya yevmiye defterinden defter-i kebire kasden yanlış 

aktarmalar yapma, çeşitli matematiksel işlemler yapma, bilerek yanlış hesaba kaydetme, 

bazı rakamların yerlerini değiştirme fazla veya eksik sıfırlar koyma, mükerrer kayıt yapma, 

unutulmuş izlenimi vererek bazı işlemleri kayıt dışında tutma, değerleme, amortisman ve 

yeniden değerleme konularında kasden hatalı uygulamalar yapma, teşebbüsün durumunu 

olduğundan daha kötü veya daha iyi göstermek için bilanço maskelemesi uygulanması gibi 

                                                           
206 YİĞİT, a.g.e., s. 122. 
207 KIZILOT-KIZILOT, a.g.e., s.536. 
208 ŞENYÜZ a.g.e., s. 411. 
209 DONAY, a.g.e., s.109. 
210 Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesine göre kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. Bu 

hüküm Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan “Kanunsuz suç ve ceza olmaz’’ ilkesine dayanmaktadır. Şekli kanunîlik ilkesi 

olarak isimlendirilen bu ilke nedeniyle, kanunun açık olarak suç kabul etmediği bir fiil nedeniyle kimseye ceza verilemez. 

Cezalandırılacak fiilin kanunda açık olarak suç sayılmış olması gerekmektedir. Suç fiilinin tanımına ilişkin hükmün yorum 

yoluyla genişletilmesi veya suç fiilinin içeriğinin yorum yoluyla doldurulması mümkün değildir. Kanunun açıklığı ilkesine 

göre, cezalandırılacak suç fiili kanunda açık ve net olarak tanımlanmalı ve somut olaylara uygulanabilir olmalıdır. Hesap ve 

muhasebe hileleri ile ilgili olarak tanım ve hangi fiillerin bu kapsamda değerlendirileceğin kanunda açık ve net olarak 

belirtilmesi gerekmektedir. Hesap ve muhasebe hilelerinin çeşitli olabilmeleri, kanunda sayılmamış olmaların haklı gerekçesi 

olarak gösterilmeye çalışılsa da maddede bu konuda bir kanunî tipe yer verilmemiş olması, suç ve cezanın kanunîliği ve kıyas 

yasağı ilkeleri açısından açıklanmasını güçleştirmektedir. Hesap ve muhasebe hileleri ile, vergi kaçakçılığı ile mükellefin 

vergiye karşı hukuk düzeni içindeki bir tepkisi olan vergiden kaçınma arasındaki sınırın nasıl belirleneceği ve mükellefin 

vergi planlaması tekniklerini kullanarak vergi yükünü azaltmasının hesap ve muhasebe hilesi sayılıp sayılmayacağı hususları  

ayrı sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır.(OKTAR, a.g.m., s. 75-93.) 
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hareketlerin yapılmasıyla suç gerçekleşmiş olacaktır211. Bu suç tipinde de vergi ziyaı bir 

unsur değildir.212 

Birinci bentte sayılan ikinci hareket gerçek olmayan veya kayda konu işlemler ile ilgili 

bulunmayan kişiler adına hesap açmaktır. 4369 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile suç, 

359. maddenin a bendinin 1 numaralı alt bendine alınmış ve suçun kapsamı genişletilmiştir. 

Doktrinde bu fiil "hesap ve muhasebe hileleri" fiilinin kapsamına girdiği için yapılan bu 

düzenlemenin gereksiz olduğunu ileri süren görüş ortaya çıkmıştır.213 Suç tipindeki hareket 

gerçekte olmayan kişiler adına hesap açma ve gerçekte var olmakla birlikte alacak ve borç 

ilişkisine taraf olmayan kişiler adına hesap açma hareketleri ile iki şekilde ortaya 

çıkmaktadır.214  Gerçekte olmayan bir kişiyi mevcut veya yaşıyor gibi gösterip uydurma 

isimler ile veya gerçekte var olan ama işlemlerle hiç bağı olmayan kişiler adına hesap 

açılarak bazı durumların gizlenmesi hedeflenmektedir215. Bu hareketlerin icrası ile 

ekonomik bir faaliyet olmasına karşın, karşı taraf hakkında gerçeğe aykırı davranışta 

bulunulmakta veya aslında var olmayan kimseler alacaklı ve borçlu gösterilmektir216. Ticari 

ilişkisi olmayan bir şahsı, işletmeden alacaklı veya borçlu göstermek, çalışmayan bir kişiyi 

çalışmış ve ücret almış gibi göstermek, stokta bulunmayan bir mal gerçekte olmayan bir 

kişiye satılmış gibi kayıt yapmak, bu tür hareketlerdendir217. Burada belirtilmesi gereken 

önemli bir husus, gerçek olmayan kişiler adına hesap ve kayıtlar oluşturulması hareketi 

belgeye dayalı hareketlerdir. Bu belgelerin kullanılması sahte belgenin kullanılması 

hareketini de oluşturabilecek niteliktedir.218 Bu nedenle bu tür kayıtların herhangi bir 

belgeye dayalı olmaksızın yapılmaları halinde, gerçek olmayan veya kayda konu işlemle 

ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açma hareketini oluşturacaklarının kabul etmek 

gerekmektedir.219 Çünkü sahte belge düzenlenmesi ve kullanılması durumunda verilecek 

hürriyeti bağlayıcı ceza, gerçekte var olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi olmayan 

kişiler adına hesap açılması durumuna göre daha fazladır220. 

Birinci bentte sayılan diğer bir hareket de çift defter tutmakdır. Suçun maddi unsurunu 

VUK hükümlerine göre tutulması ve muhafazası zorunlu olan defterlere kaydedilmesi 

                                                           
211 OKTAR, a.g.m., s. 81. 
212 OKTAR, a.g.e., s. 363. 
213 Yılmaz HIZLI, Türk Vergi Hukukunda Kaçakçılık Suçu, Kazancı Hukuk Yayınları, Ankara, 1984, s. 126. 
214 ŞENYÜZ a.g.e., s. 460. 
215 KIZILOT-ŞENYÜZ-TAŞ-DÖNMEZ, a.g.e., s.241. 
216 BAYRAKLI, a.g.e., s. 244. 
217 Nuri OK, Ahmet GÜNDEL, Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Vergi Kaçakçılığı Suçları, Seçkin Yayınları, 

Ankara, 2002, s. 340. 
218 ŞENYÜZ a.g.e., s. 414. 
219 CANDAN, a.g.e., s.69. 
220 Sahte belge düzenlenmesi ve kullanılması hareketleri ile işlenen suçlarda verilecek hürriyeti bağlayıcı ceza üç yıldan beş 

yıla kadar hapis cezası iken, gerçekte var olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi olmayan kişiler adına hesap açılması 

hareketleri ile işlenen suçlarda hapis cezası onsekiz aydan üç yıla kadardır. 
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gereken hesap ve işlemlerin vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde diğer 

defter, belge ve diğer kayıt ortamlarına kaydedilmesi oluşturmaktadır.221 Diğer kayıt 

ortamlarından maksat; mükellefin hesap ve işlemlerini kaydedebileceği bilgisayar, CD, hard 

disk, bellek, disket, ajanda, işletmeye münhasır defter gibi kaynaklardır222. Kanun koyucu 

her türlü kayıt ortamı ibaresi ile bu kaynakları tek tek saymak yerine benzeri durumları da 

içerecek şekilde düzenleme yapmıştır223. Deftere kaydı gereken bir işlem nedeniyle suçun 

oluşabilmesi vergi mükellefinin defter tutma yükümlülüğü olmasına bağlıdır.224 Defter 

tutma yükümlülüğü, gerçek usûlde vergilendirilen mükellefler için söz konusu olup, noter 

tasdik kayıtları ve benzeri suretlerle varlığı kanıtlanabilen defterler mevcut değil ise suç 

oluşmayacaktır.225 Zorunlu defterlere kaydı gereken hususlar, hiçbir yere kaydedilmemiş ise,  

"diğer defter, belge ya da kayıt ortamlarına kaydetmek"  şartı gerçekleşmemiş olacağı için 

çift defter tutma hareket unsuru ile suç oluşmayacaktır226.   

4369 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, vergi kaçakçılığı suç ve cezası 359. 

maddede düzenlendiği ayrıca vergi ziyaının tüm kaçakçılık fiilleri için gerçekleşmesi şartına 

yer verilmediği halde, aynı maddenin (a) fıkrasının birinci bendinde“...defterlere kaydı 

gereken hesap işlemleri ve vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen 

veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler…” ifadesi ile 

kanun koyucu nedensellik bağı tesis ederek vergi matrahının azalması sonucunu şart 

koşmaktadır. Suçun oluşması için hesap ve işlemlerin kanûni defterler dışındaki diğer defter, 

belge ya da kayıt ortamlarına kaydetmek şartı tek başına yeterli olmayıp, ayrıca kayıtların 

vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak özellikte olması gerekecektir. Özellikle 

devreden KDV’nin olduğu dönemlerde, vergi ziyaı ortaya çıkmasa bile, vergi matrahının 

azalması sonucunun doğmuş olması yeterlidir227. Vergi matrahının azaltılması giderlerin 

fazla gösterilmesi, gelirin düşük gösterilmesi yöntemleri olabilir, vergi matrahının azalması 

sonucunu doğuracak şekilde diğer defterlere geçirilmesi, asıl yazılması gereken tutarın eksik 

yazılması sonucunu doğurmaktadır228. Ancak aynı hesap ve işlemlerin hem kanûni 

defterlere, hem de özel nitelikli belgelere geçirilmesi fiili vergi matrahının azalması 

                                                           
221 YİĞİT, a.g.e., s. 124., ŞENYÜZ a.g.e., s. 461. 
222 VUK’un 256. maddesine göre diğer kayıt ortamları; mikrofilm, mikro fiş, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki 

kayıtlar şeklinde kabul edilmiştir. 
223 BAYRAKLI, a.g.e., s. 244. 
224 Defter tutma ve muhafaza etme mecburiyetinin olmadığı durumlarda suç işlenmiş olmaz. Örneğin bir tacirin veya serbest 

meslek erbabının ev ihtiyaçlarını karşılamak için mutfak, elektrik, doğalgaz vb. giderleri için ayrı bir defter tutmuş olması çift 

defter tutmak olarak kabul edilemez. Çünkü bu masraflar tacirin veya serbest meslek erbabının işletmesi ile ilgisi olmadığı 

için, yasal defterlere kayıt mecburiyeti olan giderlerden değildir, tam aksine işletmeyle ilgili giderlerin işletmeye aitmiş gibi 

kaydedilmesi suçu oluşturan farklı bir hareket unsurudur. (ŞENYÜZ ,a.g.e., s. 461). 
225 YİĞİT, a.g.e., s. 125. 
226 YİĞİT, a.g.e., s. 126. 
227 ŞENYÜZ a.g.e. , s. 416. 
228 BAYRAKLI, a.g.e., s. 245. 
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sonucunu doğurmaz ise suç oluşturmamaktadır229. Yabancı işletmelerin kendi dillerinde 

tuttukları kayıtlar, müsvedde olarak kullanılan defterler, vergi matrahı ile ilgisi olmayan özel 

defterlerdeki kayıtlar açısından da suçun oluştuğunu kabul etmek mümkün 

bulunmamaktadır230.  

VUK’un 359. maddesinin a fıkrasının ikinci bendinde yer alan hareket, defter, kayıt ve 

belgeleri tahrif etmek veya gizlemektir231. Vergi ziyaı doğmaksızın belgenin tahrif edilmiş 

veya gizlenmiş olması vergi kaçakçılığı suçunun oluşumu için yeterlidir232. Hükmün 

içeriğinde yer alan “veya” ifadesi suçun seçimlik hareketli bir suç olduğunu göstermektedir. 

Tahrif etme; defter, kayıt ve belgelerde yer alan, esasen gerçeği ifade eden yazı veya 

rakamların üzerinde ilave veya eksilme şeklinde oynamalar yapılarak değiştirilmesi ile 

gerçeğe aykırı durumların meydana getirilmesidir233. Defter, kayıt ve belgelerde tahrifat 

yapmak fiili, belge düzenine ilişkin suçlardan olup, iradi olarak vergi ödememek veya eksik 

ödemek için işlendiğinden vergi kaçakçılığı suçu kapsamında düzenlenmiştir234. Ceza 

hukuku yönünden serbest hareketli suçlardan olan bu suç, icraî hareket ile işlenebilir, ihmâlî 

hareketler ile işlenemez235. Tahrif etme hareketi ile işlenen suçun maddi unsuru; maddi 

varlıklarına ilişilmemek şartıyla defter, kayıt ve belgelere işlenmiş olan ve gerçeği yansıtan 

yazı ve rakamların çeşitli yöntemler ile değiştirilmesidir. Gerçek durumu ifade eden yazı ve 

rakamlar mekanik veya kimyasal araçlar kullanılarak çeşitli yöntem ve araçlar ile kazınıp, 

silinerek yerlerine gerçeği yansıtmayan yazı ve rakamlar yazılır. Bazı durumlarda 

kullanılabilen tahrifat şekli yazılara özellikle rakam eklemeleri yapmak ve eksiltmektir. Bu 

şekilde, rakamlar az gösterilerek gelir gizlenebileceği gibi, fazla gösterilecekte giderler 

yüksek gösterilerek, vergi matrahının yanlış hesaplanmasına sebebiyet verilebilir236. 

Tahrifatın yapılış şekli önemli olmayıp, gerçeğe aykırı bir düzenleme yapılmış olması 

yeterlidir237. Tahrifat, VUK’a göre tutulması zorunlu olan defterler, defterlere geçirilmek 

zorunda bulunan kayıtlar veya her işletmenin faaliyet alanına göre bulundurmak ile yükümlü 

olduğu belgeler üzerinde yapılmış olmalıdır238. Tahrifatın aldatma yeteneğine sahip olup 

olmamasının suçun oluşumu açısından bir önemi olmayıp, kabaca yapılan bir tahrifat da 

                                                           
229 YİĞİT, a.g.e., s. 126. 
230 YİĞİT, a.g.e., s. 127. 
2314369 Sayılı Kanundan önce VUK 344. madde 4. fıkrasında “vesikalar tahrif etmek” ve 344. madde 5. fıkrasında “vergi 

kanunlarına göre tutulması mecburi olan defter kayıtlarını tahrif etmek” fiilleri ayrı ayrı düzenlenmiştir. 4369 Sayılı Kanun 

ile VUK 359. maddenin (a) fıkrası 2. bendinde “defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler” şeklinde tek suç şeklinde 

düzenlenmiştir. 
232 OKTAR, a.g.e.,  s.365. 
233 KIZILOT-ŞENYÜZ-TAŞ-DÖNMEZ, a.g.e., s.242. 
234PARLAR-DEMİREL, a.g.e., s. 37-38. 
235 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 332. 
236 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 330. 
237 YİĞİT, a.g.e., s. 127. 
238 YİĞİT, a.g.e., s. 128. 
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suçu oluşturabilecektir239.Tahrifatın, belgenin aslı veya suretinde yapılmasının bir önemi 

yoktur. Asıl ve suret belgenin her ikisi açısından tahrifat fiili işlenmiş olur240. Tahrifatın 

vergilendirme ile ilgili belge üzerinde yapılmış olması ve matrahının azalmasına neden 

olması gerekir. Vergi ziyaının gerçekleşip gerçekleşmediği değil, fâilin kastının matrahın 

azalması amacına yönelik olup olmadığının tespit edilmesi gerekir241. Tahrifat nedeniyle 

mükellefin cezalandırılması için, değiştirilmiş defter, kayıt ve belgeler nedeniyle vergi ziyaı 

doğması şart olmadığı gibi; sayılan defter ve belgelerin bizzat veya üçüncü kişiler tarafından 

kullanılması da şart değildir.242 Defterde mevcut yanlış bir kaydın düzeltilmesi sırasında 

silinerek gerçeğe uygun hale getirilmesi, kaçakçılık suçu değil, usûlsüzlük suçudur243. 

VUK’un 359. maddesinin a fıkrasının ikinci bendinde yer alan hareket, defter, kayıt ve 

belgeleri gizleme, varlığı noter onay kayıtları veya diğer yollar ile sabit olduğu halde, 

inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere244 defter ve kayıtların ibraz 

edilmemesidir245. Defter ve kayıtların gizlenmiş olması için, öncelikle söz konusu defterlerin 

mevcut olması gereklidir. Vergi incelemesi sürecinde yetkililer tarafından ibrazı istenen 

defter kayıt ve belgelerin noter tarafından tasdikli kayıtları olmalıdır. Suçun maddi unsuru, 

vergi incelemesi amacıyla istenen defter, kayıt ve belgelerin belirlenen süre içinde 

yetkililere ibraz edilmemesidir. Defter ve belgeleri gizlemek yoluyla kaçakçılık suçunun 

gerçekleşmesi için; (1) Defter, kayıt ve belgelerin noter tasdiki veya diğer şekillerde 

varlığının tespit edilmesi, (2) İbraz isteminin vergi incelemesi amacıyla ve incelemeye 

yetkili elemanları tarafından VUK’un kabul ettiği şekle uygun olarak yapılmış olması, (3) 

Usûlüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen istenen defter ve belgelerin VUK’un 13. 

maddesinde belirtilen mücbir sebeplere veya kastı kaldıran diğer nedenlere dayanmadan 

vergi incelemesine yetkililere ibraz edilmemiş olması gerekmektedir246. Defter ve belgelerin 

mevcut olmadığını, kaybolduğunu idârî süreler geçtiği halde muhasebeci ya da başka yerde 

                                                           
239 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 331. 
240 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 16.5.2001-4444/5014 Sayılı Kararı. www.yargitay.gov.tr 12.10.2013 
241 YİĞİT, a.g.e., s. 128. 
242BAYRAKLI, a.g.e., s. 245. 
243Defterlerde yapılacak yanlışlıkların düzeltilmesinde uygulanacak usûl, VUK’un “mükellefin ödevleri” başlıklı ikinci 

kitabının, “defter tutma” başlığını taşıyan ikinci kısmının dokuzuncu bölümünde “kayıt nizamı” başlığı altında 

düzenlenmiştir. VUK’un 217. maddesinde; yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlıkların, ancak muhasebe kurallarına 

göre değiştirilebileceği, diğer defter ve kayıtlarda yapılacak yanlışlıkların ise, yanlış kaydın okunacak şekilde çizilmesi, üst 

veya yan tarafına veyahutta ilgili bulunduğu hesaba doğrusunun yazılması suretiyle düzeltilebileceği kabul edilmiş, defterlere 

geçirilen bir kaydın kazınması, çizilmesi ve silinmesi yöntemleri ile okunmaz hale getirilmesinin yasak olduğu hüküm altına 

alınmıştır. 
244VUK’un 135. maddesinde vergi incelemesine yetkililer  Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal 

memuru veya vergi dairesi müdürleri olarak sayılmış, ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür 

kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini sahip olduğu kabul edilmiştir. 
245 KAŞIKÇI, a.g.e., s. 280 
246 ŞENYÜZ, a.g.e., s. 419-420. 

http://www.yargitay.gov.tr/
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olduğunu beyan etmek; defter ve belgeleri ibraz etmeme hallerinin örneklerindendir247. 

Gizleme hareketinin oluşması için, defter, kayıt ve belgelerin noter kayıtları veya sair 

suretlerle sabit olması koşulu aranmıştır. Kanunen tutulması zorunlu olmayan defterler ve 

kayıtlar, düzenlenmeyen belgeler, suça konu olmazlar. Şâyet kanunen tutulması zorunlu olan 

defter ve belgeler notere onaylattırılmamış ise gizleme fiili oluşmayacaktır. Noter tasdik 

kayıtları; işletmelerin kanûni defterlerini, kayıtları ve belgelerini belirli sürelerde tasdik 

ettirmeleri zorunluluğu nedeniyle, noter tarafından yapılan tasdikler ve bu tasdikin 

yapıldığını belgeleyen noter tarafından tutulan kayıtlardır. Sair suretler; defter, belge ve 

kayıtların varlığını ispatlamaya yarayacak mahkeme ilanı, tutanakları, vergi dairesi kayıtları 

gibi belgelerdir248. Suçun oluşumu için bütün defterlerin ve belgelerin ibraz edilmemesine 

gerek yoktur. İbrazı gereken defter ve belgelerden sadece birinin ibraz edilmemesi suçun 

gerçekleşmesi için yeterlidir249. Ancak gizleme suçu işlendikten sonra aynı döneme ait 

defter ve belgelerin yeniden ibrazının istenmesi durumunda gizleme yeni bir suç 

oluşturmaz250. Vergi incelemesinden önce herhangi bir sebeple veya vergi incelemesi 

olmadan bilgi edinmek amacı ile defter ve belgelerin istenmesi kaçakçılık suçunu 

oluşturmayacaktır251. VUK’un 139/2. maddesinde düzenlenen “haklı bir mazeret 

gösterenlere, defter ve vesikalarını daireye getirmesi için münasip bir mühlet verilir.” 

hükmüne göre istisnai şartların oluşması durumunda, mükellefe defter ve belgelerini ibraz 

etmesi için, VUK’un 14/2. maddesine göre252 15 günden az olmamak üzere ilave bir süreyi 

tebliği yapacak olan idare tespit eder ve ilgili mükellefe tebliğ eder. VUK’un 14/2. 

maddesinde düzenlenen sürenin verilmemesi halinde suç meydana gelmez. İdare tarafından 

belirlenen ve tebliğ edilen sürenin sona ermesini takip eden gün suçun oluştuğu, suçun 

işlendiği tarihtir253. Vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından gönderilen defter ve 

belgelerin incelenmek üzere ibraz edilmesi talebini içeren yazı, VUK’un 93 ile 109. 

maddeleri arasında düzenlenen özel usûl ve esaslara göre tebliğ edilecektir. Usûlüne uygun 

tebligat yapılmamış ise veya usûlüne uygun tebligat yapılmış ancak yasal defter ve 

                                                           
247 Defter ve belgelerin Vergi Usul Kanunu’nda sayılan mücbir sebeplerden dolayı ibraz edilmemiş olması durumunda; 

kesilen cezaların kalkmasıyla birlikte, ceza mahkemelerince hükmolunacak cezalardan olan kaçakçılık cezalarını 

kaldıracağına ilişkin bir hüküm VUK’ta bulunmamaktadır. VUK’un 373. maddesinde, “bu kanunda yazılı mücbir 

sebeplerden herhangi birinin meydana geldiği belirlenir ve ispat edilirse, vergi cezasının kesilmez’’ denilmek suretiyle 

mücbir sebeplerin sadece idâri- mali nitelikli cezalardan vergi ziyaı ve usûlsüzlük cezalarını kaldıracağı belirtilmiştir. 

Düzenlemenin kaçakçılık cezalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi bu şüpheyi ortadan kaldıracaktır.  
248 ŞENYÜZ a.g.e., s. 419. 
249 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 163. 
250 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 31.01.2001-6201/569 Sayılı Kararı. (www.yargitay.gov.tr 14.10.2013) 
251 CANDAN, a.g.e., s.76-78. 
252 VUK’un 14. maddesi:  “Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir. Kanunda açıkça yazılı olmayan 

hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder.” 
253 YİĞİT, a.g.e., s. 124. 

http://www.yargitay.gov.tr/
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belgelerin VUK’ta belirtilen saklama süresi dolmuş ise,  ibraz edilmese bile suç oluşmaz254. 

Defter veya belgelerinin kaybolduğunu iddia eden mükellef, VUK’un 13. maddesinde 

sayılan mücbir sebeplerle veya kastı kaldıran sebeplerle kaybolduğunu ispatlamalıdır. Defter 

ve belgelerin mükellefin iradesi dışında kaybolduğunun kanıtlanamaması durumunda suç 

bütün unsurları ile oluşur255. Suç teorisi açısından gizleme fiili şeklî suçtur ve tehlike 

suçudur. Bu suça teşebbüs mümkün değildir. İhmâlî hareketle işlenebildiği için teselsüle 

konu olmaz256.  

VUK’un 359. maddenin (b) fıkrasının (a) bendinde defter, kayıt ve belgelerin yok 

edilmesi hareketi de suçun maddi unsurlarından biri olarak sayılmaktadır. Bu düzenlemede 

kanun koyucu yok etme fiilinin tanımına yer vermeyerek, yok etme veya ortadan kaldırma 

neticesine yol açacak her türlü eylemin bu suça neden olabileceğini kabul etmiştir257. 

Seçimlik olan bu hareketlerden birini gerçekleştirmek suçun ortaya çıkmasına sebep olur. 

Fıkranın devamında yer alan defter sayfalarını yok ederek yerine başka yapraklar koymak 

veya hiç koymamak fiillerinde suçun maddi unsuru fıkrada yazılan eylemlerden birinin 

gerçekleşmesiyle oluşur258. Yok etme fiili ile defter ve belgelerin yakma, silme, tamamen 

karalama, imha etme, yırtıp parçaladıktan sonra tekrar ulaşılamayacak şekilde çöpe atma 

gibi hareketlerden biri veya bir kaçının gerçekleştirilmesi suretiyle maddi varlığına son 

verilerek bilgiyi elde etmek engellenmektedir259. Kayıtların yok edilmesi ise, bilgisayar 

ortamındaki hesapların silinmesi, bilgisayar ortamındaki bilgilere ulaşılamayacak şekilde 

zarar verilmesidir. Sayfaların yerine başka yapraklar konulmuş olması maddi unsurun 

oluşması yönünden önemli değildir260. Defter veya belgenin mürekkep dökülerek 

okunamayacak hale getirilmesi de maddi unsurun oluşması yönünden önemli olmamakla 

beraber,  ERMAN’a göre tamamen okunamayacak hale getirilmesinde defter, kayıt ya da 

belgenin maddeten mevcut olup, incelemeye bu şekilde de olsa ibraz edilmiş olduğundan, 

tahrif fiili işlenmiş olup, yok etmeden söz etmek mümkün bulunmamaktadır261. Yok 

edilmeye konu defterlerin vergi kanunları tarafından düzenlenmesi, saklanması ve ibraz 

zorunluluğu bulunan defter, belge ve kayıtlardan olması ve mükellefin de defter tutma ve 

düzenleme yükümlülüğü olan kişilerden olması gerekir262. Yok etme fiilinin gerçekleşmesi 

                                                           
254 Tebligat; VUK’un 253. maddesindeki defter ve belgelerin muhafazası için süre içerisinde diğer bir deyişle; defter ve 

vesikaların ait olduğu yılı takip eden takvim yılından başlayan beş yıllık süre içinde yapılmalıdır. Muhafaza süresinin 

bitiminden sonra yapılan tebligata uymamak suç oluşturmaz. 
255 YİĞİT, a.g.e., s. 138. 
256 YİĞİT, a.g.e., s. 138. 
257 KAŞIKÇI,a.g.e., s.287-288. 
258 ŞENYÜZ a.g.e., s.480 
259 KIZILOT-SENYÜZ-TAS-DÖNMEZ, a.g.e., s.242. 
260 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 347. 
261 ERMAN, a.g.e., s. 60. 
262 KAŞIKÇI, a.g.e., s.288. 



 

57 
 

için belge ve defterlerin kısmen yok edilmiş olması yeterlidir. Esas itibarıyla icraî 

hareketlerle işlenebilen yok etme fiili, istisnai olarak bazı durumlarda ihmâlî hareketlerle de 

işlenebilir. Serbest hareketli bir suçtur263. VUK’ta öngörülen 5 yıllık muhafaza süresi sona 

erdikten sonra defter, belge ve kayıtların yok edilmesi halinde bu suç oluşmayacaktır264. 

Suça teşebbüs mümkün olduğu gibi, müteselsilen de işlenebilir265.  

Defter sayfalarını yok ederek yerine başka yaprak koymak veya hiç yaprak koymamak 

fiilini VUK’un 359. Maddesinin (b) fıkrasında ayrı bir suç fiili olarak düzenlemiştir. Suçun 

oluşması için tutulması zorunlu defterlerden birinin sayfalarını koparmak yeterlidir. Yok 

edilen sayfaların yerine yenisinin konulması veya konulmaması suç sayılma vasfında bir 

değişiklik yaratmaz. Bu suç tipiyle ilgili önemli bir husus da koparılan sayfaların defterlerle 

birlikte ibraz edilmesi halinde suçun işlenmemiş kabul edileceğidir. Koparılan sayfalar, 

defterlerle birlikte ibraz edildiği halde, sayfaların yalnızca defterden koparılması suç 

sayılmaz. Yok edilen sayfa yerine sonra aynı bilgiyi içeren yeni bir sayfanın konulması 

halinde de fâil fiilinden gönüllü olarak vazgeçmiş sayılacağı için, fâile ceza verilmez266. Bu 

fiil ile suç, defter tutma mecburiyetinde olmayanlar tarafından işlenemeyeceği gibi, yasal 

olarak zorunlu olmayan defter, kayıt veya belgelerin yok edilmesi durumunda da işlenmiş 

olmayacaktır267 . 

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak fiili 

daha önce VUK’un 344/2. maddesinde sahte belge düzenleme ve kullanma fiiliyle birlikte 

düzenlenmişken, 4369 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle VUK’un 359/a-2. maddesinde 

düzenlenmiştir268. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme suçunun maddi unsuru; 

“fâilin mükellef sıfatına sahip olması, belgenin yasal olarak edinilmesi ve gerçek bir işlem 

veya durumun varlığı ve bunların bir araya gelmesi sonucunda düzenlenen belgede, işlem 

veya durumun mahiyet ve miktar itibariyle gerçeğe aykırı olarak yansıtılması”dır269.  

VUK’un 359. maddesinin a-2 bendinde yanıltıcı belge “gerçek bir muamele veya duruma 

dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet ve miktar itibariyle gerçeğe aykırı 

şekilde yansıtan belge” şeklinde tanımlanmıştır270. Bu tanıma göre, kimlik bilgilerinin, 

adres, vergi kimlik numaralarının veya miktar ve fiyat gibi bilgilerin yanıltıcı olması halinde 

                                                           
263 Yok edilme fiili ispat edilmediği müddetçe gizleme suçunun varlığından söz edilir. Defterlerin kaybolma veya yok olma 

iddiasının ispatı gerekir. Defter ve belgelerin elde olmayan nedenlerle yok olması halinde Ticaret Mahkemesinden alınacak 

zayi belgesiyle tespiti gereklidir. (ŞENYÜZ, a.g.e., s. 482.) 
264 BAYRAKLI, a.g.e., s. 247. 
265 Necmi YÜCEL, Tatbikatta Vergi Cezaları, İstanbul, 1985, s. 290. 
266 YİĞİT, a.g.e., s. 144 
267HIZLI, a.g.e., s. 128.  
268 PARLAR-DEMİREL, a.g.e.,  s.314. 
269 OK-GÜNDEL,a.g.e., s.315. 

270 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun 14. maddesi ile yapılan değişiklikle ilk kez “yanıltıcı belge” tanımı kanunda yer 

almıştır. 
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muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ile ilgili suçlar ortaya çıkmaktadır271. Yanıltıcı belge 

düzenleme fiili, belgenin düzenlenmesi sırasında işlenmiş olmalıdır. Şâyet belgenin 

düzenlenmesinden sonra belgenin içeriğine yönelik yapılmış olan bir müdahale yanıltıcı 

belge düzenleme fiilini değil, tahrifat fiilini oluşturmaktadır272.  

Belgenin yanıltıcı olması onun üretilme yöntemiyle ilgilidir. Belge başlangıçta ve ilk 

olarak gerçek iktisadi ilişkiyi içerecek şekilde meydana getirilip, sonradan üzerinde 

oynamak veya kalem oynatmak suretiyle gerçeğinden farklı hale dönüştürülüyorsa yanıltıcı 

belge düzenlemekten değil, tahrifattan söz edilmesi gerekir. Eğer belge ilk meydana 

getirilirken gerçek iktisadi ilişkiyi yansıtmaktan uzak olarak düzenlenmişse bu durumda 

yanıltıcı belge düzenlenmesi söz konusudur. Düzenlenen belge meydana gelen mali olayı 

eksiksiz yansıtmaktan uzak hale getirmişse yanıltıcılık özelliği kazanmış demektir. Yanıltıcı 

belgeyi tespit etmek için öncelikle belgenin düzenlenmesine neden olan gerçekleşen işlemin 

belgede başka şekilde gösterilip gösterilmediğinin araştırılması gerekir. Yanıltıcı belge 

suçlarında gerçekleşen işlemin konusu ve tarafları arasında farklılık bulunmaktadır273. 

Belgelerin düzenlenmelerindeki amaç, mal veya hizmetin ekonomi içindeki hareketinin 

izlenebilmesi, mevhum adlara belge düzenlenmesinin önlenmesidir. Bu nedenle, mal veya 

hizmet hareketinin izlenmesine olanak verecek şekilde belge içinde vergi dairesi ve vergi 

                                                           
271 Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 23 Kasım 2001 tarih ve 24592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 84 Seri No’lu 

K.D.V. Genel Tebliği ile 1.12.2001 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılan 28 Seri Numaralı Genel Tebliği’nde yanıltıcı 

belge ile ilgili şu şekilde açıklamalarda bulunulmuştur: “Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler ise, şekil şartlarına uygun 

olarak düzenlenmiş ancak içerdiği bilgiler yanlış olanlardır. Buna göre mal veya hizmetin miktarını gerçeğinden daha az 

veya daha çok gösteren, alıcı veya satıcısı, tarihi, seri numarası tahrif suretiyle değiştirilmiş belgeler, gerçek durumu 

göstermeyen, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak kabul edilecektir...Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler sadece 

yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp olayın özelliğine göre değişik durumların ortaya çıkabileceği tabidir.” 23.11.2001 tarih 

ve 24592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Kanunu 84 Seri Numaralı Genel Tebliği’ne göre ise 

“Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler ise gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu 

mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgelerdir. Buna göre; mal veya hizmetin miktar veya 

değerini gerçeğinden az veya çok gösteren, alıcı veya satıcısı, tarihi, seri numarası tahrif edilmiş, mal tesliminin veya hizmet 

ifasının gerçek olduğu ancak belge düzenleme yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen veya adına belge düzenlenmesi 

gereken kişi yerine başkası adına düzenlenmiş belgeler (bu belge kullanıcı açısından muhteviyatı itibariyle yanıltıcı, 

düzenleyen açısından sahte belge olarak kabul edilecektir.)” 
272OK-GÜNDEL,a.g.e., s.316.  

273Belgeler üzerinde; satılan malların satış tutarının gerçek değerinden daha düşük yansıtılması, satılan malların miktarlarının 

farklı (eksik veya fazla) yansıtılması,  satılan malların hem satış tutarının hem de satış miktarlarının gerçeğinden farklı (eksik 

veya fazla) yansıtılması, malların çeşit ve niteliklerinin farklı yansıtılması, faturaların müşteriye verilen nüshaları ile 

kendisinde kalan nüshaları arasında tutar farklılıkları bulunacak şekilde düzenlenmesi, fiilleri yanıltıcı belge düzenlendiğini 

gösterir. Ayrıca belgede kimlik, adres, vergi kimlik numarası, gibi bilgilerin de yanıltıcı yazılması belgeyi kaçakçılık suçu 

açısından muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge haline getirmektedir . Örneğin, (A) malından birim fiyatı 1000 olmak üzere 40 

ton mal satılmasına rağmen, (A) malının (B) malı ve/veya 3000 birim fiyatın 4.000 ve/veyahut 20 tonun 10 ton gösterilmesi 

belgeyi yanıltıcı hale getirir. (Ateş OKTAR, “ Vergi Suçları Üzerine Düşünceler”, Vergi Sorunları, Sayı 144,Eylül-2000, 

s.75.) 
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numarasının gösterilmiş olması yeterlidir274. Yanıltıcı belge düzenleme suçunun oluşumu ile 

ilgili vergi ziyaının ortaya çıkıp çıkmamasının bir önemi yoktur275.  

Gerçek durum ve işlemin gerçeğe aykırı şekilde belge düzenleyerek yansıtılmasıyla 

yanıltıcı belge düzenleme suçu işlenmiş olur. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen şekil 

şartlarına uygun ve anlaşmalı matbaalarda bastırılmış olan belgenin muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Yetkisiz olarak basılmış belgelerin muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı olarak düzenlenmesi, VUK’un 359. maddesinin (b) bendindeki yetkisiz 

olarak basılmış belgelerin bilerek kullanılması suçunu oluşturur. Belgenin düzenlenmesi 

sırasında yanıltıcı belge düzenleme suçu işlenebilir. Gerçek ve geçerli olarak bir belgenin 

düzenlenmesinden sonra belgenin içeriğine yönelik olarak belgenin düzenleyicisi veya 

belgenin kullanıcısı tarafından yapılan değişiklik “tahrifat” olarak kabul edilmektedir276. 

VUK gereği belgenin iki nüsha veya daha fazla düzenlenmesi zorunlu olduğu için, suç 

belgenin her nüshası üzerinde bağımsız olarak işlenebilir. Suça konu olan belgenin 

düzenleyende kalan nüshası yanıltıcı olarak düzenlenerek işlenebileceği gibi, müşteriye 

verilen nüshası üzerinde de işlenebilir277. 

Vergiyle ilgili işlemlerde maliyet ve giderleri olduğundan fazla göstermek için fatura, 

gider pusulası ve müstahsil makbuzu gibi belgelerde alış bedellerinin gerçeğe aykırı olarak 

yüksek gösterilebildiği gibi, aynı şekilde hâsılatları gizlemek amacıyla düşük bedeller 

üzerinden düşük satış faturası, gider pusulası ve müstahsil makbuzu düzenlenebilmektedir. 

Belgenin gerçekte var olandan yüksek/düşük fiyat, miktar veya tutarda düzenlenmiş olması 

hallerinde belgenin yanıltıcı olduğu kabul edilmektedir278. VUK’ta yanıltıcı belgenin 

tanımında mahiyet veya miktar kavramları kullanılmış olduğu için, düşük bedellerde 

                                                           
274 Yılmaz ÖZBALCI, VUK Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara, Nisan 2007, s.512.   
275 Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 07.02.2008 tarih E.2005/8369,K.2008/800 Sayılı Kararı, “Yanıltıcı belge düzenlenmesinde 

vergi ziyaının suçun unsuru olmadığı…213 sayılı kanuna muhalefetten sanık… hakkında yapılan duruşma sonunda: 

Beraatine dair (…) Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilen 14.04.2005 tarihli  hükmün  Yargıtay’ca incelenmesi katılan hazine 

vekili tarafından süresinde istenilerek  dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 02.06.2005 tarihli 

tebliğnamesi ile daireye verilmekle dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği düşünüldü: 213 sayılı 

yasanın, 4369 sayılı yasanın 14. maddesiyle değişik 359. maddesi uyarınca muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme 

suçunun oluşabilmesi için vergi ziyaına neden olunması gerekmediğinden sanığın müşterilere verdiği belgelerdeki nüsha ile 

kendisinde kalan  nüshaları farklı doldurmak suretiyle atılı suçu işlediği gözetilerek mahkûmiyetine karar verilmesi 

gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi, yasaya aykırı, katılan hazine vekili’nin temyiz itirazları bu itibarla yerinde 

görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak bozulmasına , oybirliğiyle karar verildi.” www.yargitay.gov.tr  (01.09.2013)  
276 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 316. 
277 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 13.05.2003 tarih ve E: 2002/10989, K: 2003/2751 Sayılı Kararı, “…Gerçek satışlardan 

dolayı düzenlediği faturaların müşteriye verdiği nüshalarında bedeli fazla, kendisinde kalan nüshalarında ise az göstermek 

suretiyle yanıltıcı faturalar düzenleyip vermekten ibaret olduğu kabul edilen eylemlerinin 213 Sayılı Kanunun değişik 359 

maddesinin (a–2) bendine uygun bulunduğu gözetilmeden faturaların sahte olarak düzenlendiğinin kabul edilerek aynı 

maddenin (b–1) bendinden mahkûmiyet hükümleri kurulması Kanuna aykırıdır.”, Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 24.05.2001 

tarih ve 4687/5577 Sayılı Kararı, “Sanığın oluşa ve toplanan delillere uygun olarak kabul edilen alt ve üst nüshaları farklı 

yanıltıcı faturalar düzenlemek fiilinin 213 Sayılı Kanunun 359. maddesinin a-2 bendinde yazılı suçu oluşturacağı 

gözetilmeden, uygulamada yanılgıya düşülerek aynı maddenin b-1 bendiyle hüküm kurulması sonucu cezanın fazla tayini, 

yasaya aykırıdır.” (OK-GÜNDEL, a.g.e., s.324.)  
278 Sakıp ŞEKER, Z. Cengiz AYDIN, “Sahte Fatura Kullanımının Boyutları, Nedenleri ve Çözüm Yolları”, Vergi Sorunları 

Dergisi, Sayı 60, Mayıs-Haziran 1992, s. 44. 

http://www.yargitay.gov.tr/
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düzenlenen belgelerin yanıltıcı belge kabul edilip edilmeyecekleri konusunda iki farklı görüş 

bulunmaktadır. Birinci görüşe göre, bir belgenin yanıltıcı belge olarak nitelendirilmesi için, 

belgede satılan malın sayısı, ağırlığı, hacmini gösteren “miktar” veya satılan malın cinsi veya 

niteliğini gösteren “mahiyet” olmak üzere iki unsurun beraber ya da bu iki unsurdan birinin 

gerçek durumla çelişik olması gerekmektedir. VUK’ta yer alan muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

belge tanımında “malın ya da hizmetin bedeli” unsuruna yer verilmemiş olması kanun 

koyucunun, özellikle yaptığı bir düzenleme olarak değerlendirilmelidir. Çünkü elde etmiş 

olduğu gelir karşılığı hiç fatura düzenlemeyen kişilere üç kat vergi ziyaı cezası 

uygulanamazken, düzenlediği faturada bedeli düşük gösteren vergi yükümlüsüne üç kat vergi 

ziyaı cezası kesilmesi ve hapis cezası uygulanması adil olmayacaktır279. İkinci görüşe göre, 

VUK gerçek bir işlem veya duruma dayanmakla birlikte mahiyet veya miktar itibariyle 

gerçeği yansıtmayan belgeleri muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak kabul etmiştir. 

Belgede miktar eksik yazılmış ise, esasen tutar da eksik yazılmış olacaktır. Kanunda yer alan 

tanımda, bedel, değer veya tutar sözcüğünden bahsedilmezken Katma Değer Vergisi Kanunu 

84 Sıra Numaralı Genel Tebliği’nde değer yönünden gerçeği yansıtmayan belgeler 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge sayılmıştır280. Yargıtay içtihatlarında konuya “değer 

itibariyle gerçeğe uygun olma” açısından yaklaşılmaktadır281. 

Suç fiili, suç teorisi açısından incelendiğinde; suç belgenin muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı olarak düzenlenmesi veya bu belgenin kullanılmasıyla tamamlandığından ani suç 

niteliğinde şeklî tehlike suçudur, teşebbüs mümkün değildir. VUK’un 359. maddesinde 

yanıltıcı belge düzenleme suçu, “defter kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar” şeklinde 

seçimlik hareketli suç olarak kabul edilmiştir. Bu durumda VUK’un 359. maddesinde 

belirtilen yanıltıcı belge düzenlemek, yanıltıcı belge kullanmak, defter, kayıt ve belgeleri 

                                                           
279 Metin TAŞ, “Faturada Satış Bedelinin Düşük Gösterilmesi Yanıltıcı Belge Düzenlendiği Anlamına Gelir mi?”, Yaklaşım 

Dergisi, Yıl 15, Sayı 178, Ekim 2007, s. 25–27. 
280 Ekrem IŞIK, “Tutarı Eksik Yazılan Fatura Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge midir?”, Vergi Sorunları Dergisi, 

Aralık 2007, s. 17–25. 
281 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 20.06.2001 tarih ve 6288/7043 Sayılı Kararı, “Sanığın gerçek satışa dayanmakla birlikte 

miktar ve değer itibariyle gerçeğe uygun olmayan faturalar düzenleyerek vergi ziyaına sebebiyet vermek suretiyle yüklenen 

suçu işlediği, vergi inceleme raporu, adlarına fatura düzenlenen kişilerin duruşmadaki yeminli anlatımları ve tüm dosya 

içeriğinden anlaşılmasına göre 4369 sayılı Kanunla değişik 213 sayılı Kanunun, 359. maddesinin a-2 bendinin uygulanmak 

suretiyle karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, vergi mahkemesinin kararına yanlış anlam vererek ve delil takdirine girişen 

bilirkişinin isabetsiz raporu esas alınarak beraatine dair hüküm kurulması, yasaya aykırıdır.” www.yargitay.gov.tr  

(01.09.2013)  

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin, 02.05.2001 tarih ve 3539/4434 Sayılı Kararı “Sanığın sattığı malları gerçek değerinden az 

göstermek suretiyle suça konu iki faturayı düzenlediği oluşa uygun olarak kabul edilmesine, bu faturaların, 213 sayılı 

Kanunun değişik 359. maddesinin (a-2) bendinde tanımlanan “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler” den olduğu ve 

bunların kullanılması sonucu kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve stopaj gelir vergisi ziyaı meydana geldiğinin 

belirlenmesine göre, tüm unsurları itibariyle oluşan müsnet suçtan cezalandırılması yerine bilirkişinin isabetsiz görüş içeren 

raporuna itibarla beraat hükmü tesisi, yasaya aykırıdır.”  www.yargitay.gov.tr  (03.09.2013)  
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gizlemek veya defter, kayıt veya belgeleri tahrif etmek seçimlik hareketlerinin bir ya da bir 

kaçının veya hepsinin yapılması durumunda tek suç oluşmaktadır282. 

VUK sadece belgenin yanıltıcı şekilde düzenlenmesini değil, bunların kullanılmasını 

da suç fiili olarak saymıştır283. Kanun koyucu ilgili bentteki kullanma kavramıyla belgeyi 

düzenleyenler dışındaki kişiler tarafından kullanılmasını ifade etmeyi amaçlamıştır. Belgeyi 

yanıltıcı şekilde düzenleyenin karşısındaki kişinin bu belgeyi kullanması engellenmek 

istenmektedir284. Yanıltıcı belge kullanma suçu gerçek bir işlemi, gerçeğe aykırı yansıtacak 

biçimde düzenlenmiş belgeyi kullanmak veya gerçeğe uygun düzenlenmiş bir belgeyi 

başkalarını aldatacak biçimde değiştirmek suretiyle seçimlik hareketle işlenebilir. Kullanma, 

belgenin defter kayıtlarına intikal ettirilmesidir285. Yanıltıcı belgede aldatma yeteneği sadece 

gerçekleşen işleme ait belge düzenlemesi gereken kişinin kendine ait belge yerine başka kişi 

veya belge düzenleme yetkisi bulunmayanların belgesini vermesi ve kullananın bu durumu 

bilmemesi gibi durumlarda düşünülebilecektir. Kullanma eylemi düzenlenmiş olan yanıltıcı 

belgenin vergi işlerinde yararlanmak için işleme konulmasıdır286. Yanıltıcı belge düzenleyen 

ve kullanan kişinin aynı kişi olması durumunda; iki ayrı suç değil tek suç oluşur. Kullanma 

suçunun oluşabilmesi için yanıltıcı belgenin bu belgeyi düzenleyen kişinin dışındaki kişi veya 

kişiler tarafından kullanılması gerekir. Ayrıca yanıltıcı belge kullanma suçunun kapsamı 

sadece yükümlü tarafından tutulması zorunlu defterlere veya kayıtlara geçirilmesi ile sınırlı 

olmayıp belgenin kullanılmasından çıkar sağlayan ve fiilen faydalanan kişi de bu madde 

kapsamına girmektedir287. Kısmen sahte belge ile yanıltıcı belgeyi karıştırmamak gerekir. 

Yanıltıcı belgelerde, gerçek bir ticari muamele ve durum var olmakla beraber, bu değerlerin 

içerik, miktar ve tutarının belgeye aktarılmasında gerçeğe aykırılık vardır. Kısmen sahte belge 

kullanılması durumunda ise “...gerçeğin yanında gerçek olmayan muamele ve durum veya 

yanıltıcı niteliği kabule yol açan mahiyet ve miktar dışında ve bunları aşan gerçeğe aykırılık” 

söz konusu olmaktadır288. 

Özel evrakta sahtecilik suçları bakımından da kullanmanın bir fayda sağlama sonucu 

ile ortaya çıkmasının zorunlu olmadığı ifade edilmektedir. Yanıltıcı belge kullanma fiilinin 

                                                           
282 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 15.01.2002 tarih ve 11302/71 Sayılı Kararı, “İçeriği itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek ve 

defter, kayıt ve belgeleri gizlemek fiilleri iki ayrı suçu oluşturduğu halde tek suç oluşturduğundan bahisle 213 sayılı Kanunun 

359/a-2 madde ve bendinin bir kez uygulanması isabetsizliği aleyhe temyiz olmadığından bozulmamıştır.” (OK-GÜNDEL, 

a.g.e., s. 329.) 
283 CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s. 95. 
284İsmail Hakkı DURA, “Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgelerin Oluşumu ve Engellenmesi(II)”, s.116-118. 
285 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 12.01.2002 tarih ve 11356/317 Sayılı Kararı, “İki adet mal alış faturasının miktar ve 

tutarlarında tahrifat yapan sanığın eyleminin 4369 sayılı Yasanın 14. maddesiyle değişik 213 sayılı Yasanın 359/a-2 

maddesinde öngörülen “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak” suçunu oluşturduğu gözetilmeden sahte belge 

düzenlemek ve kullanmak suçuyla ilgili 359/b-1 maddesiyle hüküm kurulması yasaya aykırıdır.”  www.yargitay.gov.tr 

(04.09.2013)  
286 YİĞİT, a.g.e., s.142. 
287 YİĞİT, a.g.e., s.142. 

288 OK-GÜNDEL, a.g.e., s.224. 
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hangi andan itibaren başladığının tespiti önemlidir. Bu açıdan muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

belgeyi düzenleyenden teslim alan kişinin de kullanma fiilini işleyip işlemediği tartışmalıdır. 

Belgeyi kabul etmenin kullanma olduğunu kabul, kullanan kişiyi asli fâil konumuna sokacak 

olup, belgeyi kabul etmenin kullanma kabul edilmemesi halinde, düzenleme suçuna iştirak de 

söz konusu olabilecektir. Çünkü belgeyi kabul eden olmadan, düzenleyenin bu davranışı 

gerçekleştirmesi mümkün değildir. Zaten ortada gerçek bir işlem var ise, bu işleme taraf olan 

kişinin bu işlemi yansıtan belgenin mahiyeti veya miktarı konusunda bilgi sahibi olması 

gerekmektedir289. Yanıltıcı belge kullanma suçu, VUK’un 359/a–2 maddesinde “defter, kayıt 

ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar” şeklinde seçimlik hareketli suç olarak kabul 

edilmektedir. Bu hükme göre, yanıltıcı belge kullanmak fiilinin defter, kayıt ve belgeleri 

gizlemek fiili ile ya da defter, kayıt veya belgeleri tahrif etmek fiiliyle birlikte işlenmesi 

durumunda tek suç oluştuğu kabul edilmelidir. 

4369 Sayılı Kanun ile değiştirilmeden önce VUK’un 358. maddesinin 3.bendinde 

kaçakçılığa teşebbüs suçu olarak düzenlenen belgeleri Maliye Bakanlığı ile290 anlaşması 

olmadığı halde sahte olarak basmak ve bu belgeleri kullanmak fiili, yapılan yeni düzenleme 

ile kaçakçılık fiillerine eklenmiş, kaçakçılık teşebbüs suçu olmaktan çıkarılmıştır291. VUK’un 

359. maddesinin (c) bendinde, Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basılan 

belgelerin “bilerek” kullanılması suç olarak tanımlanmış ve iki yıldan beş yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlamıştır292. Yetkisiz basılmış belgeyi bilerek kullanmak 

suçun maddi unsurudur. Bu suç yönünden içerik önem arz etmemektedir. İçerik gerçek olsa 

bile belge yetkisiz basılmıştır293. VUK’un 359 maddesinin (c) bendinde tanımlanan “yetkisiz 

basılmış belgeyi kullanma” suçunda “bilerek” ibaresi kullanılarak suçun oluşabilmesi için 

belgenin “bilerek kullanılması” şartı getirilmiştir. “Aldatma yeteneği” belgeyi kullananlar 

açısından önemli olup, belgenin yetkisiz basılmış olduğunu bilemeyecekleri olasılığı 

                                                           
289 BAYAR, a.g.e.,s.149-150. 
290 213 Sayılı VUK’un mükerrer 257. maddesinin 1. fıkrası uyarınca belge düzeninin sağlanması bakımından, bu kanuna göre 

düzenlenmesi uygun görülen belgeleri bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya 

dağıttırmaya Maliye Bakanlığı genel anlamda yetkili kılınmıştır. Aynı maddenin 2.fıkrasında ise; “Bu kanuna göre 

düzenlenecek belgelerle bunlara ek olarak düzenlenecek belgelerin, üçüncü şahıslara basım ve dağıtım işlerinin yaptırılması 

ile ilgili şekil, şart, usûl ve esaslar ve bunlara uyulmaması halinde uygulanacak cezai şartlar Maliye Bakanlığınca 

hazırlanacak ve Resmi Gazete’de yayınlanacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü yer almaktadır. VUK’un mükerrer 257. 

Maddesi ile defter ve belgeler ile cezai şartların yönetmelikle belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlığı’na tanınan yetki, suç 

ve cezaların yasallığı ile örtüşmemektedir.  Maliye Bakanlığı uygulamaya koyduğu “Belge Basım Yönetmeliği” ile belgelerin 

bakanlık ile anlaşma yapılan matbaalarda basılması veya noterlere onaylatılması zorunluluğunu göstermiştir. Bu 

yönetmelikte yapılan değişiklik ile290 kullanılacak belgelerin anlaşmalı matbaalara bastırılmadan önce vergi dairesinden izin 

alınmasına ilişkin Yönetmelik hükmü 25.5.1999 tarihi itibarıyla kaldırıldığı için anlaşmalı matbaalarda belge bastıracak 

yükümlülerin, bu matbaalara vergi dairesinden izin belgesi ibraz etmelerine gerek kalmamıştır.  PARLAR-DEMİREL, a.g.e.,  

s.457. 
291 YİĞİT,a.g.e., s.153.,  
292Cahit YERCİ, “5728 Sayılı Kanunla VUK'nda Yapılan Değişiklikler Üzerine Değerlendirmeler ve Eleştiriler”, Vergi 

Sorunları Dergisi, Sayı 236, Mayıs 2008, s.32. 
293 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 352. 
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düşünüldüğünden suçun oluşumu açısından “bilerek” kullanılma şartı aranmıştır.  “Basmak” 

kelimesi sadece matbaalar marifetiyle değil, her türlü yöntemle yapılan çoğaltma işlemlerini 

kapsar294. Basım işlemi çok kısa sürede tamamlanamayacak bir işlem olup, bazı basım 

işlemleri oldukça uzun zaman almaktadır. Yasal koşulların oluşması durumunda ise 

müteselsil suça ait yasal hükümler tatbik edilir. 

Belge gerçek bir işleme veya duruma dayanmıyor ise sahte belge niteliğinde olup,  

bu belgenin özel yönetmeliğe göre basılıp basılmadığının hiçbir önemi yoktur.  Bir başka 

deyişle; özel yönetmeliğe göre basılmış olan bir belge “gerçek işlem veya durumu yansıtmıyor 

ise” sahte belge niteliğindedir. Gerçek işlem veya durum mevcut ancak sahte olarak basılan 

veya anlaşması olmayan matbaa tarafından basılan belge kullanılmış ise; bu belgeleri kullanan 

kişinin bilerek kullanıp kullanmadığı araştırılacaktır. Belgelerin anlaşmasız matbaa tarafından 

basıldığını bilmeden kullanan kişi, kast yokluğundan dolayı sorumlu tutulamayacaktır295. 

Yetkisiz basılmış belgeleri bilerek kullanmak suçu VUK’un 359. maddesinin (c) 

bendinde “yetkisiz olarak belge basmak veya yetkisiz basılmış belgeleri kullanmak” şeklinde 

seçimlik hareketli suç şeklinde düzenlenmiştir. Bu hükümden, yetkisiz basılmış belgeleri 

kullanmak suçu ile yetkisiz belge basımı suçu birlikte işlendiğinde tek suç oluştuğu 

anlaşılmaktadır. Yetkisiz basılmış belgeleri bilerek kullanmak suçu, belgelerin izinsiz 

basılmış olduğunun bilinerek düzenlenmesi ve düzenlenen bu belgelerin kayıtlara intikal 

ettirilerek kullanılması olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Suç, belgenin basım amacına uygun 

olarak düzenlenmesi veya kayıtlara alınarak kullanılması anında ortaya çıkacaktır. 

VUK’un 359.  maddesinin (c) bendinde Bakanlıkla anlaşması olmayan matbaalara 

bastırılan belgelerin düzenlenmesi ve kullanılması fiilleri, sahte belge düzenleme/kullanma 

suçundan ayrı ve bağımsız bir suç olarak tanımlanmış iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Suçun maddi unsuru, belge basma yetki ve izni 

olmaksızın belge basımıdır. Maliye Bakanlığı veya görevlendirdiği birimler (defterdarlık, 

vergi dairesi başkanlığı) ile anlaşma yapmadan veya anlaşma sona erdiği halde veyahutta 

anlaşma feshedildiği halde bu belgeleri basanlar kaçakçılık suçu işlemiş olurlar.296  Belgenin 

değişik tekniklerle (fotokopi, bilgisayar vs.) çoğaltılması da basma anlamına gelmektedir297. 

Suçun oluşumu açısından önemli olan belgeyi basan matbaa işletmesi veya matbaa işletmesi 

                                                           
294 YİĞİT, a.g.e.,  s.153. 

295 YİĞİT, a.g.e.,  s.155. 
296 Ahmet GÜNDEL, Ceza Mahkemelerinde Yargılanacak Vergi Suçları ve Cezaları, 3.baskı, Adil Yayınevi, Ankara, 

1994, s.56. 
297 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 07.02.2002 tarih ve E: 297, K: 1005 Sayılı Kararı, “...Suçun maddi unsurunun faturaların; 

tabi aletleriyle veya sair her türlü vasıtalarla basılıp, çoğaltılmasıyla oluşacağı, doldurularak mükellefe verilmesi ve onun 

tarafından da kullanılmasına ilişkin bir unsurun maddede yer almadığı, dolayısıyla suçun maddi unsurunun oluşması 

yönünden etkisi bulunmadığı, sanığın sorgusu yapılıp deliller değerlendirilerek hüküm tesisi gerekeceği gözetilmeden, usûlen 

sorgusu da yapılmayan sanığın, belgelerin boş olup olmadığından bahisle beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.” 
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sıfatını haiz olmayan herhangi bir kişi tarafından Maliye Bakanlığı’ndan belge basım yetkisi 

alınmamış olması veya anlaşmalı matbaalar dışındaki yerlerden temin edilen belgelerin 

noterlerde tasdik ettirilmeden kullanılması şartına bağlanmış bulunmaktadır298. Yetkisiz belge 

basımında belgenin içinde yazılı olan vergi mükellefinin var olup olmadığı veya vergi 

mükellefi olarak belirtilen kişi veya şirketin gerçekten vergi mükellefi olup olmadığı önemli 

değildir. Belgenin içeriği gerçeği yansıtsa bile belge yetkisiz olarak basılmış olduğundan suç 

oluşmuş olacaktır299. Maliye Bakanlığı’ndan gerekli izni olmadan şekil şartlarına uyularak 

yetkisiz belge basılması suçun oluşumu için yeterlidir300.  

VUK’un 359. maddesinin (c) bendinde “sahte olarak basanlar” ibaresine yer 

verilmemiştir. Bu nedenle yetkisiz basılan belgenin sahte olup olmaması ceza uygulamasını 

etkilemeyecektir. VUK’un 359. maddesinin (c) bendinde Maliye Bakanlığı ile “anlaşması 

olmayanların belge basımı” suç olarak düzenlenmiş, ancak “anlaşması olanların sahte belge 

basması” suç olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenle Maliye ile anlaşması olduğu halde sahte 

belge basma suçu işleyenlere VUK’un 359. maddenin (c) bendine göre ceza verilmesi 

mümkün olmayacaktır. Suçun tanımında “sahte olarak basanlar” ibaresi yer almadığı için 

“Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin sahte belge basımları” suç olmaktan 

çıkmıştır. Sahte olarak basılmış ama hiç kullanılmamış belgeleri elinde (kullanılmamış) 

bulundurmak fiili, suç olarak tanımlanmadığı için bu fiili işleyenlere de ceza 

verilemeyecektir. Sahte basılmış belgeleri boş veya kullanılmamış olarak bulundurma fiili 

açısından hukuki boşluk bulunmaktadır. Kullanılmamış sahte belge bulundurma fiilinin suç 

olmadığı için ele geçirilen boş sahte belge ciltlerinin komisyon karşılığı düzenleneceği açık 

olmakla beraber herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır301. 

VUK’un 359. maddesine göre, Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde sahte 

belge basanlar açısından davranış unsuru belgenin basıldığı anda tamamlanmış olmaktadır. 

Basılmış belgenin ayrıca kullanılmış olması ayrı bir suça konu davranış olacak, hatta sahte 

olarak basılmış olan belgenin, gerçek bir durumu yansıtıp yansıtmaması da önemli 

                                                           
298 EREM, ARTUK, DANIŞMAN, a.g.e., s.312. “Suçlarda, “icra fiilleri” nin tamamlanmasından sonra sonuca engel neden 

yoksa kendiliğinden tamamlanma hali gözükür. Bazı suçlarda fâilin cezalandırılması için bir şartın da gerçekleşmesi gerekir. 

Şarta bağlı suçlarda teşebbüs mümkün değildir, çünkü şart gerçekleşmezse, tam fiilin bile cezalandırılması imkânsızdır.” 
299 Danıştay 3. Dairesi’nin 19.11.1987 tarih ve E:1986/2826, K:1987/2618 Sayılı Kararı, “VUK’un Mükerrer 257. 

maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 159 sayılı Genel Tebliğe göre, faturaların noterden tasdikli 

olması veya anlaşmalı matbaada basılması gerektiğinden, bu koşullara uymayan faturanın hiç düzenlenmemiş sayılacağı 

hakkında.”( www.danistay.gov.tr.13.03.2011) 
300 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 01.05.2005 tarih ve E: 2005/1280, K: 2006/3668 Sayılı Kararı, “213 sayılı VUK’un 

1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Yasa ile değişik 359/b–2 maddesine göre; vergi kanunları uyarınca basılması 

gereken belgelerin sahte olarak basılması suçun oluşumu için yeterli olup, bu belgelerin kullanılması ve vergi ziyaı doğması 

suçun unsuru olmaktan çıkarıldığı cihetle” Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 26.3.2002 tarih ve E: 2002/1852, K: 2002/2509 

Sayılı Kararı, “Sahte fatura basmak suçunun 4369 sayılı Yasanın 14. maddesi ile değişik, 213 sayılı Yasanın 359/b–2 madde 

kapsamına alınarak kesintisiz olarak suç olmaya devam ettiği ve bu suça bakmak delilleri tartışıp değerlendirmek görevi üst 

dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğundan görevsizlik karan verilmesi gerekirken beraat kararı verilmesi yasaya 

aykırıdır.”(http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Ceza_Dairesi_2002-1852.php.06.05.2011) 
301 Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Kaçakçılığı  Suçuna Yeni Düzenleme”, Referans Gazetesi, 31Ocak 2008 
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olmayacaktır. Sahte belge basan kişi için aranan “bakanlık ile anlaşmanın olmaması” şartı 

belgenin basımı anı, belge basıldığı anda anlaşmanın olmasına rağmen daha sonra anlaşma 

süresinin dolması, anlaşmanın feshi, matbaanın işi bırakması gibi sebepler araştırılmalıdır.  

Yetkisiz belge basma suçu uygulamada çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. Vergi 

yükümlüsünün vergi kimlik numarası ve unvanı gibi bilgileri kullanılarak belgeler kötü niyetli 

kişiler tarafından taklit edilmektedir. Belgeler kötü niyetli kişiler tarafından aslına 

benzetilerek çoğaltılmaktadır302. Belgelerin basım ve dağıtımını yapan matbaa işletmecisine 

ait belgelerin alt kısmına dipnot şeklinde yazılması gereken adı, soyadı, ticaret unvanı, bağlı 

bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, adresi ve belgenin basım yılı veya Maliye 

Bakanlığı ile anlaşma tarihi bilgileri gerçek değildir303.  Belgenin üzerinde basım yeri olarak 

görünen anlaşmalı matbaada bastırılan belgelerin seri ve sıra numaraları kullanılarak veya 

farklı seri ve sıra numaraları kullanılarak bu anlaşmalı matbaa dışındaki yetkisiz bir matbaada 

belge bastırılmakta veya değişik tekniklerle çoğaltılmaktadır. Belge üzerindeki vergi 

yükümlüsüne ilişkin ad ve soyadı veya ticaret unvanı gibi bilgilere ait bir vergi yükümlüsü 

gerçekte bulunmamaktadır304. Başka bir durumda ise belge üzerindeki vergi kimlik 

numarasında belge üzerinde görünen dışındaki bir başka kişi veya şirket kayıtlı 

bulunmaktadır.  

Yetkisiz belge basma suçu, VUK’un 359. maddesinin (c) bendinde “yetkisiz olarak 

belge basmak veya yetkisiz basılmış belgeleri kullanmak” şeklinde seçimlik hareketli suç 

olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle yetkisiz belge basma suçu ile yetkisiz basılmış belgeleri 

kullanma suçunun birlikte işlenmesi durumunda tek suç oluştuğu kabul edilmelidir.  Maliye 

Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, bakanlıkla anlaşması 

olmadığı halde basma suçunun işlenme aşamalarında, henüz basma işlemini 

gerçekleştirmeden önce herhangi bir aşamada teşebbüs mümkün bulunmaktadır. Yetkisiz 

belge basımı suçu hareket suçu olup, belge basma işi, sipariş alma, bilgisayarda tasarım 

yapma, filme alma, pozlama, filmi makineye takıp basma gibi hareketlerden oluşan bir “suç 

yolu”na sahip bulunmaktadır. Bu durumda belge basma işinin herhangi bir aşamasında, henüz 

                                                           
302 Danıştay 3.Dairesi’nin, 16.1.1991 tarih ve E:1989/1655, K:1991/47 Sayılı Kararı, “Başkasına ait hesap numarasıyla 

fatura bastırarak kullanan kişinin düzenlediği faturaların muhteviyatı itibariyle sahte olduğunun kabulü gerektiği…” 

(CANDAN, a.g.e., s. 71.) 
303Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 24.12.2001 tarih ve 10881/11520 Sayılı Kararı, “…faturaları basan olarak gözüken (…..) 

Matbaacılığın belgelerde yer alan vergi numarasının gerçeği yansıtmadığı, bu numarada kayıtlı bir mükellef bulunmadığı, 

yapılan yoklamada adres olarak bildirdiği yerde başka bir mükellefin faaliyet gösterdiği, vergi numarası dahi bulunmayan 

bir matbaanın yasal belge bastığından söz edilemeyeceği, tüm kanıtlar birlikte değerlendirildiğinde suç konusu faturaların 

gerçek bir mal alımına dayanmadığı, belgesiz yapılan satın alınmanın bir başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi 

halinde de düzenleyip verenle gerçek bir alım satım olmadığından sahte olarak kabulü gerekeceği, yüksek meblağları içeren 

fatura bedellerinin elden ödendiğine ilişkin savunmanın ticari teamüle, belgeleme zorunluluğuna ve hayatın olağan akışına 

uygun olmayıp kabule sayan bulunmaması karşısında, …” www.yargitay.gov.tr (13.10.2012) 
304 Danıştay 3. Dairesi’nin 27.4.1998 tarih ve E:1988/1, K:1988/1312 Sayılı Kararı “Faturada yazılı adresinde ve o yer nüfus 

idaresinde aranmasına rağmen bulunamayan kişi adına düzenlenen faturaya dayanılarak matrah farkı dolayısıyla salınan 

vergiye kaçakçılık cezası uygulanacağı  hakkında…”(http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp (15.05.2011) 

http://www.yargitay.gov.tr/
http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp
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basma işlemini gerçekleştirmeden yakalanan kişi, vergi suçuna teşebbüsten yargılanır, hüküm 

giyer. Örneğin bir matbaa işletmesi anlaşması olmadığı halde sipariş almış, fatura bilgilerini 

filme almış fakat henüz basım aşamasına geçmeden yakalanmıştır. Bu durumda matbaa 

işletmecisi vergi suçuna teşebbüs etmiştir305. Maliye Bakanlığı’ndan gerekli izni almadan 

belge basan matbaa tarafından basılan belgeleri kullanmaya henüz başlamamış fakat 

kullanmak üzere harekete geçen kişiler teşebbüs halindedirler. İzinsiz belgeleri matbaadan 

almış, kullanmak için aracına koymuş ve böylece kullanmak için harekete geçmiş kişi, 

elverişli hareketlerle icraya başlamış ve fakat icra hareketlerini yakalandığı için tamamıyla 

gerçekleştiremediği için, eylem teşebbüs aşamasında kalacaktır.  

1.2.3.2.2.Sonuç  

 

Kaçakçılık suçunun sonucu, kamu düzeninin bozulmasıdır. Suçun maddi 

unsurlarından olan hareket ve sonuç her zaman birbirinden ayrı değildir, bazen sonuç harekete 

bitişiktir. Sonucu harekete bitişik suçlarda davranışın gerçekleştiği an suçun maddi unsurunun 

nedenselliği de kapsayacak şekilde gerçekleştiği kabul edilir306. Bu fiiller neticesinde vergi 

ziyaının oluşmuş olması zorunlu bir sonuç değildir, kamu güveninin tehlikeye atılmış olması 

yeterlidir307.  Vergi ziyaının oluşması halinde, kayba uğratılan vergi miktarının üç katı 

tutarında vergi ziyaı cezası uygulanacaktır. 

Vergi kaçakçılığı suçunda sonuç, 4369 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesi 

VUK’ta vergi ziyaının ortaya çıkmış olmasıydı. VUK’un (mülga)344. maddede sayılan fiiller 

işlendiği durumlarda vergi ziyaı ortaya çıkmamış ise; (mülga) TCK hükümlerine göre veya 

şartları oluşmuş ise teşebbüsten dolayı fâile ceza verilebilmesi mümkündü. 4369 Sayılı 

Kanunla yapılan değişiklik sonrası VUK 359/a-1’de düzenlenen "defterlere kaydı gereken 

hesap ve işlemlerin başka kayıt ortamlarına geçirilmesi" hareketi dışındaki diğer hareketlerin 

vergi ziyaını doğurmuş olması sonucu aranmamakta olup, kanunda kabul edilen hareketin 

icrasıyla suç tamamlanır. Kaçakçılık suçlarının sonucu harekete bitişik olduğu için, sırf 

hareket suçu, şeklî suç ve tehlike suçu kategorisindedir308. 

Kanun koyucunun vergi kaybını suçun bir unsuru olmaktan çıkarmış olmasının suçun 

sonuç unsuruna etkisi bulunmaktadır. Vergi kaybı aranmadığı için, vergi kaçakçılığı suçları 

daha çok sırf hareket suçları veya neticesi harekete bitişik suçlar olarak kabul edilmektedir309. 

Suçlar sonuç açısından hareket ile sonucun ayrı zaman dilimleri içerisinde gerçekleşmesine 

                                                           
305 Bekir BAYKARA, “Vergi Suçuna Teşebbüs 4369 Sayılı Kanundan Sonra da Mümkün müdür?”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 

106, Yıl 2001, s.167. 
306 Timur DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2009. s.233. 
307 BAYRAKLI, a.g.e., s. 250. 
308 YİĞİT, a.g.e., s. 156. 
309 OKTAR, a.g.m.,s.88. 
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göre tasnif edildiğinde310, vergi kaçakçılığı suçlarında illiyet bağını belirlemek daha kolaydır. 

Bu açıdan vergi kaçakçılığı suçları “neticesi harekete bitişik” suçlardandır. Çünkü sadece 

hareketin gerçekleşmesi ile suçun maddi unsuru tamamlanmış olmaktadır.  

4369 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, VUK’un 359. maddesinin (a) fıkrasının 

birinci bendinde“...defterlere kaydı gereken hesap işlemleri ve vergi matrahının azalması 

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

ortamlarına kaydedenler…” ifadesi ile kanun koyucu nedensellik bağı tesis ederek vergi 

matrahının azalması sonucunu şart koşmakta olduğu için, bu hareketler ile işlenen vergi 

kaçakçılığı suçu neticesi harekete bitişik suç kategorisinde yer almaz. Suçun oluşması için 

hesap ve işlemlerin kanûni defterler dışındaki diğer defter, belge ya da kayıt ortamlarına 

kaydetmek şartı tek başına yeterli olmayıp, ayrıca kayıtların vergi matrahının azalması 

sonucunu doğuracak özellikte olması gerekmektedir. Özellikle devreden KDV’nin olduğu 

dönemlerde, vergi ziyaı ortaya çıkmasa bile, vergi matrahının azalması sonucunun doğmuş 

olması yeterlidir311. Vergi matrahının azaltılması kanunen yararlanılması giderlerin fazla 

gösterilmesi, gelirin düşük gösterilmesi yöntemleri olabilir. Vergi matrahının azalması 

sonucunu doğuracak şekilde diğer defterlere geçirilmesi, asıl yazılması gereken tutarın eksik 

yazılması sonucunu doğurmaktadır312. Ancak aynı hesap ve işlemlerin hem kanûni defterlere, 

hem de özel nitelikli belgelere geçirilmesi fiili vergi matrahının azalması sonucunu doğurmaz 

ise suç oluşturmamaktadır313. Vergi matrahın azalması bu hareketlerle işlenen suç bakımından 

davranışın bir unsuru olmaktan ziyade sonuç olarak kabul edildiğinde, neticesi hareketten ayrı 

bir suçun varlığını anlaşılacaktır. Çünkü bu hareketler ile işlenen suç açısından vergi 

matrahının azalmış olması sonucu ortaya çıkmadan sonucu doğmadan çift defter, belge veya 

kayıt kullanmanın tek başına suçun maddi unsurunu karşılayamadığı için suçun oluşması 

mümkün değildir. 

Suçlar sonuç açısından ani suç ve kesintisiz suç ayrımı göre tasnif edildiğinde, vergi 

kaçakçılığı suçlarının ani suç niteliğinde olduğu kabul edilmektedir. Defter ve belgeleri 

gizleme suçu da ani suç niteliğinde olup, vergi incelemesi için talep edilen defter ve belgelerin 

süresinde ibraz edilmemesi, suçun işlenmesi için yeterlidir, vergi incelemesi sürecinde ibraz 

edilmeyen belgelerin, yargılama sürecinde mahkemeye ibraz edilmesi bu hareket ile işlenen 

suçun tamamlanmış olması sonucuna etki etmeyecektir314. 

                                                           
310 CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT a.g.e., s.253-254. 
311 ŞENYÜZ a.g.e., s. 416. 
312 BAYRAKLI, a.g.e., s. 245. 
313 YİĞİT, a.g.e., s. 126. 
314 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 159. 
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Suçlar sonuç açısından zarar suçu ve tehlike suçu ayrımına göre tasnif edildiğinde ise,  

defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak 

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

hareketi ile işlenen vergi kaçakçılığı suçu dışında bir zarar suçu bulunmamaktadır. Buna 

karşın diğer hareketlerle işlenen kaçakçılık suçlarının tamamı tehlike suçu niteliğindedir. 

Korunmaya çalışılan hukuki menfaatin zarar görmesini beklemek şart değildir. Aynı durum 

resmi belgede sahtecilik suçlarında da söz konusudur. Hareketin tamamlanması ile tehlikenin 

ortaya çıkması anı örtüşmektedir315.  

Tehlike suçu olan vergi kaçakçılığı suçları yönünden soyut tehlike suçu, somut tehlike 

suçu alt ayrımı da önemlidir. Somut tehlike suçlarında, tehlikenin gerçekten doğmuş olması 

gerekmektedir316. Buna karşın soyut tehlike suçlarında, hareketin yapılmış olması tek başına 

tehlikeli kabul edilmekte ve bu tehlikenin korunan menfaat bakımından ortaya çıkmış olması 

aranmamaktadır. Bu açıdan vergi kaçakçılığı suçları soyut tehlike suçu olduğu kabul 

edilebilir. Soyut tehlike suçlarında ayrıca bir nedensellik aramaya gerek olmaması nedeniyle 

davranışın korunmaya çalışılan hukuki yararı soyut olarak tehlikeye sokması yeterli olup, 

ayrıca bu tehlikenin somutlaştırılması aranmaz. Soyut tehlike suçlarından korunan menfaati 

doğrudan tehlikeye sokmadan işlenebilecek olması, suç teorisi bakımından eleştirilmekte 

hatta ceza yasalarında bu tip suçlara yer verilmemesi gereği ifade edilmektedir317.  

1.2.3.2.3. Nedensellik Bağı 

Suçu meydana getiren sonucun cezalandırılabilmesi için, bir kişinin hareketine 

bağlanması, hareket ile sonuç arasında illiyet bağının kurulması gerekmektedir. Kaçakçılık 

suçunda, suçun neticesi harekete bitişik suçlardan olması sebebiyle, hareket gerçekleştiği an 

suçun maddi unsurunun nedenselliği de kapsayacak şekilde gerçekleştiği kabul edildiği için, 

başka bir ilişki aranmaksızın fiili gerçekleştiren kişinin cezalandırılması yoluna gidilmektedir. 

Kanun ile yasaklanmış sonuç, yine kanunda tanımlanan hareketten kaynaklanıyorsa 

nedensellik bağı oluşmuştur318. Suç fiilleri neticesinde, vergi ziyaı da meydana gelmiş ise, bu 

neticenin fiili gerçekleştiren kişiye yüklenebilmesi gerekmektedir. Vergi ziyaına yol açan suç 

fiilleri bakımından nedensellik bağının kurulmuş olması gerekmektedir319.  Nedensellik bağı 

açısından önem taşıyan husus, VUK’un 359/a-1’de yer alan defterlere kaydı gereken hesap ve 

işlemleri diğer kayıt ortamlarına geçirmek fiili için, netice olarak ortaya çıkması gereken vergi 

                                                           
315 TOROSLU, a.g.e., s. 233. 
316 DEMİRBAŞ, a.g.e., s. 231. 
317 CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, a.g.e., s. 256. 
318 YİĞİT, a.g.e., s. 157. 
319 BAYRAKLI, a.g.e., s. 251 
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ziyaının, defterlere kaydı gereken hesap ve işlemlerin diğer ortamlara kaydedilmesinden 

kaynaklandığının ortaya konulmuş olmasının gerektiğidir320.   

1.2.3.3. Hukuka Aykırılık 

 

Vergi kaçakçılığı suçu olarak nitelendirilebilecek bir fiilin cezalandırılabilmesi için 

bütünüyle hukuka aykırı olması gerekmektedir. Bir fiilin hukuka aykırı kabul edilebilmesi 

için fiilin kanûni tipe uygun ve hukuka aykırı olması gerekir321. Hukuka aykırılık yönünden 

vergi kaçakçılığı suçları diğer suçlardan farklı bir özellik göstermemektedir. Hukuka aykırılık 

unsuru, kanûni tarife uygun hareketi hukuk düzeni tarafından hukuka uygun hale getiren bir 

sebebin bulunmamasıdır. TCK’da yer alan hukuka uygunluk nedenleri, kanunun emrini yerine 

getirme, yetkili makamın emrini yerine getirme, meşru savunma zorunluluk hali, kanunda 

düzenlenmeyen hakkın kullanılması ve mağdurun rızasıdır.  

TCK’nın 25. maddesine göre gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik 

bilerek neden olmadığı ve başka şekilde korunma imkânı bulunmayan ağır ve mutlak bir 

tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve 

kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile, işlenen fiillerden dolayı fâile ceza 

verilemez322. Kaçakçılık suçu için iflas tehlikesinin olduğu hâllerde, bu hâllerden kurtulmak 

için vergi suçu işlenmesi hukuka uygunluk sebebi olarak zorunluluk(ızdırar) hali doktrinde 

kabul görmüştür323. Örneğin bir tacirin bozulan ekonomik durumunun daha da kötüleşmemesi 

için vergi kaçırması halinde ızdırar halinden istifade edebilmesi gerekir. Doktrinde iflasın 

şeref ve haysiyeti hatta medeni hakların bir kısmını kaybettirdiği varsayımından hareketle 

mükellefin vergi ödediği takdirde kesin iflas edeceği ve iflastan kurtulmasının mümkün 

olmayacağı halde, vergi kaçakçılığı suçunu işlemiş olmasının ızdırar hali şeklinde 

açıklanabileceği ve 765 sayılı eski TCK’nın 49/3. maddesi ve 5237 sayılı yeni TCK’nın 25/2. 

maddesi kapsamına gireceği kabul edilmiştir324.  

1.2.3.4. Manevi Unsur 

 

Manevi unsur, kanûni tipe uygun fiili gerçekleştiren kişi ile bu fiil arasındaki manevi 

bağdır. Manevi unsur fiili gerçekleştirenin kusurlu iradesidir. Manevi unsurun varlığı söz 

konusu değilse, fiilin fâile isnadı mümkün değildir. Manevi unsurun varlığından 

bahsedebilmek için kendi iradesiyle kusurlu şekilde hareket edebilen bir fâil olması gerekir. 

                                                           
320 YİĞİT, a.g.e., s. 157. 
321İÇEL-EVİK, a.g.e., s.83. 
322 HAKERİ, a.g.e., s. 169. 
323 ERMAN, Vergi Suçları, s. 25. 
324 Mehmet KARAARSLAN, “Ceza Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin Vergi Kaçakçılığı Suçuna Etkisi”, 

http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2006-64-226.pdf (02.10.2012) 

http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2006-64-226.pdf
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Fâilin kusurlu bir şekilde hareket edebilmesi kusurluluk; kusurlu hareket edebilme yeteneği de 

isnat kabiliyeti olarak tarif edilmektedir325. Kusurluluk, hukuka uygun hareket edebilme 

kabiliyetine sahip olan fâilin hukuka aykırı bir davranışı tercih etmiş ve gerçekleştirmiş 

olması sebebiyle kınanabilmesidir326. Fâil psikolojik yönden kendisine ait olan fiili ancak kast 

veya taksirle gerçekleştirdiğinde sorumlu tutulmaktadır327.  Kast kural olarak suç için zorunlu 

bir unsurdur. Hangi suçların taksirle işlenebileceği kanunda açık olarak belirlenmiştir. Kast, 

kanunun suç saydığı fiili bilerek ve isteyerek işlemek iken; taksir istenerek yapılan fiilin, 

istenmeyen kanuna aykırı sonuçlar doğurmasıyla gerçekleşir328.  

Türk Ceza Kanunu’nun 21 ve 22. maddelerine göre suçun oluşması kastın varlığına 

bağlıdır ve taksirle işlenen fiiller ancak kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılabilir. 

Bu nedenle vergi kaçakçılığı suçunun manevi unsuru kasttır. Buradaki kast genel kasttır; fâilin 

belirli bir amaçla hareket etmesinin önemli değildir. Ceza hukukunun kasta yönelik ayrımları 

genel kast ve özel kast ayrımına göre konuya yaklaşanlardan bir kısmına göre vergi 

kaçakçılığı suçu genel kast ile işlenebilen suç kategorisinde görürken329 diğer bir kısmı ise 

genel kastın kabulü suçun şeklî nitelendirilmesi sonucunu doğuracağı için, bu nitelendirmeye 

karşı çıkmaktadır330. Suçun oluşması için fâilin sonuca yönelik hareketi yapmasının yeterli 

olması nedeniyle vergi kaçakçılığı suçu genel kastla işlenebilen bir suçtur. Özel kast için 

gerekli olan fâilin belli bir saikle hareket etmesi durumu VUK’un 359. maddesinde 

aranmamaktadır. Vergi dairesi tarafından vergi ziyaı cezasının üç kat olarak kesilmiş olması 

ve bunun yanı sıra kesilen cezanın vergi mahkemesi veya Danıştay tarafından onaylanmış 

olması ceza mahkemesini bağlamaz. Kast unsurunun bulunmadığı hâllerde suç 

oluşmayacaktır331. Örneğin, işletmenin yapmış olduğu bir alış-veriş kanûni defterlerine 

gerçeğinden farklı aktarılmış ve bu durum kasden yapılmamış ise manevi unsur oluşmamış 

olur. Aynı şekilde daha önceden anlaşması olmakla birlikte anlaşması feshedilen bir matbaa 

anlaşmalı olduğunu gösteren eski yazıya istinaden mükelleflerin belge basım taleplerini 

yerine getiriyorsa ve mükelleflerde anlaşma olmadığından haberdar değiller ise kastın 

varlığından bahsedilemez332. 

4369 Sayılı Kanun ile VUK’ta ve özellikle bu kanunun ceza hükümlerini düzenleyen 

dördüncü kitabında önemli değişiklikler yapılmıştır. VUK’un hapis cezası gerektiren ve 

kaçakçılık suçu olarak belirlenen suçlardaki düzenlemelerle kaçakçılık suçunun mahiyeti 

                                                           
325Veli Özer ÖZBEK-Pınar BACAKSIZ-Koray DOĞAN, Ceza Hukuku Bilgisi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006, s. 180. 
326 ÖZTÜRK-ERDEM, a.g.e.,  s. 228. 
327 Nevzat TOROSLU, Ceza Hukuku Genel Kısım, 11. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2008, s. 173. 
328 OKTAR a.g.e., s. 374 
329 SABAN, a.g.e.,s.323. 
330 DONAY, a.g.e., s. 99. 
331 Aksi görüş için bkz. Ali Parlar ve Güleç Demirel, Vergi Suçları, Adil Yayınevi, Ankara, 2002, s.393. 
332 YİĞİT, a.g.e., s.155. 
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tamamen değiştirilmiştir. Yasal değişiklikten önce kaçakçılık suçu vergi kaybına bağlı iken, 

4369 sayılı kanun ile yapılan değişiklik ile kaçakçılık suçunun cezalandırılması için vergi 

kaybı şartı kaldırılmış, “şeklî suç” veya “sırf hareket suçu” haline getirilmiştir. Bu 

düzenleme ile kaçakçılık suçu, “zarar suçu” olmaktan çıkarılmış “tehlike suçu” halini 

almış333, yasal değişiklikten önce, VUK’un 344. maddesinde düzenlenen kasıtla ilgili 

hükümler ve sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeyi “bilerek” kullanma ibareleri yeni 

kanundan çıkarılmıştır.334 

VUK’un 359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçu ile ilgili, 4369 sayılı kanunun 

14. maddesi ile yapılan değişiklik ile bu kanundan önce 345. maddedeki “kast” ve “bilerek 

kullanma” deyimlerine yeni düzenlemenin 359. maddesinde yer verilmemiş olması, vergi 

kaçakçılığında kast unsurunun kaldırılıp kaldırılmadığı ve kaçakçılık suçunun vergisel saikler 

ile işlenip işlenemeyeceği tartışmalarını ortaya çıkarmıştır335. Maddenin değişiklikten önceki 

şeklinde yer alan “bilerek” kelimesinin yeni yasal düzenlemede yer almaması, kaçakçılık 

suçlarının oluşumu için artık kastın varlığının aranmaması gerektiği, kastın suçun 

unsurlarından biri olmadığı, VUK’un 359. maddede düzenlenen fiillerin ortaya çıkmasının, 

suçun tamamlanması için tek başına yeterli olacağı şeklinde fikir ileri sürülmüştür. Bu 

yaklaşımı savunanlara göre kastın varlığı aranmadan, madde metninde mevcut olan yasak 

fiillerden biri veya birkaçının oluşması halinde kaçakçılık suçunun işlendiğine karar 

verilmelidir336. VUK’un 359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçunun, 4369 sayılı 

kanunla değişen metninde, kusur sorumluluğu yerine objektif sorumluluğa geçiş yönünde bir 

eğilim olduğu belirtilmiştir. Kaçakçılık suçunda vergi ziyaının ön koşul olmaktan çıkarılmış 

böylece işlenen eylemlerle hazinenin zarara uğrama tehlikesinin yaptırımı olarak hapis cezası 

öngörülmüştür. Ancak yaptırımı hürriyeti bağlayıcı bir ceza olan kaçakçılık suçu hakkında 

kastın aranmayacağını savunmak, ceza hukuku ve Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan temel 

bir ilke olan cezaların şahsîliği ilkesi ile çelişmektedir. Çünkü kişi kusuruyla işlediği 

suçlardan sorumlu tutulabilecektir.337 

Ceza hukuku ilkelerine göre konuya yaklaşan diğer görüşe göre, “bilerek” 

sözcüğünün madde metninde yer almaması kastın aranmayacağı anlamına gelmemektedir. 

Söz konusu değişiklik hükmünden hareketle, kaçakçılıkta kusursuz sorumluluğun kabul 

edilmiş olduğu yaklaşımı, hem çağdaş ceza hukukunun esas tutmuş olduğu kusur sorumluluğu 

                                                           
333 TOROSLU, a.g.e., s.89. 
334 Bekir BAYKARA, “İdari Vergi Suç Ve Cezalarında Kanunîlik İlkesi”, Vergi Dünyası, Sayı 285, Mayıs 2005, s.10-12. 
335 Bekir BAYKARA, “Vergi Kaçakçılığı Suçunda Kast Unsuru 4369 Sayılı Kanunla Kaldırıldı mı?”, Maliye Postası, 

15.09.2001, s. 68. 
336Mustafa AKKAYA, “İdari Ve Adlî Vergi Ceza Sistemine Eleştirisel Bir Bakış”, Vergi Sorunları, Şubat 2008, S.233, 

s.34.,  Nihal SABAN, “4369’un Suç Ve Ceza Sistemine Nasıl Bakmalıyız?”, Vergi Sorunları, Eylül 2000, S.144, s. 94. 
337 Yener ÜNVER-Hakan HAKERİ, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011,s.680-681. 
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açısından, hem de Kanun gerekçesinde kast unsuru açıkça ifade edildiğinden kabul 

edilemez338. Çünkü 4369 sayılı Kanunun gerekçesine göre kaçakçılık fiillerinin niyet, amaç ve 

plan unsurlarını taşıması nedeniyle kast ile işlenebileceği açık olduğu gibi, 5237 sayılı 

TCK’nın cürüm-kabahat ayrımını kaldırarak temel ceza olarak hapis cezasını benimsemesi ve 

kast unsurunu açıkça tanımlaması nedeniyle bu fiiller kasıt dışında bir niyetle işlenemez, kasıt 

dışında bir psikolojik ortam ile işlenmesine hemen hemen mümkün değildir339. TCK’nın 21/1. 

maddesine göre suçun oluşumu için kastın varlığı gereklidir ve VUK’un 359. maddesinde 

düzenlenen kaçakçılık suçunun oluşması için de kastın varlığı aranmalı, bilerek ve istenerek 

hazineyi zarara uğratmak hedeflenmelidir340.  Örneğin sahte bir belgeyi bilmeden kullanan 

kişinin hapis cezası ile muhatap olması hukuka uygun bir yaklaşım değildir. TCK’nın 

22.maddesine göre, VUK’un 359.maddesinde suçun taksirli haline yer verilmediği için, 

kaçakçılık suçunun manevi unsuru kasttır341. Ayrıca kaçakçılık suçlarının manevi unsurunun 

kast olduğunu; kaçakçılık suçlarının iştirak halinde işlenmesi hükmünü düzenleyen VUK’un 

360. maddesinden de ortaya konulmuştur. VUK’un 360. maddesine göre kaçakçılık suçu 

iştirak halinde işlenir ise, ceza TCK’nın iştirak hükümlerine göre verilecektir342.  

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 306 Seri No’lu VUK tebliği ile343 sahte veya 

yanıltıcı belge kullanımı suçunun ancak kasten işlenebilecek bir suç olması nedeniyle kastın 

olup olmadığının, sahte veya yanıltıcı belgenin bilerek kullanılıp kullanılmadığının vergi 

incelemesine yetkili olanlar tarafından araştırılması gerektiği şeklinde bir uygulama yolu 

açılmıştır. Vergi suçu işlendiğini vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların tespit etmesi 

durumunda, vergi suçunun kasten işlenebilecek bir suç olmasından dolayı kasıt unsurunu 

değerlendirip vardıkları sonuca göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak veya 

bulunmayacaklardır. Vergi suçunda kasıt unsurunun olup olmadığına vergi incelemesine 

yetkili olanlar tarafından karar verilmesi hususu tartışmalı bir konudur. Vergi incelemesine 

yetkili olanların suçun manevi unsurunun oluşup oluşmadığına karar verme yetkisinin 

bulunmadığı, Maliye Bakanlığı’nın uygulamaya yön vermek için çıkarmış olduğu 306 Seri 

No’lu VUK Tebliği’nin hukuka aykırı olduğu ifade edilmektedir.344 Vergi suçunu oluşturan 

olayların manevi unsurunun vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından araştırılmasında esas 

                                                           
338 ÖNCEL-KUMRULU-ÇAĞAN, a.g.e., 2002, s. 214. 
339 Kamil MUTLUER, Vergi Ceza Hukuku, İstanbul, 2006, s. 125. 
340Elif SONSUZOĞLU, “Kaçakçılık Suçunun Oluşmasında Vergi Ziyaı Şart mı?”, Yaklaşım, Haziran 2010,Sayı 210, s.30. 
341 Nihal SABAN, Vergi Hukuku (Genel Kısım), Der Yayınları, İstanbul 2002, s.323. 
342 VUK’un 360. maddesine göre kaçakçılığa iştirak, azmettirme ve yardım fiillerinin işlenmesini düzenleyen madde 

hükmüne göre, Türk Ceza Kanunu’nun “Genel Hükümler”ini düzenleyen birinci kitabının, ikinci kısmının dördüncü 

bölümünde yer alan “suça iştirak”, “azmettirme” ve “yardım etme” hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Kaçakçılık 

suçuna iştirak edilmesi halinde önce iştirakin niteliğine göre Türk Ceza Kanunu’nun suça iştirak hükümlerine göre hakkında 

verilecek ceza belirlenecektir. Bu belirlemeden yapıldıktan sonra, iştirakçinin menfaatinin bulunmamasına bağlı indirim 

dikkate alınarak ceza belirlenecektir. 
343 306 Seri Numaralı VUK Genel Tebliği 18.6.2002 tarih ve 24789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
344 A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Naylon Fatura Olgusu ve Genel Tebliğ Düzenlemesi”,  Dünya Gazetesi, 20 Haziran 2002 
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kıstasın kesin ve ayrıntılı olarak belirtilmemiş olması uygulamada aynı hukuki statüde 

bulunan vergi mükellefleri açısından kanun maddesinin farklı uygulanmasına neden 

olmaktadır.345 Mükelleflerin belgenin sahte olduğunu hangi hâllerde bilmelerinin gerektiğinin 

açıklanmış olması gerekir. Herhangi bir iktisadi faaliyetin olmadığı bir durumda belge 

düzenlemek veya hiçbir mal alış-verişi olmadan birisinden belge alıp, onu deftere işlemek, 

bilmeden istemeden, kast olmadan yapılabilecek bir hareket değildir346. Hile kavramının kastı 

zorunlu olarak ihtiva ettiği için muhasebe hilesi ile işlenen suçun ancak kastla işlenebileceği 

anlaşılmaktadır. Aynı şekilde tahrif hareketinde de, tahrifat kavramından hareketle kasıtla 

işlenebileceğini söylemek mümkündür. Defter ve belgeleri bilerek karalamak ile üzerine 

yanlışlıkla mürekkep dökmek arasındaki fark, kast ile taksirin ayrımını yapabilmek için 

verilebilecek iyi bir örnektir.  

1.2.4.  Vergi Kaçakçılığı Suçuna Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı 

1.2.4.1. Anayasa’nın 73. Maddesi Yönünden 

 

Vergi suçları vergi kavramı ile beraber ortaya çıkmıştır. Devlet ile birey arasında 

kamu hukuku ilişkisinden kaynaklanan alacak hakkının kanunlarla belirlenen emir ve 

yasaklara aykırı ifası vergi suçlarına vücut vermektedir347. Devletin vergilendirme dâhil 

girdiği tüm ilişkilerde, otoritesini suç ve ceza siyaseti ile kurması devlet olmasının gereğidir. 

Bu açıdan bakıldığında vergi suçları da, diğer suçlar gibi yaptırım ve ceza 

belirlenmesi/uygulanması gereken suçlar olup, öncelikle cezalandırma yetkisi ile 

değerlendirilmelidir. Ancak suçun vergi gibi teknik bir alanla ilgili olması, devletin 

vergilendirme yetkisini kullandığı vergilendirmeye ilişkin kamu düzenini tanımayı da gerekli 

kılmaktadır. Cezalandırma yetkisi doğrudan ceza hukukunun ilkeleri ile yaklaşılması gereken 

bir yetki iken, vergilendirme yetkisi vergi hukukunun ilkeleri ile yaklaşılması gereken bir 

yetkidir348. Vergi suçlarının salt vergilendirmeyle ilgili alan içerisinde değerlendirme 

yaklaşımı ceza hukukunun ilkelerinden uzaklaşma ihtimâl ve sonucunu ortaya 

çıkarabilecektir. Çünkü devletlerin kamu giderlerini finanse etmek için kullandığı 

vergilendirme yetkisi ve bu amaçla oluşturulan hukuki-maddi düzen vergi suçlarının amacı ile 

bütün yönlerden paralellik arz etmemektedir. Diğer taraftan vergi suçları devletin mali 

                                                           
345 Recep ÇERÇİ, “Vergi Suç ve Cezalarına İlişkin Yasal Düzenlemelerin Gelir İdaresi ve Yargı Mercilerince Farklı 

Yorumlanmasından Kaynaklanan Adaletsizlikler ve Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Mali Pusûla Dergisi, Yıl 4, 

Sayı 39, Mart 2008, s. 18. 
346 ŞENYÜZ, a.g.e.,  s. 201. 
347 ERMAN’a göre, toplu yaşamanın ilk devirlerinde, başka bir topluluğun mallarının yağma edilmesi sonucu elde edilen 

gelirin yönetene verilmemesi ilk vergi kaçakçılığıdır. En yalın ifadeyle vergi salınan bölgeden topladığı paranın tamamını 

yönetene aktarmayan mültezim de vergi kaçakçısıdır. ERMAN, a.g.e., s.3. 
348 Ali Rıza AYDIN, “ Vergi Suç ve Ceza Sisteminin Anayasal Çerçevesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 233, Şubat 

2008,s.13-14. 
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düzeninden önce kamu düzenini ihlâl ettiğinden, vergi suçlarının analizi için kamu düzenini 

öncelikli amaç olarak kabul eden ceza düzeni ile konuya yaklaşmak daha uygundur. 

Vergilendirme yetkisi ve cezalandırma yetkisi devlet ile bireyi karşı karşıya getirmektedir ve 

devletin egemenliğinden kaynaklanan yetkilerini kullanması, konuyu Anayasal boyutta daha 

da tartışılır hale getirmektedir349. Vergilendirme yetkisinin ve cezalandırma yetkisinin 

kullanımı ile ilgili belirlediği çerçeve, aynı zamanda devletin kamu hukukundan kaynaklanan 

dikey nitelikli ilişkilerin sınırlarını da ortaya koymaktadır350. 

Vergilerin yasallığı ilkesi Cumhuriyet dönemi öncesi ve sonrasında Türk Vergi 

Hukuku’nda geçerli bir ilkedir351. 1982 Anayasası’nda devletin vergilendirme yetkisi  “vergi 

ödevi” başlığı altında ve “siyasi hak ve ödevler” arasında düzenlenmiştir352. Anayasa’nın 73. 

maddesine göre353: “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi 

ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal 

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

kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar 

içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.” 

Anayasa’nın 73. maddesi kural olarak devletin kamu giderlerini karşılamak amacı ile 

sahip olduğu vergilendirme yetkisini sınırlandırma amacındadır. Aynı zamanda bu yetkinin, 

vergi mükellefi üzerinde sahip olunan kamu hukuku karakterli bir edimi de ihtiva ettiği 

görülmektedir354. Bu maddeye göre, herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne 

                                                           
349 TOROSLU, a.g.e.,s.376. 
350 BAYAR, a.g.e., s,66. 
351 Cumhuriyet öncesinde Tanzimat Dönemi’nin 1876 Kanun-i Esasi’sinin 25. maddesinde yer alan “Bir kanuna müstenit 

olmadıkça vergi ve rüsumat namı ile ve namı aherle hiç kimseden bir akçe alınamaz.”hükmü  ve  96. maddesinde yer alan 

“Tekâlifi devletin hiçbiri bir kanun ile tayin olunmadıkça vaz ve tevzi ve istihsal olunamaz.” hükmü ile vergilerin yasallığı 

ilkesi iki ayrı maddede kabul edilmiştir.  2. Meşrutiyet Dönemi’nde de aynı yol izlenmiştir. 1921 Anayasası’nda vergilerin 

yasallığı ilkesine yer verilmemekle birlikte, 1924 Anayasası’nda bu ilke açıkça benimsenmiştir. 1924 Anayasası’nın 85. 

maddesinde; “Vergiler ancak bir kanun ile tarh ve cibayet olunabilir.” denilmektedir. Ancak, aynı maddenin ikinci fıkrası ile 

devlet, il özel idareleri ve belediyelerin geleneksel olarak topladıkları vergilerin kanunları çıkarılıncaya kadar tahsiline izin 

verilmiştir. “Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali yükümler ancak kanunla konulur.” hükmü 1961 Anayasası’nın 61. 

maddesinin 2. fıkrasıyla getirilmiştir. Belirtilen madde “Temel Haklar ve Ödevler” ile ilgili ikinci kısmının “Siyasal Haklar 

ve Ödevler” bölümünde yer almıştır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler konusunda Kanun Hükmünde Kararname 

çıkarılamaz. 1982 Anayasası’nda da verginin yasallığı ilkesi benimsenmiş ve 23. maddenin 3. Fıkrasında “Vergi, resim, harç 

ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” hükmü yer almaktadır. 1961 Anayasası’ndan 

farklı olarak 1982 Anayasası’nda vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin yine yasayla değiştirileceği veya kaldırılacağı 

açık hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan 1982 Anayasası ile yürütme organına da belli koşullara ve sınırlamalara bağlı 

olarak, vergilendirmede açık yetki verilmiştir. Ahmet KUMRULU, Vergi Hukukunun Bir Kısım Anayasal Temelleri 

(http://auhf. Ankara edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1979-36-01-04/AUHF-1979-36-01-04-Kumrulu.pdf, 19.12.2013) 
352Anayasa’nın 73. maddesiyle birlikte, ihracat, ithalat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerinde ek mali yükümlülük 

konulmasına ilişkin 167., vatandaşlık ödevi nedeniyle yurtdışına çıkma özgürlüğüne sınırlamanın getirildiği 23., TBMM 

adına mali denetimin öngörüldüğü 160., olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinin öngörüldüğü  121. 

ve 122. maddeleri vergi ödevi ile doğrudan bağlantılı maddelerdir. Cumhuriyetin niteliklerinin belirlendiği 2., devletin amaç 

ve görevlerinin açıklandığı 5., eşitlik ilkesinin açıklandığı 10., suç ve cezalara ilişkin ilkelerin düzenlendiği 38., kanun 

hükmünde kararnamelerin çerçevesinin çizildiği 91. maddelerle beraber özellikle temel hak ve ödevlerin düzenlendiği  

maddeler vergi ödevinin ve bu açıdan vergi suç ve cezalarının çerçevesini çizen anayasal kurallardır. AYDIN, a.g.m.,,s.15. 
353 www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm 14.12.2013 
354 BAYAR, a.g.e., s,67. 

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm
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göre vergi ödemekle yükümlü olduğu, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının maliye 

politikasının sosyal amacı olduğu ve vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin 

kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılması gerektiği ifade edilerek, hem mükelleflere 

hem de devlete ilişkin vergi ödevinin temel ilkeleri belirlenmiştir355. Bu madde ile, kişilerin 

sosyal ve ekonomik durumları ile temel haklarını, devletin gelir ve harcama gücü ve 

politikalarını etkileyen vergi ödevi için keyfi ve takdiri uygulamaların önlenmesi, kişilerin 

sosyal ve ekonomik durumlarını, hatta temel haklarını etkileyecek keyfi uygulamalara yol 

açılmaması, yükümlülere hukuksal güven verilmesi, vergi yönetiminde kararlılık sağlanması, 

herkesi eşit biçimde kapsamına alan bir yurttaşlık görevinin sağlanması ve gelir 

eşitsizliklerinin azaltılarak sosyal devletin gerçekleştirilmesi konularında anayasal güvence 

sağlanmıştır356.  

Vergi suçu işleyenleri cezalandırmak amacını güden ve vergi mükellefi veya 

sorumluların yasalarda düzenlenen suçları işlemeleri durumunda uygulanması gereken 

yaptırımlar olarak kabul edilen vergi cezaları, her ne kadar Türk Ceza Kanunu’ndan ayrı 

kendine özgü bir yapı gösterse de, Anayasa’nın 73. maddesinde vergi kaçakçılığı suçu veya 

genel olarak vergi suçları ile ilgili özel bir düzenleme yapılmamıştır357.  Suç ve cezaların 

temel ilkeleri Anayasa’nın 38. maddesinde, belirli alanlara veya konulara göre bir 

sınıflandırmaya tabi tutulmaksızın genel olarak belirlendiği için, vergi suç ve cezaları dâhil 

diğer tüm suç ve cezaların dayanağı ve ilkeleri Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlenmiştir.  

Ayrıca idârî nitelikte cezalar ile adlî nitelikte cezalar arasında, Anayasa’nın 38. maddesi 

kapsamında herhangi bir fark mevcut değildir. Anayasa’da suç ve ceza ilkeleri açısından 

idârî-adlî ceza sınıflandırması yapılmamış, sadece 38. maddenin on birinci fıkrasında idareye 

kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir yaptırım uygulamama yasağı 

getirilmiştir358.  Anayasa’nın 73. maddesinde düzenlenen vergi ödevinin, zamanında, eksiksiz 

ve usûlüne uygun olarak yerine getirilmesinin sağlanması için ilgili yasalarda hürriyeti 

bağlayıcı cezaların yanı sıra, adlî veya idârî nitelikte para cezalarına yer verilmiştir.359 

Anayasa Mahkemesi gerek hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren, gerekse de idârî 

yaptırım gerektiren vergi suçlarına yönelik öncelikli değerlendirmelerini 73. madde ile 

yapmaktan kaçınmaktadır. Bu yönden Mahkeme’nin incelediği cezalandırma içeren her türlü 

vergisel düzenlemede 73. madde bakımından ikincil değerlendirmeler yapmaktadır360. 

                                                           
355 SABAN, a.g.e.,s.4. 
356Şahnaz GEREK, Ali Rıza AYDIN, Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2010, s.302-303. 
357 AYDIN, a.g.m., s.17. 
358 GEREK-AYDIN, a.g.e.,s.304. 
359 Anayasa Mahkemesi'nin 06.01.2005 Tarih E.2001/487, K:2005/2 Sayılı Kararı 27.10.2005 Tarih ve 25979 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. www.resmigazete.gov.tr , 23.12.2013 
360 BAYAR, a.g.e., s,68. 

http://www.resmigazete.gov.tr/
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Anayasa Mahkemesi tarafından gecikme zammı, gecikme faizi gibi ek yükümlülük ve vergi 

cezalarını değerlendiren bir kararda vergi cezaları şöyle tanımlanmıştır361: “Vergi cezaları, 

mükelleflerin ya da sorumluların yasalarda belirtilen suçları işlemeleri durumunda 

uygulanması gereken yaptırımlardır. Gecikme zammı ve gecikme faizinin amacı, kamu 

alacaklarının zamanında ödenmemesinden dolayı hazinenin uğradığı zararı karşılamak iken, 

vergi cezalarının amacı ise vergi suçlarını işleyenleri cezalandırmaktır. Bu cezalar, vergi 

idareleri tarafından idârî usûllerle ve yargı kararı gerekmeksizin uygulanan malî ve idârî 

nitelikli yaptırımlar olabileceği gibi, yargı organlarınca ceza yargılama usûlleri uygulanarak 

hürriyeti bağlayıcı ceza niteliğindeki yaptırımlar da olabilir.” 

Anayasa Mahkemesi Anayasa’nın 38. ve 73. maddeleri birbirinden bağımsız olarak 

değerlendirilme çabası içerisinde olsa bile, denetlenen normun ceza normu veya 

vergilendirmeye dair bir norm mu olduğunu tespit etme zorluğunun ortaya çıktığı kararlardan 

anlaşılmaktadır362. Çünkü normun ceza normu mu veya vergilendirme normu mu olduğuna 

dair nitelendirme yapılacak değerlendirmeleri de farklı kılacaktır363. Nitekim Anayasa 

Mahkemesi, 213 sayılı Kanun’a 3239 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 414. maddesinin (b) 

bendinde yer alan, “Bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları 

belirtilmiş para ile ödenecek ceza miktarlarını on katına, nispi hadleri ise iki katma kadar 

ayrı ayrı artırmaya ve bunları kanûni seviyesine indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” 

şeklindeki düzenleme hakkında364 “Anayasa’nın 73. maddesinde Bakanlar Kurulu’na sadece 

vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili değişiklik yapmak yetkisini içerdiği 

halde vergi cezaları hakkında böyle bir yetki vermediği” şeklindeki Anayasa’ya aykırılık 

iddiasını incelerken, 73. madde ile bağlantı kurarak şu şekilde karar vermiştir: “…Anılan 

madde ile getirilen düzenlemenin de Bakanlar Kurulu'na tanınan bu yetki içinde kaldığı 

açıktır. Çünkü Bakanlar Kurulu'na verilen yetki, ‘Vergi Usul Kanununda alan maktu hadler 

ile asgari ve azamî miktarları belirtilmiş para ile ödenecek ceza miktarlarını on katına, nispi 

hadleri ise iki katına kadar ayrı ayrı artırmak ve bunları kanûni seviyesine indirmek 

yetkisidir. Bu yetki, her şeyden önce Vergi Usul Kanunu'nda belirlenen suçları işleyen 

mükelleflere ceza mahkemeleri veya vergi daireleri tarafından verilecek cezalara dayalı bir 

yetkidir. Bir başka deyişle Anayasa’nın 38. maddesinde öngörülen suç ve cezada kanûnilik 

ilkesine aykırılık yoktur. Öte yandan Bakanlar Kurulu, bu yetkisini genel bir düzenleme 

                                                           
361 Anayasa Mahkemesi'nin 24.06.1993 Tarih E.1992/29, K:1993/23 Sayılı Kararı 23.12.1999 Tarih ve 23915 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. www.resmigazete.gov.tr , 23.12.2013 
362 AYDIN, a.g.m., s.17-20. 
363 BAYAR, a.g.e., s,75. 
364 Söz konusu mükerrer 414. madde 4369 sayılı Yasa ile değiştirilmiştir. Değişiklik ile para cezalarının artırılması önce 

yeniden değerleme oranına bağlanmış, Bakanlar Kurulu bu suretle tespit edilen miktarları artırma ve indirmeye yetkili 

kılınmıştır. 
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şeklinde kullanacak, mükellefler arasında bir ayrıma gitmeyecektir. Ayrıca, para cezalarının 

zaman içinde, enflasyon nedeniyle, önemini ve ceza niteliğini kaybettiği bilinmektedir. Bu 

düzenleme ile para cezalarının caydırıcı niteliği koruması da sağlanmış olmaktadır ki, bunda 

önemli bir kamu yararı olduğu açıktır. Bu nedenlerle, mükerrer 414. maddenin (b) bendinin 

Anayasa'nın maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.”  Kararda, 

73. maddenin son fıkrasında  “vergi cezalarına yer verilmediği açıkça görülmektedir” 

denildikten sonra, VUK’ta yer alan para cezaları miktarlarını artırma yetkisinin, Bakanlar 

Kurulu’na verilmesi bu fıkra kapsamında değerlendirilerek geniş yorumlanmıştır. 73. madde 

kapsamında özel bir düzenleme içermeyen vergi cezalarının, böyle bir yetki içerisinde yer 

almamaktadır. Anayasa koyucu, 73. maddeyle, “verginin kanûniliği” temel ilkesini kabul 

ettikten sonra Anayasa ve yasalarda belirtilen konu ve sınırlar içinde Bakanlar Kurulu’na 

yetki vermiş; ancak, Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlenen “cezaların kanûniliği” ilkesi 

için böyle bir yetki belirlememiştir365. 

Vergi salma, değiştirme ve kaldırma ile ceza koyma, değiştirme ve kaldırmanın 

birbirinden farklı müesseseler olmasına karşın, vergi suç ve cezalarını verginin genel ilkeleri, 

kuralları ve niteliğinden, genel bir deyişle vergi ödevinin gereklerinden bağımsız düşünmek 

mümkün değildir. Bu açıdan vergileme ilkeleri Anayasa’nın 73. maddesinde belirlenmiş olup, 

vergi ödevi konusunu özel olarak düzenlemekle birlikte, vergi cezaları konusunda özel hüküm 

içermemektedir366. Aynı şekilde suç ve cezaların dayanağı ise Anayasa’nın 38. maddesidir. 

Anayasa’da yer alan bütün hükümler ceza normları açısından aynı anda geçerlidir. Kural 

olarak vergi suçlarının Anayasa’da yer alan her bir norm ile bağlantılı olabilme ihtimâli her 

zaman mevcuttur. Anayasa maddeleri arasında öncelik-sonralık veya genellik-özellik bağı 

olmamakla beraber, incelenen konuyla ilgili özel hüküm varsa, aykırılık sorununun bu özel 

hükme göre sonuçlandırılması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle cezaların kanûniliği ilkesi 

yönünden inceleme yapılırken Anayasa’nın 38. maddesi yönünden inceleme yapılması 

gerekmektedir367. 

1.2.4.2. Anayasa’nın 38. Maddesi Yönünden 

 

Vergi Kaçakçılığı dâhil hürriyeti bağlayıcı vergi suçlarına yönelik anayasal yaklaşımların 

Anayasa’nın 38. maddesi çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Çünkü Anayasa’nın 38. 

maddesi bütün suç ve cezaları kapsayıcı ortak kural ve ilkeleri düzenleyen tek Anayasa 

                                                           
365 GEREK-AYDIN, a.g.e.,s.308-309. 
366 AYDIN, a.g.m., s.20. 
367 http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm.19.12.2013 
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hükmüdür. Bu madde dışında Anayasa’da suç ve cezalara ilişkin genel geçer ilke belirleyen 

bir hüküm de mevcut değildir368.  

Anayasa’da hakların korunması ile ilgili düzenlemeler arasında yer alan 38. madde şu 

şekildedir369: “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden 

dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan 

cezadan daha ağır bir ceza verilemez. 

Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki 

fıkra uygulanır. 

Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. 

Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. 

Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya 

veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. 

Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez. 

Ceza sorumluluğu şahsîdir. 

Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı 

özgürlüğünden alıkonulamaz. 

Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez. 

İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. 

Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir. 

Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere 

vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.” 

Anayasa Mahkemesi’nin yaklaşımı hürriyeti bağlayıcı vergi suçlarını, 38. madde ile 

değerlendirmek yönünde olsa bile, genellikle 73. madde ile de değerlendirme yapma 

ihtiyacını duymaktadır. Bir başka deyişle Anayasa Mahkemesi’nin vergilendirmeye dair olan 

normların salt Anayasa’nın 73. maddesi ile bağlantı içerisinde görmediği içtihadının olduğunu 

ifade etmek mümkündür370.  

Anayal ölçüler açısından vergi suçları ile vergilendirmenin ortak ve farklı yönleri 

bulunmaktadır. Her iki konunun yasallık ilkesine bağlanmış olması, KHK ile düzenlenemiyor 

olması, Anayasa’nın bütünü ve evrensel hukuk ile uyumlu olması gerekliliği, vergi ödevi ile 

vergi suçları arasındaki ortak yönlerdir. Konu vergi suç ve cezaları olduğunda, bu ilkelerin 

birbirinden soyutlanması mümkün değildir. Çünkü vergi suç ve cezasının anayasal çerçevesi, 

                                                           
368 GEREK-AYDIN, a.g.e.,s.307. 
369 www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm 14.12.2013 
370 BAYAR, a.g.e., s,71. 
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yalnızca suç ve cezalara ilişkin esaslarla değil, vergi ödevinin esaslarıyla da bağlantılıdır371. 

Çünkü Anayasa’nın 73. ve 38. maddeleri arasında ortak noktaların olması vergi suçlarının 73. 

madde ile değerlendirilmesi gerekliliği olarak değerlendirilmemelidir. Anayasa’nın 73. 

maddesi devletin vergilendirme yetkisini düzenlemekte iken, 38. maddesi suç ve cezalara 

ilişkin ilkelerin çerçevesini belirlemektedir372.  

Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan suç ve cezalara ilişkin esaslar ve bu esaslara bağlı 

olarak kanun koyucunun suç ve cezalarla ilgili takdir yetkisi ile vergi suç ve cezaları 

arasındaki bağlantıyı Anayasa Mahkemesi şu şekilde açıklamıştır373: "Anayasa’nın 38. 

maddesinin ilk fıkrasında, ‘kimse kanunun suç saymadığı ve fiilden dolayı cezalandırılamaz’, 

üçüncü fıkrasında da, 'ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur' 

denilerek suçun ve cezanın yasallığı esası benimsenmiş, yedinci fıkrasında ise ceza 

sorumluluğunun şahsî olduğu belirtilerek, herkesin kendi eyleminden sorumlu tutulacağı, 

başkalarının suç oluşturan eylemlerinden dolayı cezalandırılmayacağı kabul edilmiştir, 

idarenin kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulamayacağına 

ilişkin onbirinci fıkra ile idarenin, hürriyeti bağlayıcı ceza uygulamasına olanak tanınmamış 

ise de, para cezası vermesi engellenmemiştir. 

Yasa koyucu, suçların niteliği, işlenme biçimi, içerik ve yoğunluğu, kamu düzenini 

ihlâl derecesi ve cezaların caydırıcılığı gibi nedenleri gözeterek, Anayasa ve ceza hukukunun 

temel ilkeleri çerçevesinde, hangi eylemlerin suç sayılacağını ve bunlara verilecek cezaların 

tür ve miktarını saptayabileceği gibi, toplumsal sonuçlan bakımından doğurduğu tehlikenin 

ağırlığına göre, kimim eylemlere hürriyeti bağlayıcı cezalar dışında, idârî yaptırımlar 

uygulanmasını da öngörebilir. 

Anayasa’nın 73. maddesinde düzenlenen vergi ödevinin, zamanında, eksiksiz ve 

usûlüne uygun olarak yerine getirilmesinin sağlanması için ilgili yasalarında hürriyeti 

bağlayıcı cezaların yanı sıra, adlî veya idârî nitelikte para cezalarına da yer verilmiştir.” Bu 

kararı ile Anayasa Mahkemesi suç ve cezaların yasallığı, ceza sorumluluğunun şahsîliği, 

hürriyeti bağlayıcı cezalar ile vergi kabahatleri arasında suçların niteliği, işlenme biçimi, 

içerik ve yoğunluğu, kamu düzenini ihlâl derecesi ve cezaların caydırıcılığı gibi nedenleri 

dikkate alarak Anayasa ve ceza hukukunun temel ilkeleri çerçevesinde sınıflandırma 

yapılabileceği ve aynı şekilde bu suç ve kabahatler için toplumsal sonuçları yönünden ortaya 

                                                           
371 AYDIN, a.g.m., s.21. 
372 BAYAR, a.g.e., s,67. 
373 Anayasa Mahkemesi'nin 06.01.2005 Tarih E.2001/487, K:2005/2 Sayılı Kararı 27.10.2005 Tarih ve 25979 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. www.resmigazete.gov.tr , 23.12.2013 
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çıkan tehlikenin ağırlığına göre suçlar için hürriyeti bağlayıcı ceza ve kabahatler için idârî 

yaptırımlar uygulanabileceğini ifade etmiştir.  

Anayasa Mahkemesi hürriyeti bağlayıcı ceza öngören vergi suçlarına genel olarak 

yaklaşımını şu şekilde ifade etmektedir374: “Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi vergi 

yükümlülüğünün zamanında ve eksiksiz ödenmesi ile gerçekleşir. Vergi yasaları gereklerinin 

zamanında ve kurallarına uygun yerine getirilmesi ve böylece yasaların etkinliğini sağlamak 

içinde vergi suç ve cezalarına yer verilmiştir. Vergi suç ve cezalarına ilişkin kurallar esas 

olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, vergi ödevinin 

gerekleri yanında ceza hukukunun ilkeleri de göz önünde bulundurulmuştur. Yasa'nın 344-

376. maddelerinde vergi suç ve cezalarına yer verilmiştir. Bu maddelerde öngörülen suç ve 

cezalarda yasallık ilkesi belirgin biçimde kendini gösterir. 

Vergi Usul Yasası'nın 344. maddesinin 7-9. bentlerinde sayılan kaçakçılık, ağır kusur, 

kusur ve usûlsüzlük eylemleri ile bu eylemler için Yasa'nın 344, 345, 349, 351-354. 

maddelerinde öngörülen yaptırımlar vergi dairesi tarafından saptanır ve uygulanır. Bu 

eylemlerin yaptırımı olan para ve işyeri kapatma cezaları vergi idaresi tarafından uygulanan 

idarî nitelikte cezalardır. 

Vergi Usul Yasası'nın 358-363. maddelerinde yer alan kaçakçılık, kaçakçılığa 

teşebbüs eylemleri ile bilgi vermekten çekinme, vergi mahremiyetinin ihlâli, yükümlünün özel 

işlerini görme eylemleri ise ceza hukuku anlamında suç oluştururlar. Bu eylemlerin 

saptanması ve yasada öngörülen yaptırımların uygulanması ceza mahkemesinin görev 

alanına girer. Ceza yaptırımı öngörülen bu tür eylemler için ceza mahkemesinin görevli 

olması kişiler yönünden bir güvence oluşturur. 

Nitekim Vergi Usul Yasası bu eylemler ve bunlar için öngörülen yaptırımları "ceza 

mahkemelerince yargılanacak suçlar ve cezalar" başlığı altında düzenlemiştir”. Anayasa 

Mahkemesi bu kararında vergi suçlarına salt 38. madde ile yaklaşmamış, 73. madde yönünden 

de değerlendirme yaparak vergi yasaları gereklerinin zamanında ve kurallarına uygun yerine 

getirilmesi ve böylece yasaların etkinliğini sağlamak için vergi suç ve cezalarına yer verildiği 

belirtilmiştir. Devletin vergilendirme yetkisini düzenleyen 73. madde ile vergi suç ve 

cezalarının değerlendirilme gayreti, 38. maddede belirtilen suç ve cezalar ile ilgili ilkelerle 

verilen güvencelerin yeterince anlaşılamamasına neden olabilecektir. 

Mahkeme’nin vergi kaçakçılığı suçunun niteliğine yönelik; sırf vergi kaybı amacından 

hareketle -ilgili dönemde vergi ziyaının suçun ortaya çıkması için aranan bir koşul olmaktan 

                                                           
374 Anayasa Mahkemesi'nin 06.06.1991 Tarih E.1990/35, K:1991/13 Sayılı Kararı 27.10.1994 Tarih ve 22094 Sayılı Resmi 
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çıkarılmış olmasına karşın- vergi kaçakçılığı suçunu bir bütün olarak diğer suçlardan ayırma 

gayreti eleştirilen bir yaklaşımdır. Çünkü bir suçu amacından hareketle diğer suçlardan 

ayırma gayreti yargısal denetim amacı ile kullanılan bir yöntem olarak kabul edilmemektedir. 

Ayrıca TCK’nın özel kısmının suçları, salt korumaya çalıştığı menfaat ölçütü ile ayırması 

Anayasa Mahkemesi’nin konuya yaklaşımının eleştiriye açık olduğunu göstermektedir375. 

Anayasa Mahkemesi’nin “sırf vergi kaybı amacından hareketle” verdiği bir kararı şu 

şekildedir376: “Toplumun ekonomik refahının sağlanması açısından büyük önemi olan 

verginin tarh, tahakkuk ve tahsilinin hiç yapılamaması veya gerçeğe aykırı biçimde ve 

verginin ziyaına yol açacak şekilde yapılması sonucunu doğuracak "vergi kaçakçılığı" 

suçlarının içeriği, suç tipleri, koruduğu hukukî yarar, unsur ve nitelikleri gözetildiğinde diğer 

yasalardaki suç türleriyle karşılaştırılamayacağı açıktır”. Yine Anayasa Mahkemesi’nin 

normun amacından hareketle verilen bir başka kararına göre; “Devletin üslendiği kamu 

hizmetlerinin finansman kaynaklarından biri olan verginin, etkinliğini, vergi kaynaklarının en 

az kayıpla değerlendirilmesini sağlamak için alınan diğer önlemlerin yanında vergi 

kanunlarına aykırı davranışlar suç sayılmış ve bu suçlar için ceza öngörülmüştür. 

Ceza siyasetinin konusu, hangi eylemlerin suç olacağını ve suç olarak kabul edilen 

eylemlere ne tür ve miktarda ceza verileceğini belirlemektir. Vergi suç ve cezalarında amaç, 

vergi yasalarının iyi biçimde uygulanarak vergi borçlarının tespiti, zamanında ve eksiksiz 

ödenmesinin sağlanması, böylece devletin gelir kaynaklarının güvence altına alınmasıdır”. 

Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda açıklanan ve doktrinde eleştirilen vergi kaybı 

amacından hareketle vergi suçlarını nitelendirme yaklaşımı, vergi ziyaının ortaya çıkmış 

olması vergi kaçakçılığı suçunun unsurlarından biri olmadığı için isabetli değildir. Vergi 

kaçakçılığı suçu açısından kamu güveninin ihlâl edilmiş olması yeterlidir. Yukarıdaki kararda 

ifade edilen  “vergi borçlarının tespiti, zamanında ve eksiksiz ödenmesinin sağlanması” 

amacı ile vergi kaçakçılığı suçunun değerlendirilme gayreti suçun oluşumu için kamu 

güveninin ihlâl edilmiş olmasının yeterli olması amacı ile çelişki arz etmektedir. Anayasa 

Mahkemesi’nin vergi suçlarında vergi kaybı veya ekonomik menfaat vb. amaçlar ile analiz 

yaklaşımı, Anayasa’nın 38. madde açıklanan ve aşağıda incelenecek olan ilkelerin geri planda 

bırakılması olarak değerlendirilmektedir377. 

Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlenen ilkeler vergi kaçakçılığı suçu açısından aşağıda 

sırasıyla incelenecektir. 

                                                           
375 BAYAR, a.g.e., s.81. 
376 Anayasa Mahkemesi'nin 18.07.2001 Tarih E.2001/4, K:2001/332 Sayılı Kararı 27.10.2001 Tarih ve 24566 Sayılı Resmi 
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1.2.4.2.1. Suç Ve Ceza İle İlgili Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması 

  

Bu düzenleme Anayasa’nın 38. maddesinde sınırları belirlenen bütün suç ve ceza normu 

içeren kanunlar için geçerlidir. Vergi suçları dâhil tüm suç ve ceza normu içeren kanunların 

sınırlarını sadece bu madde belirlerken, Anayasa’nın 73. maddesinde düzenlenen vergi ödevi 

ile bağlantılı değildir. Vergi kanunların yürürlüğe girmesi, vergi ödevinin geriye yürümesi 

veya yürümemesi vergi suçlarından bağımsız bir konudur378. Anayasa’nın 38. maddesi ile 

güvence altına alınan lehe değişikliğin geçmişe yürümesi, aleyhe değişikliğin geriye 

yürümemesi379 hukuk devleti ilkesinin de bir gereği olup, söz konusu güvenceler Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) Kararlarında ifade edildiği üzere380 vergi suç ve cezaları 

                                                           
378 BAYAR, a.g.e., s.83-84. 
379Fâil suç işlediği zaman yürürlükte olan yasaya göre cezalandırılır. Çünkü fâil suç işlendiği zaman geçerli olan cezayı göze 

almıştır. İşlendiği zaman suç oluşturmayan bir fiilin suç haline getirilmesi veya suç olsa bile sonradan daha ağır ceza 

öngörmesi halinde aleyhte yapılan bu düzenlemelerin modern ceza hukukunda mümkün bulunmamaktadır. Kural olarak suç 

ve cezaları tayin ve tespit eden yasalar geçmişe yürümez. Bu açıdan daha çok derhal uygulama prensibinin kabul edilmiştir. 

Fâilin devletten kazanılmış haklarına saygı duyulmasını isteme hakkı olduğu için durumu geriye yürütülen aleyhe yasa veya 

yasalarla kötüleşmemelidir. Geriye yürüme yasağının istisnası lehe kanunun geriye yürümesidir. İşlendiği zamanın kanununa 

göre suç oluşturan bir fiil, daha sonra yürürlüğe giren bir kanunla suç olmaktan çıkarılmış ise, fâilin lehine olan sonraki 

kanun geçmişe yürütülerek uygulanacaktır. ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s. 155.  
380Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, vergi kaçakçılığı suçuyla ilgili olarak kişinin işlendiği tarihte suç oluşturmayan bir 

eylem veya ihmâl nedeniyle mahkûm olması Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 7. Maddesine aykırı olduğu için; 

Veeber/Estonya davasında geçmişe yürümezlik ilkesini ele almıştır. Başvurucu Veeber, 1993 ve 1994 dönemlerinde sahte 

şirketlerle ticari ilişkileri varmış gibi gösteren sahte belgeler düzenlemiş, 1994 ve 1995 dönemlerinde personel maaş 

ödemelerinde sahte belge kullanmış ve 12 Mayıs 1995 tarihinde vergi yasalarını dolanmak amacıyla muvazaalı sözleşme 

düzenleme fiillerinden suçlu bulunmuştur. Davada hükme esas olan maddeyi içeren ceza yasası 27 Haziran 1993 ve 13 

Haziran 1995 tarihlerinde iki kez değişikliğe uğramıştır. Başvurucuya isnad edilen ve 1993 ve 1994 yıllarında gerçekleştirilen 

eylemler, 13 Ocak 1995 tarihinden önceki vergi kaçakçılığı suçunu oluşturmuş olduğu için geçmişe yürümezlik ilkesi 

yönünden konu AİHM’ne taşınmıştır. İlk yasal değişikliğe göre, ceza mahkûmiyeti için ilgili kişinin daha önce benzer bir 

suçtan sorumlu tutulması ve idâri para cezasına çarptırılmış olması şarttır. Fakat daha sonra yapılan değişiklikle bu ön şarta 

alternatif olarak kusur şartı getirilmiştir. Bu değişiklikten sonra kişinin vergi kaçakçılığından cezalandırılabilmesi için 

kusurlu olması durumunda, daha önce idâri para cezasına çarptırılmış olması şartı aranmayacaktır. Bu durumda yapılan yasal 

değişiklik fâilin aleyhine gerçekleşmiş olmaktadır. Olayda, 1993 ve 1994 yılında işlenen suçlara, bu hükmü uygulayan ulusal 

mahkemeler, mütemadi suç kuralına dayanmışlardır. Başvurucunun kasdi, devamlı ve geniş çaplı bir biçimde vergi ziyaına 

sebebiyet verme ve belli bir zaman dilimi süresince şirketin giderleri ile ilgili vergi idaresine yanlış bilgi verme şeklindeki 

eylemlerinin başlangıcı, mahkûm edildiği hükümden önceki bir tarihe karşılık gelmekle beraber, eylem söz konusu tarihten 

sonra da devam eden mütemadi bir suç olarak kabul edilmiştir. Bu durumda başvurucu hakkında verilen üç yıl altı aylık hapis 

cezası 1995 yılı öncesi ve sonrası hareketlerin tamamı göz önüne alınarak belirlenmiştir. AİHM’ye göre  ulusal mahkemenin 

yaklaşımı cezanın ağırlığı üzerinde başvurucunun aleyhine sonuçlar oluşturmuştur. AİHM’ne  yerel mahkemenin 

başvurucunun eyleminden sonraki 1997 ve 1998 yıllarında vermiş olduğu kararlarında, kanunun öngörülebilirliğini sağlayan 

içtihatlar olarak nitelendirilmeyeceği hükmünü vermiştir. Yukarıda sayılan nedenlerle AİHM, ulusal mahkemelerin 1995 yılı 

yasal değişikliklerini daha evvel suç oluşturmayan eylemlere geçmişe etkili olarak uyguladığı sonucuna ulaşmıştır. 

http://www.nc.ee/?id=411(16.12.2013), Mualla Buket SOYGÜT, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi 

Kararlarında Mükellefin Suç ve Cezalara İlişkin Hakları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 5, 

Sayı 10,Güz 2006/2, s.259-260. 
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için de geçerlidir381. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 7. maddesine göre hiç kimse 

işlendiği zaman ulusal ve uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bir fiil veya ihmâlden 

dolayı suçlu bulunamaz, hiç kimseye suçu işlediği zaman verilebilecek olan cezadan daha ağır 

ceza verilemez, bu madde işlendiği zaman hukukun genel ilkelerine göre suç sayılan bir 

eylem veya ihmâl nedeniyle bir kimsenin yargılanmasına ve cezalandırılmasına engel 

değildir. 

213 Sayılı VUK’un “Kaçakçılık Suçları ve cezaları” başlıklı maddesinin 2. bendine 

göre sahte belge kullanma fiili ile vergi kaçakçılığı suçunu işleyenlere kanun koyucunun 

öngördüğü 3 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası, 22.07.1998 tarihinde yürürlüğe giren 4369 

Sayılı Kanun ile 18 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası olarak değiştirilmiştir.  VUK’un 

Geçici 21. maddesinin birinci cümlesinde “hükmolunacak cezalar hakkında ise, bu fiillerin 

işlendiği tarihte yürürlükte bulunan hükümler ile bu kanun hükümlerinden lehe olan 

uygulanır” ifadesi kullanılmasına rağmen, itiraz konusu yapılan son cümlede “Şu kadar ki, bu 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kesinleşmiş mahkûmiyet kararları hakkında bu Kanun 

hükümleri uygulanmaz.” düzenlemesine yer verilerek “kesinleşmiş mahkûmiyet kararları” 

yönünden lehe olan kanunun uygulanması ilkesine aykırı hareket edilmiştir. İtiraz konusu son 

                                                           
381 Anayasa Mahkemesi’nin kazanılmış hakların korunması açısından devletin vergilendirme ve cezalandırma yetkisini 

incelediği kararında ise şu ifadeler yer almaktadır: “Hukuk normlarının zaman içinde değişmesi, bizi normların zaman 

bakımından uygulanma sorunu ile karşı karşıya bırakır. Zira hukukta normların zaman bakımından uygulanması konusu, 

normların yürürlüğe konulması ve yürürlükten kaldırılma tarihlerinin tespiti ile bunların yürürlüğe girmeden önceki veya 

yürürlükten kaldırıldıktan sonraki olaylara uygulanıp uygulanmamaları sorunlarını içerir…Ceza normu haricinde, normun 

geriye yürütülmesini yasaklayıcı bir anayasal düzenleme ne bizim hukukumuzda, ne de diğer birçok batılı demokratik devlet 

anayasalarında bulunmaktadır. Bu bakımdan ceza normu dışındaki düzenlemelerde geriye yürümezlik katı bir kural değil, bir 

ilkedir. Ancak bu demek değildir ki; anayasal güvencelere ve hukukun genel ilkelerine aykırı bir normun, geçmişi kapsaması 

hukuk düzenince korunsun. Bilindiği gibi, hukuk devleti en kısa tanımıyla, “vatandaşlarının hukuki güvenlik içinde 

bulundukları, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir sistemi anlatır.” Hukuki güvenlik ilkesi ise, 

bir toplumda bireylerin bağlı oldukları hukuk kurallarını önceden bilmeleri, davranış ve tutumlarını bu kurallara göre 

güvenle düzene sokabilmeleri, başka bir ifadeyle ilgililerin hukuki durumun süreceğine olan inancı dolayısıyla hayal 

kırıklığına uğratılmaması anlamına gelir. Dolayısıyla hukuki güvenlik ilkesi, hukuk devletinin olmazsa olmaz koşuludur. 

Hukuk normunun kazanılmış hak ve/veya tamamlanmış işlemlere geriye dönük olarak uygulanması, bireylerin hukuki 

güvenliklerini hiçe sayacağından, bazı istisnai durumlar dışında hukuka aykırı olacaktır. Zira hukuki güvenliğin amacı ve 

hedefi, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasıdır. Vergi hukuku, devletin, bireylerin temel hak ve 

özgürlüklerine müdahalesini düzenleyen hukuk dallarından biri olması nedeniyle hukuk devleti ilkesi ve dolayısıyla hukuki 

güvenlik ilkesi ile yakından ilişkilidir. Vergi ilişkisi, özel hukuk süjeleri arasında gerçekleşen eşitler arası bir hukuki ilişki 

değil, devletin üstün kamu gücüne dayanan bir kamu hukuku ilişkisidir. Vergi hukukunda devletin sahip olduğu bu kamu 

gücü, vergilendirme yetkisi olarak adlandırılır. Bu yetki “devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma 

konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücü olarak” tanımlanabilir. Devlet bu yetkisine dayanarak, kamu hizmetlerinin 

finansmanı amacıyla vatandaşlarının gelir ve/veya servetine ortak olmaktadır. Bu nedenle, vergi hukukunda bireyin ve 

devletin çıkarları çatışma halindedir. Elbette, devletin bireye nazaran kamu hizmetlerinin finansmanı gibi üstün bir amacı 

olduğu ifade edilebilirse de, hukuk devleti ilkesi çerçevesinde bireyin çıkarlarının da vergilendirme yetkisi karşısında 

korunması gerekir. Başka bir anlatımla, vergi ilişkisinin temelinde yatan çıkar çatışması; ancak söz konusu çıkarların 

dengelenmesi suretiyle çözümlenebilir. Çünkü vergilendirme yetkisinin keyfi ve sınırsız kullanımı bireylerin hak ve 

özgürlüklerine hukuk dışı bir müdahale anlamı taşır. Bu sebeple, tüm demokratik hukuk devletlerinde devletin bu yetkisi, 

hukuk devleti ve sosyal devlet ilkeleri ile sınırlandırılmaktadır.” Anayasa Mahkemesi'nin 28.4.2011 Tarih E:2009/39, K: 

2011/68 Sayılı Kararı, 15.10.2011 Tarih ve 280855 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. www.resmigazete.gov.tr, 

23.12.2013 
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cümleyi Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’nın 38. maddesi yönünden değil, 2. ve 10. 

maddelerine aykırı görerek iptal ettiği kararı şu şekildedir382:   

“Bir ülkedeki toplumsal, ekonomik ve kültürel yapının, fâil üzerindeki baskısını 

değerlendirerek hangi eylemlerin suç sayılacağını, bunların hangi tür ve ölçüde yaptırıma 

bağlanacağını saptamak yasa koyucunun takdir yetkisi içindedir. Ancak, yasama organı ceza 

hukuku alanında düzenleme yaparken anayasal sınırlar içinde hareket etmek ve ceza 

hukukunun genel ilkelerine bağlı kalmak zorundadır… 

Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesinin ikinci fıkrasında “Bir cürüm veya kabahatin 

işlendiği zamanın kanunu ile sonradan neşr olunan kanun hükümleri birbirinden farklı ise 

fâilin lehine olan kanun tatbik ve infaz olunur” denilmektedir. Bu kuralın yalnız görülmekte 

olan davaları değil, infazı gereken mahkûmiyet kararlarını da kapsadığında duraksamaya yer 

yoktur. Ceza hukukunun bu ilkesi çağdaş hukukun temel ilkelerinden biri olduğu gibi adaletli 

bir hukuk düzeninin de gereğidir. 

Aynı hukuksal durumda olan kişilerin, aynı tarihte sahte fatura kullanmak suretiyle 

kaçakçılık suçu işlemeleri halinde, haklarında açılacak kamu davalarının kimi nedenlerle 

farklı tarihlerde sonuçlanarak kesinleşmesi durumunda “fâil lehine olan kanun tatbik ve infaz 

olunur” ilkesi, itiraz konusu kural kapsamına girenler için uygulanmayacağından bunların 

farklı cezalandırılmaları sonucu doğacaktır. Eşitlik ilkesine aykırılığı açık olan bu 

uygulamanın hukuksal eşitliği esas alan hukuk devleti ilkesiyle de bağdaştığı ileri sürülemez. 

Açıklanan nedenlerle, kural Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırıdır, iptali gerekir. İtiraz 

konusu kuralın Anayasa’nın 38. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.”  

Doktrin ceza hukuku anlamında vergi suç ve cezaları hakkında sanık lehine 

hükümlerin geriye yürütülmesinin zorunlu olduğu fikrindedir. Ancak azınlıkta kalan aksi 

düşünceye göre, ceza hukukunun bu temel prensibinin ceza hukuku anlamında vergi suç ve 

cezalarına uygulanamayacağı savunulmaktadır. OKTAR’a göre VUK’un ceza hükümleri özel 

kanun niteliğinde olduğu için genel kanun olan TCK’ya göre VUK’un uygulanması 

gerekmektedir. Devamında TCK’nın 2. maddesinde yer alan “sanık lehine hüküm uygulanır ” 

ilkesinin anayasal bir nitelik taşımadığı, çünkü TCK’nın diğer kanunlara göre bir üst norm 

niteliğinin bulunmadığı, vergi kanunlarında “sanık lehine hüküm uygulanır.” ilkesinin ancak 

açıkça düzenlenmiş olması halinde sözü edilen ilkenin uygulama alanı bulabileceği 

savunulmaktadır383. Bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin görüşü isabetli olup, Ceza hukuku 

anlamında vergi cezalarının diğer cezalardan hiçbir farkı bulunmamaktadır ve bu ilkenin ceza 

                                                           
382 Anayasa Mahkemesi'nin 06.7.2000 Tarih E:2000/21, K: 2000/16 Sayılı Kararı, 29.11.2000 Tarih ve 24245 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. www.resmigazete.gov.tr, 23.12.2013 
383 S. Ateş OKTAR, “Aleyhe Olan Ceza Kuralının Geriye Yürümezliği İlkesi ve Anayasa Mahkemesi’nin Vergi Usul Kanunu 

ile İlgili İki İptal Kararı Üzerine Düşünceler II”, Yaklaşım, Y: 9, Temmuz 2001, S: 103, s. 33-36. 
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hukuku anlamında vergi cezalarında uygulanmaması eşitliğe aykırı olduğundan Anayasa’nın 

2. ve 10. maddelerine aykırılık oluşturacaktır. 

1.2.4.2.2. Suç ve Cezaların Yasallığı 

 

Anayasa’nın 38. maddesinde suç ve cezada yasallık ilkesini de kapsayacak şekilde suç 

ve cezalara ilişkin esaslar düzenlenerek güvence altına alınmıştır384. Ayrıca temel hak ve 

özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabileceğini öngören Anayasa’nın 13. maddesi hükmü 

de suç ve cezaların yasallığı ilkesinin Anayasal dayanaklarındandır385. Sağlanan anayasal 

güvencelere göre, kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun açıkça suç saymadığı 

bir fiilden dolayı cezalandırılamaz ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kimseye suçu işlediği 

zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Kanunsuz suç 

ve ceza olmaz prensibi, bir yandan kişi hürriyet ve dokunulmazlığını sağlarken, diğer yandan 

bu hürriyetin çerçevesini belirleyerek tahdit eder386. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, 

kimse suçlu kabul edilemez. Ceza sorumluluğu şahsîdir. Bir fiili suç kabul etmek kanun 

koyucuya aittir. Yargıcın rolü kanunu uygulamaktan ibarettir. Medeni Kanun’da olduğu gibi, 

yargıç bir hüküm bulunmayan uyuşmazlıkta örf ve âdete göre, örf ve adet yok ise kendisi 

kanun koyucu yerine geçerek karar veremez. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza 

konulamaz. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Kanunların 

suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz387. Suç ve ceza içeren 

hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz388.  

Anayasa Mahkemesine göre ceza kuralları, bir eylemi suç durumuna getiren veya suça 

öngörülen cezayı etkileyici kurallar389 olup, suç ve cezaların yasallığı ilkesi 390 “Suç ve 

cezaların yasayla belirlenmesi, çağdaş ceza hukukunun temel ilkelerinden biridir. 

Günümüzde bu ilkeye uluslararası hukukta ve insan hakları belgelerinde de yer verilmektedir. 

İlkenin esası, kişilerin yasak eylemleri ve bunlar karşılığında verilecek cezaları önceden 

bilmelerini sağlamak düşüncesine dayanmaktadır. Suç ve cezaların yalnızca yasayla konulup 

kaldırılması da yeterli olmayıp kuralların kuşkuya yer vermeyecek biçimde açık ve 

                                                           
384 Mehmet AKAD-Abdullah DİNÇKOL, 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararları, Der Yayıncılık, İstanbul, 

2007, s.269-270. 
385 CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, a.g.e., s.72. 
386 İzzet ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Genel Hükümler, 3. Bası, Ankara, 2006, s. 66. 
387 Kıyas, kanunda suç olarak düzenlenmemiş bir fiilin, kanunda suç olarak düzenlenmiş başka bir fiile benzetilmek suretiyle 

cezalandırılması veya bir nesnenin bir suç konusuna benzetilerek cezalandırma yoluna gidilmesidir. ARTUK-GÖKÇEN-

YENİDÜNYA, a.g.e., s.178. 
388 Hüsamettin UĞUR, “ Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Karşısında Yaptırımsız Kalan 

Bazı Suçlar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2010-91-662  
389 Anayasa Mahkemesi'nin 31/03/1992 Tarih E: 1991/18, K: 1992/20 Sayılı Kararı 27.01.1993 Tarih ve 21478 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır.(www.resmigazete.gov.tr, 23.12.2013) 
390 Anayasa Mahkemesi'nin 18/06/2003 Tarih E: 2000/5, K: 2003/65 Sayılı Kararı 08.05.2004 Tarih ve 25456 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır.(www.resmigazete.gov.tr, 23.12.2013) 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2010-91-662
http://www.resmigazete.gov.tr/
http://www.resmigazete.gov.tr/


 

86 
 

sınırlarının da belli olması gerekir. Bu bağlamda cezanın yasallığı ilkesi, bir suça 

uygulanacak yaptırım türlerinin, ölçülerinin hangi sınırlar içinde uygulanacağının, nelerin 

hangi ölçüde hafifletici veya ağırlaştırıcı neden olacağının da yasa koyucu tarafından kurala 

bağlanmasını” zorunlu kılmaktadır.  

 213 Sayılı VUK’un 5. maddesinin sonuna 3239 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle 

eklenen “Bu kanunda yer alan belge düzenine uymayan veya kaçakçılık fiili ile vergi ziyanına 

neden olup tarh edilen vergi ve kesilen cezası kesinleşen mükellef ve vergi sorumlusunun, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek usûl ve esaslara göre basın ve TRT yolu ile 

açıklanması vergi mahremiyetini ihlâl sayılmaz.” şeklindeki fıkranın konu olduğu ve 

kanûnilik ilkesinin ihlâlinin ileri sürüldüğü başvuruya ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi’nin, 

usûl ve esaslarını Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın belirleyeceği “basın ve TRT yolu ile 

açıklanmanın” bir ceza olup olmadığına dair incelemede bulunarak verdiği karar şu 

şekildedir391:“Bu fıkrada getirilen düzenleme; VUK’un 153-357. maddelerinde ayrıntılı 

biçimde belirlenen belge düzenine uymayanlara, kaçakçılık fiilleri nedeniyle aynı Kanunun 

331-376. maddelerinde öngörülen vergi cezaları kesinleşen mükellef ve sorumluların basın ve 

TRT yoluyla açıklanmalarını öngörmektedir. Basın ve TRT’de yapılacak bu açıklamaların 

usûl ve esasları da Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tespit edilecektir. İçeriği bu olan 

söz konusu maddenin önce dilekçede öne sürüldüğü gibi Anayasa’nın; “ceza ve ceza yerine 

geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.” diyen 38. maddesinin üçüncü fıkrasına 

aykırı olup olmadığını incelemek için, “basın ve TRT yolu ile açıklanma”nın bir “ceza” olup 

olmadığını aydınlığa kavuşturmak gerekir. Bu konuda yapılacak ilk tespit, söz konusu fıkranın 

VUK’un “ceza hükümleri” ile ilgili dördüncü kitabında değil, “vergilendirme” adını taşıyan 

birinci kitabında yer almış olmasıdır. Yasanın bu düzenleme şekli, yasa koyucunun basın ve 

TRT yoluyla açıklama yapılmasını bir ceza niteliğinde görmediğini ortaya koyar. Bu sonucu 

doğrulayan ikinci tespit, söz konusu fıkra gerekçesinde “... Yeni getirilmekte olan bu 

uygulamanın mükellefler ve vergi sorumluları üzerinde psikolojik etki yapacağı, dolayısıyla 

vergi kaçağının önlenmesi için etkin bir araç olacağından” söz edilmesidir. Bu iki hususun 

açıklıkla ortaya koyduğu; basın ve TRT yoluyla açıklamanın, Yasa koyucu tarafından bir 

“ceza” niteliğinde ele alınmadığıdır. Yasa koyucu, böyle bir açıklamanın ilgililerde ve 

kamuoyunda yaratacağı psikolojik etki nedeniyle vergi kaçağının önlenmesi, hiç değilse 

azaltılması gibi, son derece önemli bir kamu yararının korunmasını amaçlamaktadır. Bu 

nedenle söz konusu fıkranın dilekçede iddia edildiği şekilde, Anayasa’nın 38. maddesinin 

üçüncü fıkrasına aykırı bir yanı yoktur.”  Anayasa Mahkemesi bu kararında, kanun 
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sistematiği ve fıkra gerekçesini inceleyerek, basın ve TRT yoluyla açıklanmanın 

hukukumuzdaki nitelendirmesini doğru belirlemiş olsa da, söz konusu yaptırımın ağırlığını 

kararda değerlendirmeyerek tartışmalı bir sonucun oluşmasına sebep olmuştur. Disiplin suç ve 

cezalarını dahi yasallık ilkesi kapsamında kabul eden Anayasa Mahkemesi’nin, belge 

düzenine uymayanlar ile vergi cezaları kesinleşen mükellef ve sorumluların basın ve TRT 

yoluyla açıklanmalarını yasallık ilkesi kapsamında değerlendirmeyerek, yaptırımın 

uygulanması ile ilgili usûl ve esasları yürütmenin takdirine bırakması eleştirilen bir husustur. 

Anayasa Mahkemesi’nin mahkûmiyete konu olacak ceza veya ceza türünün 

belirlenmesine ilişkin, VUK’un 360. maddesine ilişkin kanun hükmünün “asgari ücret” veya 

“toptan eşya fiyatları yıllık endeksi” gibi belli bir değerin esas almasını suçta ve cezada 

kanûnilik ilkesine uygun bulduğu kararı şu şekildedir392: “Anayasa’nın 38. maddesinde, suç 

ve cezaların yasallığı ve ceza sorumluluğunun kişiselliği ilkesi benimsenmektedir. Suç ve 

cezalara ilişkin bu ilkeler ceza hukukunun ilkeleriyle birlikte toplum ve bireyler yönünden en 

önemli güvenceleri birlikte toplum ve bireyler yönünden en önemli güvenceleri 

oluşturmaktadır. Bu çerçevede yasa koyucunun, değişen ve gelişen toplum yaşamından 

kaynaklanan yeni gereksinimleri karşılamak amacıyla suç ve ceza alanında yeni düzenlemeler 

getirmesi olağandır. Hangi eylemlerin suç sayılacağı ve suç sayılan eylemlere ne tür ve 

oranda ceza verileceğini saptama, yasama organının yetkisindedir. İtiraz konusu kural 

uyarınca, kaçakçılığa teşebbüs nedeniyle hükmolunan hapis cezasının paraya çevrilmesi 

durumunda, para cezasının hesabında hapis cezasının her gününe karşılık sanayi sektöründe 

16 yaşından büyük işçiler için belirlenen yürürlükteki asgari ücretin bir aylık tutarının yarısı 

esas alınacağından, suç işleyen kişi hakkında öngörülen ceza, suç gününden önce belirlenmiş 

olmaktadır. Kuralın cezaların yasallığı ilkesine ve Anayasa’nın 38. maddesine aykırı bir yönü 

görülmemiştir. İtirazın reddi gerekir.” şeklinde sonuca varılmıştır. Mahkûmiyete konu olacak 

cezanın yürütme organının belirlediği “asgari ücrete” endekslenmesini kanûnilik ilkesine 

uygun bulan Anayasa Mahkemesi aynı konuda yaklaşık dört yıl sonra vermiş olduğu diğer 

kararında; 213 Sayılı VUK’un 360. maddesi’nin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt 

bentlerindeki eylemleri gerçekleştiren kişilere verilecek hapis cezasının para cezasına 

çevrilmesinde, aynı maddenin yine a bendinin son fıkrası uyarınca “hüküm tarihinde” 

yürürlükte bulunan asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yarısının esas alınmasını, İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 11. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 7. 

maddesine atıf yaptıktan sonra Anayasa’nın 38. maddesine aykırı bularak şu gerekçe ile iptal 

                                                           
392 Anayasa Mahkemesi'nin 15/08/1995 Tarih E: 1995/22, K: 1995/37 Sayılı Kararı 16.12.1997 Tarih ve 23202 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. www.resmigazete.gov.tr, (23.12.2013) 

http://www.resmigazete.gov.tr/


 

88 
 

etmiştir393: “İtiraz konusu kural, para cezasının belirlenmesine ilişkin olduğundan bunun suç 

ve cezadaki yasallık ilkesi gereği objektiflik ve genellik esaslarına göre kesin ve açık bir 

biçimde düzenlenmesi gerekir. Ceza davalarında davanın sonuçlanma tarihi, davanın 

özelliğine ve yargılama sürecine bağlı olarak değişkendir. Dava konusu yasa kuralı, cezayı 

hüküm tarihindeki asgari ücrete bağlı kılmak suretiyle aynı tarihte işlenen suçlara farklı para 

cezasının verilmesine neden olabilecektir. İtiraz konusu sözcükler nedeniyle hakkında ne 

zaman hüküm verileceğini ve o tarihte asgari ücretin ne olacağını bilmesi olanaksız olan 

kişinin, ne kadar ceza alacağını bilmesi de mümkün değildir.”  

Anayasa Mahkemesi, vergi ziyaı cezasının hesaplanma yönteminin Anayasa’nın 2. ve 

38. maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla ilgili başvuruyu incelemiş ve vergi ziyaı cezasının 

hesaplanmasına ilişkin hükümler hakkında iptal kararı vermiştir394. VUK’un 344. maddesinin 

2. 3. ve 4. fıkralarında şu hükümler aykırılık iddiasıyla incelenmiştir: “Vergi ziyaı suçu 

işleyenlere vergi ziyaı cezası kesilir ve bu ceza ziya uğratılan verginin bir katına, bu verginin 

kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendiği 

tarihe kadar geçen süre için, bu kanunun 112. maddesine göre ziya uğratılan vergi tutan 

üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yansının eklenmesi suretiyle bulunur. Vergi ziyaına 

359. maddede yazılı fillerle sebebiyet verilmesi halinde, bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak 

edenlere ise bir kat uygulanır. Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna 

sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanûni süresi geçtikten sonra verilen 

vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.”  

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı; 213 sayılı VUK’un 344. maddesinin ikinci 

fıkrasının vergi ziyaı cezasının hesaplanma yöntemine ilişkin bölümü hakkındadır. Vergi 

ziyaına ilişkin 341. maddesi hükmü ile vergi ziyaı cezasının tanımına dair 344. maddenin iptal 

edilen bölümü dışındaki hükümleri yürürlüğünü sürdürmektedir. VUK’un 112. maddesinin 3. 

fıkrasında belirtildiği üzere ikmalen, re’sen ve idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle gecikmeli 

ödemelerde yasada belirlenen gecikme sürelerinde hesaplanacak gecikme faizi gecikme 

zammı oranında hesaplanmaktadır. Gecikme zammı oranı ise AATUHK’nın 51. maddesinin 

verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bakanlar Kurulu’nun 

ilgili maddenin verdiği yetkiyle; ekonomik koşulları, mali piyasa faiz oranlarını dikkate alarak 

gecikme zammı oranını zaman zaman arttırdığı ve azalttığı bilinmektedir. İşte gecikme faizi 

oranının idârî işlemle değişebilir olması, gecikme faizinin ve dolayısıyla vergi ziyaı cezasının 

da değişebilir olması anlamına gelir ki; bu durum vergi ziyaı cezasını “bilinebilir” olmaktan 

                                                           
393 Anayasa Mahkemesi'nin 07/06/1999 Tarih E: 1999/10, K: 1999/22 Sayılı Kararı 12.10.2000 Tarih ve 24198 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. www.resmigazete.gov.tr, (23.12.2013) 
394 Anayasa Mahkemesi'nin 06.01.2005 Tarih E.2001/3, K:2005/4 Sayılı Kararı 20.10.2005 Tarih ve 25972 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. www.resmigazete.gov.tr, (23.12.2013) 

http://www.resmigazete.gov.tr/
http://www.resmigazete.gov.tr/
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çıkartmakta, cezanın miktarını suçun tespit ve cezalandırma tarihine göre  

“farklılaştırmakta”dır. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı dikkate alınarak kanun koyucu 

tarafından VUK’un 344. maddesinde yapılan değişiklik sonucunda kanun metni 5479 sayılı 

Kanunun 12. maddesiyle 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. 

VUK’un 344. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan düzenleme sonucunda vergi ziyaı 

cezasının hesaplanma yönteminde değişiklik yapılmış, gecikme faizi ilavesi ile hesaplama 

uygulaması kaldırılmış, sadece kayba uğratılan verginin bir katı tutarında veya VUK 

359.madde yazılı fiillere neden olunması halinde kayba uğratılan verginin üç katı tutarında 

vergi ziyaı cezası kesilmesi karara bağlanmıştır395. Anayasa Mahkemesi başvuruyu 

incelerken, “vergi ziyaı cezası”nı 73. madde kapsamında değerlendirmemiş ve bu cezanın 

hesaplanmasında esas alınacak gecikme faizi oranının, 213 sayılı VUK’un 112. maddesinin 

atıfta bulunmuş olması nedeniyle,  6183 sayılı Yasa’ya göre Bakanlar Kurulu tarafından 

belirlenmesini, Anayasa’nın 73. maddesinin son fıkrası yönünden değil, 2. ve 38. maddeleri 

yönünden inceleyerek iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi kararında396, “İtiraz konusu kuralda 

düzenlenen vergi ziyaı cezası, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülük karakteri 

taşımayan, ancak vergi ziyaı suçu işleyenlere öngörülen bir yaptırımdır. Bu durum 

gözetildiğinde cezanın hesaplanmasında esas alınacak olan oranların yasayla belirlenmesi 

gerektiği kuşkusuzdur.” demek suretiyle vergi cezaları ile 73. madde arasındaki farklılığı ceza 

yükümlülüğü yönünden açıkça belirlemiştir397. 

Vergi suç ve cezalarının kanunla düzenlenmiş olması Anayasa’nın 38. maddesi hükmü 

açısından yeterli olup, Anayasa’nın 73. maddesinde yer bulan vergilerin yasallığı ilkesine 

göre güvence aranmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Çünkü Vergilerin yasallığı ilkesi 

vergileme ile ilgili güvenceler sağlamakta iken, suç ve cezaların yasallığı ilkesi suç ve cezalar 

ile ilgili güvenceler sağlamaktadır.  

1.2.4.2.3. Suçsuzluk Karinesi 

 

Anayasa’nın 38. maddesinin 4. bendine göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, 

kimse suçlu sayılamaz. Suçsuzluk karinesi, kişinin suçsuz olduğu varsayımına dayanan temel 

bir hak olup, bir kişinin gerçekten suçlu olsa bile kesin hüküm ile mahkûm edilene kadar 

                                                           
395Şefik ÇAKMAK, “Anayasa’nın Üstünlüğü mü, Anayasa Mahkemesi’nin Üstünlüğü mü?”, Mali Pusûla, Sayı 21, Haziran 

2006,  s.11. 
396Anayasa Mahkemesi'nin 06.01.2005 Tarih E.2001/3, K:2005/4 Sayılı Kararı 20.10.2005 Tarih ve 25972 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. www.resmigazete.gov.tr,(23.12.2013) 
397BAYAR, a.g.e., s,75. 

http://www.resmigazete.gov.tr/
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suçsuz kabul edilmesi gerektiğini ifade eder398. Suçsuzluk karinesinin işletilebilmesi için 

savunma hakkına gereksinim bulunmaktadır. Bu açıdan Anayasa’nın 36. maddesinde 

savunma hakkı temel bir hak olarak kabul edilmiştir399. Bir suçun işlendiği iddiasında bulunan 

tarafın bu iddiayı kesin olarak ispat etmesi gerekir. Sanık suçsuz olduğunu ispatlamak 

zorunda değildir400. Suçsuzluk karinesi vergi kaçakçılığı dâhil tüm vergi suçları için de 

geçerlidir.  Vergi suçunun işlendiğine dair iddialar vergi idaresi tarafından ortaya konulmalı 

ve kanıtlanmalıdır. Anayasa’nın 38. maddesine göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar 

kimse suçlu kabul edilemez. Vergi idaresi vergiyi doğuran bir olayda401 kaçakçılık fiilinin, 

vergi ziyaının veya usûlsüzlüğün gerçekleştiğini ispat etmek zorundadır402.  

                                                           
398 AİHM, A.P., M.P., T.P./ İsviçre davasında suçsuzluk karinesi, vergi cezaları ile bağlantılı incelenmiştir. Başvurucular, 

ölen P.nin mirasçılarıdır. Ölümünden sonra Eyalet yetkilileri yaptıkları incelemeler sonucunda, P.nin sağlığında vergi 

kaçakçılığı suçu işlediğini tespit etmiş; bu nedenle para cezaları ile vergilerini mirasçı olan başvuruculardan istemişlerdir. 

Federal Dolaysız Vergi Kararnamesi 130.maddesine göre, mirasçılar kişisel kusurlarına bakılmaksızın, ölen kişinin kaçırdığı 

vergiler ve bunlara bağlı para cezalarından, mirastaki payları oranında müştereken sorumludurlar. Yine İsviçre Medeni 

Kanunu’na göre, kanunda yer alan istisnalar dışında mirasçılara geçen haklarla birlikte mirasçılar, ölenin borçlarından da 

kişisel olarak sorumludurlar (İsviçre MK m. 537, 560)223. Başvurucular, kişisel kusurlarına bakılmaksızın, bir başkasının 

işlediği iddia edilen bir suçtan mahkûm edildiklerini, bunun da Sözleşmenin 6/2 maddesine aykırı olduğunu iddia etmişlerdir. 

Mahkeme konuyu şu şekilde değerlendirmiştir: “Başvurucular, ölen P.nin işlediği iddia edilen vergi kaçakçılığı suçu için 

ceza sorumluluklarının bulunduğu yönündeki yasal karineye tabi tutulduklarını belirtmektedirler. Bu davada olduğu gibi, 

başvurucular vergi matrahının doğru hesaplanması için ellerinden gelen her şeyi yaptıkları halde, verilecek ceza indirime 

tabi tutulmakta; ancak, tamamen kaldırılmamaktadır. Yani, kişisel olarak kusursuz oldukları halde, P’nin suçundan 

kaynaklanan ceza ile cezalandırılmaktan kurtulamamaktadırlar. Ek olarak, başvuruculara ceza uygulanması, ölenin yargısız 

mahkûm edilmesi anlamına da gelmektedir. Mahkeme, ödenmemiş vergilerin başvuruculardan tahsil edilmesinde bir sorun 

olmadığını; ayrıca, ölenin diğer borçlarında olduğu gibi vergi borçlarının da terekeden tahsil edilmesinin normal olduğunu 

belirtmektedir. Ölenin eylemlerinden kaynaklanan ceza nitelikli yaptırımların yaşayan kişilerle uygulanması ise farklı bir 

konudur. Böylesi bir durum mahkemenin dikkatli bir değerlendirme yapmasını gerekli kılar. Bu davada, Mahkeme, ölenin 

suçunun hukuka uygun şekilde ortaya konulup konulmadığı konusunda karar vermeyi gereksiz görmektedir. Adı geçen 

Kararnamenin 130/1 maddesi uyarınca, işlemler başvurucular hakkında başlatılmış ve ceza onlara yüklenmiştir. Bu nedenle, 

P’nin gerçekten suçlu olup olmadığından bağımsız olarak, başvurucuların, P tarafından işlendiği iddia olunan vergi 

kaçakçılığı suçu için ceza yaptırımına konu edildikleri kabul edilmelidir. Bir suç işleyen kimsenin ölümünden sonra ceza 

sorumluluğunun devam etmemesi ceza hukukunun temel kurallarından biridir. Bu kural İsviçre genel ceza hukukunda da 

kabul görmüştür. İsviçre Ceza Kanunu’nun 48/3 maddesinde, sanığın ölümü halinde para cezasının ortadan kalktığı 

belirtilmektedir. Sözleşme’nin 6/2 maddesindeki suçsuzluk karinesi de böyle bir kural gerektirmektedir. Ölen kişinin suçunun 

mirasçıya kalması, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir toplumda, ceza adaletinin standartlarıyla bağdaşmaz. Bu 

nedenle de Sözleşme’nin 6/2. maddesi ihlâl edilmiştir.”  Bu kararda Mahkeme, vergi cezalarında sorumluluğun kusura dayalı 

olması gerektiğini; kusursuz ceza olamayacağını; ceza sorumluluğunun kişiselliği ilkeleri ile kural olarak kusura ilişkin ispat 

yükünün idareye düştüğünü, suçsuzluk karinesi çerçevesinde tartışmıştır. Buna göre, ispat edilemeyen kusur nedeniyle ceza 

verilmesi, suç ve cezada kişisellik ilkelerine aykırılık oluşturmanın yansıra aynı zamanda suçsuzluk karinesinin de ihlâli 

anlamına gelmektedir. A.P., M.P. ve T.P/İsviçre kararı, 29. 08. 1997, par. 44-46, Akt.: Yalçın ŞAHİNKAYA, İnsan Hakları 

Avrupa Mahkemesi Kararlarında ve Türk Hukukunda Suçsuzluk Karinesi, Doktora Tezi, MÜSBE, İstanbul,2006, s.70-

72. 
399 Metin FEYZİOĞLU, “Suçsuzluk Karinesi: Kavram Hakkında Genel Bilgiler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:48, Sayı:1-4, Yıl:1999, s.139-140. 
400A. Caner YENİDÜNYA, “Avrupa insan Hakları Sözleşmesi ve Masumiyet Karinesi”, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı:5, 

Mayıs, 2004, s.20. 
401Anayasa Mahkemesi 15.10.2011 Tarih ve 280855 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28.4.2011 Tarih E:2009/39, K: 

2011/68 Sayılı Kararı, kararında vergiyi doğuran olayı şu şekilde değerlendirmiştir: “Vergisel yükümlülüğün tesisinde ilk ve 

başlıca unsur vergiyi doğuran olaydır. Zira konusu, matrahı, oranı ve yükümlüsü kanunla belirlenmiş olan verginin bir kamu 

alacağı olarak yükümlüsünden talep edebilmesi, her şeyden önce, yine kanunla belirlenmiş vergiyi doğuran olayın meydana 

gelmesine bağlıdır. Yani mükellefin vergi borcu (Hazinenin vergi alacağı) kanunla belirlenen vergiyi doğuran olayın 

meydana gelmesi ile kendiliğinden doğar. Nitekim genel idâri işlem teorisine göre vergilendirme işleminin unsurları yetki, 

şekil, sebep, konu ve amaç olmak üzere beşe ayrıldığında, sebep unsuru vergiyi doğuran olay olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dolayısıyla vergiyi doğuran olay, vergi alacağının hukuksal sebebini ve ön şartını oluşturur. 

Vergiyi doğuran olay; vergi borcunun doğduğu zamanın bilinmesi, zaman bakımından hangi vergi normunun 

uygulanacağının belirlenmesi, dolayısıyla verginin temel unsurlarının ne zamanın vergi normuna göre belirleneceği, hangi 

cezai müeyyidenin uygulanacağı, gecikme faizinin hangi tarihten itibaren hesaplanacağı, tahakkuk zamanaşımı süresinin ne 

zaman başlayacağı gibi birçok soruya cevap vermede bize ışık tutar. 
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Anayasa Mahkemesini kararlarını incelerken suçsuzluk karinesi açısından yapılacak 

değerlendirmelerde Anayasa’nın 38. maddesi yeterli olup, 73. madde yönünden herhangi bir 

güvence aranmasına gerek bulunmamaktadır. 

1.2.4.2.4. Delillere Dair Muhakeme İlkeleri  

 

Anayasa’da hukuka aykırı şekilde elde edilen bulguların403 mahkûmiyete esas 

alınamaması ve kişilerin kendileri veya yakınları aleyhine beyanda bulunmaya zorlanmaması 

kuralları 38. maddede düzenlenmiştir404. Vergi kaçakçılığı dâhil vergi suçlarının ihdas 

edilmesinin amacı kamu güvenini korumaktır. Delillere dair muhakeme ilkeleri vergi 

gelirlerini korumakla yükümlü olan vergi idaresini de mükelleflere uygulayacağı vergi 

incelemesi, yaygın yoğun vergi denetimi gibi olağan ve aramalı vergi incelemesi gibi 

olağanüstü iş ve işlemlerde bağlayan anayasal kurallardır.  

1.2.4.2.5. Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği  

 

Ceza sorumluğunun şahsîliği ilkesinin tüm cezalar için yarattığı güvencenin de 73. 

madde ile bir ilişkilendirilebilmesi mümkün bulunmamaktadır. Çünkü vergiyi eksik veya geç 

ödemek hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmemektedir. Ayrıca vergi suçlarından doğan ceza 

sorumluluğunun vergi ödeme ödevi ile ilişkilendirilmesini önemli ve gerekli gören bir suç 

politikası yaklaşımı da mevcut değildir405. Ceza sorumluluğunun şahsîliği ilkesi yönünden 

VUK’un 333. maddesinde yer alan “Bu Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerin 
                                                                                                                                                                                     
Vergi yazınında, vergi alacağının tabi olduğu hukuki rejimin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği zamanın hukuki rejimi 

olduğu kabul edilmektedir. Bu bakımdan bir vergi normu ancak yürürlükte olduğu dönemde meydana gelen vergiyi doğuran 

olaylara uygulanabilecektir. Dolayısıyla verginin unsurlarını belirleyen bir normun zaman bakımından kapsamı vergiyi 

doğuran olaya bağlı olarak tespit edilecektir. 

Ayrıca pozitif hukuk açısından da bu durum teyit edilmektedir. Zira Vergi Usul Kanunu, vergi alacağının doğumunu; tarh, 

tahakkuk, beyanname verilmesi veyahut ödeme zamanına değil, vergiyi doğuran olaya bağlamıştır.” 
402 Memduh ASLAN-Akın Gencer ŞENTÜRK, “Vergi Hukukunda Delil Sistemi: İfade, İkrar ve Beyanın Delil Niteliği”, 

Mali Pusûla, Sayı:43, Temmuz 2008, s.22. 
403Anayasada 2001 yılında 4709 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle konu ile ilgili güvence sağlanmıştır. Anayasanın 

38.maddesine “kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kullanılamaz” hükmü eklenmiştir. Ancak bu 

düzenlemedeki “kanuna aykırı” ve “bulgu” kelimelerine yönelik itirazlar doktrinde kabul görmüştür. Yapılan ilk itiraz olan 

“ kanuna aykırı” kelimelerinin yerine yapılabilecek dar yorumlamaların önüne geçmek için  “hukuka aykırı” kelimelerinin 

kullanılması gerektiği ifade edilmiştir. Kanuna aykırılık sadece teknik anlamda bir aykırılığı ifade ederken, hukuka aykırılık 

tüm yasalara, hukukun genel prensiplerine ve mahkeme kararlarına aykırılığı ifade etmektedir.  Yasa koyucunun düzenleme 

yapmadığı, ancak hukuka aykırılık oluşturan durumlar ortaya çıkması mümkündür. Hukuka aykırı delil deyimi kanuna 

aykırılığı da içine alacak genişlikte olup, güvence sağlama bakımından “hukuka aykırı delil” deyiminin tercih edilmesinin 

daha doğru olduğu belirtilmektedir.  İkinci olarak, Anayasaya eklenen bu fıkrada kanuna aykırı “bulgunun” delil anlamına 

gelmeyeceği ifade edilmektedir. Bulgu, bulunan şeydir ve olaydan arta kalan iz ve eser niteliğinde, keşfe konu olan emare 

delillerini çağrıştırmaktadır. Emare, delil türlerinden sadece birisidir. “Bulgu” terimininde kapsamı sınırlıdır. Arama sonucu 

elde edilen belge, doküman, silah, mermi, kan izi gibi şeyleri ifade eder. Bunun tanık ifadesini kapsayıp kapsamadığı 

şüphelidir. En azından kesin değildir. Doğan SOYASLAN,  “Hukuka Aykırı Deliller”, Atatürk Üniversitesi Erzincan 

Hukuk Fakültesi Dergisi, VII, 3-4 Aralık 2003, s.22-26. 
404 Deliller, hukuka uygun yollardan elde edilmiş olmalıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda belirtilen usûllere uygun olarak 

elde edilmemiş olan delillerin, vicdani kanaate ve dolayısıyla hükme esas alınması yasaklanmıştır. Delillerin hangi usûl ve 

esaslar çerçevesinde elde edileceği gösteren Ceza Muhakemesi Kanunu, kamunun menfaatlerini göz önünde bulundurmasının 

yanı sıra, delil elde edilmesi sırasında temel hak ve özgürlüklerin ihlâl edilmesinin de önüne geçilmesini amaçlamıştır. Maddi 

gerçeğin ortaya çıkarılmasına hizmet edebilecek olan bazı delillerin bu düşünce ile yasaklanması cihetine gidilmiştir. Nevzat 

TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara, 2009, s.172. 
405 BAYAR, a.g.e., s.86-87. 
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işlenmesi halinde bu fiiller için 359, 360 ıncı Maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri 

işleyenler hakkında hükmolunur.”  hükmü vergi kaçakçılığı suçu yönünden anayasaya 

paralellik arz eden bir hükümdür. Bu maddeye göre vergi kabahatleri yönünden tüzel kişiler 

esas alınırken, vergi suçları yönünden ise fâil esas alınmıştır406. Bu hükümlerden ceza 

sorumluluğunun şahsîliği ilkesinin vergi kaçakçılığı suçları için de geçerli olduğu 

anlaşılmaktadır.  

1.2.4.2.6. Sözleşmeden Doğan Borcun Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İle Yaptırıma 

Bağlanamayacağı İlkesi 

 

Anayasa Mahkemesi’ne göre hürriyeti bağlayıcı ceza, devlet ile vergi mükellefi 

arasında sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün değil, kanunda belirtilen şartların yerine 

getirilmemesinden doğan bir yaptırımdır. Kişi ile devlet arasındaki vergilendirme ilişkisi asla 

bir sözleşme ilişkisi olarak kabul edilemez407. Bu ilişkinin kamu hukuku karakteri gereği 

Anayasa’nın 38/8. maddesinin vergi suçları bakımından bir önemi bulunmadığı gibi, 

Anayasa’nın 73. maddesi yönünden de her hangi bir sonucu bulunmamaktadır408. 

                                                           
406 Schneider Austria GmbH/Avusturya davasında, başvurucu limited şirket, şirketin eski müdürü vergi kaçakçılığı nedeniyle 

mahkûm olduğu için, kesilen para cezasından ve tazminattan şirketin de sorumlu tutulmasının 1. Protokolün 1. maddesine 

aykırı olduğu iddiası ile AİHM’ye başvuru yapmıştır. Başvurucu kuruma göre; sorumluluğun hukuki dayanağını oluşturan 

Vergi Suçları Yasası’nın 28. maddesinin anayasaya aykırıdır, tazminat tutarı kaçırılan ve tümüyle geri ödenen vergi miktarı 

bakımından orantısız olarak çok daha yüksektir ve Vergi Suçları Yasası’nın 28. maddesi tüzel kişinin hiçbir kusuru 

olmaksızın sorumlu tutulmasına yol açması orantılık ilkesine göre hukuka uygun değildir. Başvurucu şirket müsadere yerine 

hükmedilen tazminat miktarının orantısız olduğunu, şirket organları yönünden hükmedilen cezalar veya tazminat açısından, 

kusursuz olan tüzel kişinin sorumlu tutulmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu iddia etmiştir. İlgili 

ülkenin iç hukukuna göre karara esas teşkil eden yasa hükmünün amacının, şirket organları tarafından görevlerini yürütürken 

işlenen vergi suçlarından kaynaklanan gelirlerin tüzel kişilerden geri alınması olduğu belirtilmiştir. Temyiz Mahkemesine 

göre söz konusu sorumluluk cezai nitelikte değildir. Komisyon, böyle bir tedbirin, kusurlu olup olmamasına bağlı olmaksızın 

tüzel kişiye uygulanmasının bu alanda devletlerin sahip olduğu geniş takdir yetkisine dâhil olduğunu, ilgili süreçte başvurucu 

şirkete menfaatlerini savunma imkânı verildiğini, başvurucu şirketin de, Bölge Mahkemesi’nin kararına karşı, tutuklanmış 

kişiyle aynı hukuksal nedenlere dayanarak itirazda bulunabilecek konumda olduğunu belirtmiştir. İlave olarak komisyon, 

Yüksek Mahkeme’nin başvurucu şirketin tazminatın aşırılığına ilişkin iddialarını dikkatli bir şekilde incelediğini, ilgili 

miktarın yüksekliği ile ilgili Yüksek Mahkeme tarafından daha lehe yeniden bir hesaplamanın uygulandığını ve dosyada 

orantısızlık olduğuna dair bir bulguya rastlamadığını ifade etmiştir. Schneider Austria GmbH/Avusturya, Başvuru 

no.21354/93, K.T. 30.11.1994 http:/echr.coe.int(17.09.2012) 
407Anayasa Mahkemesi aşağıdaki kararında devlet ile vergi mükellefi arasındaki ilişkiyi toplumsal sözleşme olarak nitelemek 

suretiyle Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasında sözü edilen sözleşme kavramıyla bağdaştırmanın mümkün 

olmadığına karar vermiştir: “Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasında, "Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci 

fıkrasında, "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden 

alıkonulamaz.", onbirinci fıkrasında, "İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz."; 

maddenin gerekçesinde de, "...4 No’lu protokol gereği sözleşmeden doğan bir yükümlülük nedeniyle hiç kimsenin 

özgürlüğünden alıkonulamayacağı hükmü eklenmiştir. Sözleşmeden doğan yükümlülük içinde borçlar da vardır." 

denilmektedir.  

 İtiraz konusu kuralla, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, 

kayıt ve belgelerin vergi incelemesine yetkili kişilere ibraz edilme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi eylemi müeyyideye 

bağlanmıştır. Kuralda belirtilen hürriyeti bağlayıcı ceza, devlet ile vergi mükellefi arasında sözleşmeden doğan bir 

yükümlülüğün değil, kanunda belirtilen şartların yerine getirilmemesinden doğan bir yaptırımdır. Kaldı ki, devlet ile vergi 

mükellefi arasındaki ilişkiyi toplumsal sözleşme olarak nitelemek suretiyle Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasında 

sözü edilen sözleşme kavramıyla bağdaştırmak da mümkün değildir. Diğer taraftan iptali istenen kuralla getirilen 

özgürlüğün kısıtlanması idâri bir uygulama sonucu olmayıp, kanunda belirtilen şartların yerine getirilmemesinden dolayı 

bağımsız yargı kararı ile hükme bağlanacak olan bir yaptırımdır. ” Anayasa Mahkemesi'nin 11.3.2003 Tarih E: 2002/55, K: 

2003/8 Sayılı Kararı 16.12.2003 Tarih ve 23318 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (www.resmigazete.gov.tr, 

23.12.2013) 
408 BAYAR, a.g.e., s.87. 

http://www.resmigazete.gov.tr/
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1.2.4.2.6. Uygulanamayacak Yaptırımlara Yönelik İlkeler 

 

Anayasa’nın 38. maddesine göre ölüm ve genel müsadere cezası uygulanamayacağı 

gibi, idarede hürriyeti bağlayıcı ceza veremeyecektir. İdarenin hürriyeti bağlayıcı ceza 

veremeyeceği yönündeki düzenlemenin sadece, idârî para cezası yaptırımı uygulanan vergi 

kabahatleri açısından güvence sağlamaktadır. Anayasa’nın 73. maddesi yönünden herhangi 

bir önemi bulunmamaktadır. 

Anayasa Mahkemesi’nin vergi suçlarını Anayasa’nın 38. maddesinin yanı sıra 73. 

maddesi ile analiz etme çabası sisteme katkı sağlamak yerine zarar vermektedir. Anayasa 

Mahkemesi’nin vergi suçlarını 38. madde ile incelemeye dair yaklaşımı yukarıda açıklanan 

kararlarda belirtildiği üzere 73. madde sebebi ile vergilendirmenin amaçlarına atıf yaparak 

iptal veya ret kararları vermesi nedeniyle amacından uzaklaşabilmektedir409.  Vergi suçlarına 

vergi toplamaya ilişkin bir anlam yükletildiği için, Anayasa’nın 38. maddesinde sağlanan 

güvenceler ihmâl edilebilmektedir. Vergi kaçakçılığı suçunun kamu güvenini korumak amacı 

ile vergi toplama amacı arasında bir ilişki kurma çabasında “vergi ziyaı”nın suçun unsurları 

arasından çıkarıldığı 4369 sayılı Kanun öncesinden gelen yaklaşımın etkisinin olduğu ve bu 

etkinin sisteme zarar verdiği ifade edilmektedir 410. 

Aşağıda açıklanan kararda, Anayasa Mahkemesi Anayasa’nın 38. maddesine dayanan 

vergi yükümlüsünün susma hakkının korunmasına yönelik başvuruyu Anayasa’nın 73. 

maddesine yönelik yapmış olduğu atıf nedeniyle de vergisel gerekçelerle değerlendirerek 

reddetmiştir411. Anayasa Mahkemesi VUK’un 4369 sayılı Yasa ile değiştirilen 359. 

maddesinin (a) bendinin 2 numaralı alt bendinin “… Gizleyenler (Varlığı noter tasdik 

kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili 

kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi gizleme demektir) … Hakkında altı aydan üç 

                                                           
409 BAYAR, a.g.e., s.89. 
410 BAYAR, a.g.e., s.90-91. 
411 AİHM, 1996 tarihli Saunders/Birleşik Krallık kararında, susma ve kendini suçlamama hakkını incelemiştir. Mahkemeye 

göre, Sözleşmenin 6.maddesinde açıkça belirtilmemekle birlikte, susma hakkı ve kendini suçlamama hakkı, 6.maddedeki adil 

yargılama fikrinin temelini oluşturan uluslararası standartlarda genel kabul görmüş haklardır. Bu hakların amaçlarından biri, 

yetkililerin uygun olmayan zorlamalarına karşı sanığın korunmasına ve böylelikle, adlî hataların önlenmesine ve 6.maddenin 

amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Kendini suçlamama hakkı, bir ceza davasında iddia makamının sanığa 

karşı iddiasını, sanığın isteğine aykırı baskı veya eza yöntemleri ile elde edilen delillere başvurmadan ispat etmesi gereğine 

dayanır. Bu anlamda bu hak, İHAS m.6/2’de yer alan suçsuzluk karinesi ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Kendini suçlamama 

hakkı öncelikle, sanığın susma isteğine saygıyla ilgilidir. Vergi mükellefi, vergi kaçakçılığı nedeniyle yapılan muhakemede 

susma hakkına dayanabildiğine göre, burada normal bir vergi yargılaması ile sınırlama sorunu kendisini gösterir. Çünkü, 

orada esas olarak verginin doğru tespitine yönelik kamu yararı ile örtüşen belirli bilgilerin açıklanması, ceza hukuku 

açısından önem taşıyacak biçimde kişinin kendisini suçlaması sonucuna yol açabilir. Gerçi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, 

J.B./ İsviçre davasında, devletin vergi borçlusunu, münhasıran verginin doğru tespiti amacıyla bilgi vermeye zorlanmasının 

söz konusu olmadığına işaret etmiş; ancak, vergi kaçakçılığı nedeniyle yapılan bir ceza muhakemesini, normal bir vergi 

muhakemesinden ayırmamıştır. Demek ki, susma hakkı, açıkça verginin doğru tespitine özgü olarak açıklama yapma 

durumunda ihlâl edilmiş olmayacağına göre, vergi mükellefleri, tersine, talep edilen bilgilerin vergi kaçakçılığı nedeniyle 

yapılan bir muhakemede değerlendirilebilecek olmasına dayanabilirler. Bu bakımdan belirleyici olan an, ceza muhakemesine 

ilişkin başlangıç şüphesinin ortaya çıktığı ve duruma göre ceza kovuşturması tedbirlerine başvurulduğu andır. Bu andan 

itibaren ilgili kişi bu duruma susma hakkı ve bundan ortaya çıkan delil değerlendirme yasağı yoluyla karşı çıkabilir.Akt.:  

ŞAHİNKAYA, a.g.e., s.104-108. 
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yıla kadar hapis cezası hükmolunur” cümlesinin, Anayasa’nın 38. maddesine aykırılığı 

iddiasıyla iptali istemini incelemiş ve şu değerlendirmelerde bulunmuştur412. “Başvuru 

kararında, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (a) bendinin 2 numaralı alt bendi 

uyarınca mükellefin, defter ve belgelerini vergi denetimi sırasında ibraz etmemesi nedeniyle 

oluşan eyleminin suç kabul edilmesinin, Anayasa’nın 38. maddesine aykırı olduğu gibi, 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin altıncı maddesine de uygun bir düzenleme olmadığı 

ileri sürülmüştür. 

İtiraz konusu kural, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması gereken defter, 

kayıt ve bu kayıtlarla ilgili belgelerin takibinin sağlanması, vergiyi doğuran muamelelerin 

gerçek mahiyetinin tespitini kolaylaştırmak amacıyla tutulması zorunlu olan bu belgelerin 

belli bir süre saklanması ve istenildiğinde de ibraz edilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. 

Anayasa’nın 38. maddesinin beşinci fıkrasında, “Hiç kimse kendisini ve kanununda 

gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye 

zorlanamaz”  hükmüne yer verilmiştir. İnsan hakları arasında yer alan, manevi işkenceyi 

meneden, insan haysiyetinin ve kişi dokunulmazlığının teminatı olan bu düzenlemeye, ceza 

yasalarında sanığın “susma hakkı” olarak yer verilmiştir. Bu hak suçlanmayla başlayan bir 

haktır. Kovuşturma ve soruşturmanın her aşaması için geçerlidir.  Kamu hizmetlerinin 

finansmanına, vergiler aracılığıyla katılmak bireylere yüklenen Anayasal bir ödevdir. Yasalar 

ile yükümlülerin ve onlarla hukuki ilişkide bulunan üçüncü kişilerin vergi ile ilgili kayıtlarının 

denetlenmesi amacıyla kimi defter, kayıt ve belgeleri tutmak, saklamak ve istenildiğinde 

yetkililere ibraz etmek zorunluluğuna uyulmamasının suç olarak kabul edilmesi ile suçla 

itham edilme birbirinden farklı durumlardır. Vergi ile ilgili defter tutma, saklama ve ibraz 

etme zorunluluğu yasalarla yükümlülere verilen bir görevdir. Bu görevler yerine getirilmediği 

takdirde suç oluşmaktadır. İtiraz konusu kural ile herkesin geliri oranında vergiye katılımının 

sağlanması ve ödenmesi gereken vergi miktarının tespiti için, Vergi Yasası’nda öngörülen 

defterlerin tutulmasının ve bu defterlerin istendiğinde ibraz edilmesinin zorunlu kılınması, 

mükellefin Anayasa’nın 38. maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen, kendisini suçlama ve bu 

yolda delil göstermeye zorlanma olarak nitelendirilemez. Açıklanan nedenlerle itiraz konusu 

kural Anayasa’nın 38. maddesine aykırı değildir”. Bu kararda karşı oy kullanan Anayasa 

Mahkemesi üyesinin karşı oy gerekçesi ise şu şekildedir: “Defter ve belgeleri ibraz etmeyen 

mükellefi hapisle cezalandıran kuralın amacı, idârî bir işlem olan vergi incelemelerinin sürat 

ve etkinliğini sağlamak, bu yolla olası vergi kaçak ve kayıplarını önlemeye çalışmaktır. Bu 

amacın kamu yararına yönelik olduğu ve bu amacı gerçekleştirmek için yasa koyucunun ceza 

                                                           
412 Anayasa Mahkemesi'nin 18/05/2007 Tarih E: 2004/31, K:2007/11Sayılı Kararı 31.1.2007 Tarih ve 2007/11 Sayılı 

Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. www.resmigazete.gov.tr, 23.12.2013 

http://www.resmigazete.gov.tr/
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siyasetinin gereği olarak uygun gördüğü hürriyeti bağlayıcı yaptırımları getirebileceği 

söylenebilirse de, bir hukuk devletinde yasa koyucunun takdir yetkisinin mutlak olmadığı ve 

Anayasa ile hukukun genel ilkelerini gözetme mecburiyetinde bulunduğu yadsınamaz. Bu 

nedenle, iptali istenen kural, ölçülülük ve eşitlik ilkeleri açısından da incelenmeli ve 

Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine uygunluk açısından da değerlendirilmelidir”.  Bu kararın 

dayanağı susma hakkının suçlanmayla başlayan bir hak olduğu, oysaki vergi ile ilgili defter 

tutma, saklama ve ibraz etme zorunluluğu yasalarla yükümlülere verilen bir görev olduğu, bu 

görevi yerine getirmemenin suç olarak kabul edilmesi ile suçla itham edilmenin farklı 

durumlar olduğu düşüncesidir. Ancak karşı oy gerekçesinde ifade edilen düşünceye göre;  

devlet defter ve belgelerini ibraz etmeyen mükelleflere hürriyeti bağlayıcı ceza verme kuralını 

belirlerken yasa koyucunun takdir yetkisi mutlak bir yetki değildir, Anayasa ile hukukun 

genel ilkelerini gözetme mecburiyetinde bulunduğu kurallardan uzaklaşılmamalıdır.  

Düşüncemize göre, mükellefin susma hakkı ile vergi idaresinin defter ve belgelerin 

ibrazını talep etme yetkisi arasındaki denge vergi idaresi lehine yorumlanmıştır. Bu dengenin 

kurulabilmesi için, öncelikle vergi idaresi tarafından defter ve belgelerin ibraz edilmemesi fiili 

nedeniyle doğrudan mahkemeye başvurarak hürriyeti bağlayıcı ceza talep etme kuralı 

kaldırılmalıdır. Defter ve belgelerin ibrazı hakkında mükellefe verilen süreler yeniden gözden 

geçirilmelidir. Çalışmanın ikinci bölümünde incelenen Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 

Birleşik Krallığı’nda olduğu gibi, mükelleflere defter ve belge ibrazı edebilmeleri için daha 

uzun süreler verilmeli, mücbir sebepleri var ise dikkate alınmalıdır. Daha sonra yasal süreler 

içinde defter ve belgelerini ibraz etmeyen/edemeyen mükellefler -hürriyeti bağlayıcı ceza 

maksadıyla değil, defter ve belgelerini yargıya ibraz etmelerini sağlamak maksadıyla- adlî 

yargıya bildirilerek, mahkemenin talep etmesi koşuluyla defter ve belgelerini mahkemeye 

ibraz etmelidir. Mahkemeye ibraz edilen defter ve belgeler vergi idaresine intikal ettirilerek 

vergi incelemesi süreci başlatılabilmelidir. Şâyet mükellefin defter ve belgelerini mahkemeye 

ibraz etmemesi durumunda hürriyeti bağlayıcı ceza ile yargılama düşünülmelidir.  

1.3. SAHTE BELGE KAVRAMI  

 

Türk vergi sistemi genel olarak beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esası 

uygulamasında, mükellef tarafından bildirilen matrah esas alınmakta ve ödenecek vergi bu 

matrah üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilmektedir.  Genel olarak mükelleflerin kendilerine ait 

vergi tarhiyatına dayanak olan bilgileri yasalarla tanımlanmış beyannameler ile vergi 

dairesine bildirmesi ve idarenin de bu bilgilere dayanarak, vergi borcunu miktar olarak tespit 
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etmesi işlemi söz konusudur413.  Beyan esasında bilgilerin beyannamelere aktarılabilmesi için 

yasal defterlere, yasal defterlerin tutulabilmesi için belgelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 

belgeler sahte belge olarak düzenlenebilir veya düzenlenmiş olanlar defterlere kaydedilerek 

veya kaydedilmeyerek kullanılabilir414. Ancak uygulamada düzenlendiği veya kullanıldığı 

tespit edilen sahte belgelerin çoğu zaman fatura niteliğinde olduğu görülmektedir415. 

Günümüzde Türk Vergi Sistemi’nin en önemli sorunlarından biri sahte belge düzenlenmesi ve 

kullanımıdır. Sahte belgelerin etkin bir şekilde izlenmesi ve tespit edilmesi mevcut sistem 

içerisinde oldukça zordur416. VUK’ta belirtilen biçim ve içerik koşullarını taşıyan belgelerin 

kural olarak gerçek belgeler olarak kabul edilmekle birlikte417 belgelerin dayandığı işlemlerin 

ekonomik yönden de gerçek olduğunu araştırmak418  gerekmektedir.  

Çalışmanın bu bölümünde suçun konusunu oluşturan sahte belge kavramı; belge ve 

belgelendirme kavramı, sahte belge kavramının VUK ve TCK’ya göre yakın kavramlarla 

ortak ve farklı özellikleri açısından incelenecektir. 

             1.3.1. Belge ve Belgelendirme Kavramları 

              1.3.1.1. Belge Kavramı 

Bir gerçeği açıklama, bir olguya tanıklık yapma, bir hakkı tespit etme veya bir 

iddiayı ispatlama aracı olan yazı, resim, fotoğraf ve film vb. şeklinde işlem görmüş kâğıtlar 

olarak tanımlanan419 belge kavramı ingilizce “document”, Almanca “ urkunda” Fransızca “le 

document” olarak anılmaktadır. Belge kavramı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 199.maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır420: “Uyuşmazlık konusu vakıaları 

ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya 

ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu 

Kanuna göre belgedir.” Belge kavramının tanımı ispat aracı olma niteliği ön plana çıkarılarak 

yapılmış olup, kısaca “ bir olguyu, bir gerçeği gösteren veya bir savla ilgili bilgi veren yazı” 

şeklinde de tanımlanmıştır421. Bu açıdan yaklaşıldığında her belge bir yazı olduğu halde, her 

yazı bir belge olma niteliğine sahip değildir422. Bir yazının belge niteliği taşıyabilmesi için 

                                                           
413 Kamil MUTLUER, Aykut HEREKMAN, Fethi HEPER, Recai DÖNMEZ, Türk Vergi Sistemi, Anadolu Ünv. Yayını, 

Eskişehir, 2004, s.119. 
414 Abdulkadir KUŞİN, “Vergi İdaresi, Vergi İncelemesi, Vergi Yargısı” ,Yaklaşım, Sayı 99, Mart 2001, s.210. 
415 Yusuf KARAKOÇ, Genel Vergi Hukuku, s.225. 
416 Mehmet KORKUSUZ, “ Yeminli Mali Müşavirlerin Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi ve 

Kullanılması Fiillerinden Sorumlu Tutulmaları Gerçekçi Bir Yaklaşım mı?”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 91,Temmuz 2000, 

s.126-127. 
417 A.İhsan DOĞAN, Funda DİRİL, “ Sahte ve Muhteviyatı İtibarı İle Yanıltıcı Belge Kullananların Vergi Yasaları 

Karşısındaki Durumu”, Vergi Dünyası, Sayı 263,Temmuz 2003, s.184. 
418 Veysi SEVİĞ, “Naylon-Sahte Fatura”, Dünya Gazetesi, 15.05.1996 
419 Orhan HANÇERLİOĞLU, Türk Dil Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul,1995, s.76. 
420 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıstır. 
421 Büyük Sözlük,1.Cilt, Arkın Kitapevi, İstanbul,1999, s. 278. 
422 Sahir ERMAN, Çetin ÖZEK, Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul,1996, s.320. 
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hukuken değer taşıma, taşınırlık ve bir kişiye ait olma şartları gereklidir423. Bir yazı belli bir 

olgunun ispatlanmasında kullanılabilecek nitelikte ise belge olarak kabul edilir424. Belge ile 

desteklenen düşünce veya kanaat bir bakıma reel dünyada “kesinleşmiş sübjektif veya objektif 

bir bilgi” haline gelebilir.   

Küresel sistemde ekonomik ilişkilerin, “kişisel ve kamusal haklar”ın korunarak 

kurulabilmesi ve işletilebilmesi için425 mutlaka belgelerin kullanılması gerekmektedir426. 

Ekonomik hayatın önemli bir unsuru olan kayıt ve belge sistemi, özel hukuk işlemlerinin 

sağlıklı yürütülebilmesi için iyi işlemesi vazgeçilemez bir gerekliliktir427. Günümüzde hukuk 

ve ceza davalarında yazılı delillerin rolünün büyük olması ve toplum tarafından kabul görmesi 

sosyal ilişkilerin büyük bir kısmının da yazılı olmasına neden olmuştur. “Önemli sonuçlar 

doğurabilecek bazı işlemlerde, esas kanunları bu şekle uymayı zorunlu kıldıkları ve aksine 

hareket halinde işlemi hükümsüz saydıkları gibi, bunun dışında kalan durumlarda da yazılı 

şeklin benimsenmesini tarafların irade ve isteğine bırakmakta ve taraflarda, çok kere bu şekli  

benimsemeyi menfaatlerine daha uygun bulmaktadır. Esas ve maddi kanunların işlemin 

geçerliliği bakımından koydukları bu zorunluluktan ayrı olarak, usûl kanunları da, birçok 

muamelenin yargı organları önünde ispat edilebilmeleri bakımından yazılı şekli aramakta ve 

yazılı delil bulunmayan hâllerde, bu işlemlere ilişkin iddiaları reddetmektedirler.”428  İşte 

yazılı delil bu ve benzeri durumlarda diğer ispat vasıtalarına göre göreceli bir üstünlük 

taşımaktadır. 

Devletin veya yetkilendirdiği kurumların etkin bir vergi sistemi kurabilmesi için 

öncelikle temel vergilendirme işlem ve ilişkilerinin belgelendirilmesini sağlayacak modern ve 

işlevsel bir belge düzenini oluşturması gerekmektedir. Vergi hukuku açısından ise belge 

kavramı “ vergilendirmeye esas alınan resmi veya özel kâğıtlar”429 olarak tanımlanmasına 

karşın, VUK’ta430  ise herhangi bir tanım mevcut değildir. VUK belgelere ispat aracı olarak 

                                                           
423M.Süha AKGÜNER, Mahmut SEKDUR, Vergi Hukukunda Naylon Fatura, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, 2004, s.2. 
424 Şükrü KIZILOT, Zuhal KIZILOT,  a.g.e., s.32. 
425 Günümüz dünyasında ise belge kavramı kişilerin gerek birbirleri ile gerekse kamu tüzel kişileri ile olan ilişkilerinde 

haklarının korunmasında, özellikle hukuk sistemlerinin kurulması ve işletilmesinde önem arz etmektedir. Bir anlamda belge 

kavramı sosyal yaşam alanı içerisinde, sosyal düzeninin sağlanmasında ve hukuk sisteminin işletilmesinde, toplumsal ve 

hukuksal norm ve müeyyidelerin uygulanmasında  “nüfus cüzdanı,   makbuz, dosya, pasaport, beyanname, sürücü belgesi, 

diploma, tutanak, zabıt, ilam, ilmühaber, kefaletname, aşı kağıdı, tapu, vekâletname, dekont, celp, form, emir, karne, ihtira 

beratı, ruhsatname…” gibi birçok somut isim adı altında karşımıza çıkmaktadır.(Recep ÖKTEM, Ticari Bilgi ve Belgeler, 

Türkmen Kitapevi, İstanbul,  2004,s.13-14., Özcan YALIM, Türkçe’de Yakın ve Karşıt Anlamlar Sözlüğü, İmge Kitapevi, 

Ankara,1998, s.35.) 
426Adnan ÇAVUŞ, “Vergi Kaçakçılığı Suçuna Konu Olabilecek Kayıt ve Belgeler”, Yaklaşım, Sayı 91,Temmuz 2000, s.223. 
427 Yusuf KARAKOÇ, “Hukuki Nedenlerden Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları(Düzenleme-Uygulama-Yargılama)”, 

19.Maliye Sempozyumu, U.Ü.İ.İ.B.M.B. , Antalya, Mayıs 2004, s.99. 
428 ERMAN-ÖZEK, a.g.e., s.221-222 . 
429Uçar DEMİRKAN, Vergicilik Terimleri Sözlüğü, Maliye Bakanlığı APK Yayınları Yayın No:1993/331, Ankara,1986, 

s.29. 
430 10.01.1961 Tarih ve 10703 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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yaklaşmış ve 227. maddesi başlığı “ispat edici kâğıtlar” şeklinde düzenlenmiştir431. Anılan 

maddenin 1.fıkrasında “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve 

üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.”  

hükmü yer almaktadır. Bu hükümden anlaşılacağı üzere, VUK belge kavramı üzerinden çok 

belgelendirme kavramı üzerinde durmaktadır.  

              1.3.1.2. Belgelendirme Kavramı 

Belgelendirme kavramı bir olgunun doğruluğunu belge ile göstermek biçiminde 

tanımlanmakta olup, bir olgunun doğruluğunun ispat edilebilmesi için belgelendirilmesi 

gerçeğini ortaya koymaktadır.  Bir belgenin hukuki hüküm ifade edebilmesi için belgenin 

delilini oluşturduğu olayın hukuk dünyası ile ilgili olması, hukuksal anlamda bir öneminin 

olması ve hukuk alanında bir etki meydana getirmesi gerekmektedir432. Belgelendirme ile 

ilgili kurallar ve kurumların gelişmiş ülkelerde çok önemli yer tuttuğu görülmektedir.  

Genel olarak ticari yaşam içerisinde emtia ve hizmet alış verişinde bulunan vergi 

mükellefleri bu işlemleri gerçekleştirirken yasalarla belirlenen belge düzenine uygun belgeleri 

kullanmaları halinde hukuki anlamda bu işlemler geçerli olabilecektir. Örneğin emtia alışını 

yasalara uygun fatura veya sevk irsaliyesi ile değil de, özel bir mukavele ile belgelemeye 

çalışan mükellefin vergi hukuku açısından yaptığı işlemler eksik kalacak, defter ve 

belgelerine bu emtia alışını bir gider unsuru olarak kaydedemeyecektir. Toplumsal yaşamın 

içerisinde her gün belgelere dayalı milyonlarca işlemin gerçekleşmesi, hukuksal kurum ve 

kuralların işletilmesinde belgelendirmenin önemini açıkça ortaya koymaktadır433. 

Belgelendirme bireylerin ve tüzel kişilerin hukuksal durumları üzerinde hukuksal kuralların 

sonuç doğurabilmesi için gereklidir. 

             1.3.1.3. Belgenin Hukuksal Nitelikleri  

             1.3.1.3.1. Yazılı Olması  

Belgeden bahsedebilmek için öncelikli şart “yazılı olması” koşulunun yerine 

getirilmiş olmasıdır. Yazı, irade beyanı ve açıklamasının ispat etmeye elverişli araç ve 

                                                           
431 VUK’un 227. maddesi “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan 

münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir. (205 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen fıkra) 

Defter tutmak mecburiyetinde olmayan mükellefler vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini tevsike mecburdurlar. 

(Götürü usûlde tespit edilen giderler hariç.)  Bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına 

verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu 

belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır. (3505 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen fıkra) 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirlemeye ve bu 

belgelerden uygun gördüklerine, düzenleme saatinin yazılması mecburiyetini getirmeye yetkilidir.” 

www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2007/usûl2007/1087.htm - 23k(23.08.2007) 
432 ERMAN-ÖZEK, a.g.e. ,s.324. 
433 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 157. 
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harflerle ifade edilmesi demektir. Yazının, anlaşılabilir olması gerekir. Yazının elle, 

bilgisayarla veya benzeri bir araçla yazılı veya basılı olmasında herhangi bir fark yoktur434. 

            1.3.1.3.2. Düzenleyen Kişinin Belli Olması  

Gerçek veya hayali, belli bir kişiye bağlanamayan yazılı kâğıt, belge niteliği 

taşımamaktadır. Yazıdaki irade beyanının belli bir kişiye veya makama ait olması kısaca 

düzenleyen kişinin belli olması gerekir435.  Bir kişinin düzenlediği belgeye başkasının adının 

yazılması ve belgenin imzalanması durumunda, söz konusu belge sahte bir belgedir436. Belge 

altında adı yazılan ve adına imza atılan kişinin, gerçek veya hayali bir kişi olmasının belgenin 

varlığına herhangi bir etkisi yoktur437. 

             1.3.1.3.3. Delil Oluşturma Niteliğinin Olması 

Belge, hukuki bir olayı veya bir hakkı ispatlayabilmelidir. Belgenin ispata özgü bir 

araç olması şart olmamakla birlikte, sadece bir hakkı veya hukuki bir olayı ispata elverişli 

olması yeterlidir.  Belge kavramı ile “ispat aracı olma” kavramı arasında çok kuvvetli bir 

hukuksal ilişki bulunmaktadır. 

 

              1.3.1.3.4. Hukuksal Sonuç Doğurmaya Yönelik Olması  

Bir belgeden söz edebilmek için, kâğıt üzerindeki yazının içeriğinin hukuki bir değer 

taşıması, hukuki bir hüküm ifade etmesi, hukuki bir sonuç doğurmaya müsait olması 

gerekir438. Yazının hukuki bir değer taşıması ile anlatılmak istenen yazının delilini 

oluşturduğu olayın hukuk dünyası ile ilgili olması, hukuki bir öneminin bulunması ve hukuk 

alanında bir etki meydana getirebilmesidir439. Hukuki olarak bir belgede bulunması gereken 

unsurları ihtiva etmeyen bir yazı hukuki sonuç doğuracak nitelikte olmadığından sahtecilik 

suçunun konusu da oluşmayacaktır. Özel hukuk alanında batıl olan bir belge, belgede 

sahtecilik suçuna konu olmaz. Bir belgenin batıl olması, hukuken belgenin biçim ve içerik 

yönünden bir belgede bulunması gereken unsurlardan yoksun olması demektir.  Butlan 

                                                           
434 Sahir ERMAN, Evrakta Sahtekârlık Suçlarında “Varaka” Mevhumu, Akgün Matbaası, İstanbul, 1949, s.5-6. 
435 ERMAN,a.g.m.,s.9. 
436 Yargıtay 6.Ceza Dairesi’nin 16.12.1983 tarih ve E:9992, K:8182 Sayılı Kararı “Sahtecilik suçunun oluşabilmesi için sahte 

belgenin usûlüne uygun bir biçimde düzenlenmesi, hukuki sonuç doğurmaya elverişli olması gerekmektedir. …imzasının 

mevcut olup olmadığının araştırılması, imzasının bulunmaması halinde belgenin hukuken geçersiz olduğunun ve bu nedenle 

sahtecilik suçunun kanunî unsurunun olmadığının kabulü gerekirken eksik inceleme ve soruşturmaya dayanılarak 

hükümlülük kararı verilmesi, yasaya aykırıdır.” (Remzi GÜNDÜZ, Veysel GÜLTAŞ, 5237 Sayılı TCK İle 213 Sayılı Vergi 

Usul Kanunu’nda Belgelerde Ve Faturalarda Sahtecilik Suçları, Bilge Yayınevi, Ankara, 2008, s.106.) 
437 TCK 204. Madde Gerekçesi.  
438 TCK 204. Madde Gerekçesi. 
439 ERMAN, a.g.m., s.14. 
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sebebi, geçerli bir belgede yapılan sahteliğin kolaylıkla anlaşılıp anlaşılamaması, sahtecilik 

fiilinin istenen sonucu gerçekleştirmeye elverişli olup olmaması ile bağlantılıdır440.   

            1.3.1.3.5. Hukuken Geçerli Olması  

Belgenin şekil ve içerik bakımından sakat ve temelsiz olması durumunda hukuken 

geçerli bir belgeden söz edilemez441. Belgedeki sakatlık, o belgeyi tamamen geçersiz kılmış 

ise,  o belge üzerinde sahtecilik suçu işlenmesi mümkün değildir. Ancak kısmi bir sakatlık 

mevcut ve bu belgenin geçersizliği hukuken ispatlanıncaya kadar hüküm ifade ediyor ise, bu 

belge üzerinde sahtecilik suçu işlenmesi her zaman ihtimâl dâhilinde bulunmaktadır. 

            1.3.1.4. Belgede Asıl, Suret ve Nüsha (Örnek) Kavramları   

TCK’nın belgede sahteciliği düzenleyen 204–212. maddelerinde asıl ve suret ayrımına 

yer verilmemiş, belgelerin aslı veya suretinde yapılan bir sahtecilik durumlarında verilecek 

ceza bakımından herhangi bir ayrım yapılmamıştır442. VUK’un 359. maddesinin (b) fıkrasında 

ise  “belgelerin asıl veya suretlerini sahte olarak düzenlemek” ibaresi yer almaktadır. 

             1.3.1.4.1.  Asıl   

Belgenin aslı, doğrudan doğruya resmi memur veya belgeyi düzenlemekle görevli kişi 

veya kişiler tarafından ilk olarak meydana getirilmiş şeklini ifade etmektedir. Belge bilgisayar 

veya matbaada baskı makinesiyle düzenlendiği sırada birden fazla düzenlenebilir443. 

 

             1.3.1.4.2. Suret 

Suret, yetkili kişilerce meydana getirilen ve bu kişilerce aslına uygun bir şekilde 

onaylanan, aslı mevcut ve saklı olan bir belgedir444. Asıl belge hazırlanırken kopya kâğıdı 

kullanılarak çıkarılan ve imzalanan ilk suretler asıl belge kabul edilir. 

             1.3.1.4.3. Nüsha (Örnek) 

Nüsha, suretten farklıdır. Nüsha, birden fazla meydana getirilen belge asıllarından 

biridir. İkinci nüsha, belgenin aslı kabul edilir. Asıl nüsha düzenlenirken çıkarılan kopyalar 

asılmış gibi düzenlenir ve tasdik edilir.  

                                                           
440 Sahir ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, 3.bası, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul, 1970, s.316. 
441Erol ÇETİN, İsmail MALKOÇ, Uygulamada Sahtekârlık Suçları, Bilgisayar Suçları, Tebligat Suçları ve İlgili 

Mevzuat, Adalet Yayınevi, Ankara, 1995, s. 134–135. 
442 Sibel CENGİZ, Evrakta Sahtekârlık Suçları, US-A Yayıncılık, Ankara, 2007, s.30. 
443 ÇETİN-MALKOÇ, a.g.e., s.163. 
444 Kubilay TAŞDEMİR, Ramazan ÖZKEPİR, Uygulamada-Öğretide Belgelerde Sahtecilik, Mala Karşı Suçlar ve 

Bilişim Alanında Suçlar, Açıklamalı İçtihatlı, Adil Yayınevi,  Ankara, 1988, s.194. 
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              1.3.2. Sahte Belge Kavramı  

              1.3.2.1.  Kavram  

 

Sahte belgenin tanımını yapmadan önce “sahte” ve “sahtekârlık” kelimelerinin 

tanımları üzerinde durmak gerekecektir. Farsça bir kelime olan “sahte” kelimesi, Türkçede 

sıfat olarak kullanılmakta olup, bir şeyin aslına benzetilerek yapılan düzme, düzmece 

anlamına gelmektedir. Sahtecilik ise sahte işler yapma, taklitçilik, sahte bir şey yapma, 

kalpazanlık, düzmecelik, sahtekârlık olarak tanımlanmaktadır445. Ceza hukuku 

terminolojisinde ise “Gerçeğin hileli bir biçimde değiştirilmesi” olarak tarif edilmektedir446.  

Türk Vergi Hukuku’nda ise sahte belgenin tanımı ilk kez 28 Seri Numaralı Katma 

Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılmış olup447 adı geçen tebliğin D bölümünde sahte 

belgeyle ilgili aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır: “Bilindiği gibi, vergi uygulamalarında 

kullanılan belgelerin geçerliliği, belli edilen şekil şartlarına uygun olarak düzenlemelerine ve 

gerçeği aksettirmelerine bağlıdır. Buna göre, hukuki geçerliliği sağlayan zorunlu ve yeterli 

unsurlara sahip olamayan belgeler sahte belgeler” dir. Bu şekilde değerlendirildiğinde bir 

mal hareketi veya hizmet söz konusu olmadığı halde düzenlenen belgeler, belge düzenleme 

yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen belgeler ve başkası adına bastırılıp kullanılan 

belgeler sahte belge olarak kabul edilecektir448. Ayrıca adı geçen tebliğe yer alan “Sahte 

belgeler sadece yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp olayın özelliğine göre değişik 

durumların ortaya çıkabileceği tabiidir.” açıklamasına göre sahte belgelerin farklı 

yöntemlerle üretilebileceği de kabul edilmektedir449. 

Yasa ile sahte belge ilk defa 213 Sayılı VUK’un 359. maddesinde 29.7.1998 tarih ve 

4369 Sayılı Kanunun 14. maddesiyle yapılan ve 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren (b-1) 

bendinde tanımlanmış olup, 8/2/2009 tarihinde yürürlüğe giren 5728 Sayılı Temel Ceza 

Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 276. maddesi ile maddedeki parantez işareti kaldırılmıştır. Bu 

maddede yer alan hükme göre “sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde 

bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir.” Bu kanun tasarısında sahte belgenin tanımı mevcut 

olmamasına rağmen verilecek ceza TCK hükümlerine göre değil, VUK hükümlerine göre 

verileceği için, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tanım yeniden eklenmiştir. Bu eklemenin 

                                                           
445 ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s.321. 
446 ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s.321. 
447 01.08.1988 Tarih ve 19866 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
448Seha SELEK, Zeynep ARIKAN, “ Muhasebe Düzensizlikleri (Tax Irragulaties) ve Vergilendirme (Taxation),”  Vergi 

Dünyası, Sayı 275, Temmuz 2004,  s.23-24. 
449Veysi SEVİĞ, “Naylon Fatura Kullanılması İle İlgili Son Düzenleme”, Yaklaşım, Sayı 115, Temmuz 2002, s.21-22. 
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yapılmaması durumunda belgenin nitelendirilmesini TCK’ya göre, suçun unsurlarının 

nitelendirilmesini ise VUK’a göre yapmak gerekecektir450. 

Sahte belge kavramı, gerçekte olmayan, alınması veya verilmesi gerekmeyen bir 

belgenin fâil tarafından üretilmesidir451. Belge düzenleme eylemi bir belgenin yasal şekline 

uygun olarak basılması ve dağıtılması, tasdik edilmesi, düzenlenip imzalanması, defter ve 

kayıtlara intikal ettirilmek üzere karşı tarafa verilmesine kadar çeşitli aşamalardan geçer. 

Örneğin, Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmayan matbaalar tarafından fatura basılması452 ve 

gerçek olmayan işlemler için fatura düzenlenmesi gibi örnekler sahte belge ile ilgili akla 

gelebilecek ilk örneklerdir. 

1.3.2.2. Sahte Belge Kavramının Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması 

                  1.3.2.2.1. Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kavramı Açısından                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   Vergi hukukunda muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge; gerçek bir ekonomik işlem 

veya durum olduğu halde, gerçek durumu yansıtmayan belgedir. Şâyet düzenlenen belge 

ekonomik işlem veya durumu veren tarafından değil de üçüncü bir kişi tarafından 

düzenlenmiş ise bu belge yanıltıcı belge değil, sahte belgedir453. Yanıltıcı belgenin ekonomik 

işlem veya durumda mal ve hizmeti satan taraf olması şartı vardır454. Mal ve hizmet değerini 

gerçek değerinden daha az veya daha çok gösteren, alıcı, satıcı, tarih ve seri numarası tahrif 

edilerek değiştirilmiş belgeler muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerdir455. 

Vergi hukukunda muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge(sahte belge ile birlikte)  ilk 

kez 1988 yılında 28 seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile tanımlanmış olup 

adı geçen tebliğe göre; “Bilindiği gibi, vergi uygulamalarında kullanılan belgelerin 

geçerliliği, belli edilen şekil şartlarına uygun olarak düzenlemelerine ve gerçeği 

                                                           
450 Süheyl DONAY, Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, Beta Basım, İstanbul 2008, s.106 
451 M. Süha AKGÜNER, Mahmut SEKDUR, Vergi Hukukunda Naylon Fatura, Eylül Yayınları, Tekağaç Yayıncılık,  

Ankara, 2004, s.13.  
452Danıştay 3.Dairesi’nin 19.11.1987,E:1986/2826,K:1987/2618 Sayılı Kararı, “Vergi Usul Kanunu Mükerrer 257. 

maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 159 sayılı Genel Tebliğe göre, faturaların noterden tasdikli 

olması veya anlaşmalı matbaada basılması gerektiğinden, bu koşullara uymayan faturanın hiç düzenlenmemiş sayılacağı 

hk.” www.danistay.gov.tr.15.05.2011 
453Yılmaz KILIÇ, “Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanımının Sonuçları ve Sahte Faturaya Karşı 

Alınacak Önlemler”, Vergi ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı 165,Ocak 2002, s.99-100.   
454 Erkan GÜRBOĞA, “Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanan veya Düzenleyen Mükelleflerde Katma 

Değer Vergisi İade ve Mahsup İşlemleri 1”, Vergi Sorunları Dergisi ,Sayı 160, Ocak 2002, s.25. 
455AKGÜNER-SEKDUR, a.g.e., s.17, Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin, 5.4.2001 Tarih E:2001/2209, K:2001/2975 Sayılı 

Kararı, “Sanığın gerçek satışla ilgili müşterilerine verdiği suça konu faturaların alt ve üst nüshalarının miktar ve bedel 

olarak farklı düzenlendiği anlaşıldığından; bu şekilde düzenlenen faturaların, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler 

olduğu;VUK.359/a-2 bendinde tanımlanan suçu oluşturacağı hk”, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 2.11.1993 Tarih  

E:1992/2378, K:1993/3009 Sayılı Kararı, “ Satış bedellerini düzenlemiş olduğu faturalarda düşük gösterdiği alıcıların 

ifadesiyle sabit bulunan davacı adına , ifadelerde bildirilen satış bedelleri ile faturalarda yazılı olan arasındaki fark esas 

alınarak re’sen vergi salınmasında ve kaçakçılık cezası kesilmesinde kanuna aykırılık olmadığı hk.” Yargıtay 7. Ceza 

Dairesi’nin, 5.3.2002 Tarih E:2000/8672 K:2002/876 Sayılı Kararı, “Alt ve üst nüshalarının farklı düzenlendiği düzenleyenin 

ifadesiyle sabit faturaları kullanan kişiye kesilen kaçakçılık cezasının yerinde olduğu hk.”, VDDGK’nın 15.3.2002 Tarih E: 

2002/ 6, K: 2002/ 100 Sayılı Kararı, “Davacının katma değer vergisi indiriminde kullandığı faturaların alt ve üst 

nüshalarının ayrı kişilere farklı miktarlarda düzenlendiğinin anlaşılması karşısında; gerçeğe aykırı olduklarının kabulü 

gerektiği hk.” 
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aksettirmelerine bağlıdır… Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler ise, şekil şartlarına uygun 

olarak düzenlenmiş, ancak içerdiği bilgiler yanlış olanlardır. Buna göre, mal veya hizmetin 

miktarını gerçeğinden daha az veya daha çok gösteren, alıcı veya satıcısı, tarihi, seri 

numarası tahrif suretiyle değiştirilmiş belgeler, gerçek durumu göstermeyen, muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge olarak kabul edilecektir… Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler 

sadece yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp olayın özelliğine göre değişik durumların ortaya 

çıkabileceği tabiidir.” 

Yasal olarak muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, 213 Sayılı VUK’un 29.7.1998 

tarih ve 4369 Sayılı Kanun’un 14. maddesiyle yapılan ve 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren 

359. maddesinin (a) fıkrasının 2 numaralı bendinin parantez içi hükmü ile tanımlanmış olup, 

08/02/2009 tarihinde yürürlüğe giren 5728 Sayılı Kanun’un 276. maddesi ile maddedeki 

parantez işaretleri kaldırılmıştır. Aynı maddede yer alan hükme göre “muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya 

durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgedir.” Örneğin bir 

inşaat şirketine 5000 ton mermer almasına rağmen 8000 ton mermer almış gibi belge 

düzenlenirse bu belge yanıltıcı belgedir. Şâyet bu inşaat şirketine 5000 ton mermer almasına 

rağmen, bu satın alma karşılığında düzenlenen belge emtia satan vergi mükellefine değil de 

bir başka mükellefe ait ise bu belge sahte belgedir.  

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler; satılan mal veya hizmetin miktar ve 

bedelini gerçek mahiyetinden daha az veya fazla gösteren, gerçekte satılan mal veya hizmetin 

yerine değil başka bir mal veya hizmet satılmış gibi düzenlenen, ihtiva ettiği bilgiler(satıcı, 

alıcı, tarih, seri sıra numarası vb.) değiştirilen belgelerdir. Bu belgeler VUK’taki şekil 

şartlarını taşıyabilir ve görünüş olarak nizami görünebilir ve kayıt düzenine uygun olarak 

kaydedilmiş olabilirler.  Bu belgelerin düzenlenmesi ile ilgili yasaların belirlediği şekil 

kurallarına uyulmuş olması, bu belgelerin doğru olduğunu göstermemektedir456. Belgelerin 

gerçek muamele veya durumu göstermediği yönünde yapılacak tespitlerle bunun aksinin 

ispatlanması gerekmektedir. 

84 Seri numaralı KDV Genel Tebliğinde457; mal tesliminin veya hizmet ifasının 

gerçek olduğu, ancak belge düzenleme yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen veya 

adına belge düzenlenmesi gereken kişi yerine başkası adına düzenlenmiş belgelerin kullanıcı 

açısından yanıltıcı belge, düzenleyen açısından sahte belge olduğu belirtilmektedir.  Ancak bu 

                                                           
456 S.Selman TÜNAL, “ Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Vesikalar Tanzim Eden ve Bunları Bilerek Kullanan 

Mükellef ve Sorumluların VUK Çerçevesinde Muhatap Olacağı Kanunî Müeyyideler”, Vergi Dünyası, Sayı 180, Ağustos 

1996, s.37. 
457 23.11.2001 tarih ve 24592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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durum VUK’un 359. maddesine aykırıdır458. Çünkü ortada tespit edilmiş bir sahte belge varsa 

bu belgeyi düzenleyen ve kullanan kişilerde bulunacaktır. Bu durumda düzenleyen kişiye 

sahte belge düzenleme suçundan, kullanan kişiye ise yanıltıcı belge kullanma suçundan adlî 

ve idârî cezaî işlem tesis etmek VUK’un 359. maddesiyle çelişmektedir. Böyle bir durumda 

yanıltıcı belge kullanma suçuna göre değil, sahte belge kullanma suçuna göre adlî ve idârî 

işlem tesis etmek gerekmektedir.  Tebliğ ile yapılan düzenlemeler vergi idaresinin işlem ve 

eylemlerini bağlayacağı için yargı organlarının bu düzenlemeyi dikkate alarak karar vermesi 

beklenmemelidir459.  

                 1.3.2.2.2.  Tahrif Edilmiş Belge Kavramı Açısından 

Tahrifat, bir şeyin aslını bozma, değiştirme anlamına gelmektedir460. Tahrifat; defter, 

kayıt ve belgelerde mevcut, esasen gerçeği ifade eden yazı veya rakamların üzerinde ilave 

veya eksilme şeklinde oynamalar yapılarak değiştirilmesi suretiyle gerçeğe uymayan 

durumların üretilmesidir461. Yargıtay’a göre belgeleri tahrif etmek, gerçeğe uygun olarak 

düzenlenmiş belgelerdeki rakam ve yazıların kazınması, eczalı maddelerle silinmesi veya 

bunların yerine yeni rakamlar yazılmasıdır462. Gerçek ve geçerli bir belgenin 

düzenlenmesinden sonra belgenin içeriğine yönelik olarak belgenin düzenleyicisi veya 

belgenin kullanıcısı tarafından yapılan değişiklik “tahrifat” olarak kabul edilmektedir463.  

Tahrifat ancak usûlüne uygun ve doğru olarak tutulmuş defter, kayıt ve belgeler 

üzerinde gerçekleştirilebilir, mükellef tarafından tutulan özel defter ve kayıtlar üzerinde 

gerçekleştirilmesi mümkün değildir464. Bu belgelerin yanı sıra sahte olarak düzenlenmiş 

belgeler üzerinde yapılan değişikliklerde tahrifat olarak kabul edilemez465. Tahrifatın kabul 

edilebilmesi için önceden var olan kaydın tahrif edilmesi yeterlidir, ayrıca tahrif edilen kaydın 

yerine yenisinin yapılmış olması şartı bulunmamaktadır466. Bir belgenin üzerinde yapılan her 

hareket tahrifat değildir, önemli olan belgenin içeriğinin bozulması ve farklı hale getirilmiş 

olmasıdır467. VUK’un 359. maddesinde sahte belge kavramı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

belge kavramı tanımlanmış olmasına karşın, ne tahrif edilmiş belgenin ne de tahrifat fiilinin 

                                                           
458 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 12.01.2002 tarih ve 11356/317 Sayılı Kararı, “İki adet mal alış faturasının miktar ve 

tutarlarında tahrifat yapan sanığın eyleminin 4369 sayılı Yasanın 14. maddesiyle değişik 213 sayılı Yasanın 359/a-2 

maddesinde öngörülen “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak” suçunu oluşturduğu gözetilmeden sahte belge 

düzenlemek ve kullanmak suçuyla ilgili 359/b-1 maddesiyle hüküm kurulması yasaya aykırıdır.” 

(http://www.kazanci.com.12.06.2011) 
459 AKGÜNER, SEKDUR, a.g.e., s.18. 
460 www.tdk.gov.tr (04.01.2013) 
461 KIZILOT-ŞENYÜZ-TAŞ-DÖNMEZ, a.g.e., s.242 
462 Yargıtay Ceza Daireleri Kurulu’nun, 17.3.1986, 1985/9-462-1986/125. Sayılı Kararı. 
463 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 316. 
464 OK-GÜNDEL, a.g.e.,  s. 330. 
465 Y. CGK. 17.03.1986 tarih ve E. 1985/9-462, K. 1986/125 sayılı kararı. 
466 DONAY, a.g.e., s.131-32. 
467 KIZILOT-KIZILOT, a.g.e., s.551. 

http://www.tdk.gov.tr/
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tanımı yapılmamış, sadece “Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler” şeklinde ibare 

kullanılmıştır468.  VUK’a göre belgenin iki nüsha veya daha fazla düzenlenmesi zorunlu 

olduğu için, tahrifat belgenin her nüshası üzerinde ayrı ayrı ve bağımsız olarak 

gerçekleştirilebilir.469 Vergi hukuku açısından VUK’un 217. maddesinde düzenlenmeyen her 

türlü değişikliği, suçun diğer koşullarının oluşması halinde tahrifat olarak kabul etmek 

gerekmektedir. VUK’un 217. maddesine göre yevmiye defterinde yapılan yanlışlar ancak 

muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış 

yazılmış ise, düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan 

tarafa veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca bu 

maddenin son fıkrası hükmüne göre defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya 

silmek suretiyle okunamaz hale getirmek yasaktır. Ancak kayıt düzenine ilişkin kurallara 

uyulmayarak hatalı olarak yapılmış kayıt, sonradan silinmek, kazınmak veya ilaveler 

yapılmak suretiyle, gerçeğe uygun bir hale getirilmişse tahrifattan söz edilemez470. 

Tahrifatın aldatıcı nitelikte olup olmadığı yönünden doktrinde görüş farklılığı ortaya 

çıkmıştır. Vergi kaçakçılığı suçunda tahrifatın aldatıcı nitelikte olması gerektiğini savunanlara 

göre, ilk bakışta kolaylıkla anlaşılan basit bir fiil tahrifat olarak nitelendirilemez. Çünkü genel 

ceza hukuku ilkelerine göre tahrifatta kandırıcılık veya aldatıcılık gücünün olması gerekir471. 

Aksi görüşü savunanlara göre vergi hukuku açısından tahrifatın aldatıcı nitelikte olup 

olmamasının bir önemi bulunmamaktadır. Çünkü tahrif edilmiş belge ile vergi ziyaı ortaya 

çıkmaktadır472. Ancak vergi ziyaı, suçun bir unsuru olmadığı için, soyut tahrif edilmiş belgeye 

ulaşılması ve bu belgenin tespit edilmiş olması yeterli bulunmaktadır473.  

 

                                                           
468 Türk ceza hukukunda, tahrif fiilinin ne olduğu belgede sahtecilik suçları açısından tartışılmaktadır. Mülga 764 sayılı 

TCK’nın 339. ve devamı maddeleri özel ve resmi evrakı tahrif etmek suç olarak kabul etmiş, tahrif fiili davranış unsuru 

olarak belirlendiğinden, belgeye aldatıcılık niteliği kazandırılarak değiştirilmesi tahrif kabul edilmiştir. 5237 sayılı TCK ise 

belgede sahtecilik fiillerinde “tahrif” kelimesi kullanılmamaktadır. TCK’nın 204. maddesinde resmi belgede Sahtekârlığı 

tanımlarken, tahrif sözcüğünü karşılamak üzere “gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren” ifadesini 

kullanmaktadır. TCK tahrif karşılığı olarak “aldatıcı değişiklik” ifadesini kullanmaktadır. Bu ifade ile belgenin tahrif 

edilmesi için, aldatıcı vasfıyla beraber kullanıma uygun halde bırakılmış olması gerekmektedir. TCK’nın 204. maddesinde 

geçen “değiştirme” ifadesinin yanı sıra, 205. maddede belgeyi bozmak fiili yer almaktadır. Ancak bir belgeyi bozmak o 

belgeyi kullanılmaz hale getirmek olarak kabul edilmektedir. (BAYAR, a.g.e., s.140-141.) 
469Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 13.05.2003 tarih ve E: 2002/10989, K: 2003/2751 Sayılı Kararı, “…Gerçek satışlardan 

dolayı düzenlediği faturaların müşteriye verdiği nüshalarında bedeli fazla, kendisinde kalan nüshalarında ise az göstermek 

suretiyle yanıltıcı faturalar düzenleyip vermekten ibaret olduğu kabul edilen eylemlerinin 213 Sayılı Kanunun değişik 359 

maddesinin (a–2) bendine uygun bulunduğu gözetilmeden faturaların sahte olarak düzenlendiğinin kabul edilerek aynı 

maddenin (b–1) bendinden mahkûmiyet hükümleri kurulması Kanuna aykırıdır.”, Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 24.05.2001 

tarih ve 4687/5577 Sayılı Kararı, “Sanığın oluşa ve toplanan delillere uygun olarak kabul edilen alt ve üst nüshaları farklı 

yanıltıcı faturalar düzenlemek fiilinin 213 Sayılı Kanunun 359. maddesinin a-2 bendinde yazılı suçu oluşturacağı 

gözetilmeden, uygulamada yanılgıya düşülerek aynı maddenin b-1 bendiyle hüküm kurulması sonucu cezanın fazla tayini, 

yasaya aykırıdır.” (OK-GÜNDEL, a.g.e., s.324.)  
470 ERMAN, a.g.e., s. 57. 
471 DONAY, a.g.e.,  S. 133 
472 OK-GÜNDEL, a.g.e.,  s. 331 
473 ERMAN, a.g.e.,  s. 55. 
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             1.3.2.2.3. Yetkisiz Basılmış Belge Kavramı Açısından 

Bir belgenin yetkisiz basılmış olması, Maliye Bakanlığı ile belge basımına yönelik her 

hangi bir anlaşma olmaksızın ve izin alınmaksızın belgelerin üretilmiş olmasıdır. “Basmak” 

kelimesi sadece matbaalar marifetiyle değil, her türlü yöntemle yapılan çoğaltma işlemlerini 

kapsar474. Yetkisiz basılmış belge tabiri ise Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmayan matbaa 

yada kişiler tarafından üretilen belgeleri ifade eder. Aldatma gücü belgeyi kullananlar 

açısından önemli olup, belgenin yetkisiz basılmış olduğunu bilemeyecekleri olasılığı 

düşünüldüğünden suçun oluşumu açısından “bilerek” kullanılma şartı aranmıştır. Belge 

gerçek bir işleme veya duruma dayanmıyor ise sahte belge niteliğinde olup,  bu belgenin özel 

yönetmeliğe göre basılıp basılmadığının hiçbir önemi yoktur. Özel yönetmeliğe göre basılmış 

olan bir belge “gerçek işlem veya durumu yansıtmıyor ise” sahte belge niteliğindedir. Gerçek 

işlem veya durum mevcut ancak sahte olarak basılan veya anlaşması olmayan matbaa 

tarafından basılan belge kullanılmış ise; bu belgeleri kullanan kişinin bilerek kullanıp 

kullanmadığı araştırılacaktır. Belgelerin anlaşmasız matbaa tarafından basıldığını bilmeden 

kullanan kişi, kast yokluğundan dolayı sorumlu tutulamayacaktır475. 

Maliye Bakanlığı veya görevlendirdiği birimler (defterdarlık, vergi dairesi 

başkanlığı) ile anlaşma yapmadan veya anlaşma sona erdiği halde veyahutta anlaşma 

feshedildiği halde bu belgeleri basanlar kaçakçılık suçu işlemiş olurlar476. Belgenin değişik 

tekniklerle (fotokopi, bilgisayar vs.) çoğaltılması da basma anlamına gelmektedir. Suçun 

oluşumu açısından önemli olan belgeyi basan matbaa işletmesi veya matbaa işletmesi sıfatını 

haiz olmayan herhangi bir kişi tarafından Maliye Bakanlığı’ndan belge basım yetkisi 

alınmamış olması veya anlaşmalı matbaalar dışındaki yerlerden temin edilen belgelerin 

noterlerde tasdik ettirilmeden kullanılması şartına bağlanmış bulunmaktadır477. Yetkisiz belge 

basımında belgenin içinde yazılı olan vergi mükellefinin var olup olmadığı veya vergi 

mükellefi olarak belirtilen kişi veya şirketin gerçekten vergi mükellefi olup olmadığı önemli 

değildir. Belgenin içeriği gerçeği yansıtıyor olsa bile, belge yetkisiz olarak basılmış 

olduğundan suç oluşmuş olacaktır. Maliye Bakanlığı’ndan gerekli izni olmadan şekil 

şartlarına uyularak yetkisiz belge basılması suçun oluşumu için yeterlidir.  

Uygulamada yetkisiz belge basılması çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. Vergi 

yükümlüsünün vergi kimlik numarası ve unvanı gibi bilgileri kullanılarak belgeler kötü niyetli 

                                                           
474 YİĞİT, a.g.e.,  s.153. 

475 YİĞİT, a.g.e.,  s.155. 
476 Ahmet GÜNDEL, Ceza Mahkemelerinde Yargılanacak Vergi Suçları ve Cezaları, 3.baskı, Adil Yayınevi, Ankara, 

1994, s.56. 
477 EREM, ARTUK, DANIŞMAN, a.g.e., s.312. “Suçlarda, “icra fiilleri” nin tamamlanmasından sonra sonuca engel neden 

yoksa kendiliğinden tamamlanma hali gözükür. Bazı suçlarda fâilin cezalandırılması için bir şartın da gerçekleşmesi gerekir. 

Şarta bağlı suçlarda teşebbüs mümkün değildir, çünkü şart gerçekleşmezse, tam fiilin bile cezalandırılması imkânsızdır.” 
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kişiler tarafından taklit edilmektedir. Belgeler kötü niyetli kişiler tarafından aslına 

benzetilerek çoğaltılmaktadır478. Belgelerin basım ve dağıtımını yapan matbaa işletmecisine 

ait belgelerin alt kısmına dipnot şeklinde yazılması gereken adı, soyadı, ticaret unvanı, bağlı 

bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, adresi ve belgenin basım yılı veya Maliye 

Bakanlığı ile anlaşma tarihi bilgileri gerçek değildir.  Belgenin üzerinde basım yeri olarak 

görünen anlaşmalı matbaada bastırılan belgelerin seri ve sıra numaraları kullanılarak veya 

farklı seri ve sıra numaraları kullanılarak bu anlaşmalı matbaa dışındaki yetkisiz bir matbaada 

belge bastırılmakta veya değişik tekniklerle çoğaltılmaktadır. Belge üzerindeki vergi 

yükümlüsüne ilişkin ad ve soyadı veya ticaret unvanı gibi bilgilere ait bir vergi yükümlüsü 

gerçekte bulunmamaktadır. Başka bir durumda ise belge üzerindeki vergi kimlik numarasında 

belge üzerinde görünen dışındaki bir başka kişi veya şirket kayıtlı bulunmaktadır.  

                1.3.2.2.4. Türk Ceza Hukukunda Düzenlenen Sahte Belge Kavramı Açısından 

TCK’da belge kelime olarak tanımlanmamış, ancak kanunun gerekçesinde eski 

dilimizde evrak kelimesinin karşılığı olarak kullanıldığı ve yazılı kâğıt anlamına geldiği 

vurgulanmıştır479.  Ceza hukukçuları tarafından belge en geniş anlamıyla "yazılı kâğıt" olarak 

değerlendirme konusu yapılmakta ve özellikle hukuki sonuç doğurma yeteneği üzerinde 

durulmaktadır480. Ceza hukukçuları evrakta sahtekârlık suçlarının konusunu oluşturan belgeyi, 

bir şey üzerinde yazılıp bir kimliği olan ve hukuki bir hüküm ifade eden bir olayı ispat etmeye 

uygun bir yazı olarak tanımlamaktadırlar481. Bir yazının belge olarak kabul edilebilmesi için; 

yazı bir irade beyanını harflerle ifade etmeli ve imzalı olmalı, bir olayın veya hakkın delili 

kabul edilebilmeli, hukuki sonuç doğuracak nitelikte olmalı, taşınabilir bir nesne (kâğıt, film 

vb.) üzerinde yazılmış veya yüklenmiş olmalı ve yazıdaki beyan sahibi bir kişi veya kurum 

olmalıdır482.  

                                                           
478 Danıştay 3.Dairesi’nin, 16.1.1991 tarih ve E:1989/1655, K:1991/47 Sayılı Kararı, “Başkasına ait hesap numarasıyla 

fatura bastırarak kullanan kişinin düzenlediği faturaların muhteviyatı itibariyle sahte olduğunun kabulü gerektiği…” 

(CANDAN, a.g.e., s. 71.) 
479 Necati MERAN, Yeni TCK’da Sahtecilik Malvarlığı Bilişim Suçları İle Ekonomi ve Ticaret Alanında Suçlar, Seçkin 

Yayınları, Ankara, 2005, s.259. 
480 MERAN, a.g.e., s.260. 
481 Belge ile ilgili bazı ülkelerin ceza yasalarındaki tanımlar ise şu şekildedir:  

"- Bir hakka, bir edime veya borcun ibrazına sebebiyet verebilen yahut bir hususun ispatına tahsis edilmiş bir yazıdır. (1881 

Hollanda Ceza Kanunu) 

- El yazısı olsun veya olmasın, bir hak, bir borç, bir ibrayı tespite elverişli bir beyanı ihtiva eden veya bir hususun ispatına 

tahsis edildiği kanısını uyandıran her belgedir. (1902 Norveç Ceza Kanunu) 

- Taşınabilen bir vasıta üzerinde tespit edilen, belirli bir kimsenin eseri olan, usûli bir ilişki veya diğeri hukuki bir münasebet 

içinde hukuki bir iddiaya dayanak olmaya veya bu iddiayı çürütmeye ya da hukuken önemli bir olayı ispat etmeye elverişli 

irade açıklama veya beyanlarını yahut hakikat iddialarını ihtiva eden her türlü yazıdır.)"Sahir ERMAN, Ticari Ceza 

Hukuku, Cilt: III Sahtekârlık Suçları, 4.Bası, İstanbul 1981, s.308. 
482Erol ÇETİN, İsmail MALKOÇ, Sahtekârlık Suçları, Bilgisayar Suçları, Tebliğat Suçları ve İlgili Mevzuat, Adalet 

Yayınevi, Ankara, 1995, s.135. 
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VUK’ta düzenlenen belgeler Ceza Hukuku açısından da belge olarak kabul 

edilmektedir483. VUK’ta düzenlenen bu çalışmada incelenen belgeler; taşınabilir olmak, belirli 

bir kimsenin eseri olmak, hukuki bir ilişkiyi göstermek, hüküm doğurmak, bir olayın 

ispatlanmasında delil niteliğine sahip olmak gibi özelliklerin tümüne sahiptir. 

765 Sayılı TCK’daki fikri sahtecilik-maddi sahtecilik ayrımı 5237 Sayılı TCK ile 

kaldırılmıştır. Fikri sahtecilik-Maddi sahtecilik ayrımı “belgenin sahih olması” ve 

“sahteciliğin gerçekleştirilme zamanı” kıstaslarına dayanmaktadır. Fikri sahtecilik belgenin 

düzenlenmesi sırasında gerçekleştirilmekte yani belge en başta gerçekdışı düzenlenmektedir. 

Fikri sahtecilikte ortada önceden içerik olarak gerçek bir belge bulunmamaktadır. Maddi 

sahtecilikte ise, daha önceden var olan gerçek bir belge bulunması gerektiği için, sahtecilik 

belgenin meydana gelmesinden sonra olmaktadır. TCK’da resmi evrakta sahtekârlık suçu ile 

özel evrakta sahtekârlık ayrı ayrı düzenlenmiş ve bu düzenleme ile belge, resmi belge ve özel 

belge olmak üzere ikiye ayrılmıştır484. Bu tür bir ayrıma gidilmesindeki amaç resmi bir 

memur tarafından, görevin yapılması sırasında ve bu görev gereğince düzenlenen evrak olarak 

tanımlanan resmi evrakın bizzat devlet tarafından korunması ve güvence verilmesidir. “Resmi 

evrak dışında kalan bütün yazılar olan tanımlanan”485  özel evrakta ise; özel yazıların toplum 

yaşamı gereği gerçek olduklarına güvenilmekle beraber, bunların ispatlama güçlerinin yazı ve 

imzalarının inkâr edilmemelerine bağlı bulunduğundan ispat ve güvencesinin ilgili kişiler 

olduğu kabul edilmektedir. TCK’nın 204. maddesine göre, resmi belgede sahtecilik suçu, 

kamu idaresine olan güveni daha fazla sarstığı için, daha ağır yaptırımlarla 

cezalandırılmaktadır486.  

 

 

 

 

                                                           
483 VUK’ta düzenlenen belgeler, TCK uygulamasında belge kabul edilmektedir. Bu yönden, Ceza Hukuku ile ilgili içtihat ve 

doktrinde, yazar kasaların harekete geçmesi üzerine elde edilen makbuzların varaka kabul edildiği, maaş bordrolarının, bu 

bordrolarda gösterilen kimselerin kanunî durumlarını ve maaş almaya haklı bulunduklarını göstermeleri bakımından varaka 

sayılmaları gerektiği, resmi memur sıfatını taşıyan SSK Hastanesi diş doktorunun hastalar hakkında düzenlediği raporlarla 

bunlara dayanarak tanzim ettiği faturaların hukuki bir sonuç doğurmaları itibariyle resmi vesikadan sayılacağı yolunda görüş 

ve kararlar bulunmaktadır. VUK’ta yazılı belgelerin hangi türden varaka olduğunun belirlenmesinde karşılaşılan değişik 

hukuki durumlara göre farklılıklar olması, suçu işleyen fâilin niteliğine ve görevine göre değişmesi ceza uygulaması 

yönünden dikkate alınmaktadır. (ERMAN, a.g.e., s.289.,Yargıtay  6.Ceza Dairesi'nin 4.7.1963 E.2707/K.3846 Sayılı Kararı, 

Yargıtay  6.Ceza Dairesi’nin 14.3.1974 8108/1466 Sayılı Kararı) 
484 TAŞDEMİR-ÖZKEPİR, a.g.e., s.135. 
485 ERMAN, a.g.e., s.308. 
486TCK’nın 204. maddesi,”(1) Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak 

şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını 

aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmî belgeyi kullanan kamu görevlisi üç 

yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Resmî belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması 

hâlinde,verilecek ceza yarısı oranında artırılır.” 
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               1.3.2.2.4.1. Resmi Belge 

 Resmi belge, kamu görevlisi veya yasal olarak yetkili kılınan kişiler tarafından kanun 

hükmüne uygun görevleri ile ilgili düzenlemiş oldukları belgedir487. Kanunda belirtilen şekil, 

içerik, usûl ve işlemlere uygun şekilde belgeyi düzenlemekle görevli bir kamu görevlisi 

mevcut olmalıdır. Resmi belgelerin hukuki değer ve vasıflarının kanun hükmü ile açık bir 

şekilde düzenlenmiş olması gerekir. Özel hukuk ve kamu hukuku alanında resmi belgelerin 

hukuki değer ve vasıfları, bazen bir yasa hükmü ile belirlenmekte, bazen de ayrıca herhangi 

bir hüküm bulunmamaktadır. Kanunda sahteliği kesinleşinceye kadar geçerli olacağı 

biçiminde açık bir hüküm bulunan belgeler kesin delil olarak kabul edilirken, sahteliği 

kesinleşinceye kadar geçerli olacağı biçiminde açık bir hüküm bulunmayan hâllerde kural 

olarak resmi belge aksi ispatlanıncaya kadar geçerli belge olarak kabul edilmektedir488. Sahte 

olduğu ispatlanıncaya kadar geçerli olan resmi belgelerin özel hukuk ve kamu hukuku ile 

ilgili kanunlarda açık bir biçimde sayılması gerekmektedir489. Kanun hükmü gereği sahteliği 

ispatlanıncaya kadar geçerli olan resmi belgeler, ispatlama gücü bakımından en üst derecede 

bulunan ve ayrıcalıklı ispatlama gücüne sahip olan belgelerdir. Ceza hukuku açısından kanun 

koyucu sahteliği ispatlanıncaya kadar geçerli bir resmi belgede işlenen sahtecilik suçlarına 

daha ağır bir ceza yaptırımı belirlemiş bulunmaktadır490. TCK’nın 204. maddesinin 1. ve 2. 

fıkralarındaki resmi belgeler, kural olarak sahteliği ispatlanıncaya kadar geçerli olan 

belgelerdir491.  TCK’nın “Resmi Belge Hükmünde Belgeler” başlıklı 210. maddesi’nin birinci 

fıkrasında özel belge olan kambiyo senedi492 veya emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, 

                                                           
487 Durmuş TEZCAN, Mustafa Ruhan ERDEM, Murat ÖNOK, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara, 2006, s.566. 
488 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 04.05.1987 tarih ve 6–141/256 Sayılı Kararı. 
489 Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 01.05.2007 Tarih, E.2007/221, K.2007/2962 Sayılı Kararı, “Resmi belgede sahtecilik suçu, 

suça konu olan belgenin türüne göre kaçakçılık suçu niteliği taşıyabilir.  Karar tarihinde yürürlükte bulunan 5271 sayılı 

CMK’nın 225. maddesi uyarınca hükmün konusu duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret 

olup(…)Cumhuriyet Başsavcılığının (…)günlü iddianamesi ile sanıklar hakkında ‘’sahte gümrük çıkış beyannamesi 

düzenlemek’’ suçundan kamu davası açıldığı,213 sayılı Yasaya Aykırılık suçundan ise İl Defterdarlığı’nın  (…) yazısı ile (…) 

C.Başsavcılığına ayrıca suç duyurusunda bulunulduğu da gözetilmeden, yetkisizlikten kararındaki niteleme ve sevk 

maddesine dayanılarak dava konusu yapılmayan 213 sayılı Yasaya Muhalefet suçu kabulü ile zamanaşımına uğradığından 

bahisle kamu davasının kaldırılmasına karar verilmesi, Yasaya aykırı katılan vekilin temyiz itirazları bu itibarla yerinde 

görülmüş olduğunda sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi 

bozulmasına, oybirliğiyle karar verildi.”  
490TCK’nın 204. maddesinin 3. fıkrasında sahteliği ispatlanıncaya kadar geçerli resmi belgelerde gerçekleştirilen sahtecilik 

suçlarında, cezanın yarısı oranında arttırılarak uygulanması öngörülmüştür. 
491 TCK’nın 204. maddesinin 1. Ve 2. fıkrası: “(1)Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi 

başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.  

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını 

aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmî belgeyi kullanan kamu görevlisi üç 

yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 
492TCK’na göre bazı ticari senetler resmi belgeye eşit sayılmıştır. Bu belgelerde yapılan sahteciliğin resmi belgede yapılmış 

sahtecilik sayılabilmesi için, kambiyo senedinin Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen bütün unsurları taşıması gerekir. Türk 

Ticaret Kanunu’nda öngörülen yasal unsurları taşımayan bir kambiyo senedinde sahtecilik yapılması durumunda, özel 

belgede sahtecilik suçunu oluşturacaktır. 
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tahvil ve vasiyetnamede493 sahtecilik yapılması durumunda, resmî belgede sahtecilik suçuna 

ilişkin hükümlerin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. TCK’nın 210. maddesinde belirtilen 

özel belgelerde sahtecilik yapılması halinde resmi belgede sahtecilik suçuna ait hükümler bir 

bütün olarak uygulanır. TCK’nın 210. maddesinin ikinci fıkrasına göre, kamu görevlisi 

sıfatıyla çalışmasalar bile tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği 

mensubu kişilerin, görevlerinin gereği olarak gerçeğe aykırı belge düzenlemesi ayrı bir suç 

şeklinde sayılmıştır.  

            1.3.2.2.4.2. Özel Belge 

Özel belge, kamu görevlisinin görevi itibariyle düzenledikleri dışında kalan, resmi 

belgeden sayılmayan, resmi bir işlem nedeniyle düzenlenmeyen, ancak doğrudan hukuken 

hüküm ve sonuç meydana getiren, bir hakkın doğmasına veya ispatlanmasına yarayan 

yazıdır494. 

Belgenin özel belge şeklinde vasıflandırılmasındaki esas ölçüt belgenin özel bir kişi 

tarafından düzenlenmesi olmayıp, kamu görevinin yapıldığı sırada ve kamu görevi nedeniyle 

düzenlenmemiş olmasıdır. Özel belgenin kanûni şekle uygun düzenlenmemiş olması belgenin 

niteliğini değiştirmez. Gerçekte konusu hukuka, ahlâka ve adaba aykırı hukuki işlemler 

geçerli olmayıp, özel belgenin konusunun hukuka aykırı olmaması gerekir.  Bu itibarla hukuki 

değeri olmayan bir yazı belge niteliği de taşımamaktadır495. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
493 Burada geçen vasiyetname, ölen kişinin meydana getirdiği el yazısı ile yapılmış veya onun beyanı üzerine özel kişiler 

tarafından oluşturulmuş vasiyetnamelerdir. 
494 Muzaffer HATİPOĞLU, Ali PARLAR, Özel Ceza Yasaları Uygulamalarında Ekonomik ve Ticari Suçlar 

Açıklamalar-Kararlar, Turan Kitabevi, Ankara, Ocak 2005, s. 3092. 
495 ÇETİN-MALKOÇ, a.g.e., s. 130. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE SAHTE BELGE DÜZENLEME                                                          

VE KULLANMA FİİLLERİ İLE İŞLENEN VERGİ SUÇLARI 

 

                2.1. GENEL AÇIKLAMA 

Çalışmada incelenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi 

suçlarının nedenleri ve yöntemleri, ülkeden ülkeye hatta aynı ülke içerisinde bölgeden 

bölgeye değişebilmektedir. Bu farklılıklara bağlı ilgili idârî kurumlar şekillendirilmekte, 

alınacak tedbirler ve denetim şekilleri ile uygulanacak cezaların yoğunluğu 

biçimlendirilmektedir496. Vergi suçlarının cezalandırılma şekillerinde ortaya çıkan 

farklılıklara rağmen, suçların işleniş şekilleri ve özellikleri açısından benzerlikler taşıdığı 

aşikârdır. 

Aşağıda detaylı olarak incelenen ülkelerin (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 

Birleşik Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ve İtalya) hukuk sistemleri 

göstermektedir ki vergi suçları genel olarak ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur: İdârî nitelikte 

vergi kabahatleri ve ceza hukuku anlamında vergi suçları. Bu ayrım sayesinde uygulanacak 

vergi cezalarının işlenen suç ile orantılılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çaba özellikle vergi 

kaçakçılığının söz konusu olduğu hâllerde daha da belirginleşmektedir, çünkü kaçırılan vergi 

tutarı arttıkça tatbik olunacak ceza ağırlaştırılmaktadır497. Öngörülen vergi cezaları içerisinde 

en ağırını hapis cezası teşkil ederken498, tamamen veya süreli olarak meslekten men etme, 

işyerinin kapatılması, banka hesaplarının dondurulması, mahkeme kararının basında ilan 

edilmesi, vergi ve gümrük muafiyetlerinin tamamen veya süreli olarak kaldırılması, devlet 

yardımlarından yararlandırılmama, sürücü belgelerine el konulması ve para cezası gibi hafif 

nitelikli cezaları teşkil etmektedir499. Caydırıcılık gücü olan bu cezaların yanı sıra vergi 

denetimlerinin etkinleştirilmesi, vergi yük ve oranlarında indirim yapılması gibi kaçakçılığı 

önleyici tedbirlere de başvurulmaktadır. Bu tedbirler ülkelerin kendilerine özgü koşul ve 

durumlarına göre çeşitlenmekte ve farklılaşmaktadır. 

Bütün ülkelerde olduğu üzere, inceleme konumuz 5 ülkede de vergiden kaçınma 

problemi vardır. Almanya, Fransa ve İtalya gibi Kara Avrupası Hukuk Sistemine dâhil 

ülkelerde vergiden kaçınmayı engelleyici kurallar başta yasalar olmak üzere çeşitli yazılı 

                                                           
496 M. Erkan ÜYÜMEZ, Türkiye’de Vergi Ceza Sisteminin Vergi Suçlarını Önlemedeki Etkisi, Basılmamış Doktora 

Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2004, s.131. 
497 http:// en.wikipedia.org/wiki/Tax evasion (14.07.2011) 
498 Çin Halk Cumhiyeti’nde idam cezası en ağır ceza olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu ceza çok istisnai durumlarda ve 

işlenen vergi suçunun ağırlığına göre nadiren verilmektedir.( ÜYÜMEZ, a.g.e., s.171.) 
499 Billur YALTI, “ İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Sistemi Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması”, Vergi Sorunları Dergisi, 

Sayı 233, Şubat 2008,s.109. 
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düzenlemeler ile oluşturulurken, Amerika Birleşik Devletleri ile Büyük Britanya ve Kuzey 

İrlanda Birleşik Krallığı gibi ortak hukuk sistemine dâhil ülkelerde söz konusu kurallar büyük 

ölçüde mahkeme kararlarınca ortaya konulur. Ancak yasaların ve hukuki düzenlemelerin 

genel ifadelerle yazıldığı ülkelerde mesela Almanya’da, mevcut hukuki boşluklar 

mahkemelerce getirilen yorumlar ve doktrinler sayesinde kapatılmaktadır500. Vergi kaçırma 

problemini irdeleyen mahkemeler tarafından verilen nihai kararlar göstermektedir ki, vergi 

idaresi ile mükellefler arasında vergi kanunlarının yorumuna ilişkin önemli fikir ayrılıkları 

bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde mahkemeler vergi yasalarını yorumlarken, 

popüler vergiden kaçınma yöntemlerini amaçsal yorum ile “Kongre’nin yasaları hazırlarken 

vergi mükelleflerinin vergiden kaçınması amacını taşımadığı” esasını benimsemişlerdir. 

Böylece yasalardaki ifade eksikliklerinden kaynaklanan anlaşmazlıklar vergiden kaçınmayı 

önleyici şekilde ve vergi idaresi lehine sonlandırılmıştır. Buna karşın, İngiliz mahkemeleri 

vergi yasalarındaki hata ve eksikleri tamamlama görevinin kendilerine değil, parlamentoya ait 

olduğunu benimsemiş ve dolayısıyla ilgili uyuşmazlıkları vergi idaresi lehine sonlandırmak 

gibi bir yaklaşımda bulunmamışlardır. Mahkeme kararları her ne kadar ülkeden ülkeye 

farklılık gösterse de giderek zenginleşmekte, gelişmekte ve birbirleriyle etkileşerek 

yakınlaşmaktadır501. 

Bu kısa ön bilgilendirmeye müteakiben çalışmanın bu bölümünde incelenen ülkeler 

bazında hem ceza hukuku hem de vergi hukuku açısından sahte belge düzenleme ve kullanma 

fiilleri ile işlenen suç ve cezalar ayrı ayrı incelenecektir. 

 

2.2. SAHTE BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA FİİLERİ İLE İŞLENEN 

VERGİ SUÇLARI HAKKINDA ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE MEVZUAT 

DÜZENLEMELERİ VE UYGULAMALAR 

               2.2.1. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 

Vergi bilincinin son derece yüksek olduğu, hukuk kurallarına sıkı sıkıya bağlı olan 

ülkelerin başında gelen Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı(Kısaca Birleşik 

Krallık)’nda vergi cezaları esas itibarıyla adlî ve idârî nitelikli vergi cezaları olmak üzere ikili 

bir ayrıma tabi tutulmuştur502. Bu cezaların koşul, kapsam ve sınırları birbirinden farklı 

hukuki düzenlemeler ile saptanmıştır. Örneğin; para cezası ve/veya hürriyeti bağlayıcı ceza 

gerektiren “sahtecilik ve kalpazanlık suçları” Sahtecilik ve Kalpazanlık Kanunu (the Forgery 

and Counterfeiting Act- FCA) ile, idârî para cezası gerektiren ihlâller 1970 tarihli Vergi 

                                                           
500 THURONYI, a.g.m., http://www.vergidanismani.com/icerikg.asp?id=636 (14.07.2011) 
501 THURONYI, a.g.m., http://www.vergidanismani.com/icerikg.asp?id=636 (14.07.2011) 
502Emine KIZILTAŞ UZUNALİ, Metin MOLLAMUSTAFAOĞLU,“Vergi Cezalarının Hukuki Niteliği”,E-Yaklaşım, Sayı: 

198,  Haziran 2009 

http://www.vergidanismani.com/icerikg.asp?id=636
http://www.vergidanismani.com/icerikg.asp?id=636
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Yönetimi Kanunu(Taxes Management Act-TMA) ile, hem para hem de hürriyeti bağlayıcı ceza 

gerektiren “bilerek ve isteyerek gerçeğe aykırı tanık beyanında bulunmak ve yalan yere yemin 

etmek suçları” Yalan Tanıklık Kanunu (Perjury Act) ile düzenlenmiştir503.  

Aşağıdaki alt bölümlerde, Birleşik Krallığın belgede sahtecilik suçları ile ilgili 

düzenlemeleri ile Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi (“Her Majesty's Revenue and 

Customs”- HMRC)’nin soruşturma ve takip usûlleri detaylı bir şekilde incelenecektir. 

  2.2.1.1. Sahtecilik ve Kalpazanlık Kanunu (the Forgery and Counterfeiting Act- 

FCA) 

28.10.1981 Tarihinde yürürlüğe giren FCA, sahtecilik ve benzeri suçlar ile 

kalpazanlık suçlarına ilişkin yeni düzenlemeler getirmiş ve ayrıca var olan cezaları da tadil 

etmiştir504. FCA, sahtecilik ve benzeri suçları 5 gruba ayırarak aşağıdaki şekilde 

düzenlemiştir: 

a)  Sahtecilik Suçu: FCA’in 1. maddesine göre; eğer kişi bizzat kendisince yada 

başkasınca kullanılacak sahte bir araç505 yapar ve bu aracın gerçekliğine başka birini kasten 

inandırıp o kişiyi bir şey yapmaya yada yapmamaya ikna ederek onu yada başkasını zarara 

uğratırsa, sahte araç yapma506 suçu doğar.  

b) Sahte Araç Kopyalama Suçu: FCA’in 2. maddesine göre; eğer kişi bizzat 

kendisince yada başkasınca kullanılacak bir aracı sahte olduğunu bildiği yada sahteliğine 

inandığı için kopyalarsa ve bu aracın gerçekliğine başka birini kasten inandırıp o kişiyi bir şey 

yapmaya yada yapmamaya ikna ederek onu yada başkasını zarara uğratırsa, sahte araç 

kopyalama suçu doğar.  

c) Sahte Araç Kullanma Suçu: FCA’in 3. maddesine göre; eğer kişi sahte olduğunu 

bildiği yada sahteliğine inandığı bir aracı kullanarak başka birini bu aracın gerçekliğine kasten 

                                                           
503 Hakan ÜZELTÜRK,  “Ekonomik Suçlar ve Vergiler”, Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu, TOBB Yayın No: 

2005/25,s.219.,  http:/www.tobb.org.tr/yayinlar/Ekonomik Suç_Ceza.pdf (14.12.2010) 
504 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/45/data.pdf (07.01.2012) 
505 FCA’in 8. maddesine göre “Araç” tan anlaşılması gereken; a) resmi olsun yada olmasın her türlü belge, b) posta 

operatörleri tarafından basılıp satılan her tür yapışkanlı pul ve onlar yerine posta ücretinin alındığı anlamına gelen işaret, c) 

damga pulu ve, d) her tür disk, teyp, ses bandı veya mekanik, elektronik yada başka bir aletle üzerine veya içine bilgi 

kaydedilebilinen yada depolanabilinen  cihaz’dır. Kağıt para’yı kalpazanlık ve benzeri suçlar içerisinde düzenleyen FCA, onu 

sahtecilik ve benzeri suçlar kapsamında araç  olarak değerlendirmez. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/45/data.pdf 

(07.01.2012) 
506 FCA’in 9. maddesine göre “Sahte Araç” tan anlaşılması gereken; a) orjinal halindeymiş izlenimi veren ancak aslında 

değiştirilerek formu bozulmuş araç, b) onaylanmış/tasdik edilmiş izlenimi veren ancak aslında onaylanmamış/tasdiklenmemiş 

araç, c) üzerinde mutabakata varıldığı izlenimi veren ancak aslında içeriği ve maddeleri değiştirilerek bozulmuş araç, d) 

üzerinde mutabakata varıldığı onaylanmış/tasdik edilmiş izlenimi veren ancak aslında içeriği ve maddeleri 

onaylanmamış/tasdiklenmemiş araç, e) herhangi bir şekilde değiştirildiği izlenimi veren ancak aslında değiştirilmemiş araç, f) 

değişikliler üzerine mutabakata varıldığı onaylanmış/tasdik edilmiş izlenimi veren ancak aslında değişikliklerin 

onaylanmadığı/tasdiklenmediği araç, g) yapıldığı veya değiştirildiği tarih, yer ve olayların gerçeği yansıtmadığı araç, veya h) 

yapanının veya değiştireninin aslında var olmadığı araç’tır. “Sahte Aracı Yapmak” tan anlaşılması gerekense; kişinin aracı 

tamamıyla yada kısmen değiştirerek onu herhangi bir konuda aldatıcı/yanıltıcı hale getirmesidir.   

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/45/data.pdf(07.01.2012) 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/45/data.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/45/data.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/45/data.pdf
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inandırır ve o kişiyi bir şey yapmaya yada yapmamaya ikna edip onu yada başkasını zarara 

uğratırsa, sahte araç kullanma suçu doğar. 

d) Sahte Aracın Kopyasını Kullanma Suçu: FCA’in 4. maddesine göre; eğer kişi 

sahte olduğunu bildiği yada sahteliğine inandığı bir aracın kopyasını kullanarak başka birini 

bu aracın gerçekliğine kasten inandırır ve o kişiyi bir şey yapmaya yada yapmamaya ikna edip 

onu yada başkasını zarara uğratırsa, sahte aracın kopyasını kullanma suçu doğar507.  

e) Diğer Sahtecilik Suçları: FCA’in 5 (1) maddesine göre; eğer kişi gözetimi veya 

kontrolü altında bulunan sahte olduğunu bildiği yada sahteliğine inandığı bir aracı bizzat 

kendisi kullanarak yada başkasına kullandırtarak 3. bir kişiyi bu aracın gerçekliğine kasten 

inandırır ve bu kişiyi bir şey yapmaya yada yapmamaya ikna ederek onu yada başkasını 

zarara uğratırsa, sahtecilik suçu doğar. FCA’in 5 (2) maddesine göre; eğer kişi sahte olduğunu 

bildiği yada sahteliğine inandığı bir aracı herhangi bir yasal izin veya gerekçe olmaksızın 

gözetiminde yada kontrolünde tutmuşsa, sahtecilik suçu doğar. FCA’in 5 (3) maddesine göre; 

eğer kişi sahte araç yapımında kullanılabilecek bir makine, alet, kâğıt yada başka bir materyali 

yapar, gözetir veya kontrolü altında tutar, kendisi yada başkası onunla sahte bir araç yapar, 

kendisi yada başkası bu sahte aracı kullanarak üçüncü bir kişiyi bu aracın gerçekliğine kasten 

inandırır ve bu kişiyi bir şey yapmaya yada yapmamaya ikna ederek onu yada başkasını 

zarara uğratırsa, sahtecilik suçu doğar.  FCA’in 5 (4) maddesine göre; eğer kişi sahte araç 

yapımında kullanılabilecek bir makine, alet, kâğıt yada başka bir materyali herhangi bir yasal 

izin veya gerekçe olmaksızın yaparsa, gözetimi veya kontrolü altında tutarsa, sahtecilik suçu 

doğar. FCA’ in 5. maddesi yönünden bir suçtan bahsedilebilmesi için sahteciliğe konu aracın; 

para havalesi, posta havalesi, birleşik krallık posta pulu, damga pulu, hisse senedi, pasaport ve 

pasaport yerine kullanılabilen belge, çek, seyahat çeki, kredi kartı, doğum, evlat edinme, 

evlilik ve ölüm sertifikası ile bunların tasdikli kopyasından biri olması gerekir508. 

FCA’nin 6. maddesinde sahtecilik ve benzeri suçların cezaî müeyyideleri 

düzenlenmiştir. FCA’nin 6(1) maddesine göre zanlı jürisiz yargılama sonucu verilecek 

mahkeme kararı ile, kanunda belirtilen azami sınırı aşmamak şartıyla para cezasına yada 6 ayı 

geçmemek üzere hapis cezasına, yada her ikisine birden muhatap olabilir. FCA’nin 6(2) ve (3) 

maddelerine göre, yargılama sonunda zanlının sahtecilik, sahte araç kopyalama, sahte araç 

kullanma, sahte aracın kopyasını kullanma, FCA 5(1) ve 5(3)’de belirtilen sahtecilik 

suçlarından birini işlediği tespit edilirse, savcının iddianamesine dayanılarak 10 yılı 

geçmemek üzere mahkûmiyet kararı verilebilir. FCA’nin 6(4) maddesine göre, yargılama 

sonunda zanlının FCA 5(2) ve 5(4)’de belirtilen sahtecilik suçlarından birini işlediği tespit 

                                                           
507 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/45/data.pdf (07.01.2012) 
508 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/45/data.pdf (07.01.2012) 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/45/data.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/45/data.pdf
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edilirse, savcının iddianamesine dayanılarak 2 yılı geçmemek üzere mahkûmiyet kararı 

verilebilir. 

FCA’nin 7. maddesinde sahtecilik ve benzeri suçlar ile ilgili arama, müsadere vb. 

yetkiler düzenlenmiştir. FCA’nin 7(1) maddesine göre, eğer sulh hâkimi kendisine verilen 

yeminli bilgiden gözetimi ve kontrolü altında bulunan zanlının; FCA’in (1) ve (2) maddelerini 

ihlâl edecek şekilde, herhangi bir şeyi sahte araç yapımında veya sahte aracı kopyalamada 

bizzat kullandığı yada başkasına kullandırttığı veya buna yeltendiği, yada FCA’in (3) ve (4) 

maddelerini ihlâl edecek şekilde, herhangi bir sahte aracı veya sahte aracın kopyasını bizzat 

kullandığı yada başkasına kullandırttığı veya buna teşebbüs ettiği, yada FCA’in (5) 

maddesinin ihlâline yol açacak şekilde, herhangi bir yasal izin veya gerekçe olmaksızın bir 

şeyi gözetiminde veya kontrolünde tuttuğu kanısına varırsa, polise suça konu unsurları arama, 

bu amaçla mülke girme ve bulunanlara el koyma yetkisi veren bir izin çıkarabilir509. 

FCA’nin 7(2) maddesine göre, suç unsurlarına el koyan polis sulh ceza mahkemesine 

başvurarak bunları müsadere etmek ve devamında yok ederek ortadan kaldırmak için  yetki 

talebinde bulunabilir. Mahkeme, söz konusu unsurların gerçekten de suça konu olduğu 

kanaatine varırsa kamu menfaatini gözeterek izni verir. FCA’nin 7(3) ve (4) maddelerine 

göre, mahkeme zanlıyı mahkûm etmeden önce veya ederken suçun unsuru olduğu kanısına 

vardığı herhangi bir şeyin müsaderesine ve müteakibinde yok edilmesine yada öngörülen 

başka bir şekilde halledilmesine izin verebilir. Üçüncü bir şahsın ortaya çıkarak suç unsuru 

şeyin sahibi olduğunu veya ilgilisi olduğunu iddia etmesi durumunda, mahkeme bu şahsın 

gerekçelerini dinlemeden müsadereye karar veremez510.  

2.2.1.2.Vergi İle İlgili Belge Sahteciliği ve Para Cezalarına İlişkin Yasal 

Düzenlemeler 

Vergi Yönetimi Kanunu 1970(Taxes Management Act 1970- TMA); gelir vergisi, 

kurumlar vergisi, sermaye kazancı vergisi ve adi ortaklık üzerinden elde edilebilir vergisel 

geliri toplama ve yönetme yetkisini Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük Dairesi (Her Majesty's 

Revenue and Customs- HMRC)’ne vermiştir511. HMRC, gerek TMA gerekse diğer ilgili 

                                                           
509 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/45/data.pdf (07.01.2012) 
510 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/45/data.pdf (07.01.2012) 
511 Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük Dairesi (“Her Majesty's Revenue and Customs”- HMRC) Kamu Gelirleri İdaresi ile 

Majestelerinin  Gümrük ve Tekel İdaresinin 18 Nisan 2005 tarihinde birleştirilmesi ile kurulmuş, bakanlıklardan bağımsız 

işleyen bir devlet  kurumudur.  HMRC, organize olmuş ciddi mali suçlarla mücadele eden ceza müfettişlerinden oluşan güçlü 

bir kadroya sahip kolluk kurumudur. Tam kapsamlı müdahaleci ve gizli izleme yapma  yetkisi olan müfettişleri ile HMRC 

Örgütlü Suçlarla Mücadele Ortak Kurul’unun üst düzey bir ortağıdır. HMRC’nin ülke içi araştırmayla görevli memurları 

girme, arama, gözaltına alma ve tutuklama gibi geniş yetkilerle donatılmışlardır. Bu yetkiler, Gümrük ve Vergi Kanunlarını 

ihlâl eden veya ihlâl ettiğinden haklı gerekçelerle şüphelenilen kişilere karşı kullanılabilinir.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/45/data.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/45/data.pdf
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hukuki düzenlemelerle kendisine verilmiş olan görev ve yetkileri idârî itiraz-temyiz makamı 

olarak faaliyet gösteren Genel Komisyon ve Özel Komisyon vasıtası ile yerine getirir512.  

TMA, verginin doğru saptanması ve tahsil edilmesi için HMRC’ye vergi beyannamesi 

ile ona ilişkin aydınlatıcı bilgi ve belgeleri isteme ve toplama yetkisi vermiştir. Dolayısıyla, 

HMRC’nin yetkili vergi müfettişleri; Gelir vergisi, kurumlar vergisi, sermaye kazancı vergisi 

ve adi ortaklık üzerinden vergisel geliri olan ve başkasının vergilendirilebilir gelirini alan 

kişilerden; kiracılardan ve kira paylaşımında bulunan ev arkadaşlarından; çalışanlardan, 

ticaret–iş yaparak ücret, komisyon vb. kazanan kişilerden, acente çalışanlarından, ticaret–iş 

yaparak banka, yapı kooperatifi gibi kuruluşlardan, vergi geliri indirimi olmaksızın faiz 

kazancı olan kişilerden; kamu kaynaklı olmamak kaydıyla bağış veya parasal yardım alan 

kişilerden, Birleşik Krallık’ta vergilendirilebilir gelir, kazanç getiren mülk sahiplerinden, 

Birleşik Krallık’ta namına, emre yada hamiline hisse senedi olan kişilerden; hisse senedi alım-

satımında arabuluculuk yapan kişilerden, ihraç bankalarından, borsa aracı kurumlarından, açık 

arttırma kuruluşlarından ve vergi muhasebecisi gibi kişilerden, belli bazı bilgileri (yararlanılan 

vergi indirimi, avantajı, muafiyeti, kredileri ile bunlarda yapılan değişiklikler ve beyannamede 

yapılan düzeltmeler gibi hususlardaki açıklamalar) vermelerini isteyebilecekleri gibi, bu 

bilgileri tamamlayan gerekli ve ilgili belgeleri (muhasebe defter ve kayıtları, vergi 

hesaplamaları, hisse senedi kayıt ve işlemlerini gösterir dokümantasyon, tapu senedi, 

sözleşmeler, satış makbuzları, senetler ve faturalar gibi) ibraz etmelerini yada incelemeye 

hazır bulundurmalarını talep edebilirler. Böylesi bir talep resmi nitelik taşımamasına rağmen 

muhataba talepleri yerine getirebilmesi için uygun bir süre verilmek zorundadır513. 

Süreye uymayan muhataba, ya komisyondan ön onay alan müfettişin kendisi veya 

komisyon veyahutta bir komisyon üyesi tarafından yasal süresi içerisinde yazılı bir ihtarname 

                                                                                                                                                                                     
http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm(09.01.2012) 

http://www.generalcommissioners.gov.uk/Documents/RulesLegislation/TMA1970ConsolidatedJan08.pdf;http://www.hmrc.g

ov.uk/manuals/ahmanual/ah0451.htm;http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/ 

enquiries.htm#8;http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm; http://www.hmrc.gov.uk/sa/deadlînes-

penalties.htm;  http://www.hmrc.gov.uk/sa/appeals-decisions.htm; http://www.hmrc.gov.uk/complaints-appeals/how-to-

appeal/direct-tax.htm#6; http://www.hmrc.gov.uk/manuals/emmanual/em2445.htm; http://www.hmrc.gov.uk/about/new-

penalties/faqs.htm; http://www.hmrc.gov.uk/agents/lt-video-transcript.pdf  (14.01.2012) 
512TMA Genel ve Özel Komisyon’un yetkilerini genel olarak belirler. Genel Komisyon  (Görev ve Usûl) Kuralları Kanunî 

Düzenlemesi 1994/1812 (the General Commissioners (Jurisdiction and Procedure) Regulations SI 1994/1812) ilgili 

komisyonun yetkilerini özel olarak düzenlerken, Özel Komisyon (Görev ve Usûl) Kuralları Kanunî Düzenlemesi 1994/1811 

(the Special Commissioners (Jurisdiction and Procedure) Regulations SI 1994/1811) de ilgili komisyonun yetkilerini 

düzenler. Genel Komisyon Birleşik Krallığın 4 farklı idâri bölgesine ait olmak üzere 4 ayrı bölümden oluşur. İngiltere, Galler 

ve Kuzey İrlanda bölümlerine yapılacak atamaları Lordlar Kamerası Başkanı (aynı zamanda Adalet Bakanı) belirlerken, 

İskoçya’da belirleyici otorite İskoç hükümetidir. Komisyon üyeleri göreve başlamadan önce yemin ederler. Bunlara maaş 

ödemesi yapılmaz, ancak belli yol masrafları ile harcırahları karşılanır.  75 yaşına basan her üye emekli olur. Prensip olarak 

her temyizin en az 3 genel komisyon üyesi tarafından oluşan kurullarca dinlenmesi gerekir. Ancak, bunun mümkün olmadığı 

ve 2 üyenin dinlediği hallerde de yargılama geçerlidir. Komisyonun idâri işleri destek personeli tarafından görülür.  Özel 

Komisyon, en az 10 yıl iş tecrübesine sahip nizalı dava avukatları, nizasız dava avukatları ve hukuk danışmanları arasından 

Adalet Bakanlığınca atanan üyelerden oluşur. Atananlardan biri başkan olarak belirlenir ve bu kişi bazı belli temyizlerin 2 

yada 3 üye tarafından dinlenmesine karar verir. Ancak, diğer temyizler prensip olarak 1 üye tarafından dinlenir.  Destek 

personeli Komisyonun idâri işlerini yapar. http://www.hmrc.gov.uk/about/new-penalties/faqs.htm (14.01.2012) 
513 http://www.hmrc.gov.uk/sa/appeals-decisions.htm (16.01.2012) 

http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm
http://www.generalcommissioners.gov.uk/Documents/RulesLegislation/TMA1970ConsolidatedJan08.pdf
http://www.hmrc.gov.uk/manuals/ahmanual/ah0451.htm
http://www.hmrc.gov.uk/manuals/ahmanual/ah0451.htm
http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/%20enquiries.htm#8
http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/%20enquiries.htm#8
http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm
http://www.hmrc.gov.uk/sa/deadlines-penalties.htm
http://www.hmrc.gov.uk/sa/deadlines-penalties.htm
http://www.hmrc.gov.uk/sa/appeals-decisions.htm
http://www.hmrc.gov.uk/complaints-appeals/how-to-appeal/direct-tax.htm#6
http://www.hmrc.gov.uk/complaints-appeals/how-to-appeal/direct-tax.htm#6
http://www.hmrc.gov.uk/manuals/emmanual/em2445.htm
http://www.hmrc.gov.uk/about/new-penalties/faqs.htm
http://www.hmrc.gov.uk/about/new-penalties/faqs.htm
http://www.hmrc.gov.uk/agents/lt-video-transcript.pdf
http://www.hmrc.gov.uk/about/new-penalties/faqs.htm
http://www.hmrc.gov.uk/sa/appeals-decisions.htm
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gönderilerek talep resmen yenilenir. İhtarname ile muhataba en az 30 günlük uygun bir süre 

tanımak zorunda olup, talebe ve gerekliliğe göre süre uzatımı mümkündür. İhtarnamenin 

gereğini yerine getirmeyen muhatap; Gelir vergisi ve/veya sermaye kazancı vergisi ve/veya 

adi ortaklık üzerinden vergisel gelir ödemekten sorumluysa; bir günlük gecikme için 100-

GBP, 3 aylık bir gecikme için günlüğü 10-GBP’den en fazla 90 gün işlemek üzere azami 900-

GBP, 6 aylık bir gecikme için hangisi daha yüksekse ya 300-GBP yada ödenmesi gereken 

verginin %5’i, 12 aylık bir gecikme için normalde hangisi daha yüksekse ya 300-GBP yada 

ödenmesi gereken verginin %5’i ancak ciddi bir dosya söz konusuysa ödenmesi gereken 

verginin %100’üne kadar belirlenebilecek bir miktarı para cezası olarak ödemek zorundadır. 

Kurumlar vergisinden sorumluysa; 300-GBP sabit para cezası ve her gecikme günü için 

işleyecek 60-GBP ek para cezası ödemek zorundadır514. 

İhtarnamede tanınan süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen yada teftişe hazır 

bulundurmayan muhatabın aleyhine yetkili bölge mahkemesi hâkiminden “Belge Teslimi 

Emri” talebinde bulunulabilir. Ancak, böylesi bir emre karar verecek olan hâkimin; (a) 

vergiye ilişkin ciddi bir dolandırıcılık suçu işlendiğine veya işleneceğine dair haklı bir sebebin 

varlığına inanması, ve (b) teslimi talep edilen belgelerin iddia edilen suça ilişkin herhangi bir 

kovuşturmada delil olarak kullanılabileceği kanaatine varması şarttır. Muhatap, emri tebliğ 

alışını takip eden 10 iş günü515 içerisinde yada emirde belirtilen başka bir süre (ki bu süre 10 

iş gününden az yada çok olabilir) içerisinde emre konu belgeleri teslim etmek zorundadır516.  

Eğer muhatap resmi olmayan taleple yada ihtarnameyle yada mahkeme emriyle 

istenen bir belgeyi, kasten tahrif etmişse, gizlemişse, imha etmişse veya başka bir şekilde 

bertaraf etmişse yada belgenin tahrifatına, gizlenmesine, imhasına veya başka bir şekilde 

bertarafına sebep olmuşsa veya izin vermişse, ortada cezaî bir suç vardır. Ancak, aşağıdaki 

istisnai hâllerde suç oluşmaz517;  

- Muhatap eylemini genel veya özel komisyon üyelerinden birinin, müfettişin yada 

komisyonlardan birinin yazılı iznine dayanarak yapmışsa, 

                                                           
514 http://www.hmrc.gov.uk/complaints-appeals/how-to-appeal/direct-tax.htm#6; (20.01.2012) 
515 İş günü Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri haricindeki gün anlamına gelmektedir. 
516 http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/enquiries.htm#8  (12.02.2012) 
517 HMRC’nin amacı, doğrudan ve dolaylı vergiler ile birlikte sorumlu olduğu diğer rejimleri düzenleyen yasa ve 

yönetmeliklere azami düzeyde uygunluğu sağlamaktır. Cezai soruşturma HMRC’nin genel uygulama stratejisinin önemli bir 

parçası olup, İngiltere ve Galler'de RCPO (Gelir ve Gümrük Yargılama Ofisi) kovuşturma amacıyla bu görevi üstlenirken 

İskoçya ve Kuzey İrlanda'da bu görev yetkili kovuşturma ofisince yürütülür.  

HMRC, gerekli gördüğünde uygun maliyetli dolandırıcılık sivil (hukuki) soruşturma prosedürlerini kullanarak 

dolandırıcılıkla mücadele eder. Bunun dışında, HMRC görev alanına giren ve müfettişlerince incelenebilen bütün suçlarda 

cezai soruşturma başlatma ve yürütme konusunda tam bir takdir yetkisine sahiptir. Ancak, HMRC bu yola ya topluma 

caydırıcı gücü yüksek bir mesaj vermek istediğinde yada soruşturmaya konu olan davranışın cezai müeyyide dışında başka 

bir şekilde cezalandırmasının uygun olmayacağını düşündüğünde başvurur.  www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-

policy.htm (14.02.2012) 

http://www.hmrc.gov.uk/complaints-appeals/how-to-appeal/direct-tax.htm#6
http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/enquiries.htm#8
http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm
http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm
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- Muhatap eylemini belgeleri teslim ettikten yada teftişlerine olanak sağladıktan sonra 

gerçekleştirmişse,  

- Muhatap eylemini belgelerin orijinalleri teftiş edildikten ve fotokopilerini teslim ettikten 

sonra yapmışsa, 

- Muhatap eylemini resmi olmayan talebin yapılmasını takip eden 6 aydan sonra 

gerçekleştirmişse, 

- Muhatap eylemini müfettişin komisyona yaptığı resmi ihtarname gönderme yetkisi  

talebinin reddedilmesinden sonra yapmışsa, 

- Muhatap eylemini resmi ihtarnamenin tebliğini veya mahkeme emrinin verilmesini takip 

eden 2 yıldan sonra gerçekleştirmiş ve bu süreç içerisinde de HMRC’den taleplerin 

gereğini yerine getirmediğine dair yazılı bir uyarı almamışsa. 

            Suçun varlığı durumunda, muhatap ya (a) jürisiz yargılama sonucu verilecek mahkeme 

kararı ile kanunda belirtilen azami sınırı aşmamak şartıyla para cezasına, yada (b) savcının 

iddianamesine dayanılarak verilecek mahkeme kararıyla 2 yılı geçmemek üzere hapis 

cezasına veya para cezasına veya her ikisine birden muhatap olunabilir. 

2007 ve 2008 yılı mali kanunları ve Sosyal Güvenlik (katkı payları)  Tüzükleri 2010, 

vergi para cezası gerektiren halleri ve para cezası oranlarını yeniden düzenleyerek 

ağırlaştırmıştır. Böylece, HMRC’nin uzun zamandan beri var olan ve birçok kolaylıklar 

sağlayan para cezası politikası büyük ve köklü bir değişikliğe uğramıştır. Bu yeni 

yapılanmaya göre; dikkatsizlik,518 kast519 yada kasten gizleme520 sonucunda hata/yanlış yapan 

ve yaptığı bu hata/yanlış sayesinde vergiyi olması gerekenden az bildiren yada parasal bir 

kaybını şişiren yada vergi iadesi talebini şişiren vergi mükellefi hukuki müeyyideden (para 

cezasından) sorumlu olur. Eğer üçüncü bir kişi kasdi davranışıyla veya kasdi gizlemesi ile 

vergi mükellefinin hatasına/yanlışına sebebiyet vermişse müeyyide sorumluluğu bu kişiyi 

direkt olarak bağlar. Böylece bu şekilde davranarak menfaat sağlayan bu kişilerin cesaretleri 

kırılarak, önlerine geçilmiş olunur521. 

                                                           
518Dikkatsizlikten kasdedilen, kişinin gereken ihtimamı, özeni göstermeyerek hataya/yanlışa sebep olmasıdır. Burada aranılan 

dikkatsizlik hukuken ihmâl kavramına benzer. Eğer dikkatsizliği yapan vergi mükellefi adına hareket eden bir kişi (örneğin 

vergi danışmanı gibi) ise, vergi mükellefinin sorumluluktan kurtulabilmesi; a) hatayı/yanlışı yapan kişiyi vergisel işlerde 

ehliyetli ve yetkili olduğu için atadığını, b) hatayı/yanlışı yapan kişiye vergiyi ilgilendiren tüm gerekli bilgiyi sağladığını ve 

c) hatayı/yanlışı yapan kişiyle birlikte mümkün olan vergisel bütün belge ve kayıtları kontrol ettikten sonra teslimde 

bulunduklarını ispat etmesi gerekir. www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm (14.02.2012) 
519 Kasıt, kişinin bilerek ve isteyerek hatayı/yanlışı yapması demektir. Dikkatsizlikle yapılan bir hata/yanlış, HMRC’ye 

gönüllü olarak bildirilmezse bu davranış kasıtlı kabul edilebilinir. www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm 

(14.02.2012) 
520 Kasıt ve kasten gizlemeden anlaşılması gereken, kişinin kasti hatasını/yanlışını gizlemek için kasıtlı ve aktif bir şekilde  

hareket etmesidir. Kişinin kasti hatasını/yanlışını gizlemek adına olmayan deliller yaratması bunun tipik bir örneğidir. Kasten 

gizleme hatalı/yanlış belgenin ibrazından önce de sonrada yapılabilinir ve vergi kaçırmanın en üst seviyesi addedilir. 

www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm (14.02.2012)   
521 http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/enquiries.htm#8 (14.02.2012)   

http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm
http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm
http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm
http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/enquiries.htm#8
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Verilecek para cezaları; (1) verginin olması gerekenden az bildirilmesi, olması 

gerekenden az hesaplanması, olması gerekenden fazlasının iadesinin talep edilmesi veya 

olması gerekenden fazlasının iade edilmesi neticesinde ortaya çıkan/çıkacak olası gelir kaybı 

miktarı, (2) hatanın/yanlışın muhatabın dikkatsizliği sonucu mu, kastı sonucu mu yoksa kastı 

ve kasten gizlemesi sonucu mu meydana geldiği, (3) hatanın/yanlışın muhatap tarafından 

HMRC’ye açıklanmasının talep üzerine mi yoksa gönüllü olarak mı yapıldığı522, (4) 

HMRC’ye yapılan açıklanmanın niteliği, hususları dikkate alınarak belirlenir. Dolayısıyla 

vergi mükellefinin, vergi kayıtları ile sistemlerini tutarken gereken özeni gösterdiği523, 

hatasını/yanlışını neden ve nasıl eksiksiz olarak kendiliğinden HMRC’ye itiraf ettiği ve 

açıkladığı, hatasını/yanlışını düzeltmek için HMRC’ye makul ve aktif yardımda bulunduğu ve 

itirafına ilişkin bilgileri de kendiliğinden verdiği, hatasını/yanlışını düzeltmek için HMRC’ye 

iş kayıtları ile ilgili belgeleri ibraz ettiği, durumlarda hukuki müeyyideden tamamen yada 

kısmen kurtulması mümkündür. 

Yaptığı dikkatsizliğe dayalı hatayı/yanlışı gelecekte tekrarlamamak için HMRC ile 

anlaşarak önleyici tedbirler alan vergi mükellefinin müeyyidesi ertelenebilir ve eğer tedbirler 

kendisine tanınan süre (-ki bu maksimum 2 yıl olabilir) içerisinde eksiksiz yerine getirilirse 

müeyyide tamamıyla iptal edilebilir. Ertelemenin gereğini yapmayan mükellef, hem ertelenen 

cezaları hem de süreç içerisinde oluşan diğer cezaları ödemek zorunda kalır. Vergi 

mükellefinin dikkatsizliğe dayanan hatasını/yanlışını fark edip HMRC’yi bundan haberdar 

etmemesi durumunda gereken özenin gösterilmediği ve ortada kasıtlı bir hata/yanlış olduğu 

kabul edilerek müeyyide ağırlaştırılabilir.  

Para cezalarının hesaplanmasında, HMRC, cezaları ödenmesi gereken ek verginin 

birer yüzdesi olarak hesaplar. Ödenmesi gereken ek vergiden anlaşılması gereken olası gelir 

(vergi) kaybıdır524.  

Olası Gelir (Vergi) Kaybı (OGK)= {Mevcut hatanın/yanlışın giderilmesi ile tespit 

edilen gerçekte ödenmesi gereken vergi miktarı}–{Hataya/yanlışa dayanılarak 

bildirilmiş//hesaplanmış vergi miktarı} 

Hataya/yanlışa uygulanacak para cezası oranları525:  

                                                           
522 Gönüllü açıklama, muhatabın açıklamada bulunurken HMRC’nin hatadan/yanlıştan haberdar olduğuna yada haberdar 

olmak üzere olduğuna yönelik bir inancı bulunmaması durumunda söz konusu olur. Aksi takdirde, ortada talep üzerine 

yapılan bir açıklama vardır. Bu ayrım, muhatabın kişisel bakış açısına göre değil ama açıklamayı çevreleyen olaylar ışığında 

objektif bir bakış açısıyla yapılır. www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm (14.02.2012) 
523Gereken özenin seviyesi mükelleften mükellefe farklılaşır. Dolayısıyla, HMRC kurumlar vergisinden sorumlu uluslararası 

bir şirketten beklediği özeni küçük bir tarım işletmesi olan mükelleften beklemez.   www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-

policy.htm (14.02.2012) 
524 http://www.hmrc.gov.uk/about/new-penalties/chapter4-le.pdf (17.02.2012) 
525 http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/enquiries.htm#8(17.02.2012) 

http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm
http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm
http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm
http://www.hmrc.gov.uk/about/new-penalties/chapter4-le.pdf
http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/enquiries.htm#8
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- Dikkatsizliğe dayalı hata/yanlış kendiliğinden HMRC’ye açıklanmışsa, bu açıklamanın 

niteliğine göre,  OGK’nın minimum %0’ı maksimum %30’u,  

- Dikkatsizliğe dayalı hata/yanlış HMRC’den gelen talep üzerine açıklanmışsa, bu 

açıklamanın niteliğine göre, OGK’ nın minimum %15’i maksimum %30’u, 

- Kasta dayalı hata/yanlış kendiliğinden HMRC’ye açıklanmışsa, bu açıklamanın 

niteliğine göre, OGK’nın minimum %20’si maksimum %70’i, 

- Kasta dayalı hata/yanlış HMRC’den gelen talep üzerine açıklanmışsa, bu açıklamanın 

niteliğine göre, OGK’nın minimum %35’i maksimum %70’i, 

- Kasta ve kastı gizlemeye dayanan hata/yanlış kendiliğinden HMRC’ye açıklanmışsa, bu 

açıklamanın niteliğine göre, OGK’nın minimum %30’u maksimum %100’ü, 

- Kasta ve kastı gizlemeye dayanan hata/yanlış HMRC’den gelen talep üzerine 

açıklanmışsa, bu açıklamanın niteliğine göre, OGK’nın minimum %50’si maksimum 

%100’üdür. 

 Birden çok hatanın/yanlışlığın yapıldığı hâllerde her bir yanlışlığa/hataya ilişkin ceza 

oranı ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplama yapılır. 

Hatalı/yanlış beyan geç yapılmışsa, gecikilen her yıl için gecikmiş verginin %5’i 

oranında para cezası hesaplanır. Böylesi geç bir beyan dolaylı vergiye ilişkin yapılmışsa 

gecikme süresi 1 yıldan azda olsa 1 yıllık gecikmiş verginin %5’i para cezası olarak kesilir.  

Dikkatsizliğe veya kaste dayanan hata/yanlış dolaysız vergilerde şişirilmiş vergi kayıplarına 

yol açmışsa, kaybın vergi üzerindeki etkisi kayıp tamamıyla kullanılmadığı için bilinemiyorsa 

ve kaybın kullanımı olası değilse, OGK’nın %10’u oranında para cezasına karar verilir. 

Beyanda bulunmadığı için vergisi olması gerekenden daha az hesaplanan mükellef, OGK’nın 

%30’u oranında para cezası ödemek zorunda kalır526. 

1 Nisan 2010’dan beri, gayri resmi fatura düzenleyerek KDV veya KDV dâhil fiyat 

gösteren,527 gümrük resmi ödenmemiş mallarla (alkol-tütün ürünleri gibi) işlem yapan528 veya 

indirimli tüketim vergisine tabii tutulan bir ürünü (kırmızı dizel gibi) suiistimal ederek daha 

yüksek bir tüketim vergisi ödemekten kaçınan529 herkes530 ağırlaştırılmış para cezası rejimine 

                                                           
526 http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/enquiries.htm#8 
527 Bu durum, en çok KDV için kaydı olmayan veya KDV kaydı bulunan bir iş için çalışmayan birinin KDV içeren bir fatura 

kesmesi ile ortaya çıkar. http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/enquiries.htm#8,(19.02.2012) 
528 Buna verilecek en tipik örnek; kişisel kullanma amacı dışında yurtdışından çok sayıda sigara alıp, bunları Birleşik 

Krallık’ta satmaktır. Birleşik Krallığa getirilen böylesi sigaraların gümrük resimlerinin ödenmesi şarttır.  

http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/enquiries.htm#8,(19.02.2012) 
529 Kırmızı dizel daha düşük vergi oranlarına tabii olup, kullanım alanı tarım araçları ile kısıtlanmıştır. Yol araçlarında 

kullanılması yasak olan kırmızı dizel’in böyle bir araçta kullanılması para cezası yanı sıra başka hukuki ve cezai yaptırımlara 

da konu olabilir. 

http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/enquiries.htm#8,(19.02.2012) 
530  Herkes’ten anlaşılması gereken, zamanında KDV veya Tüketim Vergisi  için kayıt yaptırması gereken ancak bunu 

yaptırmamış olan kişilerle, böylesi bir kayıt yaptırma zorunluluğu olmayan halktan kişilerdir. 

http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/enquiries.htm#8
http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/enquiries.htm#8
http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/enquiries.htm#8
http://www.hmrc.gov.uk/ct/change/problems/enquiries.htm#8
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tabidir531. Para cezası, olası gelir kaybı (OGK) olarak kabul edilen ödenmemiş KDV miktarı 

veya ödenmemiş gümrük resmi miktarı veya ödenmemiş Tüketim Vergisi miktarı esas 

alınarak hesaplanır. 

Minimum ve maksimum oranlar arasında tespit edilecek olan para cezası, (1) 

hatanın/yanlışın dikkatsizlik sonucu mu, kasıt sonucu mu yoksa kasti gizleme sonucu mu 

meydana geldiği, (2)HMRC’ye yapılan açıklamanın gönüllü mü yoksa talep üzerine mi 

yapıldığı ve (3)Yapılan açıklamanın niteliğinin (yani HMRC sadece hatadan/yanlıştan mı 

haberdar edilmiş, yoksa ayrıyeten başka aydınlatıcı bilgilerle de desteklenmiş mi, kayıt ve 

belgelere ulaşmasına imkân verilmiş mi?) ne olduğu hususlarına göre belirlenir.   

Cezanın muhatabı, HMRC’nin yazılı kararının veriliş tarihini takip eden 30 gün 

içerisinde itiraz etme yetkisine sahiptir. Bu 30 günlük itiraz süresini kaçıran muhatabın itirazı, 

HMRC tarafından iki şartın varlığına bağlı olarak kabul edilebilir, bunlar; (1) Gecikmenin 

kabul edilebilir makul bir gerekçeye dayanması ve (2) Mümkün olan en kısa süre içerisinde 

itirazda bulunulduğunun ispatlanmasıdır. Gecikmeli itiraz başvurusunun ret edildiğini 

öğrenen muhatap, komisyona bağlı kurula başvurarak bu gecikmeli itirazın kabulüne karar 

verilmesini isteyebilir. Yapılan itirazların büyük çoğunluğu taraflar arasında yapılan bir 

anlaşmayla çözümlenmektedir. HMRC varılan anlaşmayı yazılı olarak onaylar ve eğer 

muhatap 30 gün içerisinde anlaşmaya itiraz etmezse onunla bağlı hale gelir. Bu durumda, 

muhatap anlaşmada belirtilen vergi miktarı veya cezayı ödemekle yükümlü hale gelir. Yapılan 

itirazın ret edilmesi üzerine, muhatap, HMRC’ye başvurarak yeniden inceleme talep 

edebileceği gibi532, komisyona bağlı kurula başvurabilir533. 

2.2.1.3. Vergisel Belgelerde Sahteciliğe Dair Yapılan Hukuki(Sivil) 

Soruşturmalar 

Cezaî Soruşturmalar dışında, HMRC tarafından yapılan en ağır soruşturmalar 

Uygulama 9 Yönetmeliği (“Code of Practice 9”- COP 9) altında yapılan sivil (hukuki) 

soruşturmalardır. Vergi mükellefi dolandırıcılık amacıyla vergisini olması gerekenden az 

beyan etmişse ve bunu destekleyen güçlü deliller mevcutsa vergi memuru sivil soruşturmaya 

başlar. Ancak, ihlâlde bulunan vergi mükellefi tam ve eksiksiz açıklayıcı bir rapor sunarak 

                                                           
531 2008 yılı Mali Kanunu’nun Ek 41 (“Schedule 41 of the 2008 Finance Act”) 
532 Yeniden inceleme, dosyayla daha önce ilgilenmemiş olan HMRC çalışanları tarafından yapılır. Eğer HMRC bir teklifte 

bulunursa, muhatabın bu teklifi 30 gün içerisinde kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde teklif, gecikme için makul ve kabul 

edilebilir bir gerekçe sunulmazsa, red edilmiş addedilir. Yeniden inceleme sonucunda HMRC başvuruyu red ederse, muhatap 

red yazısını takip eden 30 gün içerisinde kurula gitme hakkına sahiptir. www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm 

(14.02.2012) 
533 HMRC tarafından yeniden inceleme teklifi gelmezse, muhatap istediği zaman kurula başvurabilir. Ama eğer, a) muhatap 

yeniden inceleme teklifi almışsa ve bunu istemiyorsa, yeniden inceleme teklifine dair mektubun tarihini takip eden 30 gün 

içerisinde kurula başvurabilir, veya b) muhatabın itirazı yeniden incelemeden sonra red edilmişse, bu mektubun tarihini takip 

eden 30 gün içerisinde kurula başvurulmalıdır.  www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm (14.02.2012) 

http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm
http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm
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HMRC ile işbirliği yaparsa soruşturma hakkında takipsizlik kararı verilebilir. Böylece 

mükellef yargılanarak hapis cezası almaktan kurtulabileceği gibi vergi cezasında indirimden 

de faydalanabilir. Eğer mükellefin beyanında eksiklikler tespit edilirse sivil soruşturma uzar 

ve son derece etkili bir şekil alır. Çoğu vakada mükellefin % 35-200 aralığında vergi kaçırdığı 

düşünülerek, vergi cezası ona göre belirlenir. Ayrıca, eksik beyanda bulunan mükellef 

hakkında büyük olasılıkla cezaî soruşturma başlatılır ve yargıya başvurulur534.  

Sivil soruşturmalar HMRC’in sadece iki uzman birimi tarafından yürütülür; ya 

Bölgesel Dolandırıcılık Sivil Soruşturma Birimi yada Uzman Soruşturmalar Birimi.  Uzman 

Soruşturmalar Birimi sadece ciddi bir vergi kaçakçılığının delillerle somutlaştığı ve toplam 

vergi kaybı (=vergi+ faiz + vergi cezası)’nın en az 500.000 GBP olduğu durumlarda vakaları 

soruştururlar. Bölgesel Dolandırıcılık Sivil Soruşturma Birimi ise vergi kaybının 75.000 GBP 

üzerinde tahmin edildiği vakaları soruştururlar. Her iki birimde vergi kaçırma 

soruşturmalarını tüm genel vergilere (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Sermaye Kazançları 

Vergisi, KDV vb.) ilişkin olarak yürütürler535.   

              2.2.1.4. Vergisel Belgelerde Sahteciliğe Dair Yapılan Cezaî Soruşturmalar 

HMRC’nin vergi suçlarıyla mücadele edebilmesi için benzeri durumlarda cezaî 

soruşturma yetkisi bulunan diğer hukuki kurumlar gibi yetkilendirilmesi 

gerekmektedir. Özellikle, ibraz, arama, tutuklama ve şüphelileri ve tesisleri arama yetkilerine 

ihtiyaç duymaktadır536. 

HMRC sahte belge düzenleme ve kullanma eylemleri ile ilgili suçların 

soruşturulmasında cezaî soruşturma yoluna başvurur537. Yürütülecek soruşturmanın 

                                                           
534http://www.lynamtax.co.uk/abouttax/civilinvestication.php/3/8/civil-investigation-of-fraud (20.02.2012) 
535http://www.lynamtax.co.uk/abouttax/civilinvestication.php/3/8/civil-investigation-of-fraud (20.02.2012) 
536 Bu yetkiler; Kuzey İrlanda'da  Polis ve Suç Delilleri (Kuzey İrlanda) Direktifi 1989 (“the Police and Criminal Evidence 

(Northern Ireland) Order 1989”- PCEO 1989) ile verilmişken, İngiltere ve Galler'de  Polis ve  Suç Delilleri Kanunu 1984 

(“the Police and Criminal Evidence Act- PACE) ile verilmiştir. Maliye Kanunu 2007 (“the Finance Act 2007”- FA 2007), 

PACE ve onun direktifini (PACE Order) tadil ederek işbu düzenlemeleri HMRC’nin  cezai soruşturmalarına uygulanabilir 

hale getirmiştir. PACE’in tanıdığı yetkilerin kullanılması HMRC’ye kolluk kuvvetlerine tanınan güçleri 

kullanma avantajı sağlamaktadır. Böylece, vergi suçları da diğer suçların ele alındığı şekilde ele alınabilmektedir. HMRC 

PACE’deki yetkilerin hepsine sahip değildir. Örneğin, parmak izi alamaz, şüphelileri suçlayamaz yada kefaletle tahliye 

edemez. Bunlar polis tarafından yapılabilir. PACE’deki yetkilerin bazıları değiştirilerek HMRC’ye uygun hale getirilmiştir. 

Örneğin, HMRC bir arama emri ile binada bulunan kişileri tutuklamaksızın arayabilir. Böylece, şirket tesislerinde yapılan bir 

aramada çantasında veya dizüstü bilgisayarında delil bulundurduğundan şüphelenilen bir muhasebeci aranabilinir. Şüphe 

yoksa arama yapılamaz. http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/ci-powers-safeguards.pdf (22.02.2012)   
537 Aşağıdaki hallerde, HMRC genelde sivil soruşturmadan ziyade cezai soruşturma yoluna başvurur. 

-Vergi sistemine saldıran organize suç çeteleri söz konusuysa, 

- Ciddi anlamda vergi zararı oluşturan sistematik dolandırıcılık (komplo dâhil) söz konusuysa, 

- Soruşturmaya konu eylemin güvenilirlik ve sorumluluk arz eden konumdaki kişi ve/veya kişilerce yapılması durumunda, 

- Sivil soruşturma esnasında madden hatalı beyanda bulunulması veya madden hatalı/sahte belge sunulması durumunda, 

- Vergi muafiyeti ve/veya vergi indiriminden faydalanmak amacıyla hatalı ve/veya değiştirilmiş belge sunulması yada maddi 

gerçekleri yanlış aksettirme durumlarında,  

- Kasıtlı olarak gizleme, aldatma, komplo ve yolsuzluk şüphesi durumunda, 

-Yanlış veya sahte belge kullanımı durumunda, 

- İthalat veya ihracat yasak ve kısıtlamalarının ihlâli durumunda, 

http://www.lynamtax.co.uk/abouttax/civilinvestication.php/3/8/civil-investigation-of-fraud
http://www.lynamtax.co.uk/abouttax/civilinvestication.php/3/8/civil-investigation-of-fraud
http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/ci-powers-safeguards.pdf
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dolandırıcılık sivil (hukuki) soruşturma usûlüne  göre mi yoksa cezaî soruşturma usûlüne göre 

mi yapılacağı vergi mükellefinin işlemiş olduğu suçları kendiliğinden tam olarak kabullenip 

itiraf etmesine bağlı olarak değişir. Ancak, HMRC hayali ihracat dolayısıyla KDV iadesi 

dolandırıcılığı, sahte kayıt dolayısıyla KDV iadesi dolandırıcılığı ve organize vergi kredisi 

(indirimi) dolandırıcılığı gibi mali suçlarda genellikle cezaî soruşturma yoluna başvurur538. 

HMRC, vergi dolandırıcılığı ve vergi kaçırma vakalarında genellikle Dolandırıcılık 

Sivil (Hukuki) Soruşturma Prosedürleri (“the Civil Investigation of Fraud Procedures” -

CIF)’ne göre hareket eder539. Ancak yine de unutmamak gerekir ki cezaî soruşturma başlatma 

konusunda tam bir takdir yetkisine sahiptir540. HMRC’in cezaî soruşturmaları Gelir ve 

Gümrük Kovuşturma Ofisi (“the Revenue and Customs Prosecutions Office”- RCPO) 

tarafından yapılır ve Başsavcı’ya rapor edilir. HMRC’ nin yargılama yetkisi olmamakla 

birlikte, gerekli görürse hem sivil hem de cezaî soruşturma dosyalarını RCPO’ya yönelterek 

yargılama sürecinin başlamasını sağlar. Kısaca, HMRC bir cezaî soruşturma kurumu olup        

-bunu ağırlıklı olarak- Uzmanlık Soruşturma Birimi ve Dolandırıcılık Sivil Soruşturma Birimi 

vasıtasıyla yapar. 

Cezaî soruşturmalarda Polis ve Suç Delilleri Kanunu 1984 (“the Police and Criminal 

Evidence Act- PACE)’in verdiği ihtara dayalı sorgulama yapmak, tutuklama yapmak, kefalet 

                                                                                                                                                                                     
-Yasadışı yollarla kazanılmış paranın özellikle danışmanlar, muhasebeciler, avukatlar ve diğer profesyonellerce aklanması 

durumlarında, 

- Fâil daha önce suça kalkışmışsa yada kanundışı davranışında tekrarlanan bir tutum sergilemişse yada aleyhine evvelce 

açılmış bir hukuk davası varsa,   

- HMRC belgelerinin çalınması, yanlış kullanılması yada yasadışı olarak imha edilmesi durumlarında, 

- HMRC görevlilerine karşı yapılmış tehdit yada saldırının ispatı durumunda, 

-Fâilin HMRC görevlisiymiş gibi hareket ederek onu taklit ettiği ispat edilirse, yada 

HMRC’nin yetki alanında bulunmayan, ancak ulusal yada uluslararası çapta büyük bir suçla bağlantısı olduğu şüphelenilen 

bir ihlâl söz konusuysa. www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm (22.02.2012) 
538 www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm (25.02.2012) 
539 http://www.lynamtax.co.uk/abouttax/tax_prosecutions.php/3/18/tax-prosecutions/  (25.02.2012) 
540 HMRC her türlü vergi ve bu vergileri düzenleyen rejimlere dair işlenmiş suçları araştırmaktan sorumlu  olmakla birlikte, 

cezai kovuşturmalardan sorumlu değildir. Cezai kovuşturmanın başlatılmasına karar verecek birim; İngiltere ve 

Galler’de Kraliyet Savcılığı, Kuzey İrlanda'da Kuzey İrlanda Kamu Savcılığı ve İskoçya da ise Kraliyet Ofisi ve Hazine 

Avukatıdır.  

HMRC içerisinde cezai soruşturma yetkisi bulunan sadece üç müdürlük vardır, bunlar; 

Cezai Soruşturma (İç Yönetim dâhil) Müdürlüğü 

İşlenen vergi ve harç dolandırıcılığına karşılık cezai soruşturmanın uygun görüldüğü hallerde, HMRC tarafından üstlenilen 

bütün cezai soruşturmalardan bu müdürlük sorumludur. HMRC çalışanlarına karşı yapılan ciddi disiplin ve ceza iddialarına 

ilişkin soruşturmalar İçYönetim’in sorumluluğu altındadır. 

Uzman Soruşturma (Yol Yakıt Testi) Müdürlüğü  

Bu müdürlük, karayolu taşıtları için kullanılan yakıtın yasadışı yollarla tedarik edilmesi, dağıtımı, satışı, depolaması ve 

kötüye kullanılmasını tespit ve engellemekle sorumludur. Bu konulardaki cezai soruşturmaları yürütür. 

Risk ve İstihbarat Servisi (Cezai İstihbarat Grubu)  

Risk profili çıkarmaktan ve istihbarat çalışmaları yapmaktan sorumlu olan bu servise, görevlerini yerine getirebilmesi ve 

vaka dosyası oluşturabilmesi için cezai soruşturma yetkileri tanınmıştır. 

Sivil ve Cezai soruşturmalar arasında tam bir ayrım vardır. Vergi iadeleri ve vergi kredileri (indirimleri) gibi konularda sivil 

soruşturma yapan hiçbir HMRC çalışanı cezai yetkiler kullanarak soruşturmasını derinleştiremez. Ceza ve İnfaz Politikası 

(CEP), HMRC’ye yasalarla tanınan cezai güçler üzerinde gözetim kurarken; Ceza Adaleti Güven Ekibi (CJAT) bu güçlerin 

uygulanışını inceler, denetler ve güvence altına alır. Bunların yanı sıra, cezai soruşturma yetkisi olan müdürlüklerin her biri 

cezai güçlerin kullanımında idâri güvenceyi sağlayan işlevsel mesleki standartları korumak/idame ettirmek 

mecburiyetindedir. Ceza ve İnfaz Politikası (CEP), Ceza Adaleti Güven Ekibi (CJAT) ve müdürlüklerin işlevsel standartları, 

cezai güçlerin kullanımına dair kanunlarla ve onlara ilişkin yasal düzenlemelerle getirilen güvencelere uyulmasını sağlarlar. 

www.hmrc.gov.uk/prosecutions/ci-powers-safeguards.pdf, (22.02.2012) 

http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm
http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/crim-inv-policy.htm
http://www.lynamtax.co.uk/abouttax/tax_prosecutions.php/3/18/tax-prosecutions/
http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/ci-powers-safeguards.pdf


 

124 
 

olmadan gözaltında tutmak, pasaporta el koymak, parmak izi almak, vesikalık fotoğraf 

çekmek, mahkemeye çıkarmak, şafak baskını yapmak, izlemek, polislerle birlikte tutuklama 

yapmak, evleri, işyerlerini ve bireyleri aramak, el koyma emri almak ve hapis cezaları talep 

etmek yetkileri kullanılır541.  

             2.2.2. Amerika Birleşik Devletleri 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde vergi suçları ve cezaları 1959 tarihli Federal Gelir 

Kanunu(Internal Revenue Code-IRC) ile düzenlenmiş ve çeşitli tarihlerde değişiklikler 

yapılmıştır. Bu yasa son olarak “Vergi Reformu Yasası” ile 1986 yılında değişikliğe 

uğramıştır542. Vergi kaçakçılığı suçunun konusunu oluşturan fiillerin kapsamı geniş 

tutulmuştur. Bu düzenlemelerde kasten vergi ziyaına neden olacak eylemlerde bulunan veya 

teşebbüs edenlerin para cezası veya hürriyeti bağlayıcı ceza veyahutta her iki ceza ile 

cezalandırılabilecekleri belirtilmektedir. Ayrıca aynı yasanın 7206. maddesi ile “mükellefin 

hileli eylemler veya gerçeğe aykırı beyanlar ile vergi ziyaına sebebiyet verilmesi veya sahte 

belge düzenlenmesi”, 7207. maddesi ile “üçüncü şahıslar tarafından düzenlenen sahte 

belgelerin mükellef tarafından kullanılması” fiilleri suç olarak kabul edilmiştir543. Örneğin, 

kasten yapılmak şartıyla giderleri olduğundan fazla göstermek veya şahsî giderleri iş veya 

işletme gideri olarak göstermek vergi kaçakçılığı suçunun unsuru olarak kabul 

edilmektedir544. 

ABD’de belgede sahtecilik suç ve cezaları ile ilgili ceza hukuku ve vergi hukuku ile 

ilgili düzenlemeler ile ABD Gelir İdaresi(the Internal Revenue Service-IRS) tarafından 

kullanılan soruşturma yöntemleri aşağıdaki alt bölümlerde incelenecektir. 

2.2.2.1. Belgede Sahteciliğe İlişkin Genel Düzenlemeler 

 

Birleşik Devletlerin Ceza Hukuku, 45 farklı kanundan oluşmakta olup, bir eylemin 

suç olarak kabulü için onun ya bir kanun yada ortak hukuk tarafından önceden suç olarak 

                                                           
541 http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/ci-powers-safeguards.pdf (24.02.2012) 
542 KAŞIKÇI, a.g.e., s.86-87. 
543 ÜYÜMEZ, a.g.e., s.157. 
544Hasan AYKIN, “Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezaları: Amerika Birleşik Devletleri Örneği” , Yaklaşım, Sayı 211, Temmuz 

2010, s.38. 

http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/ci-powers-safeguards.pdf
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tanımlanmış olması gerekir545. Bu kanunlarla dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık ve 

kalpazanlık gibi birbirlerine benzeyen suçlar düzenlenmiştir546.  

Federal suçlar ile ceza usûlünü düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri Federal 

Hükümeti’nin 18 başlıklı “Suç ve Ceza Kanunu” nun 495. maddesine göre;  

a) Her kim direkt yada dolaylı olarak Birleşik Devletlerden, onun herhangi bir 

çalışanından yada ajanından herhangi bir miktar parayı kendisi için yada başkası için elde 

etmek veya teslim almak amacıyla bir senedi, vekâletnameyi, emri, sertifikayı, makbuzu, 

sözleşmeyi veya başka bir yazıyı yanlış düzenler, değiştirir, sahtesini yapar veya taklidini 

üretirse, veya  

b) Her kim Birleşik Devletleri dolandırmak amacıyla yanlış, sahte, değiştirilmiş 

veya taklit yazıyı söz konusu yanlışlığı, sahteliği, değişikliği veya taklidi bilerek sanki 

gerçekmiş gibi sunar  veya yayınlarsa, veya 

c) Her kim Birleşik Devletleri dolandırmak amacıyla yanlış, sahte, değiştirilmiş 

veya taklit yazıyı söz konusu yanlışlığı, sahteliği, değişikliği veya taklidi bildiği halde 

herhangi bir beyanı veya iddiayı desteklemek yada herhangi bir beyana veya iddiaya ilişkin 

olarak Birleşik Devletlerin herhangi bir ofisine yada çalışanına gönderir veya sunarsa para 

cezasına veya 10 yıldan fazla olmamak kaydıyla hapis cezasına veya her ikisine birden 

hükmedilir547. 

Evrakta sahtekârlığın suç olarak kabulü, kişinin bu eyleme başkasını dolandırmak ve 

kandırmak kasdıyla kalkışmış olmasına bağlıdır548. Evrakta sahtekârlık, hem Birleşik 

                                                           
545 http://trac.syr.edu/laws/18/18USC00495.html (02.03.2012) 
546 Evrakta Sahtekârlık genellikle başkası adına belge imzalayan beyaz yakalıların suçu olarak bilinir. Çek üzerine sahte imza 

atmak örneğinde olduğu gibi. Ancak evrakta Sahtekârlığın tanımı aslında son derece komplike bir husustur. Çek 

dolandırıcılığına uygulanan ceza ile çekte Sahtekârlığa uygulanan ceza göründüğü kadar basit ve kesin değildir. Sadece çek 

Sahtekârlığını düzenleyen kanuna bakıldığında birkaç çeşit evrakta Sahtekârlık ve dolandırıcılık suçu görülür. İmzalanmış bir 

çeke ödeme miktarını yazmak da bunlardan biridir. Evrakta Sahtekârlık suçu çek ve banknotlara tabii tutulmamıştır. 

Dolandırmak veya parasal kazanç elde etmek amacıyla neredeyse her tür belgeyi düzenlemek, sahte olarak yapmak veya 

değiştirmek evrakta Sahtekârlık olarak kabul edilmektedir. Çoğunlukla Sahtekârlığa konu olan belgeler şunlardır; çek, para 

havalesi emri, senet, tapu seneti, menkul kıymetler, bonolar, mahkeme mührü, para, döviz, şirket belgeleri ve kimlik 

hırsızlığında kullanılan belgeler. http://www.lawfirms.com/resources/criminal-defense/criminal-offense/forging-

documents.htm (05.03.2012) 
547 http://trac.syr.edu/laws/18/18USC00495.html (01.03.2012) 
548 Dolandırmak kasdıyla sahte evrak üreten ve bunu gerçekmiş gibi piyasaya sunan kişi belge sahteciliği suçu işlemiş olur. 

Evrakta Sahtekârlık suçu işlemeyen birisi sahte evrağı tedavüle sunma suçundan suçlu bulunabilinir, çünkü evrakta 

Sahtekârlık ve sahte evrak üretip tedavüle sunmak birbirinden farklı ve ayrı suçlardır. Dolayısıyla, bunlar ayrı ayrı 

mahkûmiyete ve cezalara konu olurlar.Ancak, tek bir ağırlaştırıcı unsur mahkûmiyeti arttırmak için yeterli görülmektedir. 

Dolandırıcılık ve Sahtekârlık birbirlerine benzeyen suçlardır, çünkü her ikisinde de suçlu bir başkasını kandırarak onların 

aleyhine kendi leyhine kazanç elde etmeye çalışır. Ancak dolandırıcılıkta suçlu genel bir amaç güderken evrakta 

Sahtekârlıkta suçlu özel bir amaç güder ve bu amaca yönelik cürümü işleme kasdı vardır. 

http://forgery.uslegal.com/punishments-for-forgery/ (01.03.2012) 

http://trac.syr.edu/laws/18/18USC00495.html
http://www.lawfirms.com/resources/criminal-defense/criminal-offense/forging-documents.htm
http://www.lawfirms.com/resources/criminal-defense/criminal-offense/forging-documents.htm
http://trac.syr.edu/laws/18/18USC00495.html
http://forgery.uslegal.com/punishments-for-forgery/
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Devletler federal hükümetince hem de bütün eyaletlerce cürüm olarak kabul edilmektedir549. 

Suçlu bulunan kişi, hapis cezası, ağır para cezası, şartlı tahliye, kamu yararına hizmet etme, 

bazı sivil hakları/ayrıcalıkları kaybetme gibi ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir. Elle, 

daktiloyla, bilgisayarla yazılmış, çıktısı alınmış veya karalamadan kazınılarak elde edilmiş 

herhangi bir şeyin dolandırıcılık kasdıyla sahtesinin yapılması evrakta sahtecilik suçunu 

oluşturur. Ayrıca, gerçek bir belgenin önemli ölçüde değiştirilmesi de (sahte imza veya 

usûlsüz hazırlanmış formlar gibi) evrakta sahtecilik suçudur. Eğer böylesi bir belge onu gören 

makul bir kişiyi gerçek olduğuna yeteri kadar inandırabiliyorsa, sahtecilik suçuna konu olmuş 

demektir. Bu belgenin yasadışı olarak addedilmesi için, onun hukuki öneme sahip olması 

şarttır. Sahte bir belgeye veya sahteciliğe hizmet eden bir cihaza onun bu özelliğini bilerek 

sahip olmak da evrakta sahtecilik suçu oluşturur. Evrakta sahtecilik çoğunlukla hükümeti 

veya bir kişiyi dolandırmak amacıyla, kimlik hırsızlığı veya sahte kimlikle gerçekleştirilir. 

Sahte veya değiştirilmiş kimlik belgeleri en sık karşılaşılan belge sahteciliği çeşididir. Resmi 

belgelerin sahtesini yapmak veya bunları değiştirmek ciddi evrak sahteciliği suçu oluşturur550.  

Birleşik Devletlerin her eyaleti belge sahteciliğine dair suçları kanunlarıyla 

belirlemiştir. Dolayısıyla, uygulanan cezalar eyaletten eyalete farklılık gösterir. Eyaletlerin 

büyük çoğunluğunda, kabahatten suçlu bulunanlar en az bir yıllık hapis cezasına mahkûm 

edilirlerken, cürümden suçlu bulunanlar 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına mahkûm 

edilirler. Hapis cezasının yanı sıra, suçlu para cezası ödemeye veya mağdurun zararlarını 

tazmine mahkûm kılınabilir551. Kanunun veya hukukun ele almadığı sahtekârlıklarda, boşluk 

ortak hukuk tarafından doldurulur. Ortak hukuka göre sahtekârlıktan suçlu bulunan kişi hapis 

cezası, şartlı tahliye, kamu yararına hizmet etme ve bazı sivil hakları/ayrıcalıkları kaybetme 

gibi ağır cezalara çarptırılabilir552. Hâkim, evrakta sahtekârlık suçuna uygulayacağı cezayı 

belirlemeden önce; suç işleme kasdı, evrakta sahtekârlık operasyonun büyüklüğü ve kapsamı, 

                                                           
549 Belge sahteciliği, yazılı bir belgenin dolandırıcılık veya hile kasdıyla yapılması veya değiştirilmesi şeklindeki kriminal bir 

eylemdir. Birleşik Devletlerde, Sahtekârlık suça konu belgenin çeşidine göre 1. derece, 2.derece ve 3. derece olmak üzere 

başlıca 3 derecede sınıflandırılmıştır. İlk iki derecedeki cezai eylemler cürüm, üçüncü derecedeki eylemler ise kabahat olarak 

değerlendirilirler. 1. derece belge sahteciliği; yapılması, değiştirilmesi yada aidiyeti yanlışa dayanan/doğruyu yansıtmayan bir 

belgenin bizzat kendisini sunarak veya kullanarak başkalarını dolandırmaya ve kandırmaya yönelik davranışları kapsar. 

2.derece belge sahteciliği için belgenin kullanılması veya bizzat sunumu aranmaz. http://forgery.uslegal.com/punishments-

for-forgery/ (01.03.2012) 
550 http://www.criminal-law-lawyer-source.com/terms/forgery.html (04.03.2012) 
551Evrakta Sahtekârlık için öngörülen cezalar hafif düzeyden (örneğin eski hale getirme cezası yani suçlunun haksız yere elde 

ettiği parayı geri iade etmesi) ağır düzeye (örneğin uzatılmış hapis cezası) doğru tanzim edilmiştir. Evrakta Sahtekârlıkla 

büyük çapta para kazanan suçlunun mallarına el konulur ve bunların satımından elde edilen gelirle elde etmiş olduğu haksız 

kazanç geri ödenir. Diğer taraftan küçük çapta para kazandıran evrak sahteciliğinde suçlu genellikle eski hale getirme cezası 

ile kısa süreli hapis cezasına (bu tutuklamadan dava bitene kadar geçen süre içerisinde hapiste yatılan süre dahi olabilir) 

hükmedilir. Davaların çoğunluğunda eski hale getirme cezası ile hapis cezasının (suçun ağırlığına göre süre kısalabilir ve 

uzayabilir) birlikte verildiği görülmektedir.  Evrakta sahtecilikten suçlu bulunan kişinin işlediği suç ne kadar küçük olursa 

olsun cürüme dayalı sabıka kaydı olacaktır.  

http://www.lawfirms.com/resources/criminal-defense/criminal-offense/forging-documents.htm  (27.02.2012) 
552 http://forgery.uslegal.com/punishments-for-forgery/ (01.03.2012) 

http://forgery.uslegal.com/punishments-for-forgery/
http://forgery.uslegal.com/punishments-for-forgery/
http://www.criminal-law-lawyer-source.com/terms/forgery.html
http://www.lawfirms.com/resources/criminal-defense/criminal-offense/forging-documents.htm
http://forgery.uslegal.com/punishments-for-forgery/
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mağdurun finansal kaybı gibi birçok hususu dikkate alır. Ulusal güvenliği tehdit eden bir 

belge sahteciliği suçu varsa  ömür boyu hapse hükmedilebilir553. 

2.2.2.2. Vergisel Belgelerde Sahteciliğe İlişkin Düzenlemeler 

 

Vergi kaçırma, yasadışı araçlar kullanarak vergi ödemekten kaçınmaktır. Vergi 

kaçırmanın en tipik hali, bir kişinin veya şirketin gelirini yanlış/hatalı bir şekilde ABD Gelir 

İdaresine(Internal Revenue Service-IRS) bildirmesidir. Yanlış/hatalı bildirim gelirin az 

gösterilmesi, vergi mahsuplarının şişirilerek fazla gösterilmesi veya offshore hesaplardaki 

para ve faiz gelirlerinin gizlenmesi biçiminde olabilir. Amerika Birleşik Devletleri, 2007 mali 

yılında vergi kaçırmadan dolayı 345 milyar dolar kaybetmiştir554.  

Yasadışı yatırımlarda bulunan kişiler genellikle vergi kaçırırlar, çünkü bu kişilerin 

gerçek gelirlerini bildirmeleri onların suçlarını ikrar etmiş olmaları anlamına gelir ve cezaen 

yargılanmasına neden olur. Yasadışı yollarla kazandığı geliri yasalmış gibi gösteren kişiler 

kara para aklama suçu ile itham edilebilirler.  

Vergi kaçırma suçu işleyen kişiler, ağır para cezasına, hapis cezasına veya her ikisine 

birden çarptırılabilir. IRC’nin 7201. maddesine göre; her kim herhangi bir davranışıyla kasten 

teşebbüste bulunarak üzerine düşen bir vergiden ve/veya bu ad altında değerlendirilen bir 

ödemeden kaçınır veya kaçarsa, cürüm işlemekten suçlu bulunması halinde  hukuken 

belirlenmiş diğer cezalara ek olarak 100,000 dolar (şirketse 500,000 dolar)’dan fazla olmamak 

kaydıyla para cezasına veya 5 yıldan uzun olmamak kaydıyla hapis cezasına veya her ikisine 

birden hükmedilir. Yargılamaya ilişkin masrafları da üstlenir. Suçun ispatı için, iddia 

makamının sırasıyla; a) sanığın ödenmemiş vergiden sorumlu olduğunu, b) sanığın vergiden 

kaçınmak veya kaçınmaya teşebbüste bulunmak için somut bir davranışta bulunduğunu, ve c) 

sanığın varlığından haberdar olduğu yasal ödeme yükümlülüğünden kurtulmak/kaçınmak özel 

                                                           
553Belge sahteciliği ile kazanılacak olan paranın miktarı söz konusu suça uygulanacak cezanın belirlenmesindeki en önemli 

faktördür. Dolayısıyla, yüzbinlerce dolar kazanmak maksadıyla yapılan evrakta Sahtekârlığa verilecek ceza yüz dolar 

kazanmak için yapılan çek Sahtekârlığına verilecek cezadan çok daha sert olacaktır. Bununla birlikte, evrakta Sahtekârlık 

suçlarının son derece küçük bir oranı federal mahkemelerce yargılanmaktadır. Bunun içinse Sahtekârlığın ya birden fazla 

eyalette yapılmış olması yada Sahtekârlığa konu belgenin veya aracın federal düzeyde olması     (bono ve menkul 

kıymetlerde olduğu gibi) gerekir.   

http://www.criminaldefenselawyer.com/penalty-for-forgery.cfm (04.03.2012) 
554 http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion (04.03.2012) 

http://www.criminaldefenselawyer.com/penalty-for-forgery.cfm
http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion
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amacını güttüğünü kanıtlamak zorundadır. Eğer jüri makul bir şüphesi olmaksızın bu üç 

unsurun her birinden ayrı ayrı sanığı suçlu bulursa, sanık mahkûm edilir555.  

Diğer ülkelerde olduğu gibi ABD’de de, vergi mükellefleri adına vergi beyannamesi 

düzenleyen/hazırlayan ve bunu meslek olarak yapan kişiler vardır. Bunlardan bazıları 

müşterisi olan vergi mükellefinin vergiden kaçabilmesi ve/veya vergi kaçırabilmesi için; onun 

kişisel giderlerini veya işle ilgili giderlerini şişirerek olduğundan fazla gösterir, kasten 

yanlış/hatalı vergi mahsupları yapar, gayrimeşru kredileri beyan eder, olması gerekenden çok 

vergi muafiyeti bildirir veya gelire ilişkin rakamlarla oynayarak haksız yere vergi kredileri 

(kazanılmış gelir vergisi kredisi gibi) elde etmeye çalışır. Bu şekilde vergi beyannamesini 

hileyle/dolandırıcılıkla hazırlayan kişilerin cezaen kovuşturulmaları ve/veya uygun sivil 

(hukuki) cezalara çarptırılmaları Adalet Bakanlığı’na yapılacak başvuru ile mümkündür556.  

Vergi mükellefi adına düzenlenen beyannamenin hileyle/dolandırıcılıkla 

hazırlandığından haberdar olmasa dahi ödenmemiş vergiyi faiziyle birlikte IRS’e ödemekle 

yükümlüdür. Ayrıca, aleyhine verilebilecek para cezasından sorumlu olacağı gibi cezaî 

kovuşturmaya dahi tabii tutulabilir. ABD hukuku, vergi mükelleflerinin üzerlerine düşen 

vergi yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini sağlamak 

amacıyla federal düzeyde, eyaletler düzeyinde ve bölgesel-yerel düzeyde uygulanmak üzere 

çeşitli yaptırımlar getirmiştir. IRS’in başlıca görevi IRC ile belirlenmiş federal düzeydeki 

yaptırımları başlatmak ve gereğini yerine getirmektir. Bu yaptırımlar parasal olabileceği gibi, 

mülkün müsaderesi557 veya hapis cezası558 biçiminde de olabilir. Parasal yaptırımların büyük 

çoğunluğu, usûle uyulmaksızın eksik/az ödenen vergi miktarı esas alınarak hesaplanır. 

Belirlenen para cezası miktarı, vergi ihlâlini çevreleyen olaylar dikkate alınarak arttırılabilir, 

azaltılabilir yada tamamıyla silinebilir. Örneğin, verginin ödenmeme süresi uzadıkça ceza 

miktarı artabilirken, vergi ihlâli makul/haklı bir gerekçeye dayanırsa ceza miktarı azalabilir. 

Eğer IRS cezadan feragat etmişse, ceza tamamıyla ortadan kalkar559.  

                                                           
555 Belgede sahtecilik ile ilgili bir davada, müşterileri adına Kaliforniya Eyaleti Vergi Kurulu (“California Franchise Tax 

Board”-FTB)’na ve IRS’e sahte vergi beyanlarında bulunan sanık 21 ay hapse mahkûm edilmiştir. Yargılama esnasında posta 

dolandırıcılığı yaptığını, sahte gelir vergisi beyannamesi düzenlenmesine yardım ve yataklık ettiğini ve hazine çeklerini sahte 

ciro ile devrettiğini ikrar eden sanık, ayrıca müşterilerinin sahte vergi beyanlarından haberdar olmamaları için onlara usûle 

uygun düzenlenmiş beyannameleri gönderdiğini de itiraf etmiştir. Müşterilerinin bilgi ve onayı olmaksızın beyannameleri 

hileli düzenleyen sanık, vergi miktarını düşük göstermek amacıyla uydurma mahsuplarda bulunmuş ve böylece gerek 

FTB’nin gerekse IRS’in olması gerekenden çok daha fazla miktarlara haiz vergi iadesi çekleri düzenlemesine sebep olmuştur. 

Hileli olarak şişirilmelerine neden olduğu bu iade çeklerini teslim alan sanık, müşterilerinin imzalarını taklit etmek suretiyle 

de kişisel olarak onları ya nakte çevirmiş yada bankaya yatırmıştır.  Sanık tahsilatı yaptıktan sonra, müşterilerine  usûle 

uygun düzenlenmiş beyannameleri esas alarak düzenlediği iade çeklerini göndermiş ve böylece doğru iade miktarı ile hileli 

bir şekilde şişirilen iade miktarı arasındaki farkı kendi zimmetine geçirmiştir. http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion 

(05.03.2012) 
556 http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion (04.03.2012) 
557 Belli bazı cezai fiillerde vergi mükellefinin malı-mülkü müsadere edilir. http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion 

(05.03.2012) 
558 Kişinin kasten yaptığı ihlâllerde genellikle hapis cezası verilir. http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion (05.03.2012) 
559 http://www.irstaxattorney.com/penalty.html (05.03.2012) 

http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion
http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion
http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion
http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion
http://www.irstaxattorney.com/penalty.html
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Eğer kişi dolandırıcılık yaparak vergisini olması gerekenden az gösterir/öderse, sivil 

(hukuk) dolandırıcılık yaptırımına maruz kalabilir. Belli bazı hâllerde ise, kişi cezaî 

kovuşturmaya tabii tutulabilir.  

Vergi mükellefinin gelir vergisi beyannamesinde bildirdiği vergi miktarı, IRS 

tarafından yapılan inceleme neticesinde bildirilmesi gerekenden az/eksik bulunur ve bu 

azlığın/eksikliğin nedeni vergi mükellefinin; a) İhmalkârlığına/dikkatsizliğine560 veya b) İlgili 

kuralları ve düzenlemeleri yok saymasına561 veya, c) Vergisini önemli ölçüde düşük 

göstermesine562 veya d)Beyannamesinde önemli ölçüde değerlendirme/kıymetlendirme hatası 

yapmasına veya e) Transfer fiyatlandırma ayarlamalarına dayanıyorsa az/eksik ödemenin 

%20’si ile %40’ı oranında para cezasına karar verilebilir.  

Yapılan az ödeme hem ihmâlkârlığın/dikkatsizliğin hem de gelir vergisinin önemli 

ölçüde düşük gösterilmesinin sonucunda doğmuşsa verilecek toplam para cezası yine de 

yapılan az ödemenin %20’sinden fazla olamaz. Ancak, kişi verginin doğruluğunu etkileyen 

eyleminin makul/haklı bir gerekçesi olduğunu ve iyiniyetli davrandığını ispatlarsa para cezası 

almaz. 

“Vergi Kaçırmaya veya Vergiden Kaçınmaya Teşebbüs Etmek” başlıklı IRC’nin 7201. 

maddesine göre; Her kim herhangi bir davranışıyla kasten teşebbüste bulunarak vergi adı 

altında üzerine düşen bir mali yükümlülüğün tarhından kaçar veya kaçınırsa563 yada bunu 

ödemekten kaçar veya kaçınırsa,564 cürüm işlemekten suçlu bulunması halinde hukuken 

belirlenmiş diğer cezalara ve yargılama masraflarına ek olarak; a)ya 250,000 dolar (şirketse 

500,000 dolar)’dan fazla olmamak kaydıyla para cezasına yada eğer kişi suçtan parasal 

                                                           
560 İhmal/dikkatsizlik, kişinin herhangi bir makul çaba göstermeden Birleşik Devletler Gelir Kanununu ihlâl ettiği durumlarda 

da söz konusudur. http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion (05.03.2012) 
561 İlgili kuralların ve düzenlemelerin yok sayılması, kişinin  dikkatsizliği, sorumsuzluğu-özensizliği yada kasti olarak göz 

ardı etmesi şeklinde ortaya çıkabilir. http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion (05.03.2012) 
562 Bir gerçek kişinin vergisini önemli ölçüde düşük göstermesi, onun ödemesi gereken doğru vergi miktarının %10’ndan 

veya $5,000’dan fazla az ödemede bulunması anlamına gelmektedir. http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion 

(05.03.2012) 
563 Herhangi bir davranışla vergi kaçırmaya kasten teşebbüs için vergi mükellefinin bazı somut eylemlerde bulunması gerekir.  

Hareketsiz kalması veya bir şeyi yapmaması  teşebbüste bulunduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla, vergi beyannamesi 

düzenlememek vergi kaçırmaya teşebbüs için tek başına yeterli değildir. Diğer taraftan; vergi beyannamesi düzenlemeyip 

sonradan gerçeğe aykırı olarak hiç gelir elde etmediğini beyan etmek, tekrar tekrar yanlış beyanda bulunmak, sahte vergi 

beyannamesi hazırlamak (Beyannamenin mükellefe aidiyetinin tespit ediliyor olması yeterlidir, mükellefin imzası aranmaz. 

Başkası tarafından imzalanmış beyannamesinin sahteliğinden haberdar olan mükellef teşebbüste bulunmuş olarak addedilir.), 

iki ayrı defter tutmak, sahte girdiler veya değişiklikler yapmak, yada sahte faturalar veya belgeler düzenlemek, defter veya 

kayıtların yok edilmesi, malların gizlenmesi veya gelir kaynaklarının üstünün örtülmesi, birinin işlerini yürütürken yapılan 

işlemlere ilişkin normalde tutulması gereken kayıtlardan imtina etmek ve yanıltıcı veya gizleyici etkiye sahip her türlü 

davranış “vergi kaçırmaya teşebbüs”e örnek oluşturur. http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion (05.03.2012) 
564 Muaccel vergi borcunu ödememek için ödeme gücünü gizleyen veya mallarını IRS’in ulaşamayacağı şekilde taşıyan 

mükellefin bu tür davranışları kaçakçılığın somut eylemleridir. Dolayısıyla; malların başka kişilerin adına kaydettirilmesi, 

banka hesaplarının aile fertleri ve/veya iş ortakları adına geçirilmesi, başkalarının kredi kartlarını kullanmak, tüm kişisel ve 

mesleki işleri nakit parayla gerçekleştirerek finansal kaydın önüne geçmek, gelirin işveren tarafından vergi karşıtı bir 

organizasyona ödenmesini sağlamak, döviz alış-verişi yapmak, parayı Birleşik Devletler dışına çıkararak aklamak, başkaları 

aracılığıyla ve başkaları adına makbuz ödenmesini sağlamak,  başkaları aracılığıyla ve başkaları adına ödenmesi gereken 

borçlar yaratmak ve devlet yerine alacaklılara ödeme yapmak somut eylemlere örnek teşkil eder. Ancak, inatla vergi borcunu 

ödemekten imtina etmek, vergiyi ödemek için gerekli olan sermayeye sahip olmak ve hatta açık gelir devri somut eylem 

olarak değerlendirilmemektedir. http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion (05.03.2012) 

http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion
http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion
http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion
http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion
http://www.law.cornell.edu/wex/tax_evasion
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kazanç elde etmişse veya fâilden başka biri suçtan dolayı parasal kayba uğramışsa, söz 

konusu kazancın yada kaybın brüt tutarının iki katını aşmamak üzere para cezasına, veya b) 5 

yıldan uzun olmamak kaydıyla hapis cezasına, veya c) Her ikisine birden hükmedilir565.  

Suçun ispatı için, iddia makamının sırasıyla; a) sanığın ödemekle sorumlu olduğu 

vergide önemli bir eksikliğe sebep olduğunu, b) sanığın vergi kaçırmaya veya vergiden 

kaçınmaya teşebbüs amaçlı somut bir davranışta bulunduğunu, ve c) sanığın varlığından 

haberdar olduğu yasal mali yükümlülüğünü ödemekten  kaçmak/kaçınmak özel amaç  

güttüğünü (diğer bir deyişle, sanığın bildiği yasal mali yükümlülüğü gönüllü ve kasti olarak 

ihlâl ettiğini) kanıtlamak zorundadır566. Mahkûmiyete hüküm verilmesi için jürinin makul bir 

şüphe olmaksızın sanığı bu üç unsurun her birinden ayrı ayrı suçlu bulması gerekir567.  

Birleşik Devletler’in 26 sayılı Kanunu’nun “Kriminal Kovuşturmalara Dair 

Zamanaşımı Süreleri” başlıklı 6531. maddesinin 2. fıkrasına göre, herhangi bir davranışıyla 

kasten teşebbüste bulunarak vergi adı altında üzerine düşen bir mali yükümlülüğün tarhından 

kaçma veya kaçınma yada bunu ödemekten kaçma veya kaçınma suçuna dair zamanaşımı 

süresi 6 yıldır568. Bu 6 yıllık zamanaşımı süresi, prensipte sanığın vergi kaçırmaya veya 

vergiden kaçınmaya teşebbüs amaçlı somut davranışlarının en sonuncusundan itibaren 

işlemeye başlar. Dolayısıyla, mükellef sahte vergi beyannamesi doldurmuşsa, zamanaşımı 

beyannamenin teslim tarihinden itibaren başlar. Ancak, beyanname teslim edilmesi gereken 

tarihten önce ibraz edilmişse, 6 yıllık zamanaşımı süresi ibraz tarihinden değil teslimin 

yapılması gereken tarihten itibaren işlemeye başlar. Somut davranışın vergi eksikliğinden 

önce meydana geldiği hâllerde ise zamanaşımı süresi vergi eksikliğinin oluştuğu tarihten 

itibaren işlemeye başlar. Bütün vergi kaçırma davalarında, yasal ödeme tarihinden sonra 

yapılan somut davranış zamanaşımı süresini yeniler ve böylece beyannamenin tesliminin 

gerektiği tarihten veya ödenmemiş verginin ödenmesi gereken tarihten itibaren işleyen 6 yıllık 

sürenin ötesine geçilmiş olunur569. 

                                                           
565 http://www.justanswer.com/law/1d56j-penalty-first-time-offender-three.html (06.03.2012) 
566Eğer sanığın ihlâli ihmâle, hataya, kazaya veya kanunun öngördüğü şartların iyi niyetli olarak yanlış anlaşılmasına 

dayanıyorsa gönüllü ve kasti ihlâlden söz edilemez. Kanuna karşı çıkmak veya vergi kanunlarının anayasaya aykırı olduğu 

inancıyla hareket etmek iyiniyet olarak kabul edilmemektedir. http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-

Man/taxmanc08.pdf (06.03.2012) 
567http://federalevidence.com/pdf/JuryInst/3d_Crim_Ch6_7201_2009.pdf;http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-

Man/taxmanc08.pdf; http://www.irs.gov/irm/part9/irm_09-001-003.html (06.03.2012) 
568http://us-code.vlex.com/vid/periods-limitation-criminal-prosecutions-19210105, 

http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc08.pdf (06.03.2012) 
569 United States v. Ferris, 807 F.2d 269, 271 (1st Cir. 1986), cert. denied, 480 U.S. 950 (1987) davasında, sanık vergi 

mükellefinin IRS ajanları ve savcı önünde yaptığı bir yıl evvelki gelirine dair yanıltıcı/yanlış beyanları zamanaşımı süresinin 

hesaplanmasını başlatmıştır. United States v. DeTar, 832 F.2d 1110, 1113 (9th Cir. 1987) davasına konu kaçırılmış vergiler 6 

yıldan daha uzun bir süre önce muaccel hale gelmiş olduğu halde, sanığın aleyhine düzenlenen iddianameden önceki  6 yıl 

içerisinde mallarını başkalarının adına geçirmesi ve işini nakit para ile yürütmesi mahkemenin iddianameyi zamanında 

yapılmış olarak kabul etmesine sebebiyet vermiştir. Diğer bir emsal dava ise United States v. Dandy, 998 F.2d 1344 (6th Cir. 

1993). http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc08.pdf (06.03.2012) 

http://www.justanswer.com/law/1d56j-penalty-first-time-offender-three.html
http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc08.pdf
http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc08.pdf
http://federalevidence.com/pdf/JuryInst/3d_Crim_Ch6_7201_2009.pdf
http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc08.pdf
http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc08.pdf
http://www.irs.gov/irm/part9/irm_09-001-003.html
http://us-code.vlex.com/vid/periods-limitation-criminal-prosecutions-19210105
http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc08.pdf
http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc08.pdf
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IRC’nin 7202. maddesine göre; herhangi bir vergiyi bu madde gereğince toplamak 

ve muhasebeleştirerek ödemek yükümlülüğü bulunan kişi, kasten vergiyi toplamazsa veya 

muhasebeleştirmeyi kasdi olarak yanlış yapar ve ödemeyi gerçekleştirmezse, cürüm 

işlemekten suçlu bulunması halinde hukuken belirlenmiş diğer cezalara ve yargılama 

masraflarına ek olarak; a) ya 250,000 dolar (şirketse 500,000 dolar)’dan fazla olmamak 

kaydıyla para cezasına yada eğer kişi suçtan parasal kazanç elde etmişse veya fâilden başka 

biri suçtan dolayı parasal kayba uğramışsa, parasal kazancın yada parasal kaybın iki katını 

aşmamak üzere para cezasına, veya b) 5 yıldan uzun olmamak kaydıyla hapis cezasına, veya 

c) her ikisine birden hükmedilir570. 

IRC’nin 7206. maddesine göre, her kim; 

(1) Yeminli beyanını içeren veya tasdikleyen ancak içerdiği önemli hususlardan biri 

hileli olan bir vergi beyannamesini, beyanı veya başka bir belgeyi doğruluğuna ve tamlığına 

inanmaksızın kasten düzenler ve imzalarsa571, veya 

(2)  Gelir idaresi kanunlarına binaen veya bu kanunlara ilişkin ortaya çıkan herhangi 

bir meseleye dair hileli veya sahte bir vergi beyannamesinin, yeminli beyanın, talebin veya 

başka bir belgenin hazırlanmasına veya sunulmasına kasten yardım ederse veya katkıda 

bulunursa veya imkân verirse, akıl verirse veya tavsiyede bulunursa söz konusu vergi 

beyannamesinin, yeminli beyanın, talebin veya belgenin sunulacağı veya yetkilisi olan kişinin 

hile veya sahtekârlıktan haberinin olup olmamasına yada buna onay verip vermemesine 

bakılmaksızın572, veya 

(3) Gelir idaresi kanunlarınca veya onlara ilişkin çıkarılan tüzüklerce şart koşulan bir 

senedi, ruhsatı, muhasebe kaydını veya diğer bir belgeyi taklit ederse veya hileyle yada 

sahtekârlıkla yaparsa veya imzalarsa veya hileyle yada sahtekârlıkla yapılmasına imkân 

verirse veya akıl verirse, yardım ederse, veya böylesi bir uygulamanın suç ortağı olursa, veya 

(4)IRC tarafından ödenmesi gereken bir verginin tarhiyatından yada tahsilinden 

kaçınmak veya kaçmak amacıyla vergi konulmuş veya konulacak olan eşyalarını veya 

                                                           
570http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc09.pdf; 

http://www.justice.gov/tax/readingroom/2001ctm/09ctax.htm;http://www.unclefed.com/ForTaxProfs/irs-ccbs/ct2001-12.pdf; 

http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc09.pdf (06.03.2012) 
571 http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc12.pdf (07.03.2012) 
572 Bu maddeye her ne kadar genellikle hileli vergi beyannamesi hazırlayan kişilerin (muhasebeci, muhasebe defterini tutan 

katip, vergi danışmanı veya beyannameyi bizzat hazırlayan kişi gibi) kovuşturulmasında başvurulsa da, hileli beyanname 

teslimine sebebiyet veren herkes bu maddeye dayanılarak yargılanabilir. Bkz. United States v. Kelley 105 F.2d 912 (2d Cir. 

1939); United States v. Maius, 378 F.2d 716 (6th Cir.), cert. denied, 389 U.S. 905 (1967)- mahkeme, vergi beyannamesini 

bizzat hazırlamamış olsada menajeri olduğu kumarhanenin kumar kayıplarına ilişkin günlük tahsilat raporlarını hileli tutan 

davalının beyannamenin hileli olmasına yardım etmesinden dolayı sorumlu olacağına hükmetmiştir. Suçun oluşması için 

davalının dava konusu belgeyi bizzat imzalamış veya IRS’e teslim etmiş olması şart değildir. 

http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc13.pdf (07.03.2012) 

http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc09.pdf
http://www.justice.gov/tax/readingroom/2001ctm/09ctax.htm
http://www.unclefed.com/ForTaxProfs/irs-ccbs/ct2001-12.pdf
http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc09.pdf
http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc12.pdf
http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc13.pdf
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emtialarını yada 6331. maddesi uyarınca üzerine haciz konulan bir malını taşırsa, emaneten 

verirse, saklarsa yada taşımak, emaneten vermek veya saklamak ile alakadar olursa573, veya 

(5) 7122. maddesi uyarınca yapılan bir uzlaşmayla veya uzlaşma teklifiyle ilgili 

olarak yada 7121.madde uyarınca yapılan bir hesapları kapatma anlaşmasıyla veya hesapları 

kapatma anlaşması teklifiyle ilgili olarak, kasten a) Birleşik Devletlerin herhangi bir 

memurundan veya çalışanından vergi mükellefinin yada vergiden sorumlu diğer bir kişinin  

malvarlığına dâhil bir gayrimenkulü saklarsa, b) Vergi mükellefinin yada vergiden sorumlu 

diğer bir kişinin malvarlığına veya mali durumuna dair herhangi bir defteri, belgeyi veya 

kaydı teslim alırsa, elinde tutarsa, imha ederse, bozarsa veya hileli hale getirirse yada yanlış 

beyanda bulunursa574, mahkûmiyetine binaen cürüm işlemekten suçlu olur ve, a)ya 250.000 

dolar (şirketse 500.000 dolar)’dan fazla olmamak kaydıyla para cezasına yada eğer kişi suçtan 

parasal kazanç elde etmişse veya fâilden başka biri suçtan dolayı parasal kayba uğramışsa, 

parasal kazancın yada parasal kaybın iki katını aşmamak üzere para cezasına, veya b) 3 yıldan 

uzun olmamak kaydıyla hapis cezasına veya c) Her ikisine birden hükmedilir575. 

IRC’nin 7207. maddesine göre; her kim hileli olduğunu bilerek yada içeriğindeki 

herhangi bir önemli hususun yanlışlığını bilerek bir listeyi, vergi beyannamesini, hesabı, 

beyanı veya diğer bir belgeyi IRS’in memurlarına veya çalışanlarına teslim ederse veya açığa 

çıkarırsa; a) ya 100,000 dolar (şirketse 200,000 dolar)’dan fazla olmamak kaydıyla para 

cezasına yada eğer kişi suçtan parasal kazanç elde etmişse veya fâilden başka biri suçtan 

dolayı parasal kayba uğramışsa, parasal kazancın yada parasal kaybın iki katını aşmamak 

üzere para cezasına, veya b) 1 yıldan uzun olmamak kaydıyla hapis cezasına, veya c) her 

ikisine birden hükmedilir576. 

2.2.2.3.  Birleşik Devletler Gelir İdaresi (the Internal Revenue Service-IRS) 

Tarafından Yapılan Belge Sahteciliği İle İlgili Soruşturmalar 

 

IRS, Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümetinin gelir hizmetlerini yürüten en 

yüksek vergi kurumudur. Hazine Bakanlığının bir alt birimi olarak çalışan IRS, vergileri 

toplamanın yanı sıra Birleşik Devletler Gelir Kanunu (“the Internal Revenue Code”-IRC)’nu 

yorumlar ve uygular577.  IRS Cezaî Soruşturma Bürosu (“IRS Criminal Investigation 

                                                           
573http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc14.pdf(IRC’nin 6531 maddesine göre, uygulanacak zamanaşımı 

süresi 3 yıldır.)  
574 http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc15.pdf (08.03.2012) 
575 http://www.irs.gov/irm/part9/irm_09-001-003.html (08.03.2012) 
576http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc16.pdf;http://www.irs.gov/irm/part9/irm_09-001-003.html  

(IRC’nin 6531 (5). maddesine göre, uygulanacak zamanaşımı süresi 6 yıldır. Bu süre, yanlış veya hileli belgenin IRS’e 

verildiği veya açıklandığı tarihten itibaren işlemeye başlar.) 
577http://www.sgb.gov.tr/Yaynlar/Amerika%20Birle%C5%9Fik%20Devletleri%20Gelir%20%C4%B0daresi'%20nde%20Ver

gi%20%C4%B0ncelemesi.pdf (08.03.2012) 

http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc14.pdf
http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc15.pdf
http://www.irs.gov/irm/part9/irm_09-001-003.html
http://www.unclefed.com/SurviveIRS/Tax-Man/taxmanc16.pdf
http://www.irs.gov/irm/part9/irm_09-001-003.html
http://www.sgb.gov.tr/Yaynlar/Amerika%20Birle%C5%9Fik%20Devletleri%20Gelir%20%C4%B0daresi'%20nde%20Vergi%20%C4%B0ncelemesi.pdf
http://www.sgb.gov.tr/Yaynlar/Amerika%20Birle%C5%9Fik%20Devletleri%20Gelir%20%C4%B0daresi'%20nde%20Vergi%20%C4%B0ncelemesi.pdf
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Division”- IRS-CI’)’nin yaklaşık 4200 çalışanı bulunmaktadır578. Bunların 2800’ü özel ajan 

olup, bu ajanlar bilhassa bilgisayar delillerini toplamak ve özel donanımlar kullanarak 

kriptolanmış, şifreyle korunmuş veya başka elektronik yöntemlerle gizlenmiş finansal veriyi 

elde etmek için eğitilmişlerdir. IRS-CI’nin soruşturma analistleri ve destek elemanları; 

sahtekârlık ve dolandırıcılıkları tespit eden ekiplerin bir parçası olarak vergi 

beyannamelerinin her yıl dosyalandığı IRS’in on yerleşkesinde izlenen kamu gelirlerini korur, 

cezaî soruşturmaların asli geliştirme merkezlerinde havalesini sağlamak için bilgi geliştirir ve 

IRS-CI’nin stratejik planını ve esas görev hedeflerini takip ve kontrol altında tutar. 

Vergi ödemekten kaçınmaya çalışan mükellefin, bunu kasti yapıp yapmadığı 

genellikle onun finansal geçmişinin analizi veya soruşturulması ile anlaşılmaktadır. Çoğu kez 

belge üzerine yoğunlaşan finansal soruşturmalarda özellikle banka hesap bilgileri, 

gayrimenkul dosyaları, motorlu araç kayıtları gibi para akışını gösteren kayıtlar incelenir. 

Paraya ilişkin olayların kayıt ortamında izini gösteren veya bağlantısını ortaya koyan her türlü 

kayıt önemlidir. Bir finansal soruşturmanın temel amacı para hareketini belirlemek 

ve belgelemektir. Paranın nereden geldiğine, kim tarafından ve ne zaman elde edildiğine, 

nerede saklandığına veya tevdi edildiğine dair cevaplar arasındaki bağlantı  suç 

faaliyetinin kanıtlanmasına imkân verir. Mali soruşturma bu tür suçlarda mahkûmiyet kararı 

verilmesinde çoğu kez kilit rol üstlenir.  Olay yeri analizi, fiziksel kanıt bulma/toplama, 

parmak izi ile kimlik tespiti yapma veya görgü tanıklarının beyanlarını elde etme gibi 

geleneksel soruşturma metotları maalesef karmaşık finansal suçlarda yasadışı eylemi ispat 

etmekte yetersiz kalmaktadır.  IRS-CI, belli bazı ihlâl/suç alanlarına odaklanmanın yerinde 

olacağı yaklaşımı ile cezaî soruşturma stratejik planı çerçevesinde vergi kaçakçılığı, 

beyanname doldurmama, sahte vergi iadesi talep etme, istihdam vergisi dolandırıcılığı, vergi 

beyannamesi hazırlayanların hile ve dolandırıcılıkları, özel tüketim vergisi sahtekârlığı ve 

Amerikan vergi sisteminin esasını teşkil eden vergi beyannamesinde bulunma yükümlülüğüne 

karşı gelme gibi suçları etkin bir biçimde araştırmaktadır579.  

                                                           
578 1998 tarihli Birleşik Devletler Gelir İdaresini Yeniden Yapılandırma ve Reform Kanunu (Internal Revenue Service 

Restructuring and Reform Act of 1998) uyarınca IRS dört ana operasyon biriminden oluşmaktadır, bunlar; 1) Büyük 

İşletmeler ve Uluslararası Birim, 2) Küçük İşletmeler/Bağımsız Çalışanlar Birimi, 3) Ücret ve Yatırım Gelirleri Birimi ve 4) 

Vergiden Muaf Kuruluşlar ve Kamu Kuruluşları Birimi. Bu birimler haricinde, IRS’in Cezai Soruşturma Bürosu ve Vergi 

Mükellefleri Avukatlık Ofisi’de bulunmaktadır. http://www.irs.gov/compliance/enforcement/article/0,,id=107515,00.html 

(08.03.2012) 
579http://www.irs.gov/compliance/enforcement/article/0,,id=107515,00.html;http://www.irs.gov/compliance/enforcement/arti

cle/0,,id=107488,00.html (10.03.2012) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_Revenue_Service_Restructuring_and_Reform_Act_of_1998
http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_Revenue_Service_Restructuring_and_Reform_Act_of_1998
http://www.irs.gov/compliance/enforcement/article/0,,id=107515,00.html
http://www.irs.gov/compliance/enforcement/article/0,,id=107515,00.html
http://www.irs.gov/compliance/enforcement/article/0,,id=107488,00.html
http://www.irs.gov/compliance/enforcement/article/0,,id=107488,00.html
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            2.2.3. Almanya Federal Cumhuriyeti 

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde vergilendirme hem federal hükümet hem eyaletler 

hem de belediyeler nezdinde yapılmaktadır580. Bireylerin vergi bilinci son derece yüksek 

olduğu gibi, vergi kabahatleri ve suçlarla ilgili cezalarda çok yüksektir. Vergi cezaları kanunla 

konulmakta ve tatbik edilmektedir. İdârî düzenlemeler ile vergi cezası konulması mümkün 

değildir. Cezalar açısından geçmişe yürüme yasağı bulunmaktadır581. 

2.2.3.1. Alman Genel Vergi Kanunu (Abgabenordnung “AO”)’nda Sahte Belge 

Suç Ve Cezaları 

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde vergi suç ve cezaları, tüm vergilere uygulanan 

ortak kuralları ve usûlü ortaya koyan Genel Vergi Kanunu olarak adlandırılabilecek 

“Abgabenordnung(AO)” ile düzenlenmiştir. On bölümden oluşan bu kanunun 8. bölümünde 

ceza hükümleri(369-412) 4 kısımdan oluşmaktadır. 8. Bölümün ilk kısmında (369-376) ceza 

maddeleri, ikinci kısmında (377-384) para cezaları içeren hükümler, üçüncü kısmında (385-

408) ceza usûlleri, dördüncü kısımda ise (409-412) para cezalarının tatbik usûlleri 

düzenlenmiştir582. 

AO’nun “Vergi Cürümleri/Suçları” başlıklı 369. maddesine göre; (1) vergi kanunları 

uyarınca cezalandırılabilir fiiller, (2) yasadışı ithalat, ihracat veya malların transit geçişi, (3) 

damga pulu sahtekârlığı veya vergi pullarına ilişkin olmak kaydıyla sahtekârlığa yönelik 

hazırlayıcı hareketler, (4) yukarıdaki ilk üç maddede belirtilen fiillerden birine yardım ve 

yataklık etmek vergi (gümrük) suçu teşkil eder583. 

Vergi kanunlarında suça dair aksine bir düzenleme yoksa, vergi suçları ceza 

kanununun genel hükümlerine tabiidir. AO’nun “Vergi Kaçakçılığı” başlıklı 370. maddesine 

göre; Her kim, (1) vergilendirme için oldukça önem arz eden hususlara ilişkin olarak gelir 

otoritelerini veya diğer otoriteleri yanlış veya eksik bilgilendirirse, (2) vergilendirme için 

oldukça önem arz eden olayları, bildirme mecburiyeti altında olmasına rağmen, gelir 

otoritelerine bildirmezse, (3) damga pullarını veya damga pulu makinasını kullanmak 

                                                           
580Almanya Federal Cumhuriyeti’nde tüm vergilerin %95’i federal düzeyde uygulanmaktadır. Federasyonun elde ettiği gelir 

münhasıran (1) gümrüklerden, (2) tatlandırılmış alkollü içkilere, arabalara, damıtılmış içeceklere, kahveye, petrol ürünlerine, 

köpüklü şaraba, elektriğe, tütüne ve sigortaya konulan vergilerden, ve (3) dayanışma ek vergisi adı altında gelir vergisine 

konulan artıştan elde edilmektedir. Eyaletlerin elde ettiği gelir münhasıran: (1) veraset ve intikal vergisinden, gayrimenkul 

transfer vergisinden, (2) bira ve kumara konulan vergilerden, ve (3) yangından korunma vergisinden elde edilmektedir. 

Belediyelerin elde ettiği gelir münhasıran, (1) gayrimenkul vergisinden, ve (2) diğer içkilere, köpeklere ve otellere konulan 

vergilerden elde edilmektedir. Almanya mali idaresi, federal vergi otoritelerinden ve eyalet vergi otoritelerinden 

oluşmaktadır. Federasyonun yetkili gelir idaresi Federal Merkezi Vergi Ofisi (“the Federal Central Tax Office”- FCTO) olup, 

bu ofis 2009’dan beri mükelleflere vergi kimlik numarası vermektedir. Her eyalet’te en azından 1 tane maliye mahkemesi 

bulunmaktadır. Temyiz makamı ise Münih’teki Alman Federal Maliye Mahkemesi’dir. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_GERMANy (10.03.2012) 
581 ÜYÜMEZ, a.g.e., s. 132. 
582 ÜYÜMEZ, a.g.e., s. 132. 
583 http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (11.03.2012) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Germany
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160
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mecburiyeti altında olmasına rağmen kullanmaz ve dolayısıyla vergileri olması gerekenden az 

gösterirse veya kendisi yada bir başkası için haksız vergi avantajı elde ederse 5 yıla kadar 

hapis cezasına veya para cezasına hükmedilir ve suça teşebbüs de cezalandırılabilir. Özellikle 

ciddi davalarda, altı ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verilebilir. Davanın ciddiyeti, eğer fâil; 

(1) vergileri kasten yüksek oranda eksik göstermişse veya haksız vergi avantajı elde etmişse, 

(2) kamu görevlisi olarak gücünü ve pozisyonunu kötüye kullanmışsa, (3) gücünü ve 

pozisyonunu kötüye kullanan kamu görevlisinin yardımını talep etmişse, (4) sahte veya hileli 

belge kullarak vergileri mütemadiyen eksik göstermişse veya haksız vergi avantajı elde 

etmişse, veya (5) yukarıda 1. fıkrada belirtilen fiilleri mütemadiyen yapmak amacıyla 

kurulmuş bir ekibin üyesi olarak ciro vergilerini veya özel tüketim vergilerini eksik 

göstermişse yada ciro vergisinde veya özel tüketim vergisinde haksız avantaj elde etmişse söz 

konusu olur. Özellikle vergilerin tarhiyatı hiç yapılmamışsa, yapılmış ama eksik yapılmışsa 

veya yapılmış ama zamanında yapılmamışsa, verginin tarhiyatı geçici olarak yapılmışsa veya 

verginin tarhiyatı yeniden incelemeye tabi olarak yapılmışsa veya re’sen hazırlanan vergi 

beyannamesi yeniden incelemeye tabi vergi tarhiyatı olarak kabul görmüşse, yada haksız 

vergi avantajı oluşmuş veya elde edilmiş ise ve bu sayılanların haricinde başka gerekçelerle 

vergi miktarı azaltılırsa veya vergi avantajı talep edilirse,  vergiler olması gerekenden eksik 

bildirilmiş kabul edilebilirler584. 

AO’nun “Vergi Kaçakçılığı’nın Gönüllü Olarak Açıklanması” başlıklı 371. 

maddesine göre; her kim 370. maddede belirtilen ve gelir otoritesi tarafından tutulan yanlış 

veya eksik ayrıntıları düzeltir yada tamamlarsa veya önceden bildirmediği ayrıntıları bildirirse 

söz konusu yanlış, eksik veya bildirilmemiş ayrıntılardan dolayı alacağı cezadan muaf olur.585 

Düzeltme, tamamlama veya sonraki bildirim yapılmadan önce, a) gelir otoritesinin bir kamu 

görevlisi vergi denetimi yapmak veya bir vergi cürmünü yada suçunu soruşturmak amacıyla 

ortaya çıkmışsa, veya b) fâil veya onun temsilcisi eylemden dolayı uygulanacak idârî para 

cezaları için cezaî bir soruşturmanın veya kovuşturmanın başladığına dair haber almışsa ceza 

muafiyeti söz konusu olmaz. Ancak düzeltmenin, tamamlamanın veya sonraki bildirimin 

yapıldığı esnada eylem kısmen veya tamamen tespit edilmişse ve fâil bundan haberdar ise 

yada olayları dikkatlice incelediğinde tespitin yapıldığını tahmin etmiş olmalı ise, vergi 

hâlihazırda olması gerekenden az miktarda beyan edilmişse veya vergi avantajları hâlihazırda 

elde edilmişse, eyleme katılan kişi ancak ve ancak menfaati için kaçındığı vergileri kendisine 

                                                           
584 http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (11.03.2012) 
585 http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (11.03.2012) 
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tanınan makul bir süre içerisinde öderse cezadan muaf olur. Bu durum kendi çıkarı 

doğrultusunda hareket eden 3. kişiler içinde geçerlidir586.  

AO’nun “Vergi İhlalleri” başlıklı 377. maddesine göre, vergi ihlâlleri (gümrük 

ihlâlleri), vergi kanunları nezdinde para cezasına hükmedilir. AO’nun idârî para cezalarına 

dair hükümlerinde aksine bir düzenleme yok ise, AO’nun 1. kısmında yer alan ve idârî suçları 

düzenleyen hükümleri vergi ihlâllerine uygulanır. AO’nun “Verginin Ağır Kusurla Düşük 

Gösterilmesi” başlıklı 378. maddesine göre; her kim vergi mükellefi olarak veya vergi 

mükellefinin işlerinden sorumlu kişi olarak madde 370(1)’de tanımlanan eylemlerden birisini 

ağır kusuruyla işlerse bir ihlâl yapmış addedilir. Dolayısıyla 370 (4)’den 370 (7)’ye kadar 

olan maddeler uygulanır. İhlal, azami 50.000-Euro para cezasına muhatap olunabilir. Eğer fâil 

veya onun temsilcisi cezaî veya idârî para cezası kovuşturmasının AO’ya dayandırılarak 

başlatıldığını öğrenmeden önce gelir otoritesi tarafından tutulan yanlış veya eksik ayrıntıları 

düzeltir yada tamamlarsa veya önceden bildirmediği ayrıntıları bildirirse, para cezasından 

muaf olur. Dolayısıyla, 371(3) ve (4) maddeleri uygulanır587.  

AO’nun “Genel Küçük Vergi Dolandırıcılığı” başlıklı 379. maddesine göre; her kim 

kasten veya ağır ihmâlî ile, AO’nun 138(2)588 maddesince öngörülen bilgi verme 

yükümlülüğünü yerine getirmez, eksik yerine getirir veya zamanında yerine getirmezse, 

AO’nun 144(5) maddesi ile birlikte, 144(1) maddesine veya 144(2) maddesinin ilk 

cümlesine589 aykırı şekilde bir kaydı yanlış veya eksik hazırlarsa, para karşılığı belgeleri 

tedavüle çıkarırsa, hukuk gereği hesaplara girilmesi gereken veya başka şekilde kaydı gereken 

işlemleri veya iş faaliyetlerini kaydetmediyse veya kaydetmezse veya hatalı kaydettiyse veya 

kaydederse, ve böylece vergileri olması gerekenden az bildirir veya haksız vergi avantajı elde 

etme imkânı bulursa ihlâli işlemiş kabul edilir. Bu durum, Avrupa Topluluklarına üye başka 

bir ülke tarafından konulan muamele vergisine ilişkin eylem söz konusu olduğunda da 

değişmez. Her kim kasten veya ağır ihmâlî ile, a) AO’nun 138(2) maddesince öngörülen 

açıklama yükümlülüğünü hiç yerine getirmez, eksik yerine getirir veya zamanında yerine 

                                                           
586 http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (11.03.2012) 
587 http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (11.03.2012) 
588 Madde 138 (2)’e göre; AO’nun uygulanma alanı içerisinde ikamet eden, mutat meskeni bulunan, işinin idâri yeri veya 

tescilli ofisi bulunan vergi mükellefleri,  

(1) işin kuruluşu ile iktisabından ve yurdışındaki sürekli işyerlerinden,  

(2) yabancı  adi şirketlere ait hisselerinden, bunlardaki değişikliklerden ve bunlardan feragatından,  

(3) bir şirketteki, dernekteki veya holdingdeki  hisselerini, bu hisse iktisabı şirketin, derneğin veya holdingin sermayesinin 

veya mallarının dolaysız olarak en azından %10’nuna  veya dolaylı olarak en azından %25’ine ulaştığında yada tüm 

hisselerin satın alma maliyeti 150.000-Euro’yu geçtiğinde, yetkili vergi dairesini resmi şekilde belirlenen formlarla 

bilgilendirmek mecburiyetindedir. http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (12.03.2012)  
589 Bu maddelere göre; Tedarikçi ticaret esnafı, tamamlayıcı madde olarak malları ilaveten satan veya tüketime sunan ticari 

esnaf, çiftçiler ve ormancılar malların çıkışlarını anlaşılabilinir bir şekilde kayıt altında tutmak zorundadırlar. Tüccar 

faturayla (krediye binanen, hesaba binanen veya karşılık olarak), takasla veya para almaksızın (bedava) teslim ettiği malları 

da kayıt altında tutmak mecburiyetindedir. http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 

(12.03.2012)  
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getirmezse, b) AO’nun 154(1)590 maddesince öngörülen hesapların gerçekliğinin sağlanması 

yükümlülüğüne aykırı hareket ederse, ihlâli işlemiş kabul edilir. Her kim, AO’nun 120 (2) 

maddesinin (4). fıkrasınca öngörülen591 ve 209. maddeden 217. maddeye kadar düzenlenmiş 

olan  özel  mali denetim amacıyla kendisine idârî bir işlem bağlanmış şarta kasten veya ağır 

ihmâl ile aykırı davranırsa ihlâli işlemiş kabul edilir. İhlalin madde (378)’e göre 

cezalandırılamadığı durumlarda, azami 5.000-Euro para cezasına hükmedilebilir. 

AO’nun 375. maddesine göre; vergi kaçakçılığıyla elde edilmiş malların kabulü, 

tutulması veya satılması, veya kanunda belirtilen eylemlerden birini yapan kişiye yardım ve 

yataklık edilmesi halinde mahkeme kişiyi devlet memuriyetinden ve kamusal seçimlerdeki 

haklarından men edebilir, eylemde kullanılan nakil araçları müsadere edilebilir592. 

AO’nun “Kovuşturma için Zamanaşımı” başlıklı 384. maddesine göre, 378’den 

380’e kadar olan maddelere binanen işlenen ihlâllerde zamanaşımı 5 yıl iken, “Kovuşturma 

için Zamanaşımı” başlıklı 376. maddesine göre; özellikle 370. maddede belirtilen sahte belge 

düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi suçları dâhil ciddi vergi kaçakçılığının söz 

konusu olduğu hâllerde, zamanaşımı 10 yıldır. Vergi cürümü için öngörülen zamanaşımı 

süresi, sanığın uygulanacak idârî para cezaları için hakkında cezaî bir kovuşturmanın 

başladığına dair haberdar edilmesi halinde veya böylesi bir haberin tebliği için emir verilmesi 

halinde kesilir593. 

 

 

2.2.3.2. Uzlaşma Kurumunun Kaldırılarak Yerine “Fiili Sözleşme”  Kurumunun 

Tesis Edilmesi 

Uzlaşma kurumu, 1934 yılında AO’nun 220.maddesinde “vergiyi basitleştirmeye 

yönelik olarak ve vergi sonuçlarını tamamen değiştirmemek şartıyla mükellef ile uzlaşma 

yapılmasının mümkün olabileceği” şeklinde tanımlanmıştır. AO’un 94. maddesinde “Federal 

Maliye Divanı’na intikal edenler hariç, vergilemeye ilişkin her türlü idârî tasarruflara ilişkin 

belgeler tahakkuk safhasında veya mükellefin onayı ile itiraz ve dava aşamalarının herhangi 

birisinde geri alınarak, iptal, düzeltme veya değiştirme yapılabilir.” hükmüne de 

bulunmaktaydı. Ancak mükelleflerin haklarının mahkemelerde daha iyi korunacağı yolundaki 

                                                           
590 Madde 154 (1)’e göre; Hiçkimse ne kendisi için ne de bir başkası için sahte veya hayali bir isimle hesap açamaz veya bir 

hesaba kayıtlar yapılmasına sebep olamaz; para, menkul kıymet, değerli objeler gibi kıymetli şeyleri emanet veremez veya 

rehin edemez; veya kasa kiralayamaz.  http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (13.03.2012) 
591Madde 120 (2)’nin (4). fıkrasına göre; Menfaat sahibinin belli bir yükümlülüğü ifa etmesini, müsamaha göstermesini veya 

yerine getirmemesini öngören bir şart varsa idâri işlem yükümlülük sahibinin takdirine bağlı olarak çıkarılabilinir. 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (13.03.2012) 
592 http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (11.03.2012) 
593 http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (11.03.2012) 
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düşünce ve Alman Anayasası’nın 2., 14. ve 20. maddelerine göre uzlaşma türü, uygulamaların 

verginin yasallığı ilkesine aykırı olması yönündeki karar ile uzlaşma uygulaması, 1963 yılında 

uygulamadan kaldırılmıştır. Bugün yürürlükte bulunan vergi mevzuatında uzlaşma ile ilgili 

hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Almanya’da “Fiili Sözleşme” olarak adlandırılan bir 

uygulama bulunmaktadır. Alman İdârî Usûl Kanunu’nun “Kamusal Sözleşmeler” bölümünde 

idârî işleme muhatap olanlarla, kamu hukuku sözleşmelerinin yapılabileceği hükmü yer 

almakta ve vergilemenin de bir idârî işlem olmasından hareketle, Federal Mali Mahkeme, 

idare ile mükellef arasında yapılan sözleşmelere geçerlilik tanımaktadır ve anlaşma hükümleri 

her iki taraf için de bağlayıcı olmaktadır. Vergi ve ceza konusunda uzlaşma yetkileri olmayan 

denetim elemanları her mükellefin inceleme ve seyri konusunda bilgi edinme hakları 

çerçevesinde denetim sonunda mükellefle bir görüşme yapmakta ve bu ilk görüşmede, 

bulunan matrah farkı üzerinde bir mutabakat sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son bir kapanış 

görüşmesi yapılmaktadır. Bu şekilde “Fiili Sözleşme” kurumu ile, vergi uyuşmazlıklarını 

Anayasa’ya aykırılık söz konusu olmadan başlangıç aşamasında ortadan kaldırılabilmek 

mümkün olmaktadır594. 

 

            2.2.3.3.Cezaî Kovuşturma 

 

 

           AO’da aksi belirtilmedikçe, vergi suçlarına ilişkin cezaî kovuşturmalar Ceza Usûl 

Kanunu, Mahkemelerin Kuruluşuna dair Kanun ve Çocuk Mahkemeleri Kanununun  genel 

hükümlerine göre yürütülürler595. Vergi suçlarının kovuşturulmasına uygulanan bu hükümler, 

AO’nun 386(2) ile (399)’dan (401)’e kadar olan maddeleri hariç olmak üzere, ayrıca 

vergilendirme açısından önem arzeden olayların mali çıkar elde etme amacıyla vergi 

otoritelerine veya başka bir otoriteye gerçeğe aykırı şekilde sunulduğu ve vergi suçlarına dair 

hukukun ihlâl edilmediği suç şüphesi olan hâllerde de uygulanır596. 

Vergi suçunun varlığından şüphe duyan gelir otoritesi (-ki bu ana gümrük ofisi, vergi 

ofisi, federal merkezi vergi ofisi veya çocuk yardımları ödeme ofisi’nden biridir.) davayı 

çevreleyen olayları soruşturur597. Gelir otoritesi eğer şüphelendiği eylem, münhasıran bir 

vergi suçuysa, veya aynı anda başka ceza kanunlarını ihlâl ediyorsa ve bu ihlâller kilise 

                                                           
594 İsmail CAN, “Almanya’da Vergi Uzlaşması”, Yayınlanmamış Çalışma, 2009, s.2-3. Aktaran: Debi Konukçu ÖNAL, 

Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde Vergi Kaçakçılığı, Vergiden Kaçınma, Vergi Denetimi ve Analizi,(Yayımlanmamış 

Doktora Tezi),  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2011, s.173-174. 
595 http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (14.03.2012) 
596AO’nun “Usûl Kurallarının Geçerliliği” başlıklı 385. maddesi  http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (14.03.2012) 
597 AO’nun “Gelir Otoritesinin Vergi Suçlarına dair Davadaki Yetkisi” başlıklı 386. maddesi’nin 1. Fıkrası 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (14.03.2012) 
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vergilerine veya matrahın, temel şahsî vergi tutarlarının veya vergi miktarlarının esaslarına 

bağlı diğer kamusal harçlara ilişkinse, cezaî soruşturmayı özgürce, AO’nun 399(1), 400 ve 

401. maddelerince ortaya konulan sınırlara bağlı olmaksızın yürütür598. Ancak, bu özgürlük 

eyleminden dolayı sanık aleyhine bir tutuklama kararı veya bir akıl hastanesi merkezinde 

tutuklu bulundurulmasına dair karar çıkar çıkmaz sona erer599. 

Gelir otoritesi söz konusu cezaî dosyayı savcılık makamına her zaman 

devredebileceği gibi, savcılık makamı da dosyayı her zaman devralabilir. Her iki durumda da, 

savcılık makamı gelir otoritesi ile karşılıklı yaptığı bir anlaşmayla dosyayı gelir idaresine geri 

iade edebilir600. Birden çok yerel gelir otoritesinin yetkili olduğu hâllerde, cezaî kovuşturmayı 

ilk başlatan gelir otoritesine öncelik verilir. Bu gelir otoritesi, soruşturma açısından uygun 

bulunursa diğer bir yetkili gelir otoritesinin cezaî hususu devralmasını talep edebilir. 

Tereddütlü hâllerde, devir alması talep edilen gelir otoritesi kararı verir601. 

Vergi mükellefinin hakları ve yükümlülükleri ile gelir otoritesinin vergilendirme 

aşamasındaki ve cezaî kovuşturma esnasındaki hakları ve yükümlülükleri takibat konusu 

dosyaya ilişkin işlemlere uygulanacak yönetmeliklere göre belirlenir. Eğer AO’nun 328. 

maddesinde belirtilen zorlayıcı önlemler vergi mükellefini işlediği bir vergi suçunu veya vergi 

ihlâlini yüklenmeye zorlar nitelikteyse, vergilendirme prosedürü esnasında bu zorlayıcı 

önlemler kullanılamaz. Bu, mükellef aleyhine eyleminden dolayı cezaî kovuşturma 

başlatılmış olsa dahi geçerlidir. Zaruret halinde, vergi mükellefinin bu konuda 

bilgilendirilmesi gerekir. Cezaî kovuşturma esnasında savcılık makamı yada mahkeme 

sanığın cezaî kovuşturma başlamadan önce veya cezaî kovuşturmanın başladığını bilmeksizin 

vergi hukukuna uygun olarak vergi otoritesine gösterdiği vergi kayıtlarından bir bulguya 

ulaşırsa, bunu vergi suçu teşkil etmeyen bir eylemin takibatı için sanık aleyhine kullanamaz. 

Ancak, eğer suçun takibinde AO’nun 30(4) maddesinin 5. fıkrasınca öngörülen zorlayıcı bir 

kamu yararı varsa, söz konusu bulguyu sanık aleyhine kullanmak mümkündür. Cezaî 

kovuşturma esnasında gelir otoritesince veya savcılık makamınca yasal olarak elde edilmiş 

bulgular vergilendirmede kullanılabilir. Bu durum ayrıca gelir otoritesince bizzat yürütülen 

cezaî soruşturmalar esnasında yazışma gizliliği, postalar ve telekomünikasyona dair yasal 

                                                           
598AO’nun 386. maddesi’nin 2. fıkrası http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (14.03.2012) 
599AO’nun 386. maddesi’nin 3. fıkrası http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (14.03.2012) 
600Dosya konusu vergiyi uygulayan gelir otoritesi görevli olan makamdır. Ancak, bu görevli otoritenin sorumlu olduğu 

bölgede faaliyet gösteren başka gelir otoriteleri varsa ve ekonomik durum veya ulaştırma altyapısı, idâri makamların nizamı 

ve diğer yerel ihtiyaçlar dikkate alındığında diğer otoritelerden birisine görevin devri uygun bulunursa bir tâlîmatnameyle 

görev devredilir. Söz konusu tâlîmatname görevli otorite bir eyalete bağlıysa o eyaletin hükümetince ve tüm diğer hallerde 

Federal Maliye Bakanlığınca çıkarılır. Eyalet hükümeti tâlîmatname çıkarma yetkisini eyaletin gelir idaresinden sorumlu en 

üst otoritesine verebilir.http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (14.03.2012) 
601AO’nun “Yetki Çokluğu” başlıklı 390. maddesi http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 

(14.03.2012) 
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yollarla elde edilen bilgi veya gelir otoritelerine Ceza Usûl Kanunu’nun hükümleri uyarınca 

verilen bilgi söz konusu olduğunda da geçerlidir602.     

Gelir otoritesi mahkemenin elindeki dosyaları veya yapılan suçlamalara dair 

mahkemeye sunulacak dosyaları ve müsadere edilmiş veya teminat altına alınmış objeleri 

inceleme yetkisine sahiptir. Söz konusu dosyalar, yapılan başvuru üzerine gelir otoritesine 

gönderilir603. Cezaî kovuşturma, gelir otoritesi, polis, savcılık makamı, savcılık makamının 

bir denetçisi veya ceza mahkemesi hâkimi tarafından teşhisi mümkün birisi aleyhine vergi 

suçu için cezaî işlem tesis etmek amacıyla bir önlem alınır alınmaz başlamış kabul edilir. Söz 

konusu önlem ile bunun alındığı zaman herhangi bir gecikme olmaksızın kayıt altına 

alınmalıdır. Sanık en geç, işlediğinden şüphelenilen suça ilişkin olayları ve yardımcı belgeleri 

açıklamak adına çağrıldığı zaman cezaî kovuşturmanın başladığından haberdar edilmelidir604.    

Eğer vergi yalnızca küçük bir miktar için düşük gösterilmişse veya vergi avantajı 

yalnızca küçük bir miktar için elde edilmişse, fâilin suçluluk derecesi cüz’i ise ve 

kovuşturmada kamu menfaati yok ise, savcılık makamı vergi kaçakçılığına dair 

kovuşturmadan kovuşturmayı açmaya aslen yetkisi olan mahkemeden onay almaksızın içtinap 

edebilir. Bu durum ayrıca AO’nun 374. maddesine göre vergi kaçakçılığıyla elde edilmiş 

malların kabulü, tutulması veya satılmasına dair getirilen takipler ile AO’nun 375(1) 

maddesindeki eylemlerden birisine yardım ve yataklık eden kişilere karşı getirilen takipler 

içinde geçerlidir605. AO’nun 386(2) maddesine dayanarak cezaî soruşturmayı özgürce yürüten 

gelir otoritesi savcılık makamının sahip olduğu haklara ve yükümlülüklere sahiptir606. 

Dolayısıyla, Ceza Usûl Kanunu’nun savcılık müfettişlerine dair yönetmeliklerine uygun 

olarak bu otoriteler müsadere, acil satış, araştırma ve teftiş emri verebilecekleri gibi diğer 

önlemleri de alabilirler607. 

Gelir otoritesi yürüttüğü soruşturma neticesinde kamu davası açmak için gereken 

zemini oluşturursa, cezaî hususların çekişmesiz yargı ile sonuca bağlanmasının mümkün 

olduğu hâllerde hâkime başvurarak cezaya karar vermesini talep edebilir. Aksi hâllerde, gelir 

                                                           
602 AO’nun “Cezai Kovuşturmalarla Vergilendirme Prosedürü Arasındaki İlişki” başlıklı 393. maddesi http://www.gesetze-

im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (14.03.2012) 
603 AO’nun “Gelir Otoritesinin Dosyaları İnceleme Yetkisi” başlıklı 395. maddesi http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (15.03.2012) 
604AO’nun “Cezai Kovuşturmanın Başlaması” başlıklı 397. maddesi http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (15.03.2012) 
605AO’nun “Önemsizlik Üzerine Durma” başlıklı 398. maddesi http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (15.03.2012) 
606AO’nun “Gelir Otoritesinin Hakları ve Yükümlülükleri” başlıklı 399. maddesinin 1.fıkrası http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (15.03.2012) 
607AO’nun “Gelir Otoritesinin Hakları ve Yükümlülükleri” başlıklı 399. maddesi http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (15.03.2012) 
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otoritesi elindeki dosyaları savcılık makamına vermekle yükümlüdür608. Gelir otoritesi, 

bağımsız olarak ihtiyati haciz koyabilmek veya ihtiyatı haczi kaldırmak veya yine bağımsız 

olarak bir tüzel kişiye yada derneğe para cezası verebilmek için Ceza Usûl Kanunu’na göre 

başvuruda bulunmak zorundadır609.    

 

2.2.3.4. Gelir Otoritesinin Kamu Savcılığınca Yürütülecek Kovuşturmalardaki 

Rolü 

 

Gelir otoritesi, savcılık makamınca yürütülen soruşturmalarda AO’nun 399. 

maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesindeki yetkilerin yanı sıra Ceza Usûl Kanunu’nun polis 

otoritelerine tanıdığı haklara ve yükümlülüklere sahiptir. Bu, bir bölgede birden çok gelir 

otoritesinin sorumlu olduğu hâllerde her bir gelir otoritesi için ayrı ayrı geçerli olup, 

sorumluluğun AO’nun 387(2). maddesine öre gelir otoritelerinden birisine devredilmesi 

halinde dahi değişmez610. Savcılık makamınca yada polis otoritelerince vergi suçlarına ilişkin 

yürütülen soruşturmalara, aksi halde yetkili olacak olan gelir otoritesinin katılımda bulunma 

hakkı vardır. Dolayısıyla, gelir otoritesi soruşturma işlemlerinin yeri ve zamanı hakkında 

zamanında bilgilendirilmelidir. Gelir otoritesinin temsilcisi, zanlılara, şahitlere ve bilirkişilere 

soru sorma hakkına sahiptir. Gelir otoritesinin soruşturmalara katılımına dair bu hakları 

duruşmalarda da devam eder.  Zanlıya isnat edilen suçtan ve çekişmesiz yargı ile ceza 

talebinde bulunulmuşsa bu talepten gelir otoritesinin haberdar edilmesi gerekir. Takipsizlik 

kararı vermeyi düşünen savcılığın gelir otoritesinin görüşünü aldıktan sonra karar vermesi 

gerekir611.  

 

    2.2.3.5.Yargılama Usûlü 

 

 

Çekişmesiz yargı ile cezaya karar verilmesi için gelir otoritesince yapılan başvuruda, 

bu başvuruya karşı herhangi bir itiraz yapılmamışsa ve Ceza Usûl Kanunu’nun 408. 

maddesinin 3. fıkrasının 2. cümlesi uyarınca bir duruşma günü belirlenmemişse, gelir otoritesi 

savcılık makamının haklarına ve yükümlülüklerine haiz olur. Gelir otoritesi bağımsız olarak 

                                                           
608AO’nun “Çekişmesiz Yargı İle Ceza Verilmesi İçin Yapılan Başvuru” başlıklı 400. maddesi http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (15.03.2012) 
609 AO’nun “Bağımsız Kovuşturmalarda Arızi Sonuçlara Dair Karar Verilmesi İçin Yapılan Başvuru” başlıklı 401. maddesi 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (15.03.2012) 
610 AO’nun “Gelir Otoritesinin Genel Hakları ve Yükümlülükleri” başlıklı 402. maddesi http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (15.03.2012) 
611 AO’nun “Gelir Otoritesinin Katılımı” başlıklı 403. maddesi http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (15.03.2012)  

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160


 

142 
 

ihtiyati haciz koyabilmek veya ihtiyati haczi kaldırmak veya yine bağımsız olarak bir tüzel 

kişiye yada derneğe para cezası verebilmek için başvuruda bulunduğunda, duruşma için 

başvurulmuşsa veya mahkeme tarafından duruşma yapılması emredilmemişse, gelir otoritesi 

savcılık makamının haklarını ve yükümlülüklerini kullanabilir612. 

Mahkeme, gelir otoritesine onun bakış açısından karara etkisi olacak hususları ortaya 

koyma imkânı tanır. Bu imkân, kovuşturmayı durdurma kararının mahkemece düşünüldüğü 

hâllerde de geçerlidir. Gelir otoritesi, yargılama gününden ve duruşmanın Ceza Usûl 

Kanunu’na göre yetkilendirilen kişi veya talep edilen hâkim tarafından yapılacağı günden 

haberdar edilmelidir. Talep edilmesi halinde, gelir otoritesinin temsilcisi yargılama esnasında 

konuşabilir ve sanığa, şahitlere, bilirkişilere soru sorabilir. Gelir otoritesi, mahkemenin 

kararından ve kovuşturmanın sonlandırılmasına dair diğer kararlardan haberdar edilir613.  

Vergi suçunun cezaî yargılamasında, Ceza Usûl Kanunu’nun 464/a(2) maddesinin 2. 

fıkrası kapsamında bir katılımcının mecburi giderlerinden anlaşılması gereken bir vergi 

danışmanı, vergi temsilcisi, denetçi veya sertifikalı muhasebeci için öngörülen hukuki ücretler 

ve giderlerdir.  Ücretlere veya giderlere ilişkin bir hukuki düzenlemenin olmadığı hâllerde, bu 

kişilere bir avukata hukuken ödenmesi gereken ücretlerin ve masrafların miktarını 

geçmeyecek şekilde ödeme yapılır614.  

  2. 2.3.6.  İdârî Para Cezası Kovuşturmaları 

 

Vergi ihlâllerinde idârî para cezasını vermeye yetkili makam, AO’nun 387. maddesi 

uyarınca görevli ve yetkili olan gelir otoritesidir615. Gelir otoritesi vergi ihlâli ile bağlantılı bir 

vergi cürümünü kovuşturduğu hâllerde, çekişmesiz yargı başvurusunu vergi ihlâlini de 

kapsayacak şekilde genişletebilir616. Vergisel hususlarda profesyonel olarak verdiği 

tavsiyelerle vergi ihlâline katkı sağlayan bir avukata, vergi danışmanına, vergi temsilcisine, 

denetçiye veya sertifikalı muhasebeciye idârî para cezası tebligatında bulunmadan önce, gelir 

otoritesi profesyonel organizasyona onların bakış açısından karara etkisi olacak hususları 

ortaya koyma imkânı tanır617.  

                                                           
612 AO’nun “Gelir Otoritesinin Çekişmesiz Yargı ile Bağımsız Kovuşturmalardaki  Yardımı” başlıklı 406. maddesi 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (16.03.2012) 
613 AO’nun “Gelir Otoritesinin Diğer Davalara Katılımı” başlıklı 407. maddesi http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (16.03.2012) 
614AO’nun “Yargılama Giderleri” başlıklı 408. maddesi http://www.gesetze-im-internet.de 

/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (16.03.2012) 
615AO’nun “Salahiyatlı İdari Otorite” başlıklı 409. maddesi http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (16.03.2012) 
616 AO’nun “İdari Para Cezası Kovuşturmalarına Dair Tamamlayıcı Hükümler” başlıklı 410. maddenin 2. fıkrası 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (19.03.2012) 
617 AO’nun “Avukatlara, vergi danışmanlarına, vergi temsilcilerine, denetçilere veya sertifikalı muhasebecilere Karşı 

Yürütülecek İdari Para Prosedürleri” başlıklı 411. maddesi http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (19.03.2012) 
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Kişinin fiziksel bütünlüğüne ve özgürlüğüne (Temel Kanunun 2. maddesinin 2. 

fıkrası), yazışma, posta ve haberleşme gizliliğine (Temel Kanunun 10. maddesi), ve konut 

dokunulmazlığına (Temel Kanunun 13. maddesi) dair temel haklar AO uyarınca 

sınırlandırılabilir.618  

 

2.2.4. Fransa 

 

Fransa da vergi cezaları, Genel Vergiler Kanunu (“Code Général Des İmpôts”- CGI) 

ile düzenlenmiştir619. Vergi cezaları bu kanunun Recouvrement de I’impôt bölümünün 1725 

ila 1840 maddeleri arasında Cezalar kısmında düzenlenmiştir. 1741 ila 1753 bis B maddeleri 

arasında ceza hukuku yönünden hükümler yer almakta olup, çeşitli maddelerde Fransız Ceza 

Kanunu’na atıf yapılmıştır. 1755 ila 1756 maddelerinde diğer ceza ve tedbirlere yer verilirken 

1757 ila 1840 S maddeleri arasında özel hükümlere yer verilmiştir620.  

Aşağıdaki alt bölümlerde Fransız Ceza Kanunu (“Code Pénal”- CP) ve Fransız Genel 

Vergiler Kanunu (“Code général des impôts”- CGI)’na göre sahtecilik suç ve cezaları ile vergi 

soruşturma usûlleri yer almaktadır. 

 

 2.2.4.1. Fransız Ceza Kanunu (Code Pénal- CP)’na Göre Sahtecilik Suç ve 

Cezaları 

 

Fransız Ceza Kanunu (“Code Pénal”- CP)’nun 444/1. maddesine göre; hukuki 

sonuçlara haiz bir hakkın veya durumun kanıtlanması amacıyla gerçeğin zarara sebebiyet 

verecek bir şekilde herhangi bir hile ile değiştirilmesi ve bu hileli değişikliğin belge veya 

başka bir ifade aracı üzerinde herhangi bir vasıtayla yapılması belge sahteciliği suçunu 

oluşturur. Sahte belge düzenlenmesi ve sahte evrakların kullanımı üç yıl hapis ve 45.000-Euro 

para cezası ile cezalandırılmıştır621.  

Fransız Ceza Kanunu’nun 441/2. maddesine göre; bir kamu kuruluşu tarafından bir 

hakkın, kimliğin veya yeterliliğin/ehliyetin kurulması veya bir yetkinin tanınması için 

verilmiş bir belgede sahtecilik yapılmışsa beş yıl hapis ve 75.000- Euro para cezası verilir. 

Yukarıda belirtilen belgelerin sahtelerinin kullanımı halinde de aynı cezalar uygulanır. 

Evrakta sahtekârlık veya sahte evrak kullanımı suçunun kamu gücüne haiz biri tarafından 

veya kamu hizmeti görevini kendi ofisinden hareketle yerine getiren birisi tarafından 

                                                           
618AO’nun “Temel Haklar Üzerindeki Sınırlamalar” başlıklı 413. maddesi http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p2160 (19.03.2012) 
619http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120410 (19.03.2012) 
620 http://www.minefi.gouv.fr/minefi/minefi_ang/services/indeX.htm,( 12.07.2011) 
621http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf (20.03.2012) 
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http://www.minefi.gouv.fr/minefi/minefi_ang/services/indeX.htm
http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf
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işlenmesi, alışkanlık haline getirilmesi veya bir cürmün icrasını kolaylaştırmak amacıyla veya 

fâilin cezadan muaf tutulması amacıyla işlenmesi durumlarında, bu maddede öngörülen hapis 

cezası 7 yıla, para cezası 100.000- Euro’ya çıkar622: 

Fransız Ceza Kanunu’nun 441/3. maddesine göre; CP’nin 441-2. maddesinde sayılan 

belgelerin sahtesini hukuk dışı olarak elinde bulunduranlar, iki yıl hapis ve 30.000- Euro para 

cezası ile cezalandırılır. Birden çok sahte belgenin yasadışı elde bulundurulması söz 

konusuysa bu maddede öngörülen hapis cezası 5 yıla, para cezası 75.000- Euro’ya çıkar623. 

Fransız Ceza Kanunu’nun 444/4. maddesine göre; orjinal veya kamusal bir belgede 

veya bir kamu otoritesince konulan bir kayıtta sahtecilik yapılmışsa on yıl hapis ve 150.000- 

Euro para cezasına hükmedilir. Yukarıda belirtilen belgelerin sahtelerinin kullanımı halinde 

de aynı cezalar uygulanır. Evrakta sahtekârlık veya sahte evrak kullanımı kamu gücüne haiz 

biri tarafından veya kamu hizmeti görevini kendi ofisinden hareketle yerine getiren kişi 

tarafından işlemişse, bu maddede öngörülen hapis cezası 15 yıla, para cezası 225.000- 

Euro’ya çıkar. Fransız Ceza Kanunu’nun 441/5. maddesine göre; bir kamu kuruluşu 

tarafından bir hakkın, kimliğin veya yeterliliğin/ehliyetin kurulması veya bir yetkinin 

tanınması için verilmiş bir belgenin yasadışı yollarla başka birisi için elde edilmesi söz 

konusuysa beş yıl hapis ve 75.000- Euro para cezası verilir. Suçun kamu gücüne haiz biri 

tarafından veya kamu hizmeti görevini kendi ofisinden hareketle yerine getiren birisi 

tarafından işlenmesi, alışkanlık haline getirilmesi veya bir cürmün icrasını kolaylaştırmak 

amacıyla veya fâilin cezadan muaf tutulması amacıyla işlenmesi durumlarda, bu maddede 

öngörülen hapis cezası 7 yıla, para cezası 100.000- Euro’ya çıkar624. 

Fransız Ceza Kanunu’nun 441/6. maddesine göre; bir hakkı, kimliği veya 

yeterliliği/ehliyeti kuran veya bir yetkiyi tanıyan bir belgenin bir kamu idaresinden veya kamu 

hizmeti görevi ifa eden bir kuruluştan herhangi bir hileli yolla yasadışı olarak elde edilmesi 

söz konusuysa iki yıl hapis ve 30.000- Euro para cezası verilir. Bir kamu idaresinden veya 

kamu hizmeti görevi ifa eden bir kuruluştan talep edilemeyecek bir tahsisatı, nakit ödemeyi 

veya avantajı elde etmek için sahte bir beyanda bulunulursa yukarıda belirtilen cezalar 

uygulanır625. Fransız Ceza Kanunu’nun 441/7. maddesine göre; CP’nin “Kamu Güvenine 

Zarar” adlı 4. başlığının “Evrakta Sahtecilik” adlı 1. bölümünde aksine bir düzenleme 

olmadıkça, gerçekleri madden yanlış gösteren bir tasdik veya sertifika hazırlanması, aslen 

gerçek olan bir tasdikin veya sertifikanın sahtesinin yapılması, gerçeğe aykırı veya sahte bir 

yazılı tasdik veya sertifika kullanılması hallerinde bir yıl hapis ve 15.000- Euro para cezası 

                                                           
622http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf (21.03.2012) 
623http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf  (24.03.2012) 
624http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf  (24.03.2012) 
625http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf  (24.03.2012) 
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verilir; Suç kamu hazinesini veya başka birinin gayrimenkullerini zarara uğratmak amacıyla 

işlemişse, bu maddede öngörülen hapis cezası 3 yıla, para cezası 45.000- Euro’ya çıkar. 

Fransız Ceza Kanunu’nun 441/8. maddesine göre; her kim mesleğini icra ederken gerçekleri 

madden yanlış gösteren bir tasdik veya sertifika üretmek için dolaysız veya dolaylı bir teklifte 

bulunur, söz verir, hediye, bağış veya benzeri avantajlarda bulunursa iki yıl hapis ve 30.000- 

Euro para cezası verilir626. 

Fransız Ceza Kanunu’nun 441/9. maddesine göre; CP’nin 441-1 ve 441-2 maddeleri 

ile 441-4’den 441-8’e kadar olan maddelerinde belirtilmiş olan kanuna aykırı eylemleri 

işlemeye teşebbüs halinde aynı cezalar uygulanır. Fransız Ceza Kanunu’nun 441/9. 

maddesine göre CP’nin “Kamu Güvenine Zarar” adlı 4. başlığının “Evrakta Sahtecilik” adlı 

1. bölümünde belirtilen cürümleri veya kabahatleri işlemekten suçlu bulunan gerçek kişiler 

aşağıdaki ek cezalara da katlanmak zorundadırlar627: 

1) CP’ nin 131-26 maddesi628 uyarınca vatandaşlık, sivil (hukuk) ve aile haklarını 

kaybetmek, 

2) CP’nin 131-27 maddesi629 uyarınca kamu görevi üstlenememek yada sosyal veya 

mesleki faaliyette bulunamamak, 

3) Kamu ihalelerinden yasaklamak, 

4) CP’nin iadeye dair maddeleri hariç olmak üzere, suçun işlenmesinde kullanılan 

veya kullanılacak olan şeye veya suçun ürünü olan şeye el koymak.  

Fransız Ceza Kanunu’nun 441/11. maddesine göre; CP’nin 131-10 maddesinde 

mevcut630 “Kamu Güvenine Zarar” adlı 4. başlığının “Evrakta Sahtecilik” adlı 1. bölümünde 

belirtilen suçların herhangi biri, bir yabancı tarafından işlenirse, bu kişi Fransa’dan ya sürekli 

                                                           
626http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf  (24.03.2012) 
627 http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf (24.03.2012) 
628 Bu maddeye göre; vatandaşlık, sivil (hukuk) ve aile haklarının kaybedilmesi; 1) oy kullanma hakkının yasaklanmasını, 2) 

seçilme hakkının yasaklanmasını, 3) yargı görevi üstlenebilme hakkının, veya mahkemede bilirkişi görüşü verme hakkının, 

veya mahkemede taraflardan birisini temsil etme yada birisine yardım etme hakkının yasaklanmasını, 4) mahkemede basit bir 

beyannameden ziyade şahit beyanında bulunma hakkının yasaklanmasını, 5) öğretmen veya küratör olma hakkının 

yasaklanmasını (aile meclisi dinlendikten ve velayet kazanımının hakim tarafından onaylanmasından sonra kişinin kendi 

çocuklarının öğretmeni veya küratörü olması mümkündür) içerir. Cürümden dolayı hapis cezası alınılan durumlarda 

vatandaşlık, sivil (hukuk) ve aile hakları azami 10 yıl kaybedilebilinirken, kabahatten dolayı hapis cezası alınılan durumlarda 

azami 5 yıl kaybedilebilinir. Mahkeme bu hakların hepsini yada bir kısmını yasaklayabilir. Oy kullanma ve seçilme hakkının 

yasaklanması kamu görevinden men edilmeyi veya kamu görevi ehliyetsizliğini de içerir. 

http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf (24.03.2012) 
629 Bu maddeye göre; kişi işlediği bir cürüm veya kabahat için ayrıyeten kamu görevi icrasından yada sosyal veya mesleki 

faaliyet icrasından süreli veya süresiz olarak men edilebilinir.  Süreli yasaklama azami 5 yıllık olabilir.  Bu yasak, ne vekalete 

veya sendika vekilharçlığına dair bir seçimin yapılmasına karşıt olarak nede bir basın kabahatine ilişkin olarak yürütülemez. 

http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf (24.03.2012) 
630 Bu maddeye göre, bir gerçek kişinin işlediği bir cürüm veya kabahat için birden çok müeyyidelendirici ek cezaya 

çarptırılması mümkündür. Bu cezalar; yasaklama, müsadere, yetersizlik/ehliyetsizlik veya bir hakkın alınması, tedavi 

araştırma yükümlülüğü, hareket etme görevi, bir şeyin toplanması veya müsadere edilmesi, bir işyerinin mecburen 

kapatılması ve kararın tebliği veya basında yayınlanması veya elektronik bir haberleşme aracıyla kamuya iletilmesi’dir. 

http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf (24.03.2012) 

http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf
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olarak yada azami 10 yıllık bir süre için uzaklaştırılabilir631. Aynı kanunun 441/12. maddesine 

göre; CP’nin 121-2 maddesinde mevcut632 CP’nin “Kamu Güvenine Zarar” adlı 4. başlığının 

“Evrakta Sahtecilik” adlı 1. bölümünde belirtilen suçlara binanen bir tüzel kişi için cezaî 

sorumluluk doğabilir. Tüzel kişilere uygulanacak cezalar; CP’nin 131-38633 maddesine göre, 

para cezası ve CP’nin 131-39634 maddesinde belirtilen cezalardır. CP’nin 131-39 maddesinin 

2. fıkrasında belirtilen yasak, işlenen suçun seyri esnasında veya suçun ifasında takınılan 

davranışa uygulanır635.  

2.2.4.2. Fransız Genel Vergiler Kanunu (Code Général Des Impôts- CGI)’nda 

Sahte Belge İle İlgili Vergisel Düzenlemeler   

 

Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen suç ve cezalar, Fransız Genel 

Vergiler Kanunu (“Code général des impôts”- CGI)’nun 24 Mart 2012 tarihli ek 

düzenlemelerle birleştirilmiş olan versiyonu (kısaca, CGI’nın Birleştirilmiş Versiyonu)’nun 

“Verginin Korunması” başlıklı 2. kitabının, “Cezalar” başlıklı 2. bölümünün, “Ortak 

Hükümler” başlıklı 1. kısmının, “Kriminal Cezalar” başlığı ile düzenlenmiştir636. 

Fransız Genel Vergiler Kanunu’nun 1741. maddesine göre, özel hükümler saklı 

kalmak kaydıyla;  a) vergi tarhiyatından veya CGI’nın Birleştirilmiş Versiyonunda tarif edilen 

vergilerin tamamını yada bir kısmını ödemekten dolandırıcılıkla veya sahtekârlıkla kaçınmaya 

çalışan kişiler, veya b) vergi beyannamesini kasten zamanında yapmayan kişiler, veya c) 

vergiye tabi olan miktarın belli bir kısmını kasten gizleyen kişiler, veya d) iflasını 

düzenleyerek yada sahtekârlıkla hareket ederek yada başka bir takım manevralarla vergi 

                                                           
631 http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf (24.03.2012) 
632 Bu maddeye göre, CP’nin 121-4 ve 121-7’de belirtilen sınırlamalarına bağlı kalmak koşuluyla devlet dışında kalan tüzel 

kişiler kendi adlarına hareket eden organlarının veya temsilcilerinin işledikleri suçlardan cezaen sorumlu olurlar. Ancak yerel 

kamu otoriteleri ve onların bağlantıları yalnızca kamu görevi devir sözleşmeleriyle yerine getirilebilinen faaliyetlerin ifası 

esnasında işledikleri suçlardan cezaen sorumlu tutulurlar. CP’nin 121-3 maddesinin 4. paragrafına tabi olmak şartıyla, tüzel 

kişinin cezai sorumluluğu aynı suçun fâillerini veya ortaklarını cezadan kurtarmaz. http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf 

(24.03.2012) 
633 Bu maddeye göre, bir tüzel kişiye verilecek azami para cezası gerçek bir kişiye suçun yaptırımı olarak hukuken öngörülen 

para cezasının 5 katıdır. Eğer işlenen suç gerçek kişi açısından düzenlememişse verilecek para cezası 1.000.00- Euro’dur. 

http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf (24.03.2012) 
634 Bu maddenin 1. paragrafına göre, bir tüzel kişi işlediği bir cürümden veya kabahatten dolayı aşağıdaki cezalardan biriyle 

veya daha fazlasıyla cezalandırılabilinir; 1) tüzel kişi bir cürüm işlemek için kurulmuşsa veya işlenen cürüm yada kabahat 3 

yıl veya daha fazla süre hapis cezası gerektiriyorsa, veya cürüm yada kabahat işlemek için tüzel kişi amaçlarından 

saptırılmışsa tüzel kişi lağvedilir, 2) tüzel kişi dolaysız veya dolaylı bir yada daha fazla sosyal veya mesleki faaliyetini 

icradan ya azami 5 yıl süreyle yada süresiz olarak men edilir, 3) tüzel kişi azami 5 yıllık bir süre için yargı gözetimi altında 

tutulur, 4) tüzel kişinin işyeri yada bir veya daha fazla işyeri, suçun işlenmesinde kullanılan işletmesi sürekli olarak veya 

azami 5 yıllık bir süre için kapatılır, 5)tüzel kişi sürekli olarak veya azami 5 yıllık bir süre için kamu ihalelerinden diskalifiye 

edilir, 6) tüzel kişi sürekli olarak veya azami 5 yıllık bir süre için fon amacıyla kamu müracaatında bulunmaktan men 

edilir,7) tüzel kişi azami 5 yıllık bir süre için, keşidecinin keşide edilenden fon çekmesine imkân tanıyan çekler ile tasdikli 

çekler dışında herhangi bir çek yazmaktan ve ödeme kartları kullanmaktan men edilir, 8) suçun işlenmesinde kullanılan veya 

kullanılacak olan şeye veya suçun ürünü olan şeye el konulur, 9) karar tebliğ  ettirilir veya basında yayınlattırılır veya 

elektronik bir haberleşme aracıyla kamuya ilan ettirilir. Bu maddenin 2. paragrafına göre, yukarıda 1. ve 3. maddede 

belirtilen cezalar, ne  cezai sorumluluğu bulunan kamu kuruluşlarına ne siyasi partilere veya topluluklara ne de sendikalara 

uygulanamaz. 1. madde ayrıca işçileri temsil eden kurumlara da uygulanamaz. http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf 

(24.03.2012) 
635 http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf (26.03.2012) 
636http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120410 (27.03.2012) 

http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf
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tahsilatını engellemekten sorumlu olan kişiler, vergi cezalarına bakılmaksızın 500.000-Euro 

para cezasına ve 5 yıl hapis cezasına hükmolunurlar. Eğer alım veya satımlarda gerçek 

işlemlere ilişkin faturalar veya makbuzlar kullanılmamak suretiyle yukarıdaki suçlar işlenmiş 

veya bunların işlenmeleri kolaylaştırılmışsa; yada devletten haksız geri ödemeler elde 

edilmişse, fâil 750.000-Euro para ve 5 yıl hapis olmak üzere cezalandırılır637. Bilgi alışverişini 

sağlayarak Fransız vergi hukukunun uygulanmasına imkân veren bir idârî yardım 

antlaşmasının en azından 5 yıllığına imzalanmadığı bir ülkedeki yada bölgedeki açık 

hesaplarla; veya böylesi bir ülkedeki yada bölgedeki kuruluşlarla yapılan sözleşmelerle; veya 

böylesi bir ülkedeki yada bölgedeki gerçek veya tüzel kişilerin veya kurumun veya tröstün 

veya benzeri bir kuruluşun müdahalesinden bahisle yukarıdaki suçlar işlenmiş veya bunların 

işlenmeleri kolaylaştırılmışsa, para cezası 1.000.000-Euro’ya ve hapis cezası 7 yıla yükselir. 

Ancak, bu madde ortada bir gizleme varsa ve vergilendirilebilen miktarın 1/10’u veya 153-

Euro aşılmışsa uygulanır638. “Ortak Hükümler” başlıklı bu kısım uyarınca ceza alan kişi, 

CP’nin 131-26 maddesinde tanımlanan şekilde vatandaşlık, sivil (hukuk) ve aile haklarından 

mahrum edilebilir. CP’nin 131-35639 ve 131-39 maddeleri çerçevesinde, mahkeme ayrıca 

alınan kararın teşhirini ve yayınlanmasını emredebilir640.  

Fransız Genel Vergiler Kanunu’nun 1742. maddesinde yer alan hükme göre; CP’nin 

121-6641 ve 121-7642 maddeleri, yukarıda 1741. maddede belirtilen suçlara ortak olan kişilere 

de uygulanır. Bu durum, suç ortağının kamu veya bakanlık yetkilisi yada muhasebeci olması 

halinde uygulanacak disiplin işlemini engellemez. Fransız Genel Vergiler Kanunu’nun 

1745.maddesine göre; yukarıdaki 1741, 1742 veya 1743. maddeleri uyarınca yargılama 

sonunda mahkûm edilen herkes, vergiyi kaçırmaktan yasal olarak sorumlu olan kişiyle 

müteselsilen sorumlu tutulabilir ve dolayısıyla hem kaçırılan verginin ödenmesinden hem de 

                                                           
637http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120410 (26.03.2012) 
638http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120410 (26.03.2012) 
639 Bu maddeye göre, kararın teşhiri veya başka bir şekilde yayınlanması cezasının yerine getirilmesine dair masraflar suçlu 

bulunan kişiye aittir. Ancak, suçludan tahsil edilebilinen bu masraflar uygulanabilir herhangi bir para cezası miktarını 

aşamaz. Mahkeme kararın tamamının veya bir kısmının teşhirini veya dolaşımını emre bağlayabileceği gibi kararın içeriğine 

ve gerekçelerine haiz bir bildirinin kamuya teşhirini veya dolaşımını da hükme bağlayabilir. Uygun bulursa, mahkeme 

kararın alıntılarının ve bildirinin maddelerinin teşhir edilmesine veya dolaşıma çıkarılmasına karar verir. Kararın veya 

bildirinin teşhirinde veya yayınlanmasında bizzat kendisinin yada kanunî temsilcisinin veya varisinin izni olmak kaydıyla 

kurbanın kimliği açıklanabilir. Kamusal teşhir kararının gereğinin yerine getirileceği yer ile ne kadar süre uygulanacağı 

mahkeme tarafından belirlenir. Suçu müeyyidelendiren kanun aksini düzenlemedikçe, kamusal teşhir 2 ayı geçemez.  Asılan 

duyurular kaldırılmış, saklanmış yada yırtılmışsa, bunu yapmaktan suçlu bulunan kişi yeni teşhir için yapılacak masraflardan 

sorumlu olur. Kararın dolaşımı Cumhuriyetin Resmi gazetesi, bir veya daha fazla basın organı, yada bir veya daha fazla 

elektronik kamu iletişim aracı vasıtasıyla gerçekleştirilir. Dolaşımı sağlamakla görevlendirilecek elektronik iletişim yayınları 

veya araçları mahkeme tarafından saptanır ve bunlar bu görevi red edemezler.  
640http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C469D30358C0F52A407BCC4A30273FFE.tpdjo05v_2?idSectio

nTA=LEGISCTA000006147294&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120410  (26.03.2012) 
641 Bu maddeye göre, CP’nin 121-7 maddesi anlamında suça ortak olan bir kişi varsa bu kişi fâil gibi cezalandırılır.   
642Bu maddeye göre; bir cürüme veya kabahate bilerek yardım veya yataklık eden, cürmün veya kabahatin hazırlanmasına 

veya işlenmesine bilerek imkân tanıyan kişi suça ortak olmuş olur. Bir hediyeyle, vaatle, tehditle, emirle yada makamını veya 

yetkilerini suistimal etmek suretiyle bir suçun işlenmesini teşvik eden veya bir suçun işlenmesi için tâlîmatlar veren kişi de 

suç ortağı kabul edilir.   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120410
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120410
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C469D30358C0F52A407BCC4A30273FFE.tpdjo05v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006147294&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120410
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C469D30358C0F52A407BCC4A30273FFE.tpdjo05v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006147294&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120410
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ilişkili vergi cezalarından müteselsilen sorumlu olabilir. Aynı kanunun 1746 ve 1747. 

maddelerine göre; vergi hukuku ihlâllerini bulmakla görevlendirilen yetkilileri görevlerini 

ifadan alıkoymak mahkeme tarafından verilecek 25.000-Euro para cezası ile cezalandırılabilir. 

Suçun tekrarının söz konusu olduğu hâllerde mahkeme para cezasının yanı sıra 6 ay hapis 

cezasına hükmedebilir. Vergi matrahının saptanmasına karşın yapılan toplu muhalefet 7.500-

Euro para ve 6 ay hapis cezası ile cezalandırılabilir643.  

Fransız Genel Vergiler Kanunu’nun 1751. maddesine göre; Ticaret Kanunu’nun 

(L441-3)- (L441-5) maddelerince düzenlenen faturalandırma kurallarının ihlâlinden 

kaynaklanan bütün suçlarda, nihai karar yerine getirilene kadar fâilin şirketine yediemin 

atanabilir. Bu yediemindik haksız fiili işleyen kişinin tüm mülkünü kapsayacak şekilde 

genişletilebilir. Hâkim tarafından veya savcılığın talebi üzerine başlatılan herhangi bir davaya 

bakan ceza mahkemesi tarafından haciz kararı verilebilir. Tetkik hâkimine veya ceza 

mahkemesine sevk edilmiş davalar hariç, haciz kararı heyetçe görülen bir davada başkanlık 

görevini yerine getiren hâkim tarafından da Medeni Usûl Kanunu’nun 485. ve 486. 

maddelerine uygun olarak verilebilir. Bütün davalarda müsadere kararları henüz kayıt altına 

alınmadan kendiliğinden geçici olarak uygulanabilir. Bir genel güvenlik önlemi olarak 

yedieminliğe bırakılan mülk için yedieminin hizmet alanı 5 Ekim 1940’da yürürlüğe giren 

kanunda belirtilen şekil ve şartlara binanen belirlenir644. 

Fransız Genel Vergiler Kanunu’nun 1753 mükerrer A maddesine göre; Vergi 

Usûlleri Kitabının L143. maddesinde öngörülen parasal ödülü eylemleri vasıtasıyla elde 

etmek isteyen birisi, mali delil olarak üretilen belgelerdeki bilgilerin tamamını veya bir 

kısmını paylaşıma dair usûl dışında herhangi bir şekilde  yayınlar veya açıklarsa yada böylesi 

bilgileri yasal yetkisi olmaksızın kullanırsa 6000-Euro para ve 6 ay hapis cezasına 

hükmolunur645. 

Fransız Genel Vergiler Kanunu (“Code général des impôts”- CGI)’nun 24 Mart 2012 

tarihli ek düzenlemelerle birleştirilmiş olan versiyonu  (kısaca, CGI’nın Birleştirilmiş 

Versiyonu)’nun  “Verginin Korunması” başlıklı 2. kitabının,  “Cezalar” başlıklı 2. 

bölümünün,  “Özel Hükümler” başlıklı 2. kısmının, “Dolaysız Vergiler ve benzeri Vergiler” 

başlıklı A. bendinin “Cezaî Yaptırımlar” başlıklı bölümünde ise sahte belge ile ilgili suç ve 

cezalar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir646. 

                                                           
643http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C469D30358C0F52A407BCC4A30273FFE.tpdjo05v_2?idSectio

nTA=LEGISCTA000006147294&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120410 (01.04.2012) 
644http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120410 (01.04.2012) 
645http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120410 (01.04.2012) 
646 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7CA5D9DAE8AF1EC5E446E6F03A48D81E.tpdjo05v_2?idSect
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Fransız Genel Vergiler Kanunu’nun 1771. maddesine göre; Gelir Vergi Kanununun 

1671 A ve 1671 B maddeleri uyarınca ödemesi gereken kesintileri zamanında ödemeyen yada 

az ödeme şeklinde gerçekleştirmeyen herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş söz konusu 

gecikme 1 aydan fazlaysa 9000-Euro para cezası ile 5 yıl hapis cezasından sorumlu olur. Aynı 

kanunun 1772. maddesine göre; CGI’nın Birleştirilmiş Versiyonunda belirtilen vergi 

cezalarına bakılmaksızın, aşağıdaki kişiler 4.500-Euro para cezasından ve 5 yıl hapis 

cezasından sorumlu olurlar647: 

- Herhangi bir müşavir, uzman veya mesleği bir şirketin, kurumun veya grubun 

çalışanı, memuru yada temsilcisi olarak onlar adına veya bağımsız olarak birçok müşterisi 

adına mali kayıtları tutmak olan kişiler, borçlu olunan vergilerin belirlenmesinde esas 

alınacak bilançoları, envanterleri, hesapları ve hangi mahiyette olurlarsa olsun belgeleri sahte 

olarak düzenler veya bunların sahte olarak düzenlenmesine yardımcı olursa, 

- Her kim, CGI’nın Birleştirilmiş Versiyonunun 170. ve 173. maddelerinde belirtilen 

şartlara uygun olarak vergi beyanında yurtdışında direkt veya dolaylı olarak paraya çevirdiği 

iratlarından ayrı ayrı bahsetmezse ve bu gizleme eylemi ispatlanırsa, 

- Üçüncü kişileri vergiden kurtarmak maksadıyla onlara ait faiz getirili kuponları 

kendi adına nakde çevirmekten mahkûm edilmiş kişiler,  

- Dolaysız vergilere veya onlara benzeyen vergilere ilişkin olarak hangi mahiyette 

olursa olsun bir indirim avantajı elde etmeyi sağlamak için sahte veya yanlış belge düzenleyen 

kişiler, 

- Vergi mükellefleri listesinin tamamını, Vergi Usûlleri Kitabı’nın L111. maddesinde 

belirtilen yöntem haricinde başka bir şekilde yayınlayan veya yayınlamasına sebep olan 

kişiler. 

Yukarıda belirtilen kişiler, eğer varsa, müşterileriyle birlikte hem asli cezaları hem de 

para cezalarını ödemekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Bir şirketin karını 

veya vergilendirilebilir gelirini o şirket adına veya üçüncü bir kişi adına gizlemek için şirket 

tarafından yapılan harcamalara kasten yanlış bir giriş yapmaktan mahkûm edilmiş bir kişi, 

yukarıda 1. alt madde de belirtilen cezalardan sorumlu olur648. 

Fransız Genel Vergiler Kanunu’nun 1773, 1774, 1775 ve 1776. maddelerine göre; 

gelir vergisinde eksiklik oluşturmak için değerler gelir tablosunda veya menkul sermayesinde 

kasten bildirimde bulunmayan bir vergi mükellefi, söz konusu eksik bildirim 

vergilendirilebilen gelirin 1/10’unu aşarsa veya 153-Euro’yu aşarsa yukarıda 1772. maddede 
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belirtilen para cezası ile cezalandırılır. Yukarıda 1773. maddede veya 1772 maddenin 1. alt 

maddesinin 1’den 4’e kadar olan fıkralarında belirtilen suçlardan birisini işlemekten suçlu 

bulunan kişiler, CP’nin 131-26 maddesinde649 tanımlanan şekilde vatandaşlık, sivil (hukuk) 

ve aile haklarından mahrum edilebilir. Bir veya daha fazla kararla hüküm altına alınan 

tekrarlanan suç veya birden fazla suç söz konusu olduğunda, yukarıda 1772 maddenin 1. alt 

maddesinin 1. fıkrası uyarınca suçlu bulunan müşavir, vergi danışmanı, imtiyazlı muhasebeci 

veya çalışan yahut memur statüsündeki muhasebeci geçici bir süre için mesleğini icradan men 

edilir ve varsa işyeri kapatılır. Yasaklanmış mesleğini icra etmeye devam eden yada işin 

icrasından men edilen bir 3. kişinin hizmetlerinden bilerek yararlanan kişi 18.000-Euro para 

cezasından ve 2 yıl hapis cezasından sorumlu olur. Yukarıda 1771. maddeden 1775. maddeye 

kadar düzenlenen suçlardan dolayı suçlu bulunan kişi hakkındaki karar, idarenin talebi 

üzerine mahkemenin vereceği emir ile, tümüyle yada parçalar halinde Fransız Resmi 

Gazetesi’nde yayınlanır; ve belirlenen gazetelerde 3 ay boyunca ilan edilir ve  suçlunun evinin 

bulunduğu yerin belediyesinin resmi yayınlara ayrılmış panolarına, suçlunun evinin ve 

kurumunun bulunduğu binanın dış kapısına asılarak sergilenir. Bunlar için yapılacak 

masraflar suçlu tarafından tümüyle yüklenilir. Aynı kanunun 1777 ve 1778. maddelerine göre; 

Yukarıda 1771. maddede ve 1775. maddenin 2. paragrafında belirtilen suçların fâili bir şirket 

veya kuruluşsa, öngörülen cezalar şahsen yönetim kurulu başkanı, genel müdür, müdür ve 

genel olarak şirketi veya kuruluşu temsile yetkili kişilere uygulanır. Bu cezalar belirtilen 

suçlara ortak olan kişilere de uygulanır. Bu cezaların uygulanması, suç ortağının kamu veya 

bakanlık yetkilisi yada muhasebeci olması halinde uygulanacak disiplin kovuşturması ve 

cezasını engellemez650. 

2.2.4.3. Fransa’da Vergi Soruşturmaları 

 

Vergi mükellefinin beyannamesini teslim etmesi ile vergisel sorumluluğu sona ermiş 

olmaz. Teslimata müteakiben mükellef vergi otoritelerince incelemeye tabi tutulabilir. 2010 

yılında 50.000’den fazla kurumsal ve bireysel mükellef incelenmiş ve böylece milyonlarca 

Euro eksik/ödenmemiş vergi ile para cezaları tahsil edilebilmiştir. Her ne kadar ticari 

faaliyetlere yönelik soruşturmalara daha çok ağırlık verseler de, vergi otoriteleri bireysel 

mükellefleri de soruşturabilirler651.  

Vergi otoriteleri 3 farklı düzeyde denetim gerçekleştirmektedir. Bunlar; formel 

kontroller (Le contrôle formel) olarak bilinen birinci derece’de, vergi beyannamesinin 
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mükellef tarafından doğru tamamlanıp tamamlanmadığı denetlenir. Eğer doğruysa, mükellefe 

vergi bildiriminde bulunur.  Le contrôle sur pièces olarak bilinen ikinci derece’de, mükellefe 

tebliğ alındılı bir mektup gönderilerek, genellikle bir soru formu ile ondan açıklamada 

bulunması veya daha fazla bilgi-detay vermesi istenir. Formu dolduran mükellefin bunu 

muhatap vergi otoritesine göndermesi gerekir. Yapılan inceleme neticesinde vergi beyanına 

dair bilgilerde tutarsızlık tespit edilirse, veya mükellefin son vergi beyannamesindeki 

koşullarında önemli değişiklikler meydana gelmişse, veya mükellef vergi indirimi elde 

etmeye çalışıyorsa, mükelleften daha fazla açıklayıcı bilgi talep edilebilir. Eğer sadece 

açıklayıcı bilgi istenmişse 30 günlük bir cevap süresi tanınır. Ancak eğer belgelerle 

gerekçelendirmesi istenmişse 2 aylık cevap süresi tanınır. Mükellef vergisel işlerine ilişkin 

evrakları kanunen muntazam bir şekilde en az 6 yıl tutmak zorundadır. Süresi içinde cevap 

vermeyen mükellefe karşı muhatap vergi dairesi prosedürü yürütür ve mükellef vergi ve para 

cezası ile muhatap olur652. 

Kapsamlı kontrolller (La vérification approfondie) olarak bilinen üçüncü derece’de, 

mükellef kendisine bildirilen belli bazı hususlarda detaylı bir soruşturmaya tabi tutulur. Bu 

soruşturma vergi otoritesinin özel bir birimi(l'Inspection générale des Finances) tarafından 

yürütülür. Detaylı soruşturma bir bireyin vergi işlerine dair yapılıyorsa kişinin tüm şahsî vergi 

durumu incelemeye alınır, ancak bir işe veya mesleğe dair vergi işlerinin detaylı 

soruşturulması söz konusuysa muhasebe denetimi(vérification de comptabilité) yapılır. 

Bireysel mükelleflerin üçüncü derecede denetime tabi tutulmaları nadir rastlanan bir 

durumdur. Ancak, eğer denetim yapılırsa vergi otoritesi mükellefin koşullarını araştırmak için 

soruşturmasını genişletebilir. Üçüncü derece denetimin esas konusunu büyük ticari faaliyetler 

-ki bunlar çoğunlukla düşük ödenen KDV ile ilgili olarak takibe alınırlar- ile nakit parasal 

ödemelerin yaygın olarak yapıldığı sektörler (inşaat ve hizmet sektörü gibi) oluşturur. Bu tür 

soruşturmalarda vergi otoritesi mahkemeden izin alarak haber vermeden tesisleri ziyaret 

edebilir ve dokümantasyon ile bilgisayar ekipmanına el koyabilir. Vergi otoritesine tanınan 

soruşturma süresi 1 yıldır. Tamamlanan bir soruşturma daha sonradan vergi otoritesince tekrar 

açılamaz. Vergi otoritesi 3 yılla sınırlı olmak üzere geriye dönük olarak ödenmemiş vergileri 

talep ederek istirdat edebilir. Yani 2007 yılında ödenmesi gereken ancak ödenmemiş olan bir 

vergiyi, 2010 yılı sonuna kadar isteyebilir. Yerel vergiler ve oranlar söz konusuysa istirdat 

süresi 1 yıla iner653. Vergi otoritesinin hatasının olduğu durumlarda ödenmemiş vergi, vergi 

beyannamesinin teslimini takip eden 1 yıllık süre içerisinde talep edilebilir. Ancak bu süre 

veraset ve intikal vergisi söz konusu olduğunda veya dolandırıcılık delili söz konusu 

                                                           
652http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120410 (03.04.2012) 
653http://www.french-property.com/guides/france/finance-taxation/taxation/tax-inspection/time-limits/ (04.04.2012) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120410
http://www.french-property.com/guides/france/finance-taxation/taxation/tax-inspection/time-limits/


 

152 
 

olduğunda 3 yıla kadar uzatılabilir. Ancak, hediye veya veraset ve intikal vergisi ile ilişkili 

olarak hiçbir beyanda bulunulmamışsa veya yasal prosedür başlatılmışsa, Haziran 2008’den 

sonra ortaya çıkan prosedürler için 6 yıllık, Haziran 2008’den önce ortaya çıkan prosedürler 

için 10 yıllık bir istirdat süresi işler.  

Vergi mükellefinin vergiyi olması gerekenden az ödediğini tespit eden vergi otoritesi, 

bir ceza veya yaptırım uygulamadan önce söz konusu suçun ciddiyetini değerlendirir. Bu 

değerlendirme de mükellefin suça konu hatayı veya eksikliği iyi niyetle mi yoksa kötü niyetle 

mi yaptığı araştırılır654. Ortada iyiniyetle işlenmiş küçük bir suç (-ki bu normalde beyan edilen 

gelirin %5’inden az olursa gerçekleşir) varsa, vergi otoritesi genellikle mükellefe vergisinin 

eksik kısmını 30 gün içerisinde ödemesi için bir mektup gönderme yolunu seçer.  Bu 

mektupta herhangi bir ceza talebinde bulunulmaz. Eğer ortada ciddi bir suç varsa, vergi 

otoritesi eksikliğin istirdatı ile ilgili prosedür (une procédure de redressement) başlatır. Bu 

prosedür gereği vergi otoritesi öncellikle taleplerini sıraladığı bir mektubu mükellefe gönderir. 

Bu mektupta mükellefe % 0.40 oranında aylık (% 4.80 yıllık) gecikme faizinin vergideki 

eksiklik miktarına işlettirileceği bildirilir. Mükellefin bu mektuba 30 gün içerisinde itiraz 

etme hakkı vardır655.   

Daha ciddi suçlarda vergideki eksiklik miktarının  %10’u veya %40’ı veyahutta %80’i 

oranında para cezası da verilir. Ancak, %80 oranındaki para cezası genellikle eğer mükellef 

kendisine yapılan evvelki hatırlatmalara karşın yine de ödemede bulunmamışsa yada mükellef 

suçu işlerken açıkça kötü niyetle hareket etmişse uygulanır. Açık ve bariz sahtekârlıkların söz 

konusu olduğu ciddi davalarda, vergi otoritesi vakit kaybetmeden müsadere yoluna başvurur 

ve azami 10.000-Euro olmak üzere para cezası keser. 2007 yılında vergi otoritesine tanınan bu 

önemli yetkinin, prensip olarak, çok nadiren ve sadece iş faaliyetlerine karşı kullanılması 

gerekmesinin yanı sıra vergi otoritesi ivedilikle hareket etmezse ödenmeyen vergilerin 

tahsilinin mümkün olmaması (işin tasfiye edilmesi örneğinde olduğu gibi) gerekmektedir. 

Önemli miktarda bir paranın söz konusu olduğu ciddi ve kasti dolandırıcılıklarda, suçlu 

bulunan vergi mükellefi oldukça ağır bir para cezasına çarptırılmasının yanı sıra 5 yıla kadar 

hapis cezasına da mahkûm olabilir656. 
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           2.2.5. İtalya 

İtalya’da vergilendirme ulusal, bölgesel ve yerel ölçeklerde gerçekleştirilir657. 

İtalya’nın hukuk sisteminde vergi hukuku ihlâlleri ile ilgili idârî ve ceza hukuku anlamında 

yaptırımlar düzenlenmiştir. Vergi cezaları ile ilgili reform yapılmış ve yeni düzenlemeler 1 

Nisan 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İdârî vergi cezaları genel olarak değerlendirildiğinde 

büyük ölçüde İtalyan Ceza Kanunu’ndan etkilendiği görülmektedir658.  

            2.2.5.1. Belgede Sahtecilik İle İlgili Vergi Suç ve Cezaları 

 

İtalya’da yapılan vergi reformu ile suç işleyen kişinin davranışı ve işlenen suçun 

ağırlığına göre asgari ve azami miktarları belirleyen para cezaları öngörülmüştür. En önemli 

vergi suçlarından biri sahte belgelerle sahte bir beyanın desteklenmesidir659. Cezalara faiz 

uygulanmamaktadır. Bu cezalara ilave olarak belirli faaliyetleri veya mesleki faaliyetleri 

geçici olarak yasaklama cezası tatbik edilebilmektedir. Vergi cezaları, suçu işleyen ve iştirak 

eden kişiler adına tatbik edilmektedir. Müdür, sorumlu veya personel olan bireyin suç 

işlemesi durumunda bu suç nedeniyle sorumluluk bireye aittir ve ceza birey adına 

kesilmektedir. Bununla birlikte, tüzel kişilik bu sorumluluğu üzerine alarak cezayı 

ödeyebileceği gibi, tüzel kişiliğin bireye rücu edebilme hakkı da bulunmaktadır. Bu 

sorumluluk kişilerin sorumluluğu oranında değişmektedir660. 

14 Eylül 2011 tarihli 148 sayılı Yasama Kararname (148/2011 Sayılı Kararname)’si 

ile değişikliğe uğramış 10 Mart 2000 tarihli 74 sayılı Yasama Kararname (74/2000 Sayılı 

Kararname)’sinin “Faturalar veya başka belgeler kullanarak var olmayan işlemleri 

hileyle/sahtekârlıkla beyan” başlıklı 2.maddesine göre; Gelir vergisinden veya KDV’den 

kurtulmak amacıyla hazırladığı yıllık vergi beyannamesinde vergilere binanen hayali unsurlar 

bildiren ve bunları destekleyici nitelikte gerçeğe aykırı faturalar veya başka belgeler 

kullanarak bu var olmayan işlemleri mevcutmuş gibi belgeleyen herhangi birisi- gelir vergisi 

mükellefi olup olmadığına veya varlıkların sahibi yada zilyedi olup olmadığına 

bakılmaksızın- bu suçu işlemiş olur661. Sahte belgeleri kullanan kişi- ne bunların hesaplara 

dâhil edilip edilmediğine ne de kendisinin hesap defterlerini tutmaktan sorumlu kişi olup 
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olmadığına662 bakılmaksızın- suçu işlemiş kabul edilir. Önemli olan, yıllık gelir beyannamesi 

vermekle yükümlü kişinin beyannamesinde (şirketlerden alınan yerel vergilere dair 

beyannameler hariç) vergiden kaçınmak amacıyla var olmayan işlemleri gösteren belgeleri 

kullanması ve bu şekilde vergi kaybına sebep olmasıdır663.  

Faturalar veya başka belgelerle hileli beyanda bulunma suçunda davranış iki aşamalı 

bir yapıya sahiptir. İlk aşamada; var olmayan işlemler için faturalar ve başka belgeler elde 

edilir, daha sonra bunlar münasip olan kayıtlara derhal işlenerek elde edilen gelire binanen 

bildirilen azalma hukuki bir gerekçeye dayandırılır. Faturalar vergi belgeleri içerisinde en 

önemli olan belgelerdir, çünkü vergiye tabi malların tedarik edildiğini ve hizmetlerin 

sunulduğunu doğrularlar. Başka belgelerden anlaşılması gereken, faturaları tamamlayabilen 

(faturanın kabulünden veya reddinden sonra ortaya çıkan maddi bir hatanın veya 

hesaplamadaki kusurun giderilmesi için düzenlenen değişiklik notu gibi), onların yerine 

geçebilen (mali fişler ve alındı makbuzları gibi) veya onların işlevini genişletebilen (benzin 

kartları ve kendi kendine faturalandırılan kredi belgeleri gibi) belgelerdir. İster fatura isterse 

başka bir belge olsun kısmen veya tamamen var olmayan bir işleme dair düzenlenmiş olması 

gerekir. Burada “işlem”den anlaşılması gereken, Gelir Vergisi’nin veya KDV’nin 

belirlenmesine ilişkin herhangi bir ekonomik ilişkidir.  

74/2000 Sayılı Kararname’nin 1. maddesine göre “var olmayan işlemlere dair 

belgeler” iki genel kategoride ele alınır. Hiç var olmamış, gerçekle alakası olmayan bir işlem 

belgelendirilmişse veya var olan bir işlem gerçek ticari miktarının üstünde kısmen 

belgelendirilmişse664 ortada bir objektif belge vardır. İkinci durumda fazla faturalandırma söz 

konusudur ki, böylece vergilendirilebilir miktar eksik beyan edilmektedir.  Belgede, vergisel 

işlemin gerçek muhataplarının isimleri yerine farklı isimler ispat amacıyla gösterilmişse 

ortada bir sübjektif belge vardır665. Sahte muhasebe kayıtları ve ayrıca pasif hayali unsurlarla 

oluşturulan gelir vergisi veya katma değer vergisi beyannamesi verilir. Bu beyannamelerin 

verilmesi ile birlikte kamu alacağı tehlikeye girer ki bu mevcut durum, suçun tamamlanmış 

olduğu ve cezalandırılabileceği anlamına gelir. 74/2000 Sayılı Kararname’nin 1. maddesine 

göre pasif hayali unsurlar, Gelir Vergisi veya KDV’ye uygulanacak vergi matrahının olumsuz 

şekilde tespitini sağlayan ve rakamlarla ifade edilen öğelerdir. Ancak bunlar, vergiye tabi 

                                                           
662 Serbest meslek geliri elde edenler ile bağımsız yükleniciler defter tutmaktan sorumlu değillerdir. Ayrıca,  yöneticiler, 

temsilciler, tasfiye memurları ve vergi hakimleri de bu gruba dâhildirler. http://www.eatlp.org/pdf/Italy-

Sacchetto%20et%20al.pdf (09.04.2012) 
663http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.accountaxlab.it/public/images/1221201144735.pdf,  

www.invitalia.it/site/eng/home/business.../documento239.html (09.04.2012) 
664 İtalyan Yargıtayı 15 Ocak 2008’de 1996 dosya numarasıyla baktığı davada, ticari gerçekle onun ifadesi olan belgeler 

arasındaki farklılığa cezai müeyyide uygulanması için böylesi sahte faturaların kullanımında kasıtlı davranma faktörünün 

varlığına bakılması gerektiğine hükmetmiştir.http://www.eatlp.org/pdf/Italy-Sacchetto%20et%20al.pdf (10.04.2012)  
665 http://revcurentjur.ro/arhiva/attachments_200904/recjurid094_9F.pdf  (10.04.2012) 

http://www.eatlp.org/pdf/Italy-Sacchetto%20et%20al.pdf
http://www.eatlp.org/pdf/Italy-Sacchetto%20et%20al.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.accountaxlab.it/public/images/1221201144735.pdf
http://www.invitalia.it/site/eng/home/business.../documento239.html
http://www.eatlp.org/pdf/Italy-Sacchetto%20et%20al.pdf
http://revcurentjur.ro/arhiva/attachments_200904/recjurid094_9F.pdf
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kalemlerin hesaplanmasına dâhil edilen her öğeyi (vergi indirimine ilişkin ihlâller gibi) 

kapsamaz. Bu anlamda bir suçtan bahsedebilmek için sahte belge bulunduran vergi 

mükellefinin hayali beyanında pasif unsurları kullanmış olması gerekir. Var olmayan işlemler 

için faturalar veya başka belgeler kullanarak hileli beyanda bulunma eylemi, böylesi 

belgelerin gerekli kayıtlara kaydi girdilerinin yapılması veya buna benzer belgelerin mali 

otoritelerce delil olarak incelenmesine mani olunması hallerinde gerçekleşmiş addedilir. Cezaî 

soruşturmalarda, faturaların ve belgelerin hesaplara işlenmesi veya bunların vergi otoritelerine 

karşı delil olarak elde tutulması önem arz eder. En ciddi suçlarda, ortam dinlemesi, tutuklama, 

gözaltı, ev hapsi ve seyahat yasağı gibi uygulamalara da başvurulabilir666.  

Suç sadece hileyle/sahtekârlıkla işlenmişse cezalandırılabilir. Dolayısıyla, sanığın 

iradesinin ve kasdının vergiden kaçınmak için hileyi yapma doğrultusunda kullanılması 

gerekir. Suçu işleyen kişi onsekiz aydan başlamak üzere maksimum 6 yıla kadar hapis 

cezasına mahkûm edilebilir. 

 74/2000 Sayılı Kararname’nin “Başka araçlar kullanarak 

hileyle/sahtekârlıkla beyan” başlıklı 3. maddesine göre; bu suç sadece kayıtları tutan kişi 

tarafından işlenebilir. Dolayısıyla, profesyonel faaliyetlerle veya işlerle uğraşan bireyler, 

kurumlar vergisine tabi şirket, kurum veya kuruluşların yöneticileri, temsilcileri yada tasfiye 

memurları ile şirket yönetim kurulu üyeleri bu suçu işlemekten dolayı cezaya muhatap 

olabilirler667. Aşamalı bir şekilde gerçekleşen bu suç için; öncelikle muhasebe şartlarının ihlâl 

edilerek hesapların yalan beyan edilmesi ve olası bir sahtecilik soruşturmasını muhtemelen 

engelleyici nitelikte hileli araçların kullanılması gerekir. Daha sonra hayali pasif unsurların668   

veya hayali şekilde olması gerekenden az gösterilen aktif unsurların669  yıllık gelir vergisi 

veya katma değer vergisi beyannamesinde beyan edilmesi ve kaçırılan vergi miktarının 

cezaen belirlenmiş sınırı aşmış olması gerekir- ki bunun için; a)ya her bir vergiye binanen 

kaçırılan miktarın 30.000-Euro’dan fazla olması, b) yada kaçırılan varlıkların toplam 

miktarının, bunlar hayali pasif unsurlarla kaçırılmış olsalar bile, vergi beyannamesinde 

bildirilen toplam varlıkların %5’inden fazla olması veya kaçırılan verginin en azından 

1.000.000- Euro’dan fazla olması, şartı aranır. Vergi indirimlerinin bu suçla bir alakası 

yoktur.  

Suçun varlığından söz edebilmek için iki hileli belgenin birlikte düzenlenmiş olması 

gerekir. Yani yalan beyan içeren muhasebe kayıtları ile bunlara dair hileli yıllık vergi 

                                                           
666 www.invitalia.it/site/eng/home/business.../documento239.html  (10.04.2012) 
667http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Reati+tributari/#dichiarazioneuno  (12.04.2012) 
668 Pasif unsurlar arasında sermaye kayıplarını ve beklenmedik mali zararları sayabiliriz. http://www.eatlp.org/pdf/Italy-

Sacchetto%20et%20al.pdf (12.04.2012) 
669 Aktif unsurlar arasında gelirleri, sermaye kazançlarını ve beklenmedik mali kazançları sayabiliriz. 

http://www.eatlp.org/pdf/Italy-Sacchetto%20et%20al.pdf (12.04.2012) 

http://www.invitalia.it/site/eng/home/business.../documento239.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Reati+tributari/#dichiarazioneuno
http://www.eatlp.org/pdf/Italy-Sacchetto%20et%20al.pdf
http://www.eatlp.org/pdf/Italy-Sacchetto%20et%20al.pdf
http://www.eatlp.org/pdf/Italy-Sacchetto%20et%20al.pdf
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beyannamesi bir arada yapılmalıdır. Eğer vergi mükellefi hatalı sayısal öğeleri muhasebe 

kayıtlarında göstermeyip sadece yıllık vergi beyannamesinde göstermişse, 74/2000 sayılı 

Kararname’nin 3. maddesine göre değil,  4. maddesi yönünden suç işlemiş olur. Suç hileli 

yıllık vergi beyannamesinin verilmesiyle işlenir ve suçlu bir yıl altı ay’dan başlamak üzere 

maksimum 6 yıla kadar hapis cezasına mahkûm olabilir. Kaçırılan vergi miktarı belirlenen 

cezaî sınırların altında ise idârî bir suç doğar ve dolayısıyla suçlu para cezasına muhatap 

olur670.  

74/2000 Sayılı Kararname’nin “Sahte vergi beyannamesi” başlıklı 4. maddesine 

göre; 2. ve 3. maddede belirtilen haller dışında, her kim hileli bir yol kullanmaksızın 

vergilerden veya dolaysız vergilerden kaçmak için bilinçli ve istekli bir şekilde yıllık vergi 

beyannamesini gerçek veya hayali masraf kalemlerinden az miktardaki aktif kalemlere 

dayandırarak yaparsa bu madde altında suç işlemiş olur. Diğer bir deyişle, yıllık vergi 

beyannamesinde gelirin az bildirilmesi veya hayali giderlerin gösterilmesi suçun 

gerçekleşmesini sağlar. Eğer fâil eylemiyle; a) her bir vergi türüne binanen 50.000- Euro’dan 

fazla vergi kaçırmışsa, ve b) vergiye tabi brüt gelirinin %10’undan fazla bir miktarı 

vergilendirilebilir gelirinden hariç tutarak kaçırmışsa veya en azından 2.000.000- Euro’dan 

fazla vergi kaçırmışsa, 1 yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Ortam dinlemesi, 

tutuklama, gözaltı, ev hapsi ve seyahat yasağı gibi uygulamalar bu suç için kullanılamaz. 

Kaçırılan vergi miktarı belirlenen cezaî sınırların altında ise idârî bir suç doğar ve dolayısıyla 

suçlu para cezasına çarptırılır. Bu suça teşebbüsün cezalandırılması mümkün değildir671. 

74/2000 Sayılı Kararname’nin “Vergi beyannamesi düzenlememe” başlıklı 5. 

maddesine göre; Her kim kanûni yıllık vergi beyannamelerinden birisini gelir vergilerinden 

veya KDV’den kurtulmak amacıyla düzenlemezse bu madde altında suçu işlemiş olur. Ancak, 

yıllık vergi beyannamesi son teslim tarihini müteakiben 90 gün içerisinde sunulursa, 

imzalanırsa veya tanımlanmış modele uygun matbu bir formla bildirilirse suç doğmuş olmaz. 

Vergi beyannamesi düzenlemeyerek her bir vergi türüne binanen 30.000- Euro’dan fazla vergi 

kaçıran bir fâil, 1 yıldan az ve 3 yıldan fazla olmamak kaydıyla hapis cezasına muhatap olur. 

Ortam dinlemesi, tutuklama, gözaltı, ev hapsi ve seyahat yasağı gibi uygulamalar bu suç 

babında kullanılamaz. Kaçırılan vergi miktarı belirlenen cezaî sınırın altında ise idârî bir suç 

doğar ve dolayısıyla suçlu para cezasına muhatap olur672.  

74/2000 Sayılı Kararname’nin “Var olmayan işlemlere ilişkin faturalar veya başka 

belgeler düzenlemek” başlıklı 8. maddesine göre; her kim, üçüncü bir şahsın gelir 

                                                           
670 www.invitalia.it/site/eng/home/business.../documento239.html (14.04.2012) 
671http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Reati+tributari/#dichiarazioneuno (15.04.2012) 
672 www.invitalia.it/site/eng/home/business.../documento239.html (15.04.2012) 

http://www.invitalia.it/site/eng/home/business.../documento239.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Reati+tributari/#dichiarazioneuno
http://www.invitalia.it/site/eng/home/business.../documento239.html
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vergilerinden veya KDV’den kurtulmasına yardımcı olmak amacıyla var olmayan işlemlere 

ilişkin olarak fatura veya başka bir belge düzenler veya tedarik ederse bu madde altında suç 

işlemiş olur. Kasıtlı suç, sahte belgenin üçüncü kişinin eline geçip geçmediğine bakılmaksızın 

hemen oluşur. İlk sahte belgenin basılmasıyla veya ihracıyla suç işlenmiş olur. Aynı vergi 

dönemi içerisinde birden çok fatura veya belge var olmayan işlemlere ilişkin olarak 

düzenlenmiş veya tedarik edilmişse, ortada tek bir suç var kabul edilir. Fâil, 18 aydan az ve 6 

yıldan fazla olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılır. En ciddi suçlarda, ortam dinlemesi, 

tutuklama, gözaltı, ev hapsi ve seyahat yasağı gibi uygulamalardan da faydalanılabilir. 

Zamanaşımı süresi, son sahte belgenin basım veya ihraç tarihinden itibaren işlemeye başlar673.  

            74/2000 sayılı Kararname’nin “Muhasebe kayıtlarının gizlenmesi veya imha edilmesi” 

başlıklı 10.maddesine göre; ciddi bir suç olarak kanun tarafından tanımlanmadıkça, her kim 

kendisinin veya üçüncü bir şahsın gelir vergilerinden veya KDV’den kaçmasına yardımcı 

olmak amacıyla muhasebe kayıtlarını veya korunması zorunlu olan belgeleri kısmen yada 

tamamen gizleyerek veya yok ederek gelirin veya cironun yeniden yapılandırılmasına imkân 

vermezse bu maddeye göre suç işlemiş olur. Fâil, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına 

çarptırılır. Ortam dinlemesi hariç, tutuklama, duruşma öncesi gözaltı, ev hapsi ve seyahat 

yasağı gibi uygulamalardan faydalanılabilir674. 

             74/2000 Sayılı Kararname’nin “Yasal olmayan Tazminat(İade)” başlıklı (10-quarter) 

maddesine göre; her kim, ödemediği veya aslen var olmayan tazminat(iade) taleplerini 

kullanarak vadesi gelmiş ödemelerini yapmaz ve bir vergi yılı içinde usûle aykırı 

tazminat(iade) taleplerinin miktarı 50.000- Euro’yu geçerse bu maddeye göre suç işlemiş olur. 

Fâil, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Bu kararnamenin 2. maddeden 10. 

maddeye kadar (ki bu madde de dâhildir) belirtilen suçlarda İtalyan Ceza Kanunu’nun 163. 

maddesinde düzenlenen şartlı tahliye müessesi kaçırılan vergi miktarı iş hacminin %30’undan 

ve 3.000.000- Euro’dan fazla olması koşullarının aynı anda gerçekleştiği durumlarda 

uygulanmaz.    

             74/2000 Sayılı Kararname’nin “Kısmi ödemeler” başlıklı 11. maddesine göre; Her 

kim, gelir vergisi, KDV, faiz veya toplamda 50.000- Euro’yu aşan bu tür vergilere ilişkin idârî 

cezaları ödemekten kaçmak amacıyla gerek kendisinin gerekse başkalarının mallarında 

dolandırıcılık yaparak cebri takip usûllerini kısmen veya tamamen etkisizleştirirse bu madde 

altında suç işlemiş olur. Bu suç bir tehlike suçudur, dolayısıyla hileli veya sahte yöntemlerle 

mecburi tahsilatın işlemez hale getirilebileceği olasılığı suçu doğurmaya yeterlidir. Fâil, 6 

aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Ancak, söz konusu vergiler, cezalar ve faizler 

                                                           
673 http://revcurentjur.ro/arhiva/attachments_200904/recjurid094_9F.pdf (16.04.2012) 
674 http://revcurentjur.ro/arhiva/attachments_200904/recjurid094_9F.pdf  (16.04.2012) 

http://revcurentjur.ro/arhiva/attachments_200904/recjurid094_9F.pdf
http://revcurentjur.ro/arhiva/attachments_200904/recjurid094_9F.pdf
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200.000-Euro’dan fazlaysa ceza süresi artar- ki bu durumda 1 yıldan 6 yıla kadar hapis 

mümkündür675. Kendisi veya başkaları için kısmi bir ödeme veya ilgili bir menfaat elde etmek 

için vergi işlemlerini gösteren belgelerde toplamda 50.000- Euro’dan daha fazla gerçek veya 

hayali masraf kalemleri bildiren ve bildirilen bu kalemlerden daha az miktarda aktif kalemler 

beyan eden kimse bu maddeye göre suç işlemiş olur. Bu suç bir tehlike suçudur, dolayısıyla 

hileli veya sahte yöntemlerle mecburi tahsilatın işlemez hale getirilebileceği olasılığı bile suçu 

doğurur. Fâil, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilir676. Aynı şekilde vergi 

işlemlerini gösteren belgelerde toplamda 200.000- Euro’dan daha fazla gerçek veya hayali 

masraf kalemleri bildiren ve beyan eden kimse bu maddeye göre suç işlemiş olur. Bu suç bir 

tehlike suçudur, dolayısıyla hileli veya sahte yöntemlerle mecburi tahsilatın işlemez hale 

getirilebileceği olasılığı suçu doğurmaya yeterlidir. Fâil, 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına 

muhatap olur.  74/2000 Sayılı Kararname’nin “Talî cezalar” başlıklı 12. maddesine göre; 

İlgili brüt gelirinin %30’undan ve 30.000-Euro’dan fazla vergi kaçıran bir fâil hakkındaki 

mahkûmiyet kararı tecil edilemez.  

İtalyan Ceza Kanunu’nun 157. maddesine göre suçun işlenmesinden itibaren 10 

yıllık zamanaşımı süresi işler. Ancak, zamanaşımını kesen eylemler söz konusu olduğunda 

zamanaşımı süresi 15 yıla kadar uzatılabilir. 74/2000 Sayılı Kararname’nin gerek 2. gerekse 

3.  maddesinde belirtilen vergi kaçırma suçlarına teşebbüs edilmişse aynı kararnamenin 6. 

maddesi uyarınca bu teşebbüsler cezalandırılabilirler. 74/2000 Sayılı Kararname’nin 

“Zamanaşımı süresinin durması” başlıklı 17. maddesine göre; yukarıda belirtilen cezaî 

suçların kovuşturulmasında öngörülen zamanaşımı süresi uzatılabilir. Eğer bir vergi denetim 

raporu veya suça sebebiyet verebilecek vergi ihlâllerinin değerlendirildiği bir bildirim varsa, 

öngörülen normal zamanaşımı süresi üçte biri oranında uzar677. 

2.2.5.2. İtalyan Kamu Gelirleri İdaresi (Agenzia delle Entrate- AdE) Tarafından 

Yapılan Soruşturmalar  

 

Hem “Kamu Gelirleri İdaresi” hem de “Mali Muhafaza Örgütü”678 ulusal 

düzenlemelerden kaynaklanan güçlerini (vergi mükellefinin işini yürütürken kullandığı 

yerlere giriş hakkı gibi) vergi idaresine dair faaliyetlerini yürütürken kullanırlar679. 

                                                           
675 http://revcurentjur.ro/arhiva/attachments_200904/recjurid094_9F.pdf (16.04.2012) 
676 www.invitalia.it/site/eng/home/business.../documento239.html  (17.04.2012) 
677 www.invitalia.it/site/eng/home/business.../documento239.html (17.04.2012) 
678 İtalyan ordusunun özel bir birliği olan “Mali Muhafaza Teşkilatı” Ekonomi ve Maliye Bakanına bağlı polis gücü olarak 

hareket eder. Ekonomi, finans, yargı ve kamu güvenliği hususlarında yetkilendirilen bu teşkilat; vergi kaçakçılığı,  

mali suçlar, kaçakçılık, kara para aklama, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç, gümrük ve sınır kontrolleri, telif 

hakkı ihlâlleri, anti-mafya operasyonları, kredi kartı Sahtekârlığı, siber suçlar, kalpazanlık, terör finansmanı, kamu düzeninin 

sağlanması, güvenlik ve İtalyan sınırlarının siyasi ve askeri savunması hususlarına bakar. http://www.eatlp.org/pdf/Italy-

Sacchetto%20et%20al.pdf (18.04.2012) 

http://revcurentjur.ro/arhiva/attachments_200904/recjurid094_9F.pdf
http://www.invitalia.it/site/eng/home/business.../documento239.html
http://www.invitalia.it/site/eng/home/business.../documento239.html
http://www.eatlp.org/pdf/Italy-Sacchetto%20et%20al.pdf
http://www.eatlp.org/pdf/Italy-Sacchetto%20et%20al.pdf
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Vergi sistemi İtalyan Kamu Gelirleri İdaresi (“Agenzia delle Entrate”- AdE) 

tarafından yönetilir680. Gelir İdaresi Maliye Bakanlığı bünyesinde yer almaktadır681. İtalyan 

Maliye Bakanlığı’nın vergi denetim örgütlenmesinde önemli bir farklılık, gelir idaresi dışında 

ve doğrudan bakana bağlı Mali Muhafaza Örgütü’nün olmasıdır. Bu birimin denetim görevi; 

vergi mükelleflerinden inceleme ile ilgili tutanakları alıp, incelemenin tamamlanması 

amacıyla ilgili yerel denetim bürolarına göndermektir. Maliye Bakanlığı’nın merkez 

teşkilatının dışında bağımsız örgütlenmiş merkezi bürolar da denetim faaliyetinde 

bulunmaktadırlar. Bu bürolardan birisi “Vergi Müfettişleri Merkez Servisi (SECIT)” adını 

taşımaktadır. Vergi Müfettişleri Merkez Servisi (SECIT), gelir idaresinin tamamlayıcı bir 

unsuru olsa da, Gelirler Departmanından ayrı kurulmuş olup, doğrudan doğruya Maliye 

Bakanına bağlıdır. Görevi, gelir idaresi bünyesindeki bürolar ve Guardia di Finanza tarafından 

gerçekleştirilen denetimleri takip etmek ve önemli durumlarda mükellefler nezdinde bizzat 

vergi denetimi yürütmektir. Merkezi nitelikteki vergi incelemelerinin yukarıda belirtilen ve 

doğrudan bakana bağlı olan Vergi Müfettişleri Merkez Servisi (SECIT) tarafından 

yürütülmesine karşılık, bölgesel veya yerel ölçekli denetimler Gelir İdaresi bünyesindeki 

denetim birimleri tarafından gerçekleştirilmektedir682.  

          2.3.  DEĞERLENDİRME 

 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere, sahte belge düzenleme ve kullanma 

fiilleri ile işlenen vergi suçlarının nedenleri ve yöntemleri, ülkeden ülkeye hatta aynı ülke 

içerisinde bölgeden bölgeye farklılaşabilmektedir. Bu farklılıklara bağlı olarak ilgili idârî 

kurumlar şekillendirilmekte, alınacak tedbirler ve denetim şekilleri ile uygulanacak cezaların 

yoğunluğu biçimlendirilmektedir. Vergi suçlarının cezalandırılma şekillerinde ortaya çıkan bu 

farklılıklara rağmen, suçların işleniş şekilleri ve özellikleri açısından benzerlikler taşıdığı 

anlaşılmaktadır. İncelenen ülkeler açısından ilk ifade edilmesi gereken husus; sahte belge 

düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen suçlarda dahil vergi suçlarına yönelik hem idârî 

nitelikteki para cezalarının hem de adlî nitelikteki hürriyeti bağlayıcı cezaların öngörülmüş 

olmasıdır. Çalışma konumuz açısından bu bölümde incelenen ülkelerdeki mevzuat ve 

uygulamalar ve ülkemiz açısından karşılaştırılabilecek önemli hususlar aşağıdaki alt 

bölümlerde yer almaktadır. 

                                                                                                                                                                                     
679http://www.welcomeoffice.fvg.it/common/are-you-a-non-eueea-citizen/researcher/italian-taxation-system.aspx 

(17.04.2012) 
680http://www.welcomeoffice.fvg.it/common/are-you-a-non-eueea-citizen/researcher/italian-taxation-system.aspx 

(17.04.2012) 
681Mehmet ARSLAN, Mine BİNİŞ, “İtalya Vergi Sistemi İle Türk Vergi Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi”, Vergi 

Sorunları Dergisi, Sayı 273,Temmuz 2011,  s.274. 
682 Can DOĞAN, Tuncay KAPUSUZOĞLU, “Çeşitli Ülkelerde Vergi Denetiminin Organizasyonu ve  Çıkarılabilecek Bazı 

Dersler”, Vergi Dünyası, Sayı 283, Mart 2005, (https://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=3572 14.07.2011) 

http://www.welcomeoffice.fvg.it/common/are-you-a-non-eueea-citizen/researcher/italian-taxation-system.aspx
http://www.welcomeoffice.fvg.it/common/are-you-a-non-eueea-citizen/researcher/italian-taxation-system.aspx
https://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=3572
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              2.3.1. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Açısından 

Birleşik Krallık’ta sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi suçları 

da dahil ağır vergi suçlarında 2 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanabilmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise kişilere 250.000 Dolara kadar(şirket ise 500.000 Dolara 

kadar)  para cezası veya 5 yıldan uzun olmamak kaydıyla hapis cezasına veyahutta her ikisine 

birden muhatap olabilir. Almanya Federal Cumhuriyeti’nde 10 yıla kadar hapis cezasına veya 

para cezasına hükmedilir. Fransa’da para cezası ve 5 yıl hapis olmak üzere cezalandırılır. 

İtalya’da Suçu işleyen kişi onsekiz aydan başlamak üzere maksimum 6 yıla kadar hapis 

cezasına mahkûm edilebilir.  

Ülkemizde ise VUK’un 359. maddesinin (b) bendine göre sahte belge düzenleyen ve 

kullananlar için, hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi en az 3 yıl ve en fazla 5 yıl olarak 

belirlenmiştir. Yukarıda açıklanan ülkelere mukayese edildiğinde hürriyeti bağlayıcı ceza 

sürelerinin yeterli olduğu düşünülmektedir683. 

            2.3.2. İdârî Para Cezaları Açısından 

Birleşik Krallık’ta Para cezalarının hesaplanmasında, para cezaları ödenmesi gereken 

ek verginin birer yüzdesi olarak hesaplar. Para cezaları kayba uğratılan vergi tutarı, işlenen 

fiiller açısından kesilecek para cezası oranı % 0-30 arasında iken kasta dayalı işlenen fiillerde 

% 20-100 arasındadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Vergi mükellefinin gelir vergisi 

beyannamesinde bildirdiği vergi miktarı, IRS tarafından yapılan inceleme neticesinde 

bildirilmesi gerekenden az/eksik bulunur ve bu azlığın/eksikliğin nedeni vergi mükellefinin  

kayba uğratılan verginin %20’si ile %40’ı oranında para cezasına karar verilebilir. Almanya 

Federal Cumhuriyeti’nde kasıt veya ağır kusur yok ise mükellef cezaya muhatap olmaz var ise 

azami 50.000-Euro para cezasına muhatap olabilir. Eğer fâil veya onun temsilcisi cezaî veya 

idârî para cezası kovuşturmasının AO’ya dayandırılarak başlatıldığını öğrenmeden önce gelir 

otoritesi tarafından tutulan yanlış veya eksik ayrıntıları düzeltir yada tamamlarsa veya 

önceden bildirmediği ayrıntıları bildirirse, para cezasından muaf olur. Fransa’da ise,  kayba 

uğratılan vergi tutarının % 80’ine kadar idârî para cezası verilebilir. 

Ülkemiz açısından vergi suçunun ihmâlle işlenmesi halinde uygulanacak ceza kayba 

uğratılan verginin % 100’ü, VUK’un 359. maddesinde belirtilen kaçakçılık suçları ile 

işlenmesi halinde % 300’üdür. Ayrıca usûlsüzlük cezasının kesilmesi ve gecikme faizinin 

                                                           
683 Ülkemizde uygulanan hürriyeti bağlayıcı cezalar orantılık ilkesi açısından dördüncü bölümde “ Sahte belge düzenleyen ve 

kullananlar için cezalar” başlığı altında incelenmiştir. 
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hesaplanması da söz konusudur 684. İdârî para cezaları açısından ülkemizde uygulanan vergi 

ziyaı cezası oransal olarak çok yüksek olduğundan ve sadece iki oran ( % 100 veya % 300) 

olduğundan çok katı uygulandığı için tartışılması gerekmektedir. İhmalle işlenen bir fiil ile 

vergi kaybının meydana gelmesi durumunda hem gecikme faiziyle beraber verginin, hem de 

% 100 vergi ziyaı cezası ve usûlsüzlük cezasının uygulanması, aynı şekilde kasıtla işlenen 

fiiller açısından da hem gecikme faiziyle beraber verginin hem de % 300 vergi ziyaı cezası ve 

usûlsüzlük cezasının uygulanması oldukça ağır bir uygulamadır. Bunun yerine yukarıda 

açıklandığı gibi daha geçişli, mükelleflerin ihmâl ve kasıt durumlarını dikkate alan oranların 

uygulanması için gerekli yasal değişikliklerin yapılması gerekir.  

             2.3.3. Defter ve Belgelerin İncelemeye Yetkililere İbraz Edilmemesi Açısından 

Birleşik Krallık’ta vergi idaresi ile vergi mükellefleri arasındaki karşılıklı güven ve 

iletişimin güçlü olduğunu ve yasal düzenlemeler ile vergi uygulamalarını bu durumun 

şekillendirdiğini söylemek mümkündür.  Birleşik Krallık’ta bu bilgileri tamamlayan gerekli 

ve ilgili belgeleri (muhasebe defter ve kayıtları, vergi hesaplamaları, hisse senedi kayıt ve 

işlemlerini gösterir dokümantasyon, tapu senedi, sözleşmeler, satış makbuzları, senetler ve 

faturalar gibi) ibraz etmelerini yada incelemeye hazır bulundurmalarını talep edilmesi ve 

mükellef tarafından bu talebin yerine getirilmemesi halinde, süreye uymayan muhataba, ya 

komisyondan ön onay alan müfettişin kendisi veya komisyon veyahutta bir komisyon üyesi 

tarafından yasal süresi içerisinde yazılı bir ihtarname gönderilerek talep resmen yenilenir. 

İhtarname ile muhataba en az 30 günlük uygun bir süre tanımak zorunda olup, talebe ve 

gerekliliğe göre süre uzatımı mümkündür. İhtarnamenin gereğini yerine getirmeyen muhatap 

hakkında para cezası uygulanır. İhtarnamede tanınan süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen 

yada teftişe hazır bulundurmayan muhatabın aleyhine yetkili bölge mahkemesi hâkiminden 

“Belge Teslimi Emri” talebinde bulunulabilir. Hakimin uygun görmesi halinde, muhatap, 

emri tebliğ alışını takip eden 10 iş günü içerisinde yada emirde belirtilen başka bir süre (ki bu 

süre 10 iş gününden az yada çok olabilir) içerisinde emre konu belgeleri teslim etmek 

zorundadır. Eğer muhatap resmi olmayan taleple yada ihtarnameyle yada mahkeme emriyle 

istenen bir belgeyi, kasten tahrif etmişse, gizlemişse, imha etmişse veya başka bir şekilde 

bertaraf etmişse yada belgenin tahrifatına, gizlenmesine, imhasına veya başka bir şekilde 

bertarafına sebep olmuşsa veya izin vermişse, 2 yılı geçmemek üzere hapis cezasına veya para 

cezasına veya her ikisine birden muhatap olunabilir.  

                                                           
684 Ülkemizde uygulanan idâri para cezaları orantılık ilkesi açısından dördüncü bölümde “ Sahte belge düzenleyen ve 

kullananlar için cezalar” başlığı altında incelenmiştir. 
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 Ülkemizde ise vergi idaresine defter ve belge ibraz etmeme fiili doğrudan kaçakçılık 

suçunu oluşturan fiiller arasında sayılmıştır. Çalışmanın 1. Bölümümde “Vergi Kaçakçılığı 

Suçuna Anayasa Mahkemesi’nin Yaklaşımı” başlığı altında incelenen Kararda685, mükellefin 

susma hakkı ile vergi idaresinin defter ve belgelerin ibrazını talep etme yetkisi arasındaki 

denge vergi idaresi lehine yorumlanmıştır. Burada vergi idaresi ile mükellef arasında 

dengenin kurulabilmesi açısından, yapılacak yasal değişiklikler ile yukarıdakine benzer bir 

uygulamanın ülkemiz koşullarında gerçekleştirebilmesi mümkündür. 

2.3.4. Uzlaşma Kurumunun Terkedilip “Fiili Sözleşme” Kurumunun 

Uygulanması Açısından 

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde uzlaşma kurumu 1963 yılında uygulamadan 

kaldırılmış olup, bugün yürürlükte bulunan vergi mevzuatında uzlaşma ile ilgili hiçbir hüküm 

bulunmamaktadır. Bunun yerini “Fiili Sözleşme” olarak adlandırılan bir uygulama almıştır. 

Anlaşma hükümleri her iki taraf için de geçerli ve  bağlayıcı olmaktadır. Vergi ve ceza 

konusunda denetim elemanları her mükellefin inceleme ve seyri konusunda bilgi edinme 

hakları çerçevesinde denetim sonunda mükellefle bir görüşme yapmakta ve bu ilk görüşmede, 

bulunan matrah farkı üzerinde bir mutabakat sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son bir kapanış 

görüşmesi yapılmaktadır. Bu şekilde “Fiili Sözleşme” kurumu ile, vergi uyuşmazlıklarını 

Anayasa’ya aykırılık söz konusu olmadan başlangıç aşamasında ortadan kaldırılabilmek 

mümkün olmaktadır. Benzer bir uygulama da Birleşik Krallık için söz konusudur. Para 

cezalarına mükellefin 30 günlük süre içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Yapılan 

itirazların büyük çoğunluğu taraflar arasında yapılan bir anlaşmayla çözümlenmektedir. 

HMRC varılan anlaşmayı yazılı olarak onaylar ve eğer muhatap 30 gün içerisinde anlaşmaya 

itiraz etmezse onunla bağlı hale gelir. Bu durumda, muhatap anlaşmada belirtilen vergi 

miktarı veya cezayı ödemekle yükümlü hale gelir. Yapılan itirazın ret edilmesi üzerine, 

muhatap, HMRC’ye başvurarak yeniden inceleme talep edebileceği gibi komisyona bağlı 

kurula başvurabilir.  

Ülkemizde ise mükellefin idareye başvuru yapması her zaman mümkündür, ancak “idare 

ile mükellef arasında bir anlaşma yapılması” gibi yöntem mevcut değildir. İdare ile mükellef 

arasında anlaşma yapılması kurumu, ülkemizdeki uzlaşma kurumundan oldukça farklı ve 

uzlaşma kurumuna göre mükellef ile idare arasındaki ilişkilerde devletin vergisel menfaatleri 

ile mükellefin menfaatlerini dengelemeyi amaçlayan bir kurumdur686.   

                                                           
685 Anayasa Mahkemesi'nin 18/05/2007 Tarih E: 2004/31, K:2007/11Sayılı Kararı 31.1.2007 Tarih ve 2007/11 Sayılı 

Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. www.resmigazete.gov.tr, 23.12.2013 
686 Uzlaşma konusu çalışmanın dördüncü bölümünde “Cezayı sona Erdiren ve Azaltan Haller” başlığı altında incelenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/
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2.3.5. Vergi İdarelerinin Suçları Tespit Ederken Kullandıkları Yetkiler Açısından 

 

Birleşik Krallık’ta HMRC sahte belge düzenleme ve kullanma eylemleri ile ilgili 

suçların soruşturulmasında cezaî soruşturma yoluna başvurur. Bunlar hayali ihracat 

dolayısıyla KDV iadesi dolandırıcılığı, sahte kayıt dolayısıyla KDV iadesi dolandırıcılığı ve 

organize vergi kredisi (indirimi) dolandırıcılığı gibi mali suçlardır. Cezaî soruşturmalarda 

Polis ve Suç Delilleri Kanunu 1984 (“the Police and Criminal Evidence Act- PACE)’in 

verdiği ihtara dayalı sorgulama yapmak, tutuklama yapmak, kefalet olmadan gözaltında 

tutmak, pasaporta el koymak, parmak izi almak, vesikalık fotoğraf çekmek, mahkemeye 

çıkarmak, şafak baskını yapmak, izlemek, polislerle birlikte tutuklama yapmak, evleri, 

işyerlerini ve bireyleri aramak, el koyma emri almak ve hapis cezaları talep etmek yetkileri 

kullanılır.  Amerika Birleşik Devletleri’nde IRS Cezaî Soruşturma Bürosu (“IRS Criminal 

Investigation Division”- IRS-CI’) bilgisayar delillerini toplamak ve özel donanımlar 

kullanarak şifreyle korunmuş veya başka elektronik yöntemlerle gizlenmiş finansal veriler 

üzerinde çalışmaktadır. IRS-CI’nin soruşturma analistleri ve destek elemanları, vergi 

ödemekten kaçınmaya çalışan mükellefin, bunu kasıtlı yapıp yapmadığı genellikle onun 

finansal geçmişinin analizi veya soruşturulması görevlerini yerine getirmektedir. Çoğu kez 

belge üzerine yoğunlaşan finansal soruşturmalarda özellikle banka hesap bilgileri, 

gayrimenkul dosyaları, motorlu araç kayıtları gibi para akışını gösteren kayıtlar incelenir. 

Paranın nereden geldiğine, kim tarafından ve ne zaman elde edildiğine, nerede saklandığına 

veya tevdi edildiğine dair cevaplar arasındaki bağlantı  suç faaliyetinin kanıtlanmasına imkân 

verir. Mali soruşturma bu tür suçlarda mahkûmiyet kararı verilmesinde çoğu kez kilit rol 

üstlenir.  Olay yeri analizi, fiziksel kanıt bulma/toplama, parmak izi ile kimlik tespiti yapma 

veya görgü tanıklarının beyanlarını elde etme gibi geleneksel soruşturma metotları maalesef 

karmaşık finansal suçlarda yasadışı eylemi ispat etmekte yetersiz kalmaktadır.  IRS-CI, belli 

bazı ihlâl/suç alanlarına odaklanmanın yerinde olacağı yaklaşımı ile cezaî soruşturma stratejik 

planı çerçevesinde vergi kaçakçılığı, beyanname doldurmama, sahte vergi iadesi talep etme, 

istihdam vergisi dolandırıcılığı, vergi beyannamesi hazırlayanların hile ve dolandırıcılıkları, 

özel tüketim vergisi sahtekârlığı ve Amerikan vergi sisteminin esasını teşkil eden vergi 

beyannamesinde bulunma yükümlülüğüne karşı gelme gibi suçları etkin bir biçimde 

araştırmaktadır. Almanya Federal Cumhuriyeti’nde ise kişinin fiziksel bütünlüğüne ve 

özgürlüğüne, yazışma, posta ve haberleşme gizliliğine ve konut dokunulmazlığına dair temel 

hakların yasal çerçeve içerisinde sınırlandırılması mümkündür. Ayrıca Gelir otoritesi, savcılık 

makamınca yürütülen soruşturmalarda polis otoritelerine tanıdığı haklara ve yükümlülüklere 

sahiptir. Ülkemizde ise sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri de dahil vergi suçlarının 
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araştırılmasında inceleme elemanlarının kullandığı idârî usûller çalışmanın dördüncü 

bölümünde incelenmiştir. 

2.3.6. Vergi Suçlarında Geçerli Olan Zamanaşımı Süreleri Açısından 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde herhangi bir davranışıyla kasten teşebbüste bulunarak 

vergi adı altında üzerine düşen bir mali yükümlülüğün tarhından kaçma veya kaçınma yada 

bunu ödemekten kaçma veya kaçınma suçuna dair zamanaşımı süresi 6 yıldır.  Bu 6 yıllık 

zamanaşımı süresi, prensipte sanığın vergi kaçırmaya veya vergiden kaçınmaya teşebbüs 

amaçlı somut davranışlarının en sonuncusundan itibaren işlemeye başlar. Almanya Federal 

Cumhuriyeti’nde kasıtlı işlene fiiller dışındaki fiiller dışında zamanaşımı 5 yıl iken, sahte 

belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi suçları dâhil ciddi vergi kaçakçılığının 

söz konusu olduğu hâllerde, zamanaşımı 10 yıldır. Fransa’da Haziran 2008’den sonra ortaya 

çıkan suçlar için 6 yıllık, Haziran 2008’den önce ortaya çıkan suçlar için 10 yıllık bir istirdat 

süresi işler. İtalya’da İtalyan Ceza Kanunu’nun 157. maddesine göre suçun işlenmesinden 

itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi işler. Ancak, zamanaşımını kesen eylemler söz konusu 

olduğunda zamanaşımı süresi 15 yıla kadar uzatılabilir. Eğer bir vergi denetim raporu veya 

suça sebebiyet verebilecek vergi ihlâllerinin değerlendirildiği bir bildirim varsa, öngörülen 

normal zamanaşımı süresi üçte biri oranında uzar.  

Ülkemizde ise vergi kaçakçılığı suçu yönünden, TCK’nın 66/e. maddesine göre beş 

yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda dava 

zamanaşımı süresi fiilin işlendiği tarihten itibaren TCK’nın 72/1. maddesine göre 

hesaplanacak olup sekiz yıldır687. Zamanaşımının kesilmesi durumunda zamanaşımı süresi en 

fazla yarısına kadar uzayacağı için zamanaşımı süresi en fazla on iki yıla çıkmaktadır. 

TCK’daki dava zamanaşımı süresinin VUK’ta düzenlenen 5 yıllık tarh zamanaşımı 

süresinden daha uzun olması, suçluluğun kanıtlanmasında ve savunma hakkının 

kullanılmasında bir uyumsuzluğa neden olmaktadır. Bu yönden VUK’un 114. maddesinde 

düzenlenen 5 yıllık tarh zamanaşımı süresinin vergi suçu ve vergi suçuna iştirak suçu ile ilgili, 

TCK’nın 66. maddesinde düzenlenen dava zamanaşımı süresiyle uyumlu hale getirecek 

düzenlemelere ilişkin öneriler çalışmanın dördüncü bölümünde yer almaktadır. 

2.3.7. Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ve Para Cezası Dışında Uygulanan Güvenlik 

Tedbirleri Açısından 

           Amerika Birleşik Devletleri’nde Suçlu bulunan kişi, hapis cezasına ilave olarak ağır 

para cezası, şartlı tahliye, kamu yararına hizmet etme, bazı sivil hakları/ayrıcalıkları kaybetme 

                                                           
687Zamanaşımı konusu çalışmanın dördüncü bölümünde “Cezayı sona Erdiren ve Azaltan Haller” başlığı altında 

incelenmiştir. 
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gibi ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir. Almanya Federal Cumhuriyeti’nde kişi devlet 

memuriyetinden ve kamusal seçimlerdeki haklarından yasaklanabilir, suç sayılan eylemde 

kullanılan nakil araçları müsadere edilebilir. Fransa’da ise suçlu bulunan gerçek kişiler 

vatandaşlık, sivil (hukuk) ve aile haklarını kaybetmek, kamu görevi üstlenememek yada 

sosyal veya mesleki faaliyette bulunamamak, kamu ihalelerinden yasaklamak, suçun 

işlenmesinde kullanılan veya kullanılacak olan şeye veya suçun ürünü olan şeye el koymak, 

belirtilen suçların herhangi biri, bir yabancı tarafından işlenirse Fransa’dan ya sürekli olarak 

yada azami 10 yıllık bir süre için uzaklaştırılma cezaları ile karşı karşıya kalabilir. Ayrıca 

faturalandırma kurallarının ihlâlinden kaynaklanan bütün suçlarda, nihai karar yerine 

getirilene kadar fâilin şirketine yediemin atanabilir. Bu yediemindik haksız fiili işleyen kişinin 

tüm mülkünü kapsayacak şekilde genişletilebilir. Hâkim tarafından veya savcılığın talebi 

üzerine başlatılan herhangi bir davaya bakan ceza mahkemesi tarafından haciz kararı 

verilebilir. İtalya’da ortam dinlemesi, tutuklama, gözaltı, ev hapsi ve seyahat yasağı gibi 

yaptırımların uygulanması mümkündür. 

Ülkemizde sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile vergi kaçakçılığı suçu 

işleyenler hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza ve idârî para cezalarına ilave olarak; yatırımlarda 

devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde Yatırım Teşvik Belgesi, Vergi, Resim ve 

Harç İstisna Belgesi alamazlar ve bu kararlara göre uygulanan devlet yardımlarından 

yararlanamazlar688. Banka ve sigorta şirketi kuramazlar ve kurulanlarda ortak, yönetim ve 

denetim kurulu üyesi olamaz689. Factoring şirketi, leasing şirketi, döviz bürosu ve borsada 

aracı kurum kuramazlar. Kurulu olanlara ortak olamaz, yönetim ve denetim kurulu üyesi 

olarak görev alamaz. Ülkemiz açısından diğer ülkelerde şirketlere yediemin atanması, 

mahkeme kararının basında ilan edilmesi gibi güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını 

sağlayacak yasal düzenlemelere ilişkin öneriler çalışmanın dördüncü bölümünde yer 

almaktadır. 

   2.3.8. Suçların İçtimaı Açısından 

 

İtalya’da Aynı vergi dönemi içerisinde birden çok fatura veya belge var 

olmayan işlemlere ilişkin olarak düzenlenmiş veya tedarik edilmişse, ortada tek bir suç var 

kabul edilir. Suç sayılan fiillerin bir yıldan uzun sürmesi durumunda suç isnadında bulunulan 

sanığın suçu aynı suç işleme kararı kapsamında işleyip işlemediği dikkate alınır.  

                                                           
688 19.06.2012 Tarih ve 28328 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 
6891.11.2005 Tarih ve Mük.25983  Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8. Maddesine 

göre  yaptırım uygulanmaktadır. 
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Ülkemiz açısından “Aynı vergi dönemi içerisinde birden fazla belge düzenlenmiş 

veya tedarik edilmiş ise, tek suç kabul edileceği” hususu Yargıtay içtihatları ile süreklilik 

kazanmış ise de,  bu konuda VUK’ta yasal değişikliğe ilişkin öneriler çalışmanın üçüncü 

bölümünde yer almaktadır.690.  

2.3.9.Suçun Belirlenmesinde Sahte Beyanname ve Belgelerin Birlikte 

Değerlendirilmesi Açısından 

 

İtalya’da beyannameden yola çıkılarak, sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile 

işlenen vergi suçları; başka araçlar kullanarak hileyle/sahtekârlıkla beyan, sahte vergi 

beyannamesi, vergi beyannamesi düzenlememe, muhasebe kayıtlarının gizlenmesi veya imha 

edilmesi başlıkları ile düzenlenmiştir. Suçun varlığından söz edebilmek için iki hileli belgenin 

birlikte düzenlenmiş olması gerekir.  

Ülkemiz açısından; yapılan vergi incelemelerinde genellikle belge olarak faturanın 

sahteliği üzerinde durulmuş, beyannamelerin sahteliği konusu arka planda kalmıştır. Örnek 

vermek gerekir ise;  sahte fatura kullanan bir mükellef, -vergi ziyaı ortaya çıksın veya 

çıkmasın- bu faturaya dayalı olarak aylık KDV, üç aylık geçici vergi ve yıllık kurumlar/gelir 

vergisi beyannamelerini düzenlemektedir. Dikkat edilir ise; bu örnekte mükellef sahte fatura 

temin ederek sahte belge kullanma, beyannamelerini gerçek dışı düzenleyerek sahte belge 

düzenleme fiilleri ile vergi suçu işlemektedir. Vergi kanunları uyarınca tutulan veya 

düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgelerin kısmen veya 

tamamen sahte olarak düzenlemek veya sahte düzenlenmiş belgeleri kullanma fiilleri suç 

olarak kabul edilmiştir691. VUK’un 359. maddesinde yer alan  “defter, kayıt ve belgelerin” 

ibaresinin “defter, kayıt, beyanname ve belgelerin” şeklinde yeniden düzenlenmesi gerektiği 

düşüncesindeyiz. Çünkü aynı durum “muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullananlar”ın bu 

faturaları beyannamelerde dikkate alması durumunda da ortaya çıkmaktadır. Ancak burada 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiili ile, beyannamelerin sahte düzenlenmesi 

fiili birlikte işlendiği için uygulanacak hürriyeti bağlayıcı cezanın tespit edilmesinde sahte 

belge düzenleme fiilinin dikkate alınması gerekir.  

                                                           
690 Çalışmanın  üçüncü  bölümünde “Suçun Özel Görünümleri” başlığı altında “Suçlarda Birleşme” bölümünde konu 

incelenmiştir. 
691 VUK’ta düzenlenen belgeler dışında 193 Sayılı GVK, 5520 Sayılı KVK, 6183 Sayılı AATUHK, Veraset ve İntikal 

Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda düzenlenen vergi beyannameleri ve ekleri, sakatlık belgesi, 

haciz varakası, YMM (Yeminli Mali Müşavir) tasdik raporları, veraset ilamı, değerli kâğıtlar (Damga Vergisi Kanunu), 

yatırım teşvik belgesi, hakediş belgesi ve gümrük makbuzu diğer vergi kanunlarında belge olarak kabul edilmiştir. 

Çalışmanın bu bölümden sonraki bölümünde, sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçları 

incelenmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VERGİ USUL HUKUKUNDA SAHTE BELGE DÜZENLEME                                                 

VE KULLANMA FİİLLERİ İLE İŞLENEN KAÇAKÇILIK SUÇU                                  

 

3.1.TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU 

 

Sahtecilik, kamunun güven duyduğu bir belgenin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi 

veya gerçek bir belgeye ekleme yapılması veyahut tümünün veya bir kısmının 

değiştirilmesidir692. Hukuksal açıdan sahtecilik gerçekle bağdaşmayan, gerçeğe aykırı yazı, 

söz veya eylemin gerçekmiş gibi ileri sürülmesi, gerçeğin herhangi bir biçimde 

değiştirilmesidir. Belgede sahtecilik, kasıtlı olarak gerçeğin değiştirilmesi için yapılan ve 

belirli bir süreci gerektiren davranışların tamamıdır693.  Geniş anlamda sahtecilik, ceza hukuku 

tarafından cezalandırılan bütün yalan şekillerini kapsamakta olup yazı, söz ve eylemde 

sahtecilik olarak üçe ayrılmaktadır694. TCK’da ise “Yazıda Sahtecilik”, “Resmi Belgede 

Sahtecilik” ve “Özel Belgede Sahtecilik Suçu” olarak sınıflandırılmaktadır695.  

VUK’ta düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık 

suçu, TCK’da düzenlenen belgede sahtecilik suçu karşısında özel norm niteliğinde 

düzenlemedir. Bu suçlar ister TCK’da düzenlenen “resmi evrakta sahtecilik” suçlarına yakın 

olarak kabul edilsin, isterse “özel belgede sahtecilik” olarak kabul edilsin, her hâlükârda 

kamunun bu belgelere duyduğu güvenin istismar edilmiş olduğu gerçeğini 

değiştirmemektedir. VUK’un 359. maddesinde özel olarak düzenlenen sahte belge düzenleme 

suçları, TCK’da düzenlenen özel belgede sahtecilik suçlarına yaklaşmakta olduğu ve VUK’ta 

düzenlenen belgeler, TCK’da resmi belge olarak sayılmadığı için resmi belgede sahtecilik 

suçu dışındaki sahte belge ile ilgili suçlar aşağıda sırasıyla incelenmiştir.  

            3.1.1. Sahte Belge İle İlgili Suçların Görünüm Biçimleri 

            3.1.1.1. Sahte Belge Düzenlemek 

 

Sahtecilik, daha en başında belgenin düzenlenmesi aşamasında yapılmakta ve belge 

başlangıç aşamasında gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlenmektedir. Şeklî şartlara uygun ancak 

içeriği itibari ile gerçek dışı bir belge düzenlenmektedir. Bu durumda belge, hukuki olarak 

geçerli fakat içeriği gerçeği yansıtmadığı için sahtecilik ortaya çıkmaktadır. Sahtecilik 

                                                           
692 ÇETİN-MALKOÇ, a.g.e., s.128. 
693 Erdener YURTCAN, Yargıtay Kararları Işığında Sahtecilik Suçları, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul, 2009, s.109. 
694 ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s.3. 
695765 sayılı TCK’da yazı üzerinde sahtecilik “Evrakta sahtecilik”  olarak adlandırılmıştır. 
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belgenin özü (içeriği) ile bağlantılıdır. Belgenin muhteviyatı, özü gerçek ve doğru değildir. Bu 

durumda önceden içerik olarak gerçek bir belge bulunmamaktadır696. 

Suç, gerçek bir belgenin kısmen veya tamamen taklit edilmesi şeklinde işlenebilir. 

Taklit suretiyle sahtecilik, imza ve metin taklidi şeklinde yapılabilmektedir697. Belgenin 

gerçek düzenleyicisi dışında başka bir kişi tarafından yeni baştan düzenlenmesine taklit adı 

verilir. Taklit şeklinde sahtecilik; belgeyi düzenleyen kişinin gerçekte var olmaması veya 

belgenin düzenleyicisi görünen kişinin gerçekte belgeyi düzenleyen kişi olmaması şeklinde 

gerçekleştirildiğinden, belge içeriğinde yer alan işlemin gerçekte yapılmış olması mümkün 

bulunmamaktadır. Taklit şeklinde sahtecilikten söz edebilmek için, sahte olarak yeni baştan 

düzenlenen belgeden önce, ortada gerçek ve doğru bir belgenin bulunması ve yapılan 

sahtecilik sonucunda da yine bu belgenin varlığını koruması gerekir698.  

            3.1.1.2. Gerçek Bir Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde Değiştirmek 

 

TCK’nın 204. ve 207. maddelerinde resmi ve özel “gerçek bir belgeyi başkalarını 

aldatacak şekilde değiştirmek” şeklinde yapılan tanımdan anlaşıldığı gibi, suç öncesinde 

“gerçek bir belgenin” var olması gereklidir. Doğrudan sahte bir belge düzenlenmekte, 

gerçekte var olan ve muhteviyatı itibariyle gerçek ve doğru olan bir belge üzerinde 

değişiklikler yapılarak suç işlenmektedir. Belgedeki değişiklik imzaya, tarihe ve muhteviyata 

yönelik yapılarak, doğru ve güvenilir bilgi edinilmesi engellenmektedir699.  

Gerçek bir belgeyi değiştirme şeklinde sahtecilik, çıkarma veya ekleme yöntemiyle, 

belge üzerinde fiziksel değişiklik yapılması şeklinde ortaya çıkmaktadır700. Belge önceden 

gerçeğe uygun olarak düzenlenmiş olmalı ve bu gerçek belgeye sonradan gerçeği yansıtmayan 

hükümler veya bölümler eklenmek suretiyle kısmen sahte bir belge meydana getirilmiş 

olmalıdır. Belge kesin olarak düzenlendikten sonra, gerçek bir yazıya sahte olarak eklemeler 

yapılması durumunda “kısmi taklit” ortaya çıkmaktadır. Belgenin tarihi ve düzenleme yeri 

gibi talî kısımlarında gerçekleştirilen sahtecilik, bu belgelere hukuki sonuç bağlandığı 

takdirde önem kazanacaktır. Belgenin anlamı hukuken önemli bir şekilde değiştirilmektedir. 

Gerçeğin delili olan belgenin kapsadığı fiil ve hukuki durumda değişiklik yapılmaktadır701. 

Gerçek bir belgeyi değiştirme veya başkalaştırma, belgeyi düzenleyenin belge üzerinde 

tasarruf yetkisinin bulunduğu zaman dilimi içerisinde bizzat belgeyi düzenleyen tarafından 

                                                           
696 YURTCAN, a.g.e., s.109. 
697 ERMAN, Evrakta Sahtekârlık Suçlarının Ana Hatları, Tarihçesi ve Müşterek Unsurları, s.19–22. 
698 ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s.375. 
699 OK, GÜNDEL, a.g.e., s.330. 
7005237 sayılı TCK’nın 207. maddesinde “tahrif/tağyir” kavramları yerine “değiştirmek” kavramı kullanılmıştır. Tahrif etme 

sözlük anlamında bir şeyin aslını bozma, kalem oynatma, değiştirme anlamına gelir. Hukuki anlamda tahrif etmeden, bir 

belgenin aslında yapılan oynamaları ve değişiklikleri anlamak gerekir. 
701 ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s.376-381. 
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veya belgenin düzenlendikten sonra düzenleyicisinden ayrılarak bağımsız bir varlık elde 

etmesinden sonra, belgeyi düzenleyenden başkası tarafından gerçekleştirilmektedir. Örneğin 

noterin re’sen düzenlediği borç senedinin altına sonradan borcun ödendiğine dair şerh 

düşülmesi durumunda, ya asıl belgeyi düzenleyen noter ya da üçüncü kişiler tarafından 

kısmen sahte bir belge düzenlenmiş olmaktadır.  

Belge üzerinde silinti ve kazıntı gibi yöntemlerle yazının bir veya birkaç kelimesi 

silinerek, bir kısmının anlamı değiştiriliyorsa tağyir (gerçek bir belgeyi değiştirme), belgenin 

tamamen veya kısmen imha ve iptali ile bir kısmının veya bütünün anlamı saklanıyor ise, 

gerçek bir belgenin kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması veya bozulması suçu işlenmiş 

olmaktadır702. 

            3.1.2. Sahte Belge Suçlarının Hukuki Konusu 

 

Kanunun delil olma gücü tanıdığı belgeler ile işlenecek sahtecilik suçu;  belgelerin 

inandırıcılık, gerçeklik ve doğrulukları konusunda toplumda kendiliğinden oluşan ortak inanç 

olan kamunun güvenini sarsacaktır703. Hukukta belirli nitelikteki yazı veya belgelere belli bir 

takım hukuki sonuçlar tanınmasında kamunun güvenini sağlamak amaçlanmıştır704. 

Belgede sahtecilik suçu ile korunmak istenen hukuki yararın kural olarak “kamu 

güveni” olduğu kabul edilmesine karşılık, öğretide bu suçla iki ayrı hukuki yararın korunduğu 

savunulmaktadır705. Sahtecilik ile kamu güveninin sarsılmış kabul edilmesi için genel bir 

zararın gerçekleşmiş olması yeterli olmakla birlikte, burada özel zarar kavramı da 

açıklanacaktır. 

             3.1.2.1.Kamu Güveni 

 

5237 Sayılı TCK’da sahte belge suçları daha önce olduğu gibi kamu güvenine karşı 

suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Kamunun güveni; hukuk düzeninin, herhangi bir 

hukuksal olaya delil olma yeteneği tanıdığı şeylerle doğruluk ve gerçekliğine herkesçe 

güvenilmesini öngördüğü şekil ve alametler, belirti, iz, işaret, nişan, simgenin sahtecilikten 

korunmalarını görmek ve bilmek biçiminde oluşmuş genel, sürekli, toplumsal bir hak ve 

yarardır706. Diğer bir anlatımla kamunun güveni; özel veya kamu hukukunun delil olma gücü 

tanıdığı şey, şekil ve alametlere karşı olan genel güvendir.  Toplumun “inanma” ve bireyin 

“aldatılmama” hakkı kamu güvenini oluşturmaktadır. Bu inanma ve güvenme devletin 

                                                           
702 ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s.376, 378, 380. 
703 ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s.208–210. 
704 GÖZÜBÜYÜK, a.g.m., s. 127. 
705Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 07.03.2002 tarih ve E:1054, K:2586 Sayılı Kararı “…TCK’nın 345. maddesinde öngörülen 

zarar ya da zarar doğması ihtimâlinin sahtecilik suçlarında korunan değer ve suçun hukuksal konusu olan kamu güvenini 

sarsmaktan ibaret olduğu…”  
706 ERMAN-ÖZEK, Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar, s.9. 
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müdahalesi ile toplumsal bir kuvvetten meydana gelmektedir707.  Kamu güveni, topluma ait 

hukuksal varlık veya değerlerden biridir. Hukuk düzeni bir olguya delil olma yeteneği tanıdığı 

belgelerin öz ve biçimleri, gerçeklikleri ve doğruluklarına duyulan ortak toplum inancını, 

kamu güveni kavramı içinde korumayı ve bu soyut değerin somutlaştığı belgelerin 

dokunulmaz ve ilişilmez olmasını hedeflemiştir. Ortak ve sosyal hayatın barış ve olağan akışı 

içerisinde karşılıklı ilişkilerde güven zorunlu olup, devlet tarafından bu güveni sağlayabilmek 

için çeşitli önlemlere başvurulmaktadır708. 

Kamu güveni kavramı, esas olarak sahtekârlık içeren fiiller ile zarar görecektir709. 

Çalışmanın bu bölümünde ayrıntılı olarak açıkladığımız belgelere olan kamu güvenin 

sarsılmaya başlaması durumunda bireylerin kendi aralarında ve devletle kurdukları ilişkiler 

sağlıklı bir şekilde yürümeyebilecektir. Yapılan her ekonomik işlem sonucunda, aldığı 

faturanın, diğer belgelerin, çek ve senetlerin gerçek olup olmadığını test etmek zorunda kalan 

birey için kamu güveni yara alacağı gibi, bu ilişkinin diğer tarafında yer alanlar içinde kamu 

güvenin sarsılması anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında çalışmamızın konusunu 

oluşturan VUK’ta düzenlenen sahte belge suçlarının, TCK’da düzenlenen evrakta sahtekârlık 

suçlarında olduğu gibi kamu güvenine karşı işlenmiş suçlar arasında kabul edilmesi 

gerekmektedir. Çünkü vergi kaçakçılığı suçunun maddi konusunu oluşturan defter, kayıt ve 

belgelerin doğru olduğu toplum ve devlet tarafından kabul edilmiştir. Sahte veya muhteviyatı 

itibarı yanıltıcı belge kullanma veya düzenleme durumunda bu belgelere dayalı oluşacak 

kamu hukuku ve özel hukuk sonuçlarına dayanan güvende sarsılmış olacaktır.  

            3.1.2.2. Özel Yarar 

 

Belgede sahtecilik suçunun ihlâl etmiş olduğu hukuki konulardan birincisi kamu 

güvenine, ikincisi ise korunan özel yarara ilişkindir710. Belgenin hukuki konusu bir yandan 

hukuki ilişkilerde bulunması gereken güven, diğer yandan delil olma aracı olan belgelerin 

doğruluğunda ve gerçekliğinde sağlanma garantisi olan belirli yararlardır. Belgede sahtecilik 

suçuyla birden fazla hukuki yarar ihlâl edilmiş olabilir.  

Özel belgede sahtecilik açısından baktığımızda özel belge ile devletin herhangi bir 

ilgisi yoktur ve bu suç bütün suçları ilgilendirdiği kadar devleti ilgilendirmektedir. Bu açıdan 

                                                           
707 Köksal BAYRAKTAR, Kamu Düzeni İtimadı Selameti Aleyhine Suçlar, TCK’nın 50.yılı ve Geleceği,  İÜHF Ceza 

Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü, İstanbul, 1977, s.601. 
708Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 14.02.1983 tarih ve 6–471–46 Sayılı Kararı. (ÇETİN-MALKOÇ, a.g.e., s.230.) 
709Faruk EREM, Nevzat TOROSLU, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara,1999, s.244-245. 
710Mustafa EKİNCİ, Sinan ESEN, Anlatımlı ve Gerekçeli Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Hırsızlık, Yağma, 

Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık, Hileli ve Taksirli İflas, Karşılıksız Yararlanma, Belgelerde Sahtecilik ve 

Bilişim Alanında Suçlar, Ankara, 2005, s.268. 
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bakıldığında, özel belgede sahteciliğin kamu güvenine karşı suçlardan sayılması en fazla bu 

güveni ihlâl etmiş olmasından kaynaklanmaktadır711. 

               3.1.3. Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları 

               3.1.3.1. Kast 

Ceza hukuku açısından kast, yalnızca bir suç tipinin gerçekleşmesine yönelen hareket 

iradesini ifade etmekte olup, bilme ve isteme olmak üzere iki yöne sahip bulunmaktadır. 

Kastın bilme yönü suçun yasal tanımındaki tüm objektif unsurların bilinmesini gerektirirken, 

isteme yönü ise tipikliğin gerçekleşmesine yönelik kat’i bir irade anlamına gelmektedir. 

Kastta işi yapan kişi, kanunların yasaklandığı bir eylemi gerçekleştirmek üzere tercihte 

bulunur, karar verir ve bilinçli olarak bu sonuca ulaşmak için elindeki araçları kullanır. Bu 

açıdan kast, belirli bir hedefe, kanunlar tarafından yasaklanmış bir zarar veya tehlikeye 

yönelir. Başlangıç halinde, gelecekte bu amaca ulaşmaya işaret eder, ancak bu zararı meydana 

getirme kararı ile bu kararın gerçekleşmesi arasında kısa veya uzun belli bir sürenin geçmesi 

gereklidir712. TCK’nın 21. maddesine göre suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, 

suçun kanûni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir713. 

DÖNMEZER-ERMAN’a göre kast, “öngörülen ve suç teşkil eden bir fiili 

gerçekleştirmeye yönelen irade”dir. Bu tanım suç oluşturan fiilin düşünülmesi, öngörülmesi 

ve bundan başka bunu gerçekleştirmeye yönelen bir iradenin bulunması unsurlarını 

kapsamaktadır714. CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT’a göre kast, yasadaki tanıma uyan hareketi 

bilerek ve isteyerek yapmaktır715. KOCA-ÜZÜLMEZ’e göre ise kast hareketin bir parçası 

olup, hareket ise ancak belli bir amaca yönelik olarak icra edilen iradi hareketler olduğundan 

hareketin bir vasfı olan irade aynı zamanda kastı oluşturmaktadır. Bunun dışında ayrıca kasta 

ait bir isteme unsurundan bahsedilmesi gerekli değildir. Bu açıdan kast bir suç tipinin 

gerçekleştirilmesine yönelik hareket iradesidir716. Yargıtay kararlarına göre ise kast “hareket 

ve netice ile fâil arasındaki ruhi bağdır.”717  Fâilin “iradesinin kanunun suç saydığı fiile 

yönelmesi”dir718. 

                                                           
711 Faruk EREM, “Ammenin İtimadı Aleyhine Cürümler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1961, C.18, 

Sayı 1–4, s.103, http://auhf.ankara.edu.tr/auhfd/auhf-dergisi/yil-1961-cilt-18-sayi 1-4. 
712Cengiz APAYDIN,Ceza Hukukunda Kast Kavramı, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), MÜSBE, İstanbul, 2008, s. 51-52. 
713 TCK’nın 21. maddesi: “(1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanunî tanımındaki unsurların bilerek 

ve istenerek gerçekleştirilmesidir.(2) Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine 

rağmen, fiili işlemesi hâlinde olası kast vardır. Bu hâlde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet 

hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; 

diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir.“ (www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html.13.03.2011) 
714 DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., s.233. 
715 Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Özlem ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 5237 Sayılı Yeni TCK ve İlgili 

Mevzuata Göre Yenilenmiş 3.Basım, Beta Yayıncılık, İstanbul 2005, s.390 
716Mahmut KOCA, İlhan ÜZÜLMEZ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, s.168. 
717 Yargıtay Ceza Daireleri Kurulu’nun 27.01.1982 tarih ve 6-360/32 Sayılı Kararı. (Aktaran:APAYDIN, a.g.e., s.54.) 
718 Yargıtay Ceza Daireleri Kurulu’nun 29.11.1984 tarih ve 5-383/457 Sayılı Kararı.(Aktaran:APAYDIN, a.g.e., s.54.) 
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Kamu güvenine karşı işlenmiş olan belgede sahtecilik suçlarında aranan kast, genel 

kasttır. “Kamu güveni” suçun hukuki konusu olup kamu güvenini sarsacak şekilde 

davranılmış olması yeterlidir. Kast kavramı ile fâilin bir belgede sahtecilik yapmasında 

bilinçli olduğu ve iradesiyle yaptığı anlaşılmaktadır. Suç, genel kastla ve hatta belirsiz bir 

kastla da işlenebilir719. Sahtekârlık suçlarında değiştirme ve taklit iradesi tek başına yeterli 

olmayıp kast unsuru da aranmakta ve kast unsuru ise; gerçeğin değiştirildiğini bilme ve bunu 

isteme şeklinde oluşmaktadır. Fâilin başkalarına zarar verme bilinci içerisinde olması ve bu 

bilinç ile eylemde bulunması gerekir. Fâil gerçeğin dışında değişiklikler yaptığı belgenin bir 

zarara neden olabileceğini öngörmüş ve sahteciliği bizzat yaparak sonucunu da istemiş 

olmalıdır720. 

Sahte bir ispat aracının kullanıldığı veya kullanılmaya teşebbüs edildiği bütün 

hâllerde, hukuki açıdan önemli olan olay veya işlemlerin gerçek delili değiştirilmektedir. Özel 

belgede sahtecilik suçunda ise, delil değeri olan sahte özel bir belgenin kullanılması unsuru 

genel veya özel bir hak veya menfaate zarar verme ihtimâlinden bağımsız değildir. Belgede 

sahtecilik suçlarında fâilde zarar verme bilinci anlamına gelen özgül kast aranmaz, fâilin 

doğrudan çıkar elde etme bilinciyle davranmaksızın başkasına zarar verebileceğini 

öngörebilmiş ve bu bilinçle davranmış olması yeterlidir721. Çünkü bu suçlarda her durumda 

kamu güveni sarsılmakta, kamunun delil olma gücü tanıdığı belgelere inanç azalmakta ve 

genel bir zarar her zaman ve kendiliğinden ortaya çıkmaktadır722. Yazının hukuken 

korunmayan veya hukuken bir değer atfedilmeyen yazı olması durumunda ise genel zarar 

veya özel zarar oluşmadığı için cezalandırılması da mümkün bulunmamaktadır723. 

Hukukçular kast unsurunu evrakta sahtekârlık suçlarının genel ve ortak bir unsuru 

olarak kabul etmektedirler724. Fakat kastın niteliği ile ilgili ortaya çıkmış olan farklı görüşler 

dört başlık altında aşağıda açıklanacaktır. 

               3.1.3.1.1. Kastın Eylemde Gizli Olduğu Görüşü 

 

Bu yaklaşıma göre evrakta sahtekârlık suçlarında kast ve bilgi aynı anlama gelir. Fâil 

sahte bir belge ürettiğini bildiği takdirde kast vardır ve fâilin bunu bilmemesine imkân 

bulunamayacağı için kast zaten fiilde saklı bulunmaktadır725.  Evrakta sahtekârlık suçunu 

işleyen fâil sahte bir belge meydana getirdiğini veya gerçek bir belgeyi değiştirdiğini 

                                                           
719 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 24.11.1998 tarih ve 6–286/357 Sayılı Kararı. 
720 EKİNCİ, ESEN, a.g.e., s.254-255. 
721 TAŞDEMİR-ÖZKEPİR, a.g.e., s.155. 
722 ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s.250. 
723 ERMAN, Evrakta Sahtekârlık Suçları, s.38. 
724 GÖZÜBÜYÜK, a.g.e., s.615. 
725 ERMAN-ÖZEK, a.g.e., s.266. 
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bilmemezlik yapamayacağı için, evrakta sahtekârlık suçlarında kast her zaman mevcuttur ve 

her zaman fiilde saklıdır ve bunun ayrıca ispatlanmasına gerek yoktur726. 

Evrakta sahtekârlık suçlarının cezalandırılabilmesi için genel kastı yeterli görmeyen 

başka bir görüşe göre ise; bilgi kastın zorunlu bir temeli olmakla beraber her zaman kast ile 

aynı anlama gelmemektedir. Evrakta sahtekârlık suçlarında kastın fiilde saklı olduğunu 

savunmak ilkel devirlere ait cezalandırma yöntemi ve cezalandırmanın sadece fiilin maddi 

boyutu ile sonuçlandırılması anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım eksik bir yaklaşım olup 

modern yaklaşıma göre belgede sahtecilik maddi unsurların bilerek ve istenerek 

gerçekleştirilmesi ile tamamlanır727.  

                3.1.3.1.2. Yarar Sağlamak Amacının Gerekli Olduğu Görüşü 

 Bu görüşe göre evrakta sahtekârlık suçlarında genel kasttan başka özel kastın varlığı 

aranmalıdır. Özel kast ise yarar sağlamak maksadından ibarettir. Bir başka deyişle fâil 

kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak gayesiyle hareket etmedikçe, fiili kasten işlemiş 

sayılamayacaktır728. Ancak bu görüş de yarar sağlamak amacı bulunsa bile, kastın 

olmayabileceği ileri sürülerek eleştirilmektedir.  Bununla beraber, bazı hukukçular evrakta 

sahtekârlığın manevi unsurunun ayırıcı vasfını “yarar”da bulmakta ve bunun maddi veya 

manevi olabileceğini,  bu yararında fâilin kendisine veya başkasına, hatta bir topluluğa ait 

bulunabileceğini ve her halde “haksız” olmak gerekeceğini savunmaktadırlar729. 

               3.1.3.1.3. Zarar Verme Niyetinin Bulunması Gerektiği Görüşü 

            Bir başka görüşe göre; aranacak kast zarar vermek niyetinden ibarettir.  

 Fâilin cezalandırılabilmesi için hem bir sahtekârlık yaptığını bilmesi, hem de başkasına zarar 

vermek niyetiyle hareket etmiş olması gerekir. Günümüzde bu görüş fazla taraftar bulmayan 

ve desteği azalan bir görüştür. Çünkü gerçek bir olayı ispat için sahte bir belge meydana 

getiren kişi, kimseye zarar vermek istememesine rağmen evrakta sahtekârlık suçu işlemiş 

olur730.  

             3.1.3.1.4. Zarar Verebilme İhtimalinin Öngörülmesi Gerektiği Görüşü 

         Bu görüşü savunanlara göre; evrakta sahtekârlık suçlarında özel kast, “zarar 

verebilme ihtimâlinin öngörülmesi”dir.731 Zarar verme ihtimâlinin öngörülmesi ile özellikle 

                                                           
726 ERMAN-ÖZEK, a.g.e., s.266. 
727 Mehmet Emin ARTUK, Ahmet GÖKÇEN, A.Caner YENİDÜNYA, 5237 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanmış Ceza 

Hukuku Özel Hükümler, 6.Baskı, Ankara, 2008, s.560. 
728 ERMAN-ÖZEK, a.g.e. , s.269. 
729 ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s.560. 
730 ERMAN-ÖZEK, a.g.e., s.270. 
731 ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s.571. 
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zarar verme niyeti aranmamakta ve sadece sahte belgeden başkalarının veya toplumun zarar 

görebilme ihtimâlinin bulunduğunun fâil tarafından suçun işlenmesi anında düşünülmesi veya 

düşünülmesinin gerekmiş olması yeterli görülmektedir. “Zarar vermek niyetiyle, zarar 

ihtimâlinin öngörülmesi arasında şu fark vardır ki, birincisi iradeye ve iradenin yönüne 

ilişkin olduğu halde, ikincisi daha çok zekayı ve bilinci ilgilendirir, birincisinde fâil belirli bir 

kimseye zarar vermeyi ister; ikincisinde ise fiilinden muhtemel olarak başkasının zarar 

görebileceğini düşünür ve idrak eder ve buna rağmen bu zararı meydana getirmek tehlikesini 

göze alır.”732  Kast, esas itibariyle suçun bütün unsurları hakkında bilinmesi gereken bilgiye 

dayanmaktadır. 

             3.1.3.2. Aldatma Yeteneği 

Aldatma yeteneği, şekil şartları yönünden aldatma yeteneği ve muhteviyat yönünden 

aldatma yeteneği olmak üzere iki yönden incelenir.  

Şekil şartları yönünden aldatma yeteneğinde, belgelerde bulunması gereken renk tonu, 

yazı değişikliği, mühür, özel işaret, imza gibi ortak işaretler ve nitelikler yönünden aldatma 

mevcut olup olmadığı araştırılır. Özel belge de resmi belgeler için aranan kesin şekil şartları, 

mevzuata ve uygulamaya uygunluk gibi koşullar aranmaz. Muhteviyat açısından aldatma 

yeteneği ise, belge muhteviyatı itibariyle yazıların anlamları, delilini oluşturdukları olgu ve 

olayların mevzuat ve uygulamayla tezat teşkil edip etmedikleri incelenerek 

anlaşılabilmektedir733. Özel ve resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi seçimlik 

hareketinde sahteciliğin ayrılmaz bir unsuru, aldatma yeteneği olduğu ve suçun tanımında 

zaten var olduğu için aldatma yeteneğine ayrıca yer verilmemiştir. Gerçek bir belgenin 

başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi seçimlik hareketi ile işlenen özel ve resmi belgede 

sahtecilik suçlarında ise “başkalarını aldatacak şekilde” ibaresi kullanılarak aldatma yeteneği 

sahtecilik unsurları arasında sayılmıştır. Özel bir belge üzerinde “değiştirme” şeklinde 

gerçekleştirilmiş olan sahtecilik suçunun başkalarını aldatabilecek nitelikte olması gerekir. 

Sahtecilikten bahsedebilmek için, özel bir incelemeye tabi tutulmadıkça gerçek olmadığı 

anlaşılamayan belgenin sahte belge olarak kabul edilmesi gerekir734. En öz ifade ile 

sahteciliğin beş duyuyla anlaşılabilir olmaması gerekir. Aldatma yeteneği unsurunun bazı 

hukukçular tarafından gerçeğin taklidi unsurunun içerisinde değerlendirildiği görülmektedir. 

                                                           
732 ERMAN-ÖZEK, a.g.e., s.271-272. 
733 ÇETİN-MALKOÇ, a.g.e., s.165-169. 
734 Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 11.11.1988 tarih ve 11238/12033 Sayılı Kararı, “Sahte olarak düzenlendiği bildirilen 

faturalarda muhatapların adları bulunmadığı durumlarda ve bu durumuyla hukuki sonuç doğurma ile aldatma güçlerinin 

olmadığı gözetilmeden hüküm kurulması hukuka aykırıdır.”, Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin, 09.03.2006 tarih ve E:2004/1606, 

K:2006/2331 Sayılı Kararı, “Suça konu gümrük çıkış beyannamelerinin fotokopi olarak Tüpraş Genel Müdürlüğüne 

gönderilmiş olduğunun anlaşılması karşısında, ne şekilde kandırıcılık yeteneğine sahip olduğuna ilişkin kanıtlar açıklanıp 

gösterilmeden sanığın atılı suçtan beraat yerine yazılı şekilde hükümlülük kararı verilmesi yasaya aykırıdır.”  
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Bu açıdan yaklaşıldığında sahte belgenin belirsiz sayıda kimseleri aldatabilecek nitelik ve 

yetenekte olması gerekmekte olup, aksi takdirde zarar imkân ve ihtimâli bulunmayacağı için 

cezalandırılacak bir fiilde söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle gerçeğin taklidi unsurunun 

ayrı bir özelliği olmadığı hakkında yukarıda açıkladığımız görüşler, aldatma yeteneği unsuru 

açısından geçerlidir. 

Aldatma yeteneğinin ne zaman var sayılacağı da uyuşmazlıklara yol açmış olan bir 

konu olup, bir kişiyi aldatmış olan sahteliğin bazı hukukçulara göre dolandırıcılık diye 

nitelendirildiği ve kolaylıkla anlaşılan sahteliğin de -kalpazanlık suçlarındaki duruma benzer 

bir şekilde- hafifletici neden kabul edildiği görülmektedir. Gerçeğin taklidini ortak bir unsur 

olarak kabul eden bütün hukukçular bu görüşe katılmamakta ve bir tek kimsenin bilfiil 

aldatılmış olmasını aldatma gücünün varlığı için yeterli görmekte ve bu durumda aldatılmış 

olan kimsenin zeka derecesine bakmanın doğru olmadığına inanmaktadırlar.  Aldatma gücünü 

gerçeğin taklidine bağlı bir özellik olarak dikkate alan hukukçulara göre ise, kesinlikle 

kimseyi aldatamayan bir sahtelik suç oluşturmamakla beraber, sahteliğin kolaylıkla 

anlaşılabilmesi hafifletici bir neden olarak kabul edilmemelidir. Paralar, gündelik ödeme 

vasıtaları olmaları itibariyle, özel bir dikkat göstermeksizin, alınıp verilirler; bu itibarla, 

bunların sahteliği kolaylıkla anlaşılabildiği halde elden dolaşabilmektedir. Öte yandan bir 

belgenin içeriği ancak okunmakla anlaşılabilir ve eğer sahtelik çok açıksa belgeyi okuyan 

kimsenin bunu anlamaması mümkün olmadığı için, herkesin bu konuda normal bir dikkat 

göstereceğini kabul etmek gereklidir735.  

            3.1.3.3. Zarar İmkân ve İhtimali 

Şeklî bir suç olan belgede sahtecilik suçu tehlike suçlarındandır736. Fiilen bir zararın 

meydana gelmesi şart değildir. Belgede sahteciliğin oluşumu için zarar ihtimâli yeterlidir. 

Zarar ihtimâlinin genel veya özel olmasının önemi yoktur. Zarar, yasal bir hak veya menfaatin 

ihlâlini ifade eder. Bu nedenle, sahtecilik suçunun yapısında zarar ihtimâli var olan bir 

unsurdur. Sahtecilik eylemi gerçekleştirilmekle zarar ve tehlike oluşabileceği için, ancak 

tehlike meydana gelmesi şart olmadığından suç işlenmiş olur. Zararın fiilen meydana gelmesi 

şart değildir.  Zarar, yasal bir hak veya yararın ihlâlini ifade eder737. Belgede sahtecilik 

suçunda, zarar ihtimâli doğrudan sahte belgenin niteliğinden anlaşılmalıdır. 

                                                           
735 ERMAN-ÖZEK, a.g.e., s.251-252. 
736 EREM, Faruk, Ahmet DANIŞMAN ve Mehmet Emin ARTUK, Ümanist Doktrin Açısından Ceza Hukuku Genel 

Hükümler, Tümüyle Gözden Geçirilmiş 14.Baskı,I.Cilt, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1997,  s. 269. 
737EREM-DANIŞMAN-ARTUK, a.g.e., I. Cilt, s.312 “Bazı suçlarda suçun oluşması için zararlı bir sonucun oluşması 

şarttır. Bazı suçlarda ise suçlar belirli bir tehlike durumu arz ettikleri için cezalandırılırlar. Genellikle zarar suçlarına 

teşebbüs mümkündür, tehlike suçları ise teşebbüse elverişli değildir.” 
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Sahtecilik suçlarında suçun hukuki konusu toplumsal bir varlık olan “kamu güveni” 

olduğu için özellikle aranılan şart “aldatma gücü”dür. Kamu güveninin sarsılabilmesi için, 

yapılan sahteciliğin aldatıcı nitelikte olması gerekir. Özel bir dikkatle inceleme konusu 

olmaksızın belgeyi okuyan kişinin bunun sahte olmadığı kanaatine ulaşabilmesi 

gerekmektedir. Sahtecilik ilk bakışta anlaşılabilir ve şüphe uyandırabilecek nitelikte ise 

aldatma gücü bulunmayacağı ve suçun hukuki konusu olan kamu güveni sarsılmayacağı için, 

zarar oluşmayacak ve hareket sahtecilik suçunun meydana gelmesi için yeterli 

bulunmayacaktır738. Zararın doğması için aldatma olgusunun hukuken korunan kamu 

güvenini sarsacak kabiliyette olması gerekmektedir. 

            3.1.4.  Özel Belgede Sahtecilik Suçu 

 

TCK’da özel belgede sahtecilik suçu, kamu güvenine ve hukuki ilişkiye zarar vermesi 

veya zarar verme ihtimâlinin olması nedeniyle “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” arasında kabul 

etmiştir.  

TCK’nın “Özel Belgede Sahtecilik” başlıklı 207. maddesinde özel belgede sahtecilik 

suçu; “(1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını 

aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. (2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra 

hükmüne göre cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir. 

TCK’da özel belgede sahtecilik suçu, özel belgenin delil olma gücüne kıyasla resmi 

belgenin delil olma gücünün çok daha üstün olması nedeniyle daha hafif bir ceza yaptırımı 

altına alınmış ve cezalandırılması kullanma şartına bağlanmıştır739.  

             3.1.4.1.   Özel Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek 

             3.1.4.1.1. Suç İle Korunan Hukuki Yarar 

Kamu güveni, özel hukuk veya kamu hukukunun delil olma gücü tanıdığı belgelere 

karşı olan genel güvendir. Kamu güveni toplumun delil olma araçlarının doğruluk ve 

gerçekliğine inanma ve bireyin aldatılmama hakkından meydana gelmektedir740. Özel belgede 

sahtecilik suçu, hukuki ilişkilerde bulunması gereken güveni sarsarak delil olma aracı olan 

belgelerin doğruluğunda ve gerçekliğinde güven telkin eden toplumun ortak yararına zarar 

vermektedir. Belgeye tanınan “gerçeklik karinesi”, özel belgede sahtecilik suçu ile ortadan 

kaldırıldığı için kamu güveni zarar görmektedir741. 

                                                           
738 ERMAN-ÖZEK, a.g.e., s.264-265. 
739 HATİPOĞLU-PARLAR, a.g.e., s.3092. 
740 Keskin KAYLAN, “5237 sayılı (Yeni) Türk Ceza Kanunu”, http://www.ceza bb.adalet.gov.tr/makale/104.doc. (12.03.2010) 
741 ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s.455. 
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             3.1.4.1.2. Suçun Konusu 

Özel belgede sahtecilik suçunun konusu özel belgedir. Özel belgeye bu niteliği veren 

unsur, belgenin bir kamu görevinin yapılması sırasında ve kamu görevinin gereği olarak 

düzenlenmemiş olmasıdır. Özel belge, kamu görevlisinin görevi nedeniyle düzenlediği 

belgelerden olmayan, resmi belge sayılmayan, resmi bir işlem nedeniyle düzenlenmeyen, 

doğrudan hukuki hüküm ve sonuç oluşturan, bir hakkın doğmasına veya delil olmasına 

elverişli yazıdır. Resmi belge niteliğinde bulunan belgeler dışındaki bütün belgeler özel 

belgedir. Belgenin özel bir kişi tarafından düzenlenmesi bu belgenin özel belge olduğunu 

ifade etmez.  

Suçun oluşumu yönünden özel belgenin “hukuken korunmaya değer bir belge” olması 

gerekmektedir742. Özel belge bir hakkı ispatlamaya elverişli olmasa bile, belirli bir olayı 

ispatlamaya elverişli olan belgedir. Bu açıdan, özel belgenin konusu hukuka aykırılık teşkil 

etmemelidir. Konusu hukuka aykırı sözleşmeler, hukuki sonuç doğurmaya elverişli değildir.  

Özel belgenin kanunun belirlediği şekilde düzenlenmiş olmaması, özel belge olma 

niteliğini değiştirmemektedir743. Özel belgenin isteyerek veya kanunen zorunlu olduğu için 

düzenlenmiş olmasının herhangi bir önemi yoktur. Bu açıdan Türk Ticaret Kanunu’na göre 

tutulma zorunluluğu olan ticarî defterler ve VUK’a göre düzenlenmesi zorunluluğu olan 

fatura, gider pusulası gibi belgeler özel belge olarak kabul edilmektedir. 

            3.1.4.1.3. Suçun Maddi Unsuru 

Özel belgede sahtecilik suçunun maddi unsuru iki ayrı hareketten meydana 

gelmektedir. Bu hareketlerden birincisi “kısmen veya tamamen sahte belge düzenlemek veya 

gerçek ve geçerli bir özel belgede başkalarını aldatacak şekilde değişiklik yapmak” ve diğeri 

ise “belgeyi kullanmak”tır744. 

Özel belgede sahtecilik suçunun ilkinde, gerçekte var olmadığı hâlde özel belge 

varmış gibi sahte olarak üretilmektedir. Özel belgede sahtecilik suçunu oluşturan 

hareketlerden diğeri ise, gerçek olan özel bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değişikliğe 

uğratmaktır. Bu seçimlik hareketle, gerçekte var olan özel belge üzerinde silmek veya 

eklemeler yapmak suretiyle değişiklik yapılarak sahtecilik meydana getirilmektedir. 

Özel belgede sahtecilik suçunun oluşması için, gerçek ve geçerli olan özel belge 

üzerinde yapılan değişiklik aldatıcı nitelikte olmalıdır. Özel belge üzerinde yapılan 

değişikliğin aldatıcı nitelikte olmaması halinde, TCK’nın 208. maddesindeki özel belgeyi 

                                                           
742 YURTCAN, a.g.e., s.114. 
743ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s.449-450. 
744 HATİPOĞLU-PARLAR,  a.g.e., s.1565. 
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bozma suçu oluşur745. Özel belgede sahtecilik suçunun oluşması için, bu iki seçimlik 

hareketten birinin gerçekleşmesi ve suçun maddi unsuru olarak düzenlenen “sahte belgenin 

kullanılması” gerekir746.  Burada sahte belgenin herhangi bir hukukî ilişkide veya herhangi 

bir hukukî işlem tesisinde dikkate alınmasını sağlamak gibi bir maksadın var olup olmadığı 

önemlidir. Kullanma, bizzat özel belgeyi düzenleyen veya onun bilgisi ile bir başka kişi 

tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır. Özel belgeyi düzenleyenin, üçüncü kişi tarafından 

gerçekleştirilen kullanmadan cezalandırılabilmesi için üçüncü kişi ile özel belgeyi düzenleyen 

kişi arasında bir ilişkinin bulunması gerekir747. Üçüncü kişi tarafından belgenin sahteliği 

bilinerek kullanılmış olmalıdır. Sahte özel belgenin düzenleyen kişinin bilgisi dışında başkası 

tarafından kullanılması halinde ise, kullanma unsuru gerçekleşmediği için, belgeyi düzenleyen 

kişi “kullanma” yönünden cezalandırılmaz. Sahte özel belgeyi düzenleyenin bilgisi dışında 

kullanan kişi ise TCK’nın 207. maddesinin 2. fıkrasına göre cezalandırılır. 

             3.1.4.1.4. Suçun Manevi Unsuru 

Özel belgede sahtecilik suçunun manevi unsuru kasttır. Suç ancak doğrudan kastla 

işlenebilir. Söz konusu kast sahte özel belgeyi düzenleme ve kullanılmaya yönelik olmalıdır. 

Özel belgede sahtecilik suçunun oluşumu için kullanmanın gerçekleşmesi gerekir. Kullanma 

bizzat özel belgede sahteciliği yapan veya sahteciliği bilen bir başka kişi tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Sahte özel belgenin kullanılması suçunda haksız herhangi bir çıkar 

sağlanmış olup olmamasının suçun oluşumuna etkisi yoktur. Genel veya özel herhangi bir 

zarar ihtimâli yeterlidir. Suçun oluşması için, suçluda zarar verme bilincinin bulunması ve 

zarar verme bilincinin bulunduğunun ispatlanması gerekir. Zarar verme bilinci ise, sahtecilik 

yapılarak diğer kişilerin hak ve menfaatlerine zarar verilebileceğinin öngörülebilmiş 

olmasıdır748. 

 Sahte özel belgeyi kullanan kişi ile özel belgede sahteciliği yapan kişinin aynı kişiler 

olmaması halinde, suçun oluşabilmesi için kullanan kişinin belgenin sahte olduğunu bilmesi 

gerekmektedir. Belgenin sahte olduğunu bilmeyerek kullanan kişi kasten hareket etmiş 

olmamaktadır. 

                                                           
745 HATİPOĞLU-PARLAR, a.g.e., s.3093. 
746“Özel belgede sahtecilik suçunda belgenin düzenlenmesinden ayrı olarak, kullanılması da şart sayılmıştır. Kanunî tipte 

birden fazla hareketin yapılmasının zorunlu görüldüğü suçlara “birleşmiş hareketli suçlar” denilmektedir.” (EREM-

DANIŞMAN-ARTUK, a.g.e., Cilt 1, s. 256.) 
747 ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s. 461. 
748 ÖZGENÇ, a.g.e., s. 240. 
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             3.1.4.2.  Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma Suçu 

TCK’nın “Özel Belgede Sahtecilik” başlıklı 207. maddesinin ikinci fıkrasında, 

başkaları tarafından sahte olarak düzenlenmiş olan özel bir belgenin kullanılması suç olarak 

belirlenmiştir. 

             3.1.4.2.1.  Suçun Fâili 

TCK’ya göre, sahte olarak düzenlenmiş olan bir özel belgenin kullanılması suçu 

herkes tarafından işlenebilir. Kullanma suçu açısından önemli olan husus özel belgeyi 

kullanan fâilin belgenin sahte olarak düzenlenmesi aşamasının dışında kalmış olmasıdır. Özel 

belgeyi kullanan kimse, sahteciliği tek başına veya katılma halinde gerçekleştirmemiş 

olmalıdır. Özel sahte belgeyi kullanan fâil belgenin sahte olarak düzenlenmesi aşamalarına 

katılmış ise, özel belgede sahtecilik suçuna iştirak nedeniyle cezalandırılır. 

             3.1.4.2.2.  Suçun Maddi Unsuru 

TCK’ya göre, sahte olarak düzenlenmiş olan özel bir belgenin kullanılması suçunun 

maddi unsuru, sahte özel belgenin sahtelik vasfının bilinerek kullanılmış olmasıdır. Sahte özel 

belge bizzat kullanılmaksızın sahte belgeden çıkar sağlanması halinde, sahte belge bizzat 

kullanılmamış ancak bir şekilde sahte belgeden çıkar sağlanmış olmaktadır749. 

            3.1.4.2.3.  Suçun Manevi Unsuru 

TCK’ya göre, sahte belgeyi kullanma suçunun oluşabilmesi için, fâilin belgenin sahte 

olduğunu bilmesi gereklidir750. Sahte olarak düzenlenmiş olan bir özel belgenin kullanılması 

suçu sadece doğrudan kastla işlenebilen bir suçtur.  

            3.1.4.3.  Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu 

TCK’nın “Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek ve Gizlemek” başlıklı 208. maddesinde 

özel belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek fiilleri, özel belgede sahtecilik suçundan ayrı ve 

bağımsız bir suç şeklinde tarif edilmiştir751. TCK’nın 208. maddesinde göre gerçek bir özel 

belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılmaktadır. 

              3.1.4.3.1.  Suçla Korunan Hukuksal Yarar 

 Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu delil niteliğindeki belgelerin her 

türlü sahteciliğin ötesinde olduğuna dair kamu güvenini sarsmaktadır752.    

                                                           
749 Ali PARLAR, Muzaffer HATİPOĞLU, 5237 Sayılı TCK Yorumu, 2.Cilt, Ankara 2007, s.1555. 
750 PARLAR-HATİPOĞLU, a.g.e., s. 1556. 
751 PARLAR-HATİPOĞLU, a.g.e., s.1564. 
752 ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s. 454–455. 
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             3.1.4.3.2.  Suçun Konusu 

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunun konusu, hukuken muteber ve 

gerçek bir özel belgedir. Suçun işlenmiş olması için “zarar doğma ihtimâli” yeterlidir. Delil 

değeri olan belgenin yok edilmesiyle zarar kendiliğinden ortaya çıkmaktadır753. 

             3.1.4.3.3.  Suçun Maddi Unsuru 

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunu oluşturan seçimlik hareketler 

şunlardır: 

- Özel belgeyi bozmak: Belge üzerindeki yazıları boyamak, karalamak veya silmek 

suretiyle okunamaz hâle getirmektir. Özel belgeyi bozmak seçimlik hareketinde, gerçek bir 

özel belge üzerinde boyamak, karalamak veya silmek suretiyle gerçekleştirilen değişiklik 

aldatıcı nitelikte ise, TCK’nın 207. maddesindeki “gerçek bir özel belgeyi değiştirmek” suçu; 

şâyet bu fiil aldatıcı nitelikte değil ise, TCK’nın 208. maddesindeki “gerçek bir özel belgeyi 

bozmak” suçu ortaya çıkmaktadır754. 

- Özel belgeyi yok etmek: Belgeyi yırtmak, yakmaktır. 

- Özel belgeyi gizlemek; belgeyi ibraz etmemektir. Gizlenen belge, kamuya ait bir 

kurum veya kuruluş nezdinde bulunan özel bir belge olabileceği gibi kişilerin nezdinde 

bulunan özel belge de olabilir. Özel belgeyi gizleme suçu, bir özel belgenin, gerçeğe aykırı bir 

şekilde mevcut olmadığının veya bulunamadığının bildirilmesi durumunda ortaya çıkar. Şâyet 

ortada bir suça ilişkin olarak yapılan soruşturma veya kovuşturma var ve belgeler verilmiyor 

ise, özel belgenin gizlenmesi suçu değil, suç delillerini gizleme suçu oluşmaktadır755. 

            3.1.4.3.4.  Suçun Manevi Unsuru 

Suçun manevi unsuru zarar vermek bilinci ile hareket edilmiş olmasıdır. Suçun 

oluşması için bozulan veya yok edilen özel belgenin gerçek ve hukuki bir değer taşıyan bir 

belge olduğunun bilinmesi gereklidir756. Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu 

doğrudan kast ile işlenebilen bir suç niteliğindedir. Olası kastla işlenmesi mümkün 

bulunmamaktadır.  

                                                           
753 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 07.03.1986 tarih ve 6/596–73 Sayılı Kararı. 
754 HATİPOĞLU-PARLAR, a.g.e., s.3093. 
755 “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme” suçu TCK’nın 281. maddesinde düzenlenmiştir. 
756 HATİPOĞLU-PARLAR, a.g.e., s.3095. 
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3.2.VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE SAHTE BELGE DÜZENLEME VE 

KULLANMA FİİLLERİ İLE İŞLENEN KAÇAKÇILIK SUÇU 

3.2.1.Suçun Tarafları 

3.2.1.1.Fâil 

Fâil en basit tanımı ile, suç teşkil eden eylemi yapan kimsedir757. Bir başka tanıma 

göre, fâil hukuki sonuç doğuracak bir suç işleyen, yapan, eden kişi veya kişilerdir758. Her fiil 

zorunlu olarak bir fâilin eseridir. Fiilsiz suç mümkün olmazken, kanunda suç olarak 

öngörülen bir fiili işleyen kimse olmadan da suç mümkün değildir. Fâil Suçun aktif 

süjesidir759. TCK’nın 20. maddesinin gerekçesinde “sadece gerçek kişiler suçun fâili olabilir 

ve sadece gerçek kişiler hakkında ceza yaptırımına hükmedilebilir.” denilerek kim hakkında 

ceza müeyyidesine hükmedilebiliyorsa, ancak o kimsenin fâil olabileceği ifade edilmiştir.  

Aynı şekilde TCK’nın 20/2. maddesinde “Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. 

Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.” 

hükmüne yer vererek ceza yaptırımı açısından tüzel kişiyi fâil kabul etmemiştir760. VUK’un 

359. maddesinde ise düzenlenen kaçakçılık fiilleri arasında sayılan sahte belge düzenleme ve 

kullanma fiilleri yönünden, kanun koyucu “sahte belge düzenleyenler ve kullananlar” 

ibaresini kullanarak fâil odaklı olarak bu fiillere yaklaşmış, devamında sahte belge kavramını 

tanımlamıştır. 

Sahte belge düzenleme fiilinin fâili, sahte belgeleri düzenleyen kimselerdir. Sahte 

belge düzenleme fiili; vergi mükellefi, vergi sorumlusu761, kanûni temsilciler, (vergi 

yükümlüsü, vergi sorumlusu veya kanûni temsilci sıfatını haiz olmayan) diğer kişiler 

işleyebilir762. Sahte belge düzenleme fiili ile işlenen kaçakçılık suçu bir iradeye dayanan suç 

olduğu için, suçu işleyen kişinin bilerek işleyip işlemediğine bakılmaksızın, suçun bilerek 

işlendiği kabul edilir. Burada fâil belgeyi düzenlemiş ve sonuçlarını göze alarak hukuka aykırı 

                                                           
757 DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., s.432. 
758 Şafak Ertan ÇOMAKLI,  Türk Vergi Hukukunda Fâil Kavramı, Savaş Yayınevi, Ankara 2008, s.75-77. 
759 “Suçun fâili olmak bakımından, erkek, kadın ve çocuk arasında bir fark bulunmamaktadır. Bunlar kanun önünde eşittirler 

(Anayasa Madde 10, TCK. Madde 3). Bununla birlikte, bugün, hukuk düzenleri, bu arada hukuk düzenimiz, yargılamada, 

özellikle cezanın verilmesinde ve infazında çocuklar ve kadınlar yararına  “pozitif ayırımcılık”  yapmaktadır”. Zeki 

HAFIZOĞULLARI, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Fâil, İsnat Yeteneği, İsnat Yeteneğini Azaltan Veya Kaldıran 

Nedenler” www.baskent.edu.tr/~zekih/ogrenci/FÂİL.doc (07.01.2014) 
760 ÇOMAKLI, a.g.e., s.83. 
761 VUK’un 8.maddesi “Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel 

kişidir…Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. VUK Madde 

9/1: Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanunî ehliyet şart değildir.” 
762 Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 25.12.2001 tarih ve 10626/11692 Sayılı Kararı, “Trafikte yakınıcı (…..) adına kayıtlı 

bulunan kamyonu haricen satın alan ve vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirmeden nakliyecilik faaliyetine başlayan sanığın, 

yakınıcı adına anlaşmalı  matbaada bastırdığı 5 cilt faturadan 4 adedini kendi faaliyeti ile ilgili olarak düzenleyip 

müşterilerine iddia ve dosya içeriğine uygun olunmasına, 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Yasanın vergi 

ziyaını kaçakçılık suçunun unsuru olmaktan çıkarmasına ve sahte fatura düzenleme suçunun mükellef sıfatı olsun veya 

olmasın herkes tarafından işlenmesinin mümkün bulunmasına göre, tüm unsurları itibariyle oluşan suçtan dolayı sanığın 213 

sayılı Yasanın 359/b–1 maddesi uyarınca mahkûmiyetine karar verilmesi gözetilmeden, faturaların yakınıcı adına ve onun 

bilgisi dâhilinde kullanıldığı, eylemin yaptırımının idâri para cezası olduğu, vergi ziyaının bulunmadığı ve sanığın vergi 

mükellefi olmadığından bahisle beraatine karar verilmesi, yasaya aykırıdır.” (OK-GÜNDEL, a.g.e., s.302.) 

http://www.baskent.edu.tr/~zekih/ogrenci/FAIL.doc
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bir fiil gerçekleştirmiştir. Bu fiilin sonucunda belgeyi düzenleyen fâilin gelir elde etme, vergi 

kaçırma gibi haksız bir çıkar sağlamış veya sağlayacak olmasına ayrıca gerek 

bulunmamaktadır. Sahte belge düzenleme fiilinde cezalandırılan eylem kamunun zarara 

uğratılmasıdır, vergi kaybının oluşup oluşmadığının herhangi bir önemi yoktur763. VUK’a 

göre belgenin gerçeğe aykırı bir şekilde belge düzenlenmiş olması, suçu oluşturan ayrı ve 

bağımsız seçimlik bir harekettir. Sahte belge düzenleme suçu, gerçeğe aykırı biçimde sahte 

belge düzenlenmesiyle gerçekleşmiş ve tamamlanmış olmaktadır. Sahte olarak düzenlenmiş 

bir belgenin, sahte belgeyi düzenleyen kişi dışında başka bir kimse tarafından kullanılması 

durumunda, “düzenleyici” ve “kullanıcı” iki taraf bulunur ve iki tarafın defter ve belgeleri 

karşılıklı incelenerek suç ve cezaları birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı tespit edilir764. Sahte 

belgeyi  “düzenleyen” ve düzenlediği bu sahte belgeyi bizzat kendisi “kullanan”  mükellef 

ise sahte belge kullanma suçu değil, sahte belge düzenleme suçu işlemiş olacaktır765. 

Sahte belge kullanma fiilinde “kullanma” ancak vergi mükellefi, vergi sorumlusu 

veya kanûni temsilci, muhasebe elemanı ve çalışan diğer personel tarafından 

gerçekleştirilebileceğinden, bu fiilin herkes tarafından işlenmesi mümkün değildir. Bu fiil ile 

işlenen kaçakçılık suçunun fâili sahte belgeleri kullanan vergi yükümlüsü, vergi sorumlusu ya 

da kanûni temsilci, muhasebe elemanı ve diğer personeldir.  

              3.2.1.1.1. Gerçek Kişiler 

Gerçek kişilerin yükümlü kabul edildikleri vergiler için vergi idaresi tarafından 

yüklenen ödevler (işe başlamayı bildirme, defter tutma, fatura düzenleme, beyanname verme, 

iş ve unvan değişikliğini bildirme vb.) uymak zorunda oldukları ödevlerdir. Vergi 

                                                           
763Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin, 25.09.2006 tarih E.2005/3238,K.2006/7513 Sayılı Kararı, “Vergi  kanunlarınca 

düzenlenmesi gereken belgelerin sahte olarak düzenlenmesi suçun oluşumu için yeterli olup, bu belgelerin kullanılmasının ve 

vergi ziyaının doğmasının suçun unsuru olmaktan çıkarıldığı….Özel evrakta sahtecilik suçundan sanık (…)’ın yapılan 

yargılaması sonunda : beraatine dair (…) Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilen karar sayılı hükmün süresi içinde 

Yargıtay’ca incelenmesi katılan ve vekili  tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen  

09.05.2005 tarihli tebliğnamesiyle ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü..Sanığın, sattığı mallara  karşılık 

verdiği mal teslim fişlerinin kendisinde kalan nüshalarına, satmadığı halde satmış gibi malzeme eklemesi yaparak ,bu fişlere 

göre sahte faturalar düzenleyip, bu faturalarla haksız yarar sağlamak amacıyla katılan aleyhine ilamsız icra takibi 

başlattığının iddia olunması karşısında; 213 sayılı Vergi Usûl Yasası’nın 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı 

Yasa ile değişik 359/b-1 maddesine göre vergi kanunları uyarınca  düzenlenmesi gereken belgelerin sahte olarak 

düzenlenmesi suçun oluşumu için  yeterli olup bu belgelerin kullanılması ve vergi ziyaı doğması suçun unsuru olmaktan 

çıkarıldığı cihetle, eylemin, 2001 takvim yılında “sahte fatura düzenlemek” ve iddianamede kapsamına göre açıldığı 

anlaşılan dolandırıcılık suçunun 765 sayılı TCK’nın 504/3.(5237 sayılı TCK’nın 158/1-d )maddesinde öngörülen kamu 

kurumu olan icra müdürlüğünü aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin 

takdirinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilip görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya 

devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, Yasaya aykırı, katılan ve vekilinin  temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş 

olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması 

gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi bozulmasına ,oybirliğiyle karar verildi.” (OK-GÜNDEL, 

a.g.e., s.285-286.) 
764 ŞENYÜZ, a.g.e., s.432. 
765 ERMAN, Vergi Suçları, s.55. 
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mükellefleri sahte belge düzenleyerek veya kullanarak çeşitli ihlâllerde bulunmuş iseler, 

cezanın muhatabı olmaktadırlar766.  

VUK’un 8. maddesinde yer alan hükme göre vergi kanunlarıyla kabul edilen haller 

dışında mükellefiyete veya vergi sorumluluğu ile ilgili özel sözleşmeler vergi dairelerini 

bağlamamaktadır. Bu madde hükmüne göre vergi mükellefinin vergiyle ilgili işleri veya 

ödevleri konusunda temsilci (vekil) ataması vergi idaresini bağlamaz. Ancak, tebligatların 

vekillere yapılması, uzlaşma görüşmelerinde vekilin mükellefi temsil etmesi ve 

mahkemelerde baroya kayıtlı avukatın mükellefi temsil etmesi konusunda izin verilmiştir. 

Vergiyi doğuran olayın tek bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi, başka bir ifade ile 

ticari faaliyetin bir kişi tarafından yürütülmesi halinde vergi suçunun muhatabı ilke olarak bu 

ticari faaliyeti sürdüren kişidir.  Ancak birçok işletmeci işlerinin yoğun olması, iş seyahati veya 

kişisel nedenlerle her zaman kendisi olamamaktadır. İş sahibinin bizzat işinin başında 

olamadığı durumlarda, işleri vekil, müdür gibi kişilere yetki vererek vekili veya müdürü 

aracılığıyla yürütüyor ise, vekil veya müdür tarafından yerine getirilen fiiller için sorumluluk 

vekil veya müdüre aittir. Kanuna aykırı ihlâllerden dolayı vekil veya müdür sorumlu olacaktır. 

Vekil veya müdür olarak görevlendirilen bir kişinin sorumlu olabilmesi için, vekâletin 

noterden düzenlenen özel vekâletname olması ve vekâletnamenin suça konu faaliyetleri 

kapsayacak nitelikleri taşıması gerekir. Örneğin suçun konusu sahte belge kullanmak ise, 

vekâletname de vekilin, işyerine ait her işi yapma, fatura, irsaliye düzenleme, kabul etme gibi 

yetkileri bulunmalıdır767. Eğer suç fiili işletme sahibinin bilgisi ile oluşmuş ise, suç birden 

fazla kişi tarafından işlenmiş olacağı için iştirak hükümlerine göre işlem yapılması gerekir.  

İşin idaresi vekile bırakılmış, vergi kanunlarından doğan yükümlülükler devredilmemiş ise, 

mükellefin sorumluluğu devam etmekte olup vekil çalışanı konumundadır ve çalışan, emir ve 

tâlîmat dışında kendiliğinden işlediği suç sayılan fiillerinden sorumludur. Mükellefin bu 

sorumluluğa ortak olabilmesi için fiiller bilgi ve kastı dâhilinde işlenmiş olmalıdır. 

Ülke dışında bulunan,  hasta olması veya askerlik görevini yapması nedeniyle işinin 

başında bulunamayan işletme sahibi, vergi borçlusudur. Ancak tâlîmat vererek suçun 

işlenmesine katıldığı ispatlanamaz ise, vergi sorumlusu olması nedeniyle yokluğunda ve 

kendisinden habersiz olarak ticari işletmede işlenen suçlardan dolayı cezalandırılamazlar768. 

Tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşlarda ise, olaydan önce, vekâletname ile yönetimi yüklenen, 

suçun ayrıntılarını bilen ve suçun oluşmasında rolü olan temsilcilerin cezalandırılmaları 

                                                           
766 PARLAR-DEMİREL, a.g.e., s.146. 
767 ŞENYÜZ, a.g.e., s.238. 
768 YİĞİT, a.g.e., s.78. 
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gerekmektedir. Yargıtay kararlarına göre769 vergiyle ilgili işler veya ödevlerini konu alan 

vekâletnamenin; noter ya da muadili kuruluşlarca düzenlenmiş olması, vekâletname 

içeriğinden işyerinin yönetim ve temsili konusunda açık ve seçik olarak verildiğinin 

anlaşılması, vekâletname düzenlenme tarihinin suç tarihinden önceki tarihlere tekabül etmesi 

gerekmektedir. Farklı zamanlarda işyerinin yönetimi vekâletname ile farklı kişilere bırakılmış 

ise, her vekil cezaî yönden kendi dönemindeki eylem ve işlemlerden dolayı sorumlu olacaktır. 

Mükellefiyetin sona ermesinden sonra devam eden yükümlülüklerden ise vekil sorumlu 

değildir. 

Bir işletmede mükellefin yanında çalıştırdığı usta, kalfa, kasiyer vb. gibi ünvanlara 

sahip veya vasıfsız olarak çalışan elemanlar mükellefin bilgisi dışında sahte fatura 

düzenledikleri takdirde, mükellef kasıt içinde bulunmadığı için cezalandırılmayacaktır. 

Cezalandırılacak kişi mükellefin yanında çalışan ve sahte belgeyi düzenleyen kişi olacaktır770. 

Mükellef veya temsilcinin bilgisi ve kastı dışında işyerinde çalışan herhangi biri hukuka aykırı 

fiili işlerse, eylemi ile suçu gerçekleştiren işyerinde çalışan kişi cezalandırılacaktır. Çalışanın 

yaşının küçük olması durumunda ceza verilemeyeceği gibi, cezasında indirim yapılabilir. 

TCK’da yer alan “Ceza sorumluluğunun Şahsîliği Prensibi” cezanın suçu işlemiş olan fâile 

verilmesi gerektiğini ifade etmektedir771. 

VUK’un 9. ve 10. maddelerine göre kanûni ehliyete sahip olmayanların vergi 

mükellefi veya sorumlusu olabileceği, küçük ve kısıtlıların vergi sorumlusu olmaları halinde 

bunlara düşen ödevlerin kanûni temsilcileri tarafından yerine getirileceği hüküm altına 

alınmıştır772. Yine VUK’un 332. maddesinde "Velayet ve vesayet altında bulunanlar veya 

işlerinin idaresi bir kayyıma tevdi edilmiş olanlar, kendilerine izafeten veli, vasi veya 

kayyımın vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı cezaya muhatap tutulmazlar. Bu 

hâllerde cezanın muhatabı veli, vasi veya kayyımdır." hükmü ile küçüklerin ve kısıtlıların 

değil onların kanûni temsilcilerinin cezaya muhatap ve sorumlu olacakları belirtilmiştir773.  

Velayet veya vesayet altında bulunan veyahut işlerinin idaresi kayyıma devredilmiş 

olanlardan herhangi biri vergi mükellefi ise, bunlara ait vergisel ödevlerin yerine getirilmesi 

                                                           
769 Yargıtay 7.Ceza Dairesi’nin 12.04.2006 Tarih, E.2005/7663, K.2006/3781 Sayılı Kararı, “Faturalar üzerindeki yazı veya 

imzaların sanığın eli ürünü olup olmadığının araştırılması, sanığın temsil yetkisinin ne zaman sona erdiği ve hissesini 

devrettikten sonra şirket müdürlüğünün devam edip etmediği, kararın ticaret sicili gazetesinde ilan edilip edilmediği ve sahte 

belge kullanma fiili ile ilgili yapılmakta olduğu bildirilen vergi soruşturması sonucuna ilişkin belgelerin birer suretinin 

getirtilip incelendikten sonra hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.” 

(http://www.legalbank.net/kavramara.aspx?a=SAHTE%20EVRAK%20KULLANMA&s=1#a2.05.05.2011) 
770 PARLAR-DEMİREL, a.g.e., s.146. 
771 ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.680-681. 
772 PARLAR-DEMİREL, a.g.e., s.178. 
773 Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 31.03.1993 Tarih ve E:1993/59, K: 1993/1601 Sayılı Kararı, “Suç tarihinde velâyet altında 

bulunan sanığın 213 sayılı VUK’un 10’uncu ve 332’nci maddelerine göre vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı 

cezaya muhatap tutulmayacağı gözetilmeden...” şeklinde hüküm kurularak yerel mahkemenin mahkûmiyet kararı 

bozulmuştur. 
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için vergi kanunlarına aykırı hareketlerden dolayı cezanın muhatabı veli, vasi veya kayyım 

olacaktır774.  Ancak suç fiilleri küçük veya kısıtlılık altındaki bu kişiler tarafından işlenmişse 

ceza muhatabı olarak sadece bunların cezalandırılması gerekir.  Çünkü suçu işleme kastı 

bulunan bu kısıtlı kişiler, cezaların şahsîliği prensibine göre cezalandırılırlar775. 

VUK’un 12. madde hükmüne göre; "ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası 

reddetmemiş kanûni ve mansup mirasçılarına geçer." Mirası reddetmeyen mirasçıların 

sorumluluğu vergi aslı ve usûle ait ödevlerle ilgilidir. Suç ve cezaların şahsîliği ilkesi uyarınca 

mirasçılar, murisin sağlığında işlediği fiillerden dolayı cezaî yönden sorumlu değildirler776. 

Murisin, ancak sağlığında işlemesi mümkün bu fiilleri mirasçı işleyemez. Örneğin mirasçı 

murisin sağlığında işlediği sahte belge kullanma fiillerinden sorumlu olamaz. Ancak 

mirasçılar tarafından işlenebilecek fiiller; defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek 

veya yok etmek, belge suretlerinde sahtecilik yapmak, sahte veya yanıltıcı olduklarını bildiği 

belgeleri kullanmaktır. Bu fiilleri işleyen mirasçılar cezaî yönden sorumludurlar777. 

Gerçek kişiler faaliyetlerini tek kişi işletmesi şeklinde yürütebilecekleri gibi birden 

fazla kişinin oluşturduğu, tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla da yürütebilirler. 

Hukuk sistemimizde yer alan adi şirket bu tür şirketlerden olup, birden fazla şahsın ortak 

iradesiyle Borçlar Kanunu’na göre her hangi bir şekil şartına tabi olmaksızın kuru-

labilmektedir. Esas olarak adi ortaklıklarda her ortağın şirketi temsil yetkisi vardır. Şirketin 

temsil yetkisinin, ortaklardan birine veya bir kaçına bırakılması mümkün bulunmakta olup 

işlenen vergi suçlarında kimin cezalandırılacağını ortaya koyabilmek için, hukuksal temsilin 

varlığı yanında eylemi ile o fiili gerçekleştiren kişinin tespiti de gerekir778. Cezaî sorumluluğun 

belirlenmesi için, adi ortaklığın yönetiminde sanıklar arasında işbölümü olup olmadığının, 

suçun oluşumundaki rol ve temsil yetkisinin paylaşılmasındaki ağırlık ve sınırların araştırılarak 

sonucuna göre sanıkların hukuki durumu tayin ve tespit edilmelidir779. Adi şirket ortaklarının 

ortaklığın tüm işlerinden birlikte sorumlu olduklarının tespit edilmesi durumunda, ortaklar suçu 

eylem ve fikir birliği içinde birlikte işlemiş olduğu için, her bir ortağın ayrı ayrı ceza 

sorumluluğunun bulunduğunu kabul edilecektir. Eğer adi ortaklıkta işlerin yönetimi bir vekile 

bırakılmış ise, cezaî sorumluluk vekile ait olacaktır. 

VUK’un vergi ziyaında idârî para cezasının uygulanmasını gerektiren aykırılık tipini 

düzenleyen 344.  maddesinde aykırılığın asli maddi fâilinin yükümlü veya sorumlu olacağının 

belirtilmiş olmasına karşılık, ”vergi kaçakçılığı suçlarını” düzenleyen 359. maddesinin 

                                                           
774 ŞENYÜZ, a.g.e., s.378. 
775 ŞENYÜZ, a.g.e., s.379. 
776 PARLAR-DEMİREL, a.g.e., s.178. 
777 YİĞİT, a.g.e., s.84-85. 
778 PARLAR-DEMİREL, a.g.e., s.148. 
779 PARLAR-DEMİREL, a.g.e., s.240. 
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kaleme alınış şeklinden suçun asli maddi fâilinin başta yükümlü, sorumlu, mali müşavir ya da 

üçüncü kişiler olmak üzere herkes olabileceği anlaşılmaktadır780. Fâilin tespit edilmesinde 

öncelikle VUK’un konu ile ilgili düzenlemelerine bakılır. Şâyet VUK’ta bir düzenleme 

mevcut değil ise, ceza hukukunun genel prensiplerine göre suç fâili veya fâilleri tespit edilir. 

Ceza Hukuku’nda herkesin kendi eyleminden sorumlu olması genel bir prensip olduğuna 

göre, yükümlü veya sorumluların iştirakleri olmadıkça, kendilerine ait defter ve belgeler 

üzerinde başkalarınca yapılan hileli eylemler dolayısıyla cezaî sorumlulukları da 

olmayacaktır. 

             3.2.1.1.2. Tüzel Kişiler 

VUK’un 333. maddesinin üçüncü fıkrasında “tüzel kişilerin hürriyeti bağlayıcı 

cezalardan sorumluluğu” konusunda özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. VUK’un “Tüzel 

Kişilerin Sorumluluğu” başlıklı 333. maddesinin üçüncü fıkrasında tüzel kişilerin hapis 

cezasından sorumluluğu “Bu Kanunun 359. maddesinde yazılı fiillerin işlenmesi halinde bu 

fiiller için 359 ve 360. maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri işleyenler hakkında 

hükmolunur.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre vergi kabahatleri yönünden tüzel 

kişiler, vergi suçları yönünden ise fâil esas alınmıştır781. Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde 

vergi kanunlarına aykırı hareketlerden doğan vergi cezaları tüzel kişiler adına kesilir. 

Tüzel kişi mükelleflerin suç işlemeleri halinde, hapis cezasını gerektiren eylemler 

nedeniyle, hapis cezası yaptırımının soyut varlık olan tüzel kişiliğe uygulanması mümkün 

olmadığı için yargılanamaz. Tüzel kişinin vergi suçunu eylemli olarak işlemiş bulunan 

temsilcileri yargılanır. Bunun nedeni suçun oluşumunu gerçekleştiren kişinin suçun ayrıntılarını 

bilerek gerçekleştiren temsilci olmasında yatmaktadır. Suç konusu fiille hiç bir ilgisi olmadığı 

açık bulunan birinin sırf temsil yetkisine sahip olması nedeniyle cezalandırılması düşünülemez. 

Aksine davranış cezaların şahsîliği ilkesine aykırılık oluşturur. Diğer taraftan bir kişi temsil 

yetkisi olmaksızın suç fiillerini işlemişse cezalandırılacağına şüphe yoktur. Tüzel kişilerin 

birden fazla kanûni temsilcisinin bulunması, suçun, eylem ve fikir birliği içinde işlenmediğinin 

anlaşılması halinde sorumluluk cezanın şahsîliği ilkesine bağlı olarak temsil yetkisinin 

bölüşümündeki ağırlık ve sınırlar dikkate alınarak fiilin ayrıntılarını bilen ve oluşumunda rolü 

olan temsilciye ait olacaktır. Temel kural budur. Tüzel kişilerin kendilerinin cezalandırılması 

                                                           
780KAŞIKÇI, a.g.e., s.173 . 
781Kabahatler Kanunu’nda tüzel kişilerde, ceza sorumluğu özel olarak düzenlenmiştir. KK’nın 8. maddesine göre, yönetim 

kurulu üyeliği veya temsilcilik görevi yapan veya yönetim kurulu üyesi veya temsilci olmamakla birlikte, tüzel kişinin 

faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında 

da idarî yaptırım tatbik olunabilir. Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu 

kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. Gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin 

bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahat nedeniyle, işveren hakkında idarî yaptırım uygulanabilir.  
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değil, bunları temsil eden gerçek kişilerin cezalandırılması asıldır782. Bu amaçla ilk yapılacak 

şey tüzel kişiliği kimin veya kimlerin temsil ettiğinin tespiti, daha sonra bunların suç fiili ile 

ilgisi, suçun meydana gelmesindeki rolü, etkisi, ağırlığı, suç ile suçlu arasındaki illiyet bağının 

kurulmasıdır. Bu ilişkiler kurulamadığı sürece cezalandırma yoluna gidilemez. 

Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Esas sözleşmede 

yönetim ve temsil işlerinin idare meclisi üyeleri arasında taksim edilip edilmeyeceği ve taksim 

edilecekse bunun nasıl yapılacağı tespit olunur. Yönetim kurulu en az bir üyesine şirketi 

temsil yetkisi verilir. Esas sözleşme ile temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsi veya 

bazılarını yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi bulunmayan bir müdüre 

bırakabilmek için genel kurula veya yönetim kuruluna yetki verilebilir. Anonim şirketlerde 

genel kural  "birlikte temsil(çift imza) kuralı” olup, temsilde çift imza kuralı geçerlidir. 

Birlikte temsil(çift imza) kuralına göre;  yönetim kurulu tek kişilik değil ise, ana sözleşmede 

aksi öngörülmedikçe temsil yetkisi olanlardan ikisinin imzasının olması yeterli olup, tüm 

temsilcilerin imzası gerekmemektedir783. Ancak esas sözleşmede ferdi temsil öngörülebileceği 

gibi çift imza yerine üç veya daha fazla imza da şart koşulabilir. Anonim şirketi, yönetim 

kurulu idare ederken harice karşı temsili imzaya yetkili olanlar açığa vururlar. Şirketin dışa 

karşı iradesini ortaya koyan temsilciler ticaret unvanı ile birlikte imzalarını notere tasdik 

ettirdikten sonra bağlı bulundukları sicil memurluğuna teslim ederler.  Anonim şirketlerde, 

şirket ana sözleşmesine göre idare ve temsil işleri yönetim kurulu üyeleri arasında 

paylaştırılabileceği gibi, yönetim kurulu üyelerinden birine veya yönetim kurulu üyesi 

olmayan bir müdüre, ticari vekile veya ticari mümessile bırakmak, çok değişik şekillerde 

kanûni temsilci oluşturmak mümkün bulunmaktadır. 

Kanûni temsilciler arasında görev dağılımı yapılmış ise, suçun konusunu oluşturan 

olay hangi temsilci/temsilcilerin görev alanına giriyorsa, cezanın muhatabı da o kişi/kişiler 

olacaktır. Cezalandırmada asıl sorumlu fiilin ayrıntılarını bilen ve oluşumunda rolü bulunan 

temsilci veya temsilcilerdir784. Temsilcilerin istek ve iradeleri dışında hareket ederek suç 

işleyen işyeri çalışanları ile hesap ve işlemlerini düzenleyen muhasebecilerin suç teşkil eden 

fiillerinin cezaî sorumluluğu şirketlerin kanûni temsilcilerine değil, işyeri çalışanına veya 

muhasebeciye ait olacaktır. Fiilin işlenmesine katılmayan temsilcilerin cezaya muhatap 

tutulmaları mümkün değildir. Ceza yaptırımı cezaların şahsîliği ilkesine göre fiili işleyene 

uygulanmaktadır. Örnek verecek olursak ülke düzeyinde örgütlenen ve genel müdürlüğü 

(merkezi) İstanbul’da bulunan bir bankanın Antalya şubesinde düzenlenen bir sahte dekont 

                                                           
782 PARLAR-DEMİREL, a.g.e., s.147. 
783 Mehmet BAHTİYAR, Ortaklıklar Hukuku, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 2012, s.177. 
784 PARLAR-DEMİREL, a.g.e., s.150. 
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nedeniyle genel müdürü,  yönetim kurulu veya başkanı için hürriyeti bağlayıcı ceza talebiyle 

suç duyurusunda bulunulabilmesi için, bu fiilin işlenmesine bu kişilerin iştirak ettiklerinin 

ispatlanması gerekir.  Aksi takdirde adı geçen şubede sahte belgeyi düzenleyen kişinin tespit 

edilmesi gerekir. 

Limitet şirketlerde şirketi temsil yetkisi TTK’nın 623. maddesine göre belirlenir. 

Buna göre şirketin yönetimi ve temsilinin şirket sözleşmesi ile düzenlenmesi gerekmekte 

olup, anonim ortaklıkta olduğu gibi seçilmiş yönetim ilkesi kabul edilmiştir. Şirketin yönetim 

ve temsili şirket sözleşmesiyle müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veyahutta 

tüm ortaklara yada üçüncü kişilere verilebilir785. Müdür, şirketi yönetir ve dışa karşı temsil 

eder. Bu hâllerde, cezaî sorumluluk “fiili işleyen temsilci”ye ait olacaktır786. Görev bölümü 

yapılmaksızın şirket, müştereken ve münferiden birden fazla kişiyi temsile yetkili kılmış ise 

suç “tüm temsilciler için”  işlenmiş sayılacaktır787. 

Kolektif şirket iki veya daha fazla gerçek kişi tarafından bir ticari işletmeyi ortak 

ticaret unvanı altında işletmek için bir sözleşme ile kurulan ve şirket alacaklılarına karşı 

ortakların tümünün sorumluluğunun sınırsız ve zincirleme olduğu, hak ehliyeti işletme konusu 

ile sınırlı tüzel kişiliğe sahip bir ticaret şirketidir. Şirketin temsili ana sözleşme ile veya ana 

sözleşmeye aykırı olmamak şartıyla ortakların çoğunluğu tarafından verilecek bir kararla 

ortakların biri veya bir kaçına bırakılabilir. Hatta aynı koşullarda ortak olmayan bir kişiye de 

bırakılabilir788. Kolektif şirketlerde temsile yetkili olanların tescil ve ilanı zorunlu olup, temsile 

yetkili olanların birden fazla kişiden oluşması durumunda temsil yetkisinin kim veya kimlere 

ait olduğu belirlenmeli ve temsildeki ağırlık, sınır ve bölüşüm belirlenerek, suç ve suçlu 

arasındaki illiyet bağı bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Kolektif şirketler ve adi 

ortaklıklar, vergi mevzuatı açısından ortaklarının ayrı ayrı vergi mükellefi olduğu dolayısıyla 

kazançlarının vergilendirilmesinde her bir ortağın kendi payları oranında muhatap alındıkları 

ortaklıklar olduğu için, ceza uygulamasında ortaklar birer gerçek kişi olarak kendi payları 

                                                           
785 BAHTİYAR, a.g.e., s.331. 
786Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin, 17.07.2007 Tarih, E.2007/1368, K.2007/5115 Sayılı Kararı, “Sahte fatura düzenlenmesinde 

sanığın devraldığı şirketi 3-5 ay sonra devrettiğini savunması karşısında devretme günü saptanarak suç tarihlerinde şirket 

ortağı ve yetkilisi olup olmadığı saptanarak hukuki durumunun takdir ve tayini gerekmesine rağmen, bu yapılmadan ve sahte 

olduğu iddia olunan faturaların hangi tarihli olup kimler adına düzenlendiği de karar yerinde gösterilip açıklanmadan yazılı 

şekilde hüküm kurulması kanuna aykırıdır.“, Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin, 04.07.2007 Tarih, E.2007/2738 K.2007/4652 

Sayılı Kararı, “Adına fatura düzenlenen şirket yetkilileri hakkında kamu davası açılıp açılmadığı araştırılıp,  açıldığının 

tespiti halinde dava dosyasının istenerek incelenmesi, özetinin duruşma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren 

delillerin onaylı örneklerinin dosyaya intikalinin sağlanması,şirket adına düzenlenen suça konu faturalar ile vergi dairesine 

gönderilen Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin kim tarafından düzenlediği,beyannamelerin sanığın 

imzasını taşıyıp taşımadığı ve sanığın suça konu sahte faturaların düzenlenmesinde bilgisi olup olmadığı ve suça iştirak edip 

etmediği de araştırılarak sonucuna göre hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği.” 
787 PARLAR-DEMİREL, a.g.e., s.152. 
788 BAHTİYAR, a.g.e., s.67-68. 
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oranında sorumlu olacaklardır789. Ziyaa uğratılan vergi için uygulanacak ceza kolektif şirket 

tüzel kişiliği adına kesilir. Cezanın hesabında her ortağa isabet eden matrah ve vergi farkı ayrı 

ayrı dikkate alınır790. Ortaklık şeklinde bir faaliyet içinde bulunurken gösterdikleri ticari 

faaliyetleri sırasında yasalara aykırı hareketlerinde ortaklığı temsil yetkisi bulunanların, 

hukuka aykırı fiil işlendiğinde sorumluluğunun da temsilcilere yüklenmesi gerekmektedir. 

Kolektif şirketlerde sözleşmeye konulacak bir madde ile veya sonradan, ortakların 

çoğunluğunun alacağı bir karar ile şirketin yönetim ve temsil yetkisi bir ortak veya başka bir 

kişiye devredilir ise, cezaî sorumluluk bu kişiye ait olacaktır.   

Komandit Şirketlerde, TTK’nın 309. maddesine göre şirketi temsile komandite 

ortaklar yetkilidir791. Bunlarda temsil yetkisinin kimde nasıl bulunduğunun ticaret siciline 

tescil ve ilanı zorunludur792. Kanûni temsilcilerin vergi sorumluluğunu düzenleyen VUK’un 

10. maddesi hükmü vergi cezaları hakkında da uygulanacaktır.  

Kurumların tasfiyesinin başlaması ile kanûni temsilcilerin görevi sona ermekte olup 

kanûni temsilcilerin sorumluluğu tasfiye öncesi dönem ile ilgilidir.  Tasfiye dönemi içerisinde 

(tasfiyenin başlamasından bitimine kadar olan dönem) sorumluluk tasfiye memuruna ait 

olacaktır. Tasfiye memurlarının seçimi, atanması ile ilgili düzenlemeler TTK’da mevcuttur793. 

VUK’a göre tasfiyeye giren kurumlarda, kanûni temsilci sıfatıyla tasfiye memurları, 

vergileme ile ilgili görevlerin yerine getirilmemesinden kasıt ve ihmâl unsurları da dikkate 

alınarak sorumlu tutulurlar794.  

3.2.1.2. Mağdur  

Arapça asıllı bir kelime olan “mağdur”, “haksızlığa uğramış kimse” olarak tarif 

edilmektedir795. Doktrinde haksızlığa uğrayan ve aynı zamanda suçtan zarar gören şeklinde de 

kullanılmaktadır796. Ceza hukuku bakımından mağdur denildiğinde kanunda tanımlanan 

eylem ile korunan hukuki menfaatin sahibi kişi veya kişiler anlaşılmaktadır797.  Hukuka aykırı 

eylem ile kendisine karşı suç işlenen kişi şeklinde de ifade edilen ve suçun pasif süjesi olarak 

                                                           
789 PARLAR-DEMİREL, a.g.e., s.149. Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 21.05.2007 Tarih , E.2007/3290, K.2007/3522 Sayılı 

Kararı, “Limited şirket ortaklarının her ikisinin de şirketi temsil yetkisi olması halinde,temsil yetkisinin bölüşümündeki 

ağırlık ve sınırlar ile suçun oluşumunda rolü olan temsilci belirlenerek karar verilmesi gerekir.” 
790 EROĞLU, a.g.e., s.644. 
791 BAHTİYAR, a.g.e., s.88. 
792 GÜNDEL, a.g.e., s.144-145. 
793 BAHTİYAR, a.g.e., s.297. 
794 PARLAR-DEMİREL, a.g.e., s.178. 
795 www.tdk.gov.tr (09.01.2014) 
796 TAŞDELEN, “Vergi Kabahatlerinin Anayasal Temelleri Üzerine Düşünceler” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, S.4, Ankara 2010, s.23. auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd.../AUHF-2010-59-04-tasdelen.pdf (14.11.2013) 
797 ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s.444. 

http://www.tdk.gov.tr/
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kabul edilen mağdur kavramı, suçun maddi unsurlarına ait bir kavram olup, suçun maddi 

konusundan farklıdır798.    

Doktrinde suçun işlenmesiyle beraber toplum düzeninin bozulmuş olduğu ve söz 

konusu düzeni eski haline getirme yükümlülüğünün devlete ait olduğu noktasından hareket 

eden, her suçun asli ve zorunlu mağdurunun devlet sayılacağı, ancak başka kişilerin de 

devletin yanında mağdur kabul edilebileceğine yönelik görüşler ileri sürülmektedir799. Bir 

başka açıdan mağduru belirli bir kimse olmayan ve mağdursuz suç olarak nitelenen suçlarda, 

aslında toplumu oluşturan herkes mağdur kabul edilmektedir. Sahte belge düzenleme ve 

kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçları işlendiğinde, kamusal düzenin bir bölümünü 

oluşturan vergisel idârî düzen bozulmakta olduğundan ve bu düzenin sağlanmasının yetkisi de 

devlette olduğundan zarar gören ve mağdur devlettir800.   

3.2.2. Suçun Konusu 

Vergi kaçakçılığı suçunun genel amacı birinci bölümünde ayrıntılı açıklandığı üzere 

kamu düzenini korumaktır801. Ayrıca vergi kaçakçılığı suçlarında devlet suçtan doğrudan 

zarar gördüğü içi bu suçların özel amacının devletin vergilendirme yetkisinin ve vergi 

gelirlerinin korunması olduğu ifade edilmektedir802. Vergi ile ilgili defter, kayıt ve belgeler ile 

bunların kullanılma ve düzenlenme şartları ve diğer usûl hükümleri VUK’ta yer almaktadır803. 

Suçun konusu oluşturan defter, kayıt ve belgeler sadece VUK’ta yer alanlar düzenlemeler ile 

sınırlı olmayıp, diğer vergi kanunlarında yer alan düzenlemeleri de kapsamaktadır. VUK’un 

359. maddesinin (b) bendinde düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile 

işlenen vergi kaçakçılığı suçunun maddi konusunu vergi kanunlarına göre tutulan veya 

düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, belge ve kayıtlar 

oluşturmaktadır.804. Ayrıca sahte belge düzenleme fiili ile sahte belge kullanma fiillerinde 

konu düzenlenen ve kullanılan belgelerdir.   

VUK’un 359 (b) maddesinde “…düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar” 

ibaresinin beraber yer alması sahte belge düzenleyenler ile sahte belge kullananlar yönünden 

                                                           
798 İzzet ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), Üçüncü Baskı, Ankara 2006, s. 218. 
799 Bu görüşler mağdurun dar ve geniş anlamlarından hareket etmekte ve geniş anlamda her suçun mağdurunun devlet 

olduğunu ifade etmektedirler. Fakat mağdurun geniş anlamda devlet olması, tipe uygun eylemin gerçekleştirilmesinden 

devlet tüzel kişiliğinin değil, toplumu oluşturan bireylerin menfaatlerinin zarar gördüğü gerçeğini dışlamaktadır.  Bu açıdan 

konu değerlendirildiğinde, tüm suçlarda toplumu oluşturan ve barış esasına dayalı bir hukuk toplumunda yaşama hakkına 

sahip olan herkesin, dolayısıyla devletin değil toplumu oluşturan tüm bireylerin geniş anlamda mağdur olduğu 

belirtilmektedir. Suç mağdurunun gerçek kişi dışındaki kişi veya topluluklar olup olmayacağı konusunda farklı görüşler 

bulunmaktadır. Birinci görüşe göre suç mağdurunun bir topluluk oluşturan kişilerde dahil gerçek veya tüzel kişiler olması 

mümkündür. Diğer görüşe göre suçun dar anlamda mağduru ancak gerçek kişilerdir ve tüzel kişiler mağdur değil, ancak 

suçtan zarar gören konumundadır. (ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s.445-446.) 
800 TAŞDELEN, a.g.m., , s.23-26. 
801 ŞENYÜZ, a.g.e., s.404. 
802 HIZLI, a.g.e., s. 106. 
803 ŞENYÜZ, a.g.e., s.410. 
804 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 341. 
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aynı sürede hapis cezası ile cezalandırılacakları anlaşılmaktadır. Sahte belge düzenlemek ve 

kullanmak biri diğerine bağlı suçlardır. Sahte belge düzenlenmesi ile bu belgeleri 

kullananların vergi kaçırmasına neden olunmakta ve sahte belgeden bu belgeleri 

düzenleyenlerden daha fazla kullananlar çıkar sağlamaktadır. Sahte belge düzenleyenler belli 

bir oranda komisyon alırlarken, kullananlar daha büyük miktarlarda vergi kaçırmaktadırlar805. 

Ancak sahte belge düzenleme fiili bilerek işlenmesi ve sahte belge ile ilgili diğer suçların 

kaynağı olması nedeniyle kullanmaya göre daha ağır bir suçtur. Sahte belge düzenleme ve 

kullanma davranışları ile ilgili suç teşkil eden fiiller öncelikle kamu güvenini tehlikeye 

sokacaktır. Devletin ve kişilerin belgelerin gerçek olması konusunda güveninin korunması 

özellikle bu suçların önlenmesi açısından son derece önemlidir. Çünkü devletin ve kişilerin 

vergisel belgelere duyduğu güven, esas olarak belgelendirilen alış-veriş ve bu alış-verişi 

yapanlara duyduğu güveni yansıtmaktadır806. Kamu güvenin sarsılmaya başlaması durumunda 

bireylerin kendi aralarında ve devletle kurdukları ilişkiler sağlıklı bir şekilde 

yürümeyebilecektir. Yapılan her ekonomik işlem sonucunda, aldığı faturanın, diğer 

belgelerin, çek ve senetlerin gerçek olup olmadığını test etmek zorunda kalan birey için kamu 

güveni yara alacağı gibi, bu ilişkinin diğer tarafında yer alanlar içinde kamu güvenin 

sarsılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında çalışmanın konusunu oluşturan VUK’ta düzenlenen 

sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçlarının, TCK’da 

düzenlenen belgede sahtecilik suçlarında olduğu gibi kamu güvenine karşı işlenmiş suçlar 

arasında kabul edilmesi gerekmektedir. Çünkü vergi kaçakçılığı suçunun maddi konusunu 

oluşturan defter, kayıt ve belgelerin doğru olduğu toplum ve devlet tarafından kabul 

edilmiştir. 

3.2.2.1. Kanûni Defterler ve Kayıt Düzeni 

Kamu maliyesi açısından ekonomik işlem ve eylemlerin kayıt altına alınmasının asıl 

amacı adil ve denetlenebilen bir vergi sisteminin kurulmasıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için 

devlet vergi toplamak istediği faaliyet ve işlemlerle ilgili vergiyi doğuran olayları, vergi 

yasalarında tanımlamakta ve belgelendirilmesini istemektedir. Hiç vergi almasa bile, devletin 

kamu düzeninin sağlanması açısından kişilerin ve işletmelerin ekonomik güç ve eylemlerini 

denetleyebilmesi için her türlü ekonomik eylemin belgeye bağlanması gerekmektedir807. 

Belge düzeni ile ilgili yasal düzenlemelerin işletilmesinde ve belge çeşitlerinin 

                                                           
805 Bekir BAYKARA, “Vergi Barışı Kanununun 14. Maddesinin Anayasal Durumu”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 261, 

Mayıs 2003, s.4–11. 
806 BAYAR, a.g.e.,s.233-234. 
807 KARAKOÇ, a.g.e., s.99. 
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geliştirilmesinde ülkeler arasında zaman içerisinde ortak yaklaşımlar gelişmiştir808.  Belge ve 

kayıt düzeninin ulusal veya küresel düzeyde iyi işlememesi ekonomik, hukuki ve mali açıdan 

çeşitli sorunları da beraberinde getirmekte olup, sahte belge düzenlenmesi ve kullanılması ise 

bu sorunların en önemlilerinden biridir. 

Türk vergi sisteminde faturaların kaydedildiği defterlere ilişkin düzenlemeler 

VUK’un mükellefin ödevleri başlığını taşıyan ikinci kitabının ikinci kısmında yer 

almaktadır809 ve mükellefler tutmuş oldukları yasal defterlerde yaptıkları tüm işlemleri açık 

bir şekilde kaydetmek zorundadırlar. VUK’ta ismen belirtilen ve tutulmasına ilişkin şekil ve 

esaslar açıklanmış bulunan defterlerin tutulması mecburidir. Vergi Kanunlarında sayılmayan 

bir defterin tutulması mükelleflerden istenmez ya da böyle bir defteri tutmamış olması 

dolayısıyla mükellef hakkında işlem yapılamaz. Ancak mükelleflerin tutmuş oldukları yasal 

defterlerin, yaptıkları bütün işlemleri açık bir şekilde göstermesi gerekir. Vergi Hukuku kamu 

yararı ile şahsî menfaatlerin çatışmalarından doğan uyuşmazlıkların düzenlendiği bir alan 

olduğu için, tutulması zorunlu kılınan defterlerin mükellefle ilişkide bulunan üçüncü kişiler 

lehine bir delil olarak kabul edilmesi veya bu yönde düzenlemeler getirilmesi mümkün 

değildir.  VUK’un 171/5. maddesinde ise;  mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla 

üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını(emanet mahiyetindeki değerler dâhil)kontrol 

etmek ve incelemek defter tutmanın amaçları arasında sayılmaktadır. Bir mükellefin tutmuş 

bulunduğu defterler, mükellefin ilişkide bulunduğu üçüncü şahıslar aleyhine delil olarak 

kullanılabilmektedir. Defterlerin üçüncü şahıslar aleyhine delil olarak kullanılmasından 

yararlanan taraf, başka bir mükellef değil, kamu yararının korunması adına devlettir. Vergi 

hukukunda, defterlerin mükelleflerin ticari alacaklarıyla ilgili sahipleri lehine delil olarak 

kullanılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır810.  Mükelleflerin tutmuş 

oldukları defterlerin kendileri lehine delil olabilmeleri için, defterlerin kanunla belli edilmiş 

bulunan şekil ve usûllere göre tutulmuş olması, yasal deyimiyle “ihticaca salih bulunması” 

gerekmektedir. Vergi hukuku açısından defterlerin ihticaca salih olmaması sahipleri lehine 

delil olma özelliklerini ortadan kaldırır.  

                                                           
808 Victor THURONYI, Comparative Tax Law,  Kluwar Law International, Londra, 2003, s.26.  
809 VUK’un 171. maddesi : “Mükellefler bu kanuna göre tutacakları defterleri vergi uygulaması bakımından aşağıdaki 

maksatları sağlayacak şekilde tutarlar:                

    1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek;                                                                             

    2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek;             

    3. Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek;                                 

    4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek;                                                                       

    5. (Değişik: 30/12/1980-2365/23 md.) Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki 

durumlarını (emanet mahiyetindeki değerler dâhil) kontrol etmek ve incelemek.”  (www.gib.gov.tr,(12.12.2009)                                     
810 Mahmut VURAL, “Türk Vergi Ve Ticaret Hukukunda Defterlerin Delil Ve İspat Bakımından Önemi”, Vergi Dünyası 

Dergisi, Sayı 22, Aralık 84, s.64. 
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Defter tutmak zorunda olanlar ve istisnaların düzenlendiği VUK’un 172 ve 173. 

maddelerine göre;  ticaret ve sanat erbabı, ticaret şirketleri, iktisadi kamu müesseseleri, dernek 

ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, serbest meslek erbabı ve çiftçiler defter tutmak 

zorundadırlar. Bununla birlikte gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usûlde vergiye 

tabi olmayan çiftçiler, Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usûlde tespit edilenler ve 

kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri ile dernek ve vakıflara ait iktisadi 

işletmeler defter tutma zorunluluğu kapsamında değildir. Ancak bu istisna, gelir veya 

kurumlar vergilerinden muaf olmakla beraber diğer vergilerden birine tabi olan ve bu vergileri 

gerçek usûlde tespit edilen mükelleflerin muaf olmadıkları vergiler için tutacakları defterleri 

kapsamamaktadır. Tutulması zorunlu olan defterlerin ve kayıtların neler olduğu, kayıt düzeni 

ve bu defterlerle kayıtlara ilişkin diğer düzenlemeler ayrıntılı olarak VUK’un İkinci Kitabının 

İkinci Kısmının Üçüncü Bölümünden başlayan ve Onuncu Bölüme kadar olan kısımda yer 

alan maddelerle düzenlenmiştir. Buna göre, bilanço esasında tutulan defterler yevmiye defteri, 

defter-i kebir ve envanter defteridir. İşletme hesabı esasında ise işletme hesabı defteri 

tutulmaktadır. Bunların yanı sıra sanayi işletmelerinin imalat defteri, bitim işleri defteri gibi 

tutacakları özel defterlerde bulunmaktadır. Ayrıca serbest meslek erbabı, serbest meslek 

kazanç defteri ve kazançları defteri,  işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçiler çiftçi 

işletme defteri tutmak zorundadırlar811. 

213 Sayılı VUK’un “tevsik edici belgeler” başlıklı 227. maddesinde “Bu kanunda 

aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve 

muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmü yer almaktadır. VUK’un 227. 

maddesi ile 252. maddeleri belge düzeni ile ilgilidir812. Ayrıca VUK’un mükerrer 227. 

maddesinde “Vergi beyannamelerinin imzalanması ve YMM tasdik raporları”na ilişkin 

hükümlere yer verilmiştir.  Kayıtların belgelendirilmesi ispat edici belgelerle mümkündür, bu 

belgeler söz konusu kanunda sayılmış ve bu konuda düzenlemeler yapılabilmesi için Maliye 

Bakanlığı’na yetki verilmiştir. VUK’un 227. maddesinde bu kanuna göre kullanılan ve 

Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye dayanılarak kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, 

öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde vergi mevzuatı açısından hiç düzenlenmemiş 

sayılacağı belirtilmiş, tevsik edici bu belgeler şekil şartlarına tabi tutulmuştur. 

3.2.2.2. Muhafaza ve İbraz Yükümlüğü 

Defter tutmak mecburiyetinde olanlar için, VUK’ta tutulması zorunlu defterlerin ve 

kullanılması gereken belgelerin muhafaza süresi tarh zamanaşımına bağlanarak 5 yıl olarak 

                                                           
811 AYDOĞDU, a.g.e., s.54-55. 
812 Kadir IŞIK, İbrahim ORGAN, Ekrem KARAYILMAZLAR, Hayriye IŞIK, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ekin 

Kitabevi, Bursa, s.40. 
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belirlenmiştir. Yasal defter ve belgelerin ait oldukları yılı izleyen takvim yılının başından 

başlayarak 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir813. Defter tutma zorunluluğu 

olmayanların muhafaza yükümlülüğü, VUK’un 254. maddesinde düzenlenmiş ve bunların 

faaliyetleriyle ilgili belgelerin muhafaza süresi ilgili bulundukları yıldan itibaren 5 yıl olarak 

kabul edilmiştir. Mükelleflerin defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünün yasal çerçevesi 

VUK’un 256. maddesinde814 belirlenmiş ve bu maddede defter ve belgelerin yetkili makam ve 

memurların istemi üzerine ibraz ve inceleme için “arz edilmek zorunda oldukları” 

belirtilmektedir815. VUK’ta defter ve belgelerin ibraz edileceği makamlardan biri olan takdir 

komisyonları aynı kanunun 30/9. maddesinde, vergi beyannamelerini yasal veya ek süreler 

içerisinde vermekle birlikte, beyannamede vergi matrahına ait bilgileri göstermemiş olan 

mükelleflere, takdir komisyonu tarafından, 15 günden az olmamak üzere bir süre verilerek 

vergi matrahına ait bilgileri vermeye ve yasal defterlerini ibraz etmeye davet edileceği, davet 

üzerine mükellefin istenilen defter ve belgeleri ibraz etmesi ve defter ve belgelerin ihticaca 

salih bulunması koşuluyla, mükellefe takdir olunacak matrahın, defter ve belge kayıtlarına 

göre tespit olunacak miktardan fazla olamayacağı düzenlemeleri yer almaktadır. 

VUK’un 359. maddesinde düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri de 

dahil işlenen kaçakçılık fiillerinin soruşturulmasında, TCK’ya göre 8 yıllık zamanaşımı süresi 

geçerlidir816. Ancak VUK’a göre kaçakçılık sayılan fiillerin soruşturulmasında ihtiyaç 

bulunan vergi kanunlarınca tutulması ve ibrazı zorunlu olan defter ve belgelerin ibraz ve 

                                                           
813 Beş yıllık sürenin hesaplanmasında özel hesap dönemine tabi mükellefler yönünden uygulamada farklılık göstermektedir. 

Örneğin hesap döneminin 2 takvim yılına yayılmış olması durumunda hesap döneminin başlangıç tarihi değil, bitiş tarihi esas 

alınacak ve bitiş tarihini izleyen yıl başından itibaren 5 yıllık saklama süresi söz konusu olacaktır. VUK’ta genel olarak 

muhafaza süresi 5 yıl olmakla birlikte bazı farklı düzenlemelerin mevcut olması bu işlerin özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Örneğin yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde kar-zarar tespiti işin bitim tarihi itibariyle 

gerçekleşmekte, işin bitimine kadar yapılan işlemler (giderler, amortisman işlemleri) uzun yıllar sürmektedir. Bu durumda 

ilgili defterlerin ve belgelerin kayıt tarihi itibariyle değil, işin tamamlanıp kar-zararın beyan edildiği yılı izleyen takvim 

yılından itibaren zamanaşımı süresi işlemeye başlamaktadır. Zarar mahsubunun söz konusu olduğu durumlarda ise, bu 

mahsupların ispatı ve belgelendirilebilmesi açısından zarar mahsubuna ilişkin defter ve belgelerin saklanmalarına devam 

edilmesi uygulamadan kaynaklanan zorunluluktur. Amortismana tabi iktisadi kıymetler açısından da 5 yıllık muhafaza 

yükümlülüğü süresinin söz konusu kıymetlerin iktisap bedellerinin bilinmesi açısından itfa dönemini izleyen yıldan itibaren 

başlamasını gerektirmektedir.(Tezcan ATAY, “Mükellefler Tarafından Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi ve 

Özellik Gösteren Durumlar 1”, Yaklaşım, Sayı 99, Mart 2001, s.147.) 
814 VUK’un 256.maddesi :“Geçen maddelerde yazılı gerçek ve tüzel kişiler ile mükerrer 257 nci madde ile getirilecek 

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

bulundukları bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara 

erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve 

memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk Maliye Bakanlığınca belirlenecek 

usûle uygun olarak, tasdike konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu 

hesap ve işlemlere doğrudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla yeminli mali 

müşavirler tarafından yapılan talepler için de geçerlidir.” (www.gib.gov.tr,15.1.2009) 
815 Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 27.09.2007 Tarih E.2005/4173, K.2007/6536 Sayılı Kararı, “İbrazı istenilen defter ve 

belgelerin kaybolduğunu inceleme elemanına beyan edenlere,söz konusu defter ve belgelerin ibrazı için ayrıca tebligat 

yapılmasında zorunluluk bulunmadığı.”,Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin, Tarih:19.07.2007 Tarih, E.5976, K..3053 Sayılı Kararı,  

“Sanıkların, kendilerini suçtan kurtarmaya yönelik olarak, suça konu faturanın düzenleme tarihini değiştirip,mahkemeye 

sunmaları biçimindeki eylemlerinde;sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığının gözetilmemesi yasaya aykırıdır.” 

(GÜNDÜZ-GÜLTAŞ,a.g.e.,s.163.) 
816Zamanaşımı konusu çalışmanın dördüncü bölümünde “Cezayı Sona Erdiren Veya Azaltan Haller” başlığı altında 

incelenmiştir. 

file:///E:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/İÇ/Desktop/aydın%20cengiz/Desktop/ACER/Desktop/ö_nemli/tez2007/Application%20Data/mevzuat2003/tvk2004/vukmuk257.htm
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saklanma süresi 5 yıl olduğu için, TCK’ya uyum sağlamak amacıyla kaçakçılık suçunda 

zamanaşımı süresinin 8 yıl olarak yeniden düzenlenmesi için VUK’un 253. Ve 254. 

maddelerinde aşağıdaki değişikliklerin yapılması uygun olacaktır: 

          “Defter ve belgeleri muhafaza 

 Madde 253 –Bu Kanuna göre defter tutmak zorunluluğunda olanlar, tuttukları 

defterlerle üçüncü kısımda yazılı belgeleri, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından 

başlıyarak beş yıl, 359. maddede vergi kaçakçılığı olarak sayılan fiiller yönünden ise sekiz 

yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. 

 Defter tutma mecburiyetinde olmıyanların muhafaza ödevi: 

 Madde 254 – Bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olmıyanlar, 232, 234 ve 

235 inci maddeler mucibince almaya mecbur oldukları fatura ve gider pusûlası ve müstahsil 

makbuzlarını tarih sırası ile tanzim tarihlerini takip eden takvim yılından başlıyarak beş yıl, 

359. maddede vergi kaçakçılığı olarak sayılan fiiller yönünden ise sekiz yıl süre ile 

muhafaza etmeye mecburdurlar.” 

VUK’un 256. maddesinde düzenlenen defter ve belgelerin ibraz zorunluluğuna 

uymayanlara, VUK’un 359. maddesinde sayılan gizleme fiiline göre idârî işlem yapılarak 

onsekiz aydan üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ile yargılanmak üzere adlî yargıya suç 

duyurusunda bulunulması çalışmanın birinci bölümünde açıklandığı üzere “mükellefin susma 

hakkı” kapsamında Anayasa Mahkemesi tarafından tartışılmış, defter ve belgelerin ibraz 

zorunluluğunun mükellefin susma hakkının ihlâli olmayacağı şeklinde hüküm tesis 

edilmiştir817. Düşüncemize göre, mükellefin susma hakkı ile vergi idaresinin defter ve 

belgelerin ibrazını talep etme yetkisi arasındaki denge vergi idaresi lehine yorumlanmıştır. Bu 

dengenin kurulabilmesi için, öncelikle vergi idaresi tarafından defter ve belgelerin ibraz 

edilmemesi fiili nedeniyle doğrudan mahkemeye başvurularak hürriyeti bağlayıcı ceza talep 

etme kuralı kaldırılmalıdır. Defter ve belgelerin ibrazı hakkında mükellefe verilen süreler 

yeniden gözden geçirilmelidir. Çalışmanın ikinci bölümünde incelenen Birleşik Krallık’ta 

olduğu gibi, mükelleflere defter ve belge ibrazı edebilmeleri için daha uzun süreler verilmeli, 

mücbir sebepleri var ise dikkate alınmalıdır. Daha sonra yasal süreler içinde defter ve 

belgelerini ibraz etmeyen/edemeyen mükellefler -hürriyeti bağlayıcı ceza maksadıyla değil, 

defter ve belgelerini yargıya ibraz etmelerini sağlamak maksadıyla- adlî yargıya bildirilerek, 

mahkemenin talep etmesi koşuluyla defter ve belgelerini mahkemeye ibraz etmelidir. 

Mahkemeye ibraz edilen defter ve belgeler vergi idaresine intikal ettirilerek vergi incelemesi 

                                                           
817Anayasa Mahkemesi'nin 18/05/2007 Tarih E: 2004/31, K:2007/11Sayılı Kararı, 31.1.2007 Tarih ve 2007/11 Sayılı 

Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. www.resmigazete.gov.tr, 23.12.2013 

http://www.resmigazete.gov.tr/
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süreci başlatılabilmelidir. Şâyet mükellefin defter ve belgelerini mahkemeye ibraz etmemesi 

durumunda hürriyeti bağlayıcı ceza ile yargılama düşünülmelidir.  

  3.2.2.3. Belgeler 

 

Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçları açısından; en 

fazla suça konu olan ve üzerinde durulan belge faturadır. Çalışma konumuzla sınırlı olmak 

üzere suçun konusunu oluşturan belgeler, fatura ve diğer belgeler şeklinde tasnif edilerek 

aşağıda incelenmiştir. 

  3.2.2.3.1. Fatura 

 

Fatura kelimesi menşe itibariyle Latince olup, Fransızca facture Almanca faktura ve 

İngilizcede invoice kelimeleriyle818 ifade edilmektedir. Amerikan hukukuna göre fatura 

“Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği bir 

belge” dir. Fransız hukukuna göre ise fatura, sözleşmeye konu olan malların mahiyeti, 

nitelikleri, ağırlık ve fiyatı ile ilgili ayrıntılı bir cetveldir819.  Alman hukukunda ise fatura “bir 

malın müşterisine veya bir borcun alacaklısına ortaya çıkmış olan, borcun cins ve miktarı 

hakkında gönderilen yazılı beyan” şeklinde tanımlanmaktadır820.  Fatura VUK’un 229. 

maddesinde “Satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı 

göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari 

vesikadır.” şeklinde tanımlanmıştır. Tanımdan anlaşılacağı üzere fatura malı satan/hizmeti 

veren tedarikçi açısından satışlarını belgelendirmesi, malı alan/hizmeti alan açısından 

alışlarını belgelendirmesi yönüyle ticari hayatta en çok kullanılan belgelerin başında 

gelmektedir. VUK’taki bu düzenleme faturanın “ticari vesika”  olması niteliğine vurgu 

yapmaktadır.  Genel olarak ticari faaliyetleri değerlendirdiğimizde ise ülkemizde ve tüm 

dünyada her saniye milyonlarca ticari işlemin yapıldığını fark edebiliriz. Ticari faaliyetlerin 

düzenlenmesinde fatura ile ilgili kurallar çok önemli bir yer tutmaktadır821. Satıcı ve alıcı 

veya nihai tüketici arasındaki ekonomik ilişkiyi ispatlamak için kullanılabilecek en önemli 

belge fatura veya yasada sayılan fatura yerine geçen belgelerdir822. Ayrıca işletmelerin 

cirolarının tespit edilmesinde ve vergi matrahlarının oluşmasında fatura bir anlamda “esas 

belge” görevi görmektedir. VUK’un 229. maddesine göre bir faturanın düzenlenebilmesi için, 

öncelikle ticari vasfa sahip bir tüccar tarafından bir malın satılması veya bir hizmetin 

                                                           
818Oğuz Kürşat ÜNAL, Türk Ticaret Kanununda ve Vergi Usûl Kanunda Fatura ve İspat Kuvveti, Yaklaşım Yayınları, 

Ankara, 2003, s.3. 
819 KIZILOT-KIZILOT, a.g.e., s.58. 
820 Halil ARSLANLI, Kara Ticaret Hukuku Dersleri, Umumi Hükümler, İstanbul 1960,s.41. 
821  Rükneddin KUMKALE, Hukuki ve Mali Yönleriyle Fatura, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003, s.25. 
822 Hamit DÜNDAR, “Faturanın Delil Kuvveti”, Maliye ve Sigorta Yorumları, S.421, 1 Ağustos 2004,s.46. 
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görülmesi gerekmektedir823. Bu hükümden anlaşılan fatura düzenlemesi gereken tüccarın 

ticari bir iş yapması ve vergi mükellefi olması gerektiğidir.  Vergi mükellefi olmayan veya 

tüccar niteliği olmayan bir kişinin sattığı emtia veya verdiği hizmet karşılığında fatura 

düzenlemesi, bir belge düzenlese bile bu belgenin fatura olarak isimlendirilmesi mümkün 

değildir. VUK hükümlerine uygun olarak düzenlenen fatura, vergi kanunlarının 

uygulanmasında akdi ilişkinin varlığını ve vergiyi doğuran olayın gerçekleştiğini gösterir 

niteliktedir. Bu itibarla fatura, ticari faaliyete konu olan mal veya hizmetin cinsini, miktarını, 

fiyatını, satış akdinin gerçekleştiği tarihi temsil eder. Ayrıca satılan mal veya hizmetin 

karşılığı olarak tahsil edilen ya da borçlanılan meblağı da gösterir. VUK’a uygun olarak 

düzenlenen fatura, “Satıcı yönünden gelirini, alıcı yönünden ise giderinin tevsik 

edici(belgelendirici) fonksiyonuyla kanûni defter kayıtlarına esas teşkil eden belge”dir824. 

Fatura ile ilgili düzenlemeler, Türk hukuk mevzuatında VUK’un 229-232. maddeleri 

hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nun 21. ve 64. maddeleri hükümlerinde yer almış 

olmasına rağmen, faturanın hukuki mahiyetini yeterince açıklamaktan uzaktır825.  TTK’da 

fatura ile ilgili düzenlemeler, tacir ve ticari işletmesi, VUK’ta ise ticari olsun veya olmasın 

bütün vergi ödevlileri dikkate alınarak düzenlenmiştir826. Fatura düzenlenmesinin hukuki 

sonuçları her iki kanun açısından farklılık göstermektedir827. TTK’da fatura kavramı tarif 

edilmemiş, sadece tacir olmanın hükümleri arasında tacirin fatura düzenleme ile verme 

mükellefiyetini, faturanın mündericatının kabulünü ve fatura itirazını düzenleyerek, dolaylı 

olarak faturanın ispat kuvvetinden bahsedilmiştir. Buna karşılık, VUK’un 229. madde 

hükmünde fatura kavramı tarif edilmiş, diğer hükümlerde de faturanın biçimi, düzeni ve 

fatura kullanma mecburiyeti, fatura yerine geçen belgeler, fatura ile ilgili müeyyideler 

düzenlenmiştir828. Fatura VUK’un vergilendirme amacına uygun olarak, vergiye esas olacak 

matrahın tespitinde gerekli defter kayıtlarını tevsike yarayan ve tüm vergi mükelleflerini 

ilgilendiren bir belge olmasına rağmen, TTK’ya göre fatura sadece tacirler arasındaki ticari 

işleriyle ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili bir belgedir. Fatura; bir taraftan vergi 

mükelleflerinin kayıtlarının belgelendirilmesine, başka bir deyişle gelir ve giderlerini 

ispatlamaya ve böylece vergi matrahının tespitine, diğer taraftan fatura düzenlemenin sebebi 

                                                           
823 KUMKALE, a.g.e., s.25. 
824 Süleyman GÜÇLÜ, “Belge Düzenlemeksizin Yapılan İndirimli Satışlar” Yaklaşım Dergisi, Sayı 133, Ocak 2004, s.109. 
825 TTK ve VUK’ta mevcut fatura ile ilgili düzenlemeleri gerek faturanın kapsamı, gerekse biçim ve düzeni bakımından da 

farklılıklar göstermektedir. Her iki kanunun düzenlediği ve fatura adını verdiği belge mahiyeti itibariyle aynı olmakla 

birlikte, şekil ve nizamı bakımından farklılıklar mevcuttur. TTK ile VUK arasında düzenlemelerden kaynaklanan çelişkilerin 

olduğu iddia edilmektedir. Bu farklılıklar her iki kanunun düzenleme amacının farklı olmasından kaynaklanmaktadır.( Hayri 

DOMANİÇ, Ticaret Hukukunun Genel Esasları, 4.Baskı, İstanbul, 1998, s.4.) 
826 Hamit DÜNDAR, “Fatura ve Özellikleri” Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı 414,15 Nisan 2004, s.210. 
827 ÜNAL, a.g.e., s.36. 
828 ÖZYER, a.g.e., s.333. 
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olan akdi ilişkinin icrasının belgelendirilmesine yarayan bir vesikadır829. Bu nedenle fatura; 

hem özel hukuk, hem vergi hukuku hem de muhasebe hukuku bakımından olduğu gibi fiyat 

kontrolü ve tüketicinin korunması açısından da önemli bir belgedir. Kara Ticaret Hukuku’nda 

fatura ile ilgili hükümlerin uygulanması;  her iki tarafın tacir olması ve faturanın verilmesi ve 

alınmasının tarafların ticari işletmeleriyle ilgili olması şartına bağlıdır. Deniz Ticaret 

Hukukunda ve Sigorta Hukukunda da fatura benzer niteliktedir ve “deniz ticaretine veya 

sigorta sözleşmesine konu olan malı, miktarını ve bedelini belgelendirmeye yarayan bir 

vesika” olarak nitelendirilmektedir830. Vergi ve Ticaret Hukuku bakımından faturadan söz 

edilebilmesi için, taraflar arasında daha evvel satım, hizmet, istisna sözleşmeleri gibi bir 

hukuki ilişkinin bulunması gereklidir. 

Vergi mevzuatımızda faturaya ilişkin düzenlemelere geniş yer verilmiş olmasına 

karşılık, 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nun "Fatura 

ve Teyit Mektubu" başlıklı 21. maddesi mülga 6762 Sayılı TTK’nın aynı başlıklı 23. 

maddesinin831 günümüz Türkçe’sine göre düzenlenmesi ile oluşturulmuş ve madde aşağıdaki 

şekilde yeniden düzenlenmiştir832: 

“3. Fatura ve teyit mektubu  

MADDE 21- (1) Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş 

veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve 

bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.  

 (2) Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği 

hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.  

 (3) Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir 

teknik araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini 

doğrulayan bir yazıyı alan kişi, bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde itirazda 

bulunmamışsa, söz konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara uygun 

olduğunu kabul etmiş sayılır.” 

                                                           
829 ÖZYER, a.g.e., s.333-334. 
830 ÜNAL, a.g.e., s.135. 
8316762 Sayılı mülga TTK’nın 23. madddesi “Ticari işletmesi icabı bir mal satmış veya imal etmiş ve yahut bir iş veya hizmet 

görmüş olan tacirden, diğer taraf kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmişse bunun da faturada gösterilmesini 

isteyebilir. Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde münderecatı hakkında bir itirazda bulunmazsa 

münderecatını kabul etmiş sayılır. Şifahen, telefon veya telgrafla yapılan mukavelelerin veya beyanların muhtevasını teyit 

eden bir yazıyı alan kimse, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunmamışsa teyit mektubunun yapılan 

mukaveleye ve beyanlara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.” 
832 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı 1535 maddelik Türk Ticaret Kanunu 12 Ocak 2011 tarihli TBMM 

genel kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır. 
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Gerek mülga, gerekse yeni TTK’da faturanın düzenlenmesi, alınması ve verilmesi ile 

ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır833. Bu düzenlemeler değerlendirildiğinde, faturanın 

düzenlenmesi veya istenmesinin isteğe bağlı olduğu izlenimi doğmaktadır. TTK’da yer alan 

fatura ile ilgili hükümleri fatura düzenleme zorunluluğunun bulunduğu VUK’un fatura ile 

ilgili hükümleri ile birlikte değerlendirmek gerekecektir834. Aynı şekilde TTK’nın 21. 

maddesinde yer alan “Düzenlenmiş olan bir faturanın bedelinin ödenmiş olup olmadığının 

faturanın üzerinde nasıl gösterileceği” ne ilişkin belirsizlik giderilememiştir835. TTK’nın 

 "Fatura ve Teyid Mektubu" başlıklı 21. maddesine fatura verilmesinin zorunlu olması, 

faturanın ödendiğinin fatura üzerinde belirtilmesi ve imzalanması hususlarının eklenmesi 

gerekmektedir. 

3.2.2.3.2. Diğer Belgeler 

 

Perakende Satış Fişi: VUK’un 232. maddesinde yazılı haddin altında kalan, bu 

yüzden fatura düzenlenmesinin zorunlu olmadığı durumlarda yapılan satış veya sunulan 

hizmetin belgelendirilmesinde kullanılan belgelerdir836.  

Gider pusulası: Emtia ve hizmet alışlarında, fatura düzenlenmesi mümkün olmayan 

durumlarda, kayıtları belgelendirmek için düzenlenen ve fatura hükmünde kabul edilen 

belgelerdendir837. VUK’a göre fatura düzenlemek, vermek, istemek ve almak zorunda olan 

bazı mükelleflerin, bu mükellefiyetleri bulunmayan kişiler ile ekonomik ilişkilerini 

belgelendirebilmeleri için gider pusulası kullanmaları gerekmektedir838.  

                                                           
833 TTK’nın 66/2. maddesi “Tacirlerin işletmeleriyle ilgili işler dolayısıyla aldıkları mektup, yazı, telgraf, fatura, cetvel, 

senet gibi vesika ve kağıtlarla ödemelerini gösteren vesikaları ve yazdığı mektup, yazı ve telgrafnamelerin kopyalarını ve 

mukaveleleri, taahhüt ve kefalet ve sair teminat senetleri ve mahkeme ilamları gibi belgeleri muntazam bir tarzda dosya 

halinde saklamaları mecburidir.” (www.turkhukuksitesi.com/makale_706.htm - 63k 24.02.2009) 
834 KUMKALE, a.g.e., s.19-20. 
835 Ticari hayatımızda bir faturanın ödenmiş olup olmadığının belli edilmesi ile ilgili hükümler Ankara Ticaret Odası 

tarafından alınan 21.12.1948 tarih ve 6 no’lu teamül kararına dayanmaktadır.  
836 Hamit DÜNDAR, “VUK’a Göre Fatura Yerine Geçen Belgeler”, Maliye ve Sigorta Yorumları, S.417,1 Haziran 2004, 

s.192., VUK’un 233. maddesi dayanak teşkil etmektedir. Bu maddeye göre; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit 

usûlde tespit edilen ticaret erbabı, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları 

satışları ve yaptıkları işlerin bedellerini perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları (ödeme kaydedici cihaz 

fişleri, yazarkasa fişi), giriş ve yolcu taşıma biletleri ile belgelendirebileceklerdir. VUK’ta 30.12.1980 Tarihli 17207 

mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2365 Sayılı Kanun tarafından yapılan değişiklik ile birinci ve ikinci sınıf 

tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışlarının veya 

yaptıkları işlerinin kasa veya perakende satış fişleri ile, kasa ve satış fişlerinin dökümlerini içeren günlük bordrolar, makineli 

kasaların kâğıt ruloları ve rulosuzlarla günlük satış toplamının yazıldığı fişlerle belgelendirme zorunluluğu getirilmiştir. 

31.01.1981 Tarih ve Mükerrer 17237 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan141 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği’nde  “Yazar 

Kasa” ifadesi ilk kez zikredilmiş ve bu tebliğde yer alan aşağıdaki hükümler önemlidir:  “Makineli kasa kullanmaları 

nedeniyle perakende satış fişi düzenlemeyecek olan mükelleflerin ise, kullanacakları elektronik veya mekanik yapıya sahip ve 

‘Yazar Kasa Makinesi’ olarak adlandırılan kasaların, a) Yapılan işlemleri hafızasına ve rulolara kaydetme,  b) Müşteri ve 

kati yekün sıra numaralarını teselsül ettirme,  c) Müşteri fişi (kuponu) verme,  özelliklerine sahip olmaları gerektiğinden, bu 

özellikleri taşımayan kasaları kullanan mükelleflerin, perakende satışlarını perakende satış fişleri ile tevsik etmeleri 

zorunludur.  Diğer taraftan, yukarıdaki nitelikleri taşımakla beraber, sadece kati yekün rakamlarını bir fişe kaydetme 

özelliğine sahip olan ve madde metninde rulosuz olarak tanımlanan makineli kasaları kullanan mükellefler ise perakende 

satışlarını bu fişler ile tevsik edebileceklerdir.”  hükmü yer almaktadır. 
837 Veysi SEVİĞ, “Gider Pusulasının Kullanım Alanı”, Dünya Gazetesi,15.04.2002 
838 VUK’un 234. maddesi hükmüne göre; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usûlde tespit edilenler, defter tutmak 

zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, GVK’nın 9. maddesinde tanımlanan vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler 
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Müstahsil Makbuzu: GVK’ya göre gerçek usûlde vergilendirmeyen çiftçilerden839 

satın alınan emtialar için, emtiayı satın alan tarafından düzenlenen ve fatura yerine geçen bir 

belgedir. VUK’un 235. maddesine göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit 

usûlde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan gerçek usûlde vergiye tabi 

olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz 

düzenlemeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona 

imzalatarak almaya mecburdurlar. Emtia, tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya aracı 

tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur840.  Birinci ve 

ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler zirai ürün alımları 

sırasında GVK’nın 94/11. maddesi hükmüne göre vergi tevkifâtı yapmak 

mecburiyetindedirler. Basit usûlde vergilendirilen ticaret erbabı ise müstahsil makbuzu 

düzenlemek zorunda olduğu alımlar sırasında vergi tevkifâtı yapmayacaktır. 

Serbest Meslek Makbuzu: Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetine ilişkin olmak 

üzere yaptığı tahsilatları belgelemek için düzenlemek ve kullanmak zorunda olduğu belgedir. 

VUK’un 236. maddesi hükmüne göre serbest meslek faaliyetinde bulunan gerçek kişilerin 

faaliyetlerine ait her türlü tahsilatları karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlemeleri 

gerekmektedir. GVK’nın 67. maddesinde841 serbest meslek erbabının bilgilerinin olması 

kaydı ile, namlarına kamu müessesesine, icra dairesine, bankaya, notere veya postaya para 

yatırılmasının, serbest meslek kazancı olarak doğan alacağın başka bir şahsa temlikinin veya 

                                                                                                                                                                                     
veya onlardan aldıkları mallar için gider pusulası düzenleyerek işi yapana veya malı satana imza ettirmek 

mecburiyetindedirler. Gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Gider pusulasının 

kullanım alanı yasal olarak sınırlandırılmış olup vergiden muaf esnafa yaptırılan işler veya onlardan satın alınan emtia için 

düzenlenebilmekte ve fatura yerine geçmektedir. Madde metninde belirtilmemesine rağmen, GVK’ya göre vergiden muaf 

serbest meslek erbabına iş yaptırılması durumunda gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir. (ÖZYER, a.g.e., s.363.) 
839 GVK’nın 53. maddesi: “Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu Kanunun 94’ üncü maddesine göre hasılatları 

üzerinden tevkifât yapılmak suretiyle vergilendirilir. 54’üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile 

bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin 

kazançları gerçek usûlde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak vergilendirilir. 

Kazançları gerçek usûlde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için beyanname vermezler.”(www.gib.gov.tr,29.12.2009) 
840 DÜNDAR, a.g.m. , s.194. 
841 GVK’nın 67. maddesi “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil 

edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler dolayısıyla yapılan giderler 

indirildikten sonra kalan farktır.  Müşteri veya müvekkilinden serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın 

şeklinde alınan gider karşılıkları kazanca ilave edilir. (2361 sayılı Kanunun 46'ncı maddesiyle eklenen fıkra) Amortismana 

tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde Vergi Usul Kanunu’nun 328'inci maddesine göre hesaplanan fark kazanca 

eklenir. Vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara harcanmak üzere müşteri veya 

müvekkilinden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen para ve ayınlar kazanç sayılmaz. Serbest meslek erbabı serbest 

meslek kazançlarını VUK hükümlerine göre tuttukları 'Serbest meslek kazanç defteri' üzerinden tespit ederler. (4369 sayılı 

Kanunun 82 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan hüküm Yürürlük:1.1.1999) 65'inci maddenin son fıkrasında yazılı şirketler 

de mesleki kazançlarını serbest meslek kazanç defteri üzerinden tespit ederler. Bu şirketlerin bilanço esasına göre tuttukları 

defterler serbest meslek kazanç defteri yerine geçer. Serbest meslek erbabı için; 1. Ittıla hasıl etmeleri kaydıyla, namlarına 

kamu müesseselerine, icra dairesine, bankaya, notere veya postaya para yatırılması; 2.Serbest meslek kazancı olarak doğan 

alacağın başka bir şahsa temliki (temlikin ivazlı olup olmadığına bakılmaz. İvazlı temliklerde ivazın tahsil şartı aranmaz) 

veya müşterisine olan borcu ile takası; Tahsil hükmündedir. Yabancı parasıyla yapılan ödemeler ödeme gününün borsa 

rayici ile borsada, rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tespit edilecek kur farkı üzerinden Türk parasına çevrilir. Biletle girilen 

yerlerde faaliyete bulunan dar mükellefiyete tabi serbest meslek erbabı diledikleri takdirde, bilet bedeli tutarından, bu 

bedellere dâhil resimler düşüldükten sonra kalan miktarın yarısı safi kazanç sayılmak suretiyle vergilendirilirler.” 

(www.gib.gov.tr,2.01.2010) 
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müşterisine olan borcu ile takasının tahsil hükmünde olduğu belirtilmiştir. Faturadan farkı 

serbest meslek erbabı tarafından tahsil edilmesi halinde düzenlenmesidir. 

Döviz Alım ve Satım Belgesi: Bankalar döviz alım-satım işlemlerini, T.C. Merkez 

Bankası tarafından belirlenen esaslara uygun olarak düzenleyecekleri döviz alım belgeleri 

veya döviz satım belgeleri ile belgelendireceklerdir842.  

Sevk irsaliyesi:  Ekonomik sistem içerisinde gerçekleşen emtia hareketlerini düzenli 

olarak izlemek ve ticari malların taşınması sırasında belgeye bağlanması suretiyle fatura ile 

bağlantısını tesis etmek için kullanılan ve belge düzeninin sağlıklı olarak işlemesini sağlayan 

bir belgedir843. Sevk irsaliyesi VUK’un 230. maddesine 2365 Sayılı kanunla eklenen 5 

numaralı bent hükmü ile uygulanmaya başlanmıştır844. Bu bent ile "satılan malların teslim 

tarihi ve irsaliye numarası" denilmek suretiyle sevk irsaliyesi numarasının da yer alacağı 

hükmüne yer verilmiştir. "Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya 

taşıttırıldığı hâllerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya 

taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi 

düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır." hükmü konulmuştur. VUK’un 230. 

maddesinin 5. bendine göre; Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı 

veya taşıttırıldığı hâllerde, sevk irsaliyesinin satıcı tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. 

Taşıma İrsaliyesi: Ücret karşılığında eşya nakleden gerçek ve tüzel kişiler tarafından 

düzenlenen bir belgedir. Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzelkişiler 

naklettikleri eşya için, VUK’un 209. maddesinde belirtilen bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı 

ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri-sıra numarası dâhilinde teselsül eden irsaliye 

kullanmak zorundadırlar845. 

Yolcu Listesi: Şehirlerarası yolcu taşımalarında VUK’un 233. maddesine göre; yolcu 

taşıma bileti kesmeye mecbur olan mükellefler, (T.C. Devlet Demiryolları hariç) taşıtların her 

seferi için müteselsil seri ve sıra numaralı ve oturma yerlerini planlı şekilde gösteren iki nüsha 

                                                           
842 Bankalar, müşterileri adına menkul kıymet borsalarında aracı kurum sıfatıyla yapacakları alım satımlara ilişkin olarak 

lehlerine tahakkuk edecek tutarları Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar ile 07 Eylül 1995 Tarih 22397 Sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 243 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’nde842 açıklanan esaslar çerçevesinde düzenleyecekleri 

işlem sonuç formları veya bu belgede yer alması gereken bilgileri de ihtiva etmek kaydıyla düzenleyecekleri dekontlarla 

belgelendireceklerdir. Dekontların, döviz alım ve satım belgelerinin ve bankalarca aracı kurum sıfatıyla düzenlenecek işlem 

sonuç formlarının basımı için önceden izin alınması, anlaşmalı matbaalara bastırılması veya notere tasdik ettirilmesi zorunlu 

değildir.  Bankalar (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere her yıl 6’şar aylık dönemler itibariyle fatura yerine 

geçmek üzere düzenledikleri dekontların seri ve sıra numaralarını, bunları düzenleyen birim ve şubelerin kod numaralarıyla 

birlikte bir liste haline getirerek, dönemin bitimini izleyen ayın son günü mesai bitimine kadar kurumlar vergisi yönünden 

bağlı bulundukları vergi dairelerine taahhütlü olarak gönderecekler veya elden teslim edeceklerdir. 
843 Abdullah ÖZDEMİRCİ, “Sevk İrsaliyesi ve Denetimlerde Dikkat Edilecek Hususlar”, Maliye ve Sigorta Yorumları, 

Sayı 445, 1 Ağustos 2005, s.38. 
844 İspat edici belgeler arasında 211 Seri No’lu VUK Genel Tebliği844 ile dâhil olan irsaliyeli fatura üzerinde de durmak 

gerekecektir. Mükelleflerin iktisadi faaliyetlerini aksatmadan yürütmelerini sağlamak ve işlemleri kolaylaştırmak maksadıyla 

fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı belgeler olmaktan çıkartılması sonucu olarak irsaliyeli fatura uygulaması getirilmiştir. 

(ÖZYER, a.g.e., s.347.) 

 
845  ÖZYER,  a.g.e., s.371. 
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yolcu listesi düzenlerler ve bu listenin bir nüshasını sefer sonuna kadar taşıtta ve diğer 

nüshasını işyerinde bulundururlar846.  

Günlük Müşteri Listesi: Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri, odaları, 

bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı günlük müşteri 

listeleri düzenlerler ve işletmede bulundururlar. Konaklama işletmelerindeki faturaların 

dayanağını günlük müşteri listeleri teşkil etmektedir847. 

Adisyon: Sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla 

düzenlenen masada servis yapılan işletmelerde848 bir belgedir849.  

VUK’ta Düzenlenen Diğer Belgeler: VUK’un 238. Maddesine göre ücret bordrosu, 

241. Maddesine göre muhabere evrakı850 ve senet ve poliçe niteliğindeki kıymetli evrak,242. 

Maddesine göre bir hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen mukavelename, taahhütname, 

kefaletname, mahkeme ilamları gibi hukuki belgeler ile ihbarname, karar örnekleri, vergi 

makbuzları gibi belgeler düzenlenmek ve korunmak zorunda olunan belgelerdir851. 

                                                           
846 Göksal ALTUN, “Turizm Faaliyetleri içerisinde veya Gezi Amaçlı Düzenlenen Turlar Şeklinde Yapılan Taşıma 

Faaliyetlerinde Yolcu Listesinin Düzenlenmesi Konusundaki Değerlendirmeler”,    e-yaklaşım, www.yaklasim.com, 

.20.01.2009)  
847 ÖZYER, a.g.e., s.373. 
848 Adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmeleri ise şunlardır: 

1- Kurumlar Vergisi veya Gerçek Usûlde Gelir Vergisi mükellefi olup şehirlerarası karayolları üzerinde hizmet veren 

lokanta, kafeterya, pastane, kulüp ve benzeri işletmeler  

2- Kurumlar Vergisine tabi olan kurumlar tarafından çalıştırılan veya VUK hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı 

esasına göre defter tutulan ve alkollü içki servisi yapılan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler 

ve lokantalar gibi işletmeler,  

3- Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, 

barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane gibi işletmeler. (185,  200 ve b 298 Sıra No’lu 

V.U.K. Genel Tebliğleri(www.gib.gov.tr,15.10.2009) 
849Ahmet Burçin YERELİ, “Hizmet İşletmeleri Açısından Adisyon Yükümlülüğü”, e-yaklaşım 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2002083243.htm (23.01.2009) 
850 TTK’nın 64/2. maddesi, “Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu 

kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla 

yükümlüdür.” 
851 VUK’un mükerrer 257. maddesi,“Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usûl ve 

esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi 

mecburiyetini kaldırmaya, vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla tutulmakta olan defter ve belgelere ilaveten tutulmasını 

veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva edeceği hususları belirlemeye, bunlarda 

değişiklik yapmaya, bunlar  için tasdik, nıuhafaza ve ibraz mecburiyeti koymaya ve kaldırmaya, bedeli mukabilinde basıp 

dağıtmaya veya üçüncü şahıslara bastırıp dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya ve makineli kasa kullandırmaya ve 

vergi ziyaının önlenmesi, vergi ödemeyi teşvik bakımından, vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili olarak levha 

kullandırma ve asma mecburiyeti getirmeye ve kaldırmaya yetkilidir.”(www.gib.gov.tr,17.11.2009) 

Maliye Bakanlığı tarafından, VUK’un mükerrer 257. madde hükmüne istinaden tebliğle yapılan düzenlemeler ile aşağıda 

sayılan belgelerde tevsik edici belge olarak kabul edilmiştir. 

-Bankalar tarafından düzenlenen döviz alım-satım belgeleri, 

-Bankalar tarafından düzenlenen işlem sonuç formları ve dekontları, 

-Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen sigorta poliçeleri, ek belgeler ve zeylnameler, sigorta acente ve prodüktörlerine 

düzenlenen sigorta komisyon giderleri belgesi, 

-Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı tebliğler göre menkul kıymet alım satımlarında aracılık yapan kurumların 

düzenlemiş olduğu sonuç formları, 

-İkrazatçılık faaliyetlerinde bulunanları düzenlemek zorunda oldukları ikrazat(ödünç) sözleşmeleri, 

-Özel sağlık hizmeti veren doktor veya kurumların düzenlemiş olduğu reçeteler, 

-Yurt dışındaki kişi veya kurumlardan alınan belgeler. 

Maliye Bakanlığı tarafından getirilen belge türlerinin oluşturulmasında ve uygulamaya sokulmasında izlenecek yöntemler 

belirlenirken vergi kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.  

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2002083243.htm
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VUK Dışında Diğer Vergi Kanunlarında Düzenlenen Diğer Belgeler: VUK’ta 

düzenlenen belgeler vergi kanunlarının uygulanması sırasında kullanılacak esas belgelerdir. 

Bu belgeler dışında 193 Sayılı GVK, 5520 Sayılı KVK, 6183 Sayılı AATUHK, Veraset ve 

İntikal Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda düzenlenen belgeler 

belgelendirme aracı olarak kullanılmaktadır.  Bu belgeler ise; vergi beyannameleri ve ekleri, 

sakatlık belgesi, haciz varakası, YMM (Yeminli Mali Müşavir) tasdik raporları, veraset ilamı, 

değerli kâğıtlar (Damga Vergisi Kanunu), yatırım teşvik belgesi, hakediş belgesi ve gümrük 

makbuzudur. 

              3.2.2.4. Kullanılacak Belgelerin Temini 

 

VUK’un mükerrer 257. maddesine göre; Maliye Bakanlığı yukarıda açıklanan 

düzenlenmesi gereken belgeler ile, bunlara ilave olarak düzenlenmesini uygun gördüğü 

belgelerin mahiyet, şekil ve içeriklerini tespit etmeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bedeli 

karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya 

yetkilidir. Bakanlık bu yetkisine dayanarak 02.02.1985 tarih ve 18654 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan yönetmelik ile çeşitli yasal düzenlemeler yapmıştır852. 

Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapan matbaa 

işletmeleri anlaşmalı matbaa olarak ifade edilmektedir. Anlaşma ise Bakanlık veya 

Defterdarlık ile matbaa işletmeleri arasında yapılmaktadır853. Vergi Dairesi Başkanlıkları 

kendi il sınırları içinde kalan matbaa işletmecileri ile anlaşma yapmaya yetkilidirler. Bu 

anlaşmada, basım ve dağıtımı yapılacak belgelerin türü, anlaşma dönemi, yatırılacak teminat 

tutarı, cezaî müeyyideler ile basım sırasında ve basım sonrası denetim konularına ilişkin 

bilgiler yer alacaktır. Anlaşma yapılacak matbaaların şu özellikleri de taşıması gerekmektedir: 

1-Matbaa işletmecisinin gerçek usûlde Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti 

bulunmalı veya matbaa kamu kurumu ve kuruluşlarına ait olmalıdır. 

2 -Gerçek kişilerde işletme sahibinin, tüzel kişilerde ise temsilcilerin, vergi suçundan 

hapis ve ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyetle hükümlü olmamalıdır. 

3 -Matbaa makinelerinin basımı yapılacak belgelere seri ve müteselsil sıra numarası 

verebilecek donanıma sahip olmalı ve bu durum belgelendirilmelidir. 

Anlaşma yapılacak olan matbaa sahipleri tarafından teminat yatırılması vergisel 

nitelikli belge basımının öneminden kaynaklanmaktadır854. VUK hükümlerine göre “Vergi 

Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtım Hakkında Yönetmelik”in 7. 

                                                           
852 M. Serdar ÖZDEMİR, “Anlaşmalı Matbaalara Bastırılmamakla Birlikte, Notere Tasdik de Ettirilmeyen Yasal Belgelerin 

Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi’’, Maliye Sigorta Yorumları, Sayı 457,15 Ekim 2005, s.92. 
853 ÖZYER, a.g.e., s.399. 
854 ÖZDEMİR, a.g.m., s.93.  
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maddesinde basılacak belgelerin özellikleri ayrıntılı olarak açıklanmış ve bu yönetmeliğin 10. 

maddesinde ise basılacak belgelerin ebatları ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Matbaa 

işletmecileri, mükellefler tarafından bastırılacak olan belgelere öncelik tanırlar, siparişleri on 

beş gün içinde basıp teslime hazır hale getirirler. Basılan bu belgeleri mükellef veya vekiline 

tutanakla teslim ederler. Şâyet teslime hazır hale getirilen belgelerin mükellefler tarafından 

teslime hazır hale getirildiği tarihten itibaren bir ay içinde alınmaması durumunda, anlaşmalı 

matbaa işletmecisi tarafından durum ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’na bildirilir. Vergi Dairesi 

Başkanlığı tarafından da, durum tutanakla tespit edilerek söz konusu belgeler yatay ya da 

dikey kesilmek suretiyle kullanılmayacak şekilde iptal ve imha edilir. Anlaşmalı matbaa 

işletmecileri, belge bastırmak isteyen mükellefin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi 

ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. Matbaa işletmecisinin istemesi halinde 

mükellef veya vekili kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek 

zorundadır. Basılan belgelerin teslim ve iptaline ilişkin tutanaklar mükelleflerin tarh 

dosyasına konulur855. 

Mükellefler fatura, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, 

perakende satış vesikaları, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri 

listesi ve Maliye Bakanlığı tarafından kullanılması zorunlu kılınan belgelerini noterliklere 

tasdik ettirerek tasdikli olarak da kullanılabileceklerdir. Noter bulunmayan yerlerde tasdik 

işlemini noterlik görevini ifa edenlere yaptırmaları mümkün bulunmaktadır856. 

                3.2.3. Suçun Önşartı 

 

   VUK’un “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359. maddesi ile tanımlanan 

“belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu 

belgeleri kullananlar” tarafından işlenen kaçakçılık suçunun tespit edilmesinde aranan ön 

şart, suça konu belgenin vergi kanunlarına göre düzenlenme, saklanma ve ibraz zorunluluğu 

bulunan belgelerden olmasıdır. VUK’un 359. maddesinde “vergi kanunu” tabiri kullanılmış 

olup, tüm vergi kanunlarına göre düzenlenme, saklanma ve ibraz zorunluluğu bulunan 

                                                           
855 Genel ve Katma Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyeler ve Köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere ait veya 

tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinde tanımı yapılan teşebbüs, teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak 

ve işletmeler kullanacakları belgeleri VUK’un ilgili hükümlerinde belirtilen bilgileri taşıması kaydıyla anlaşmalı matbaalar 

dışındaki matbaalara da bastırabilirler. Ancak, bu şekilde belge bastırılması halinde, belgenin üzerine “VUK Yönetmelik 

hükümlerine tabi değildir.” ibaresinin yazılması gerekmektedir. 3291 Sayılı Kanun’la özelleştirme kapsamına alınmaları 

nedeniyle 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan teşebbüs, teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı 

ortaklık, iştirak ve işletmeler kullanacakları belgeleri diğer mükellefler gibi bu yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda 

anlaşmalı matbaalara bastırarak veya notere tasdik ettirerek kullanmaları gerekmektedir.(ÖZYER, a.g.e., s.400.) 
856 ÖZYER, a.g.e., s.400. 
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belgeler857, suç yönünden dikkate alınması gereken belgeler olarak sayılmıştır. VUK 

hükümleri çerçevesinde vergi işlemlerinde kullanılmayacak belgelerin sahte olması 

durumunda, VUK’un 359.  maddesine göre vergi suçu olarak değerlendirilmez858. VUK’un 

“Gümrük ve Tekel Vergileri” başlıklı 2. maddesinin “Gümrük idareleri tarafından alınan 

vergi ve resimler bu Kanuna tabi değildir.” hükmüne göre, Gümrük idareleri tarafından alınan 

vergi ve resimler konusunda sahte belge düzenlemek ve kullanmak fiilleri vergi kaçakçılığı 

suçunu değil, resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturmaktadır859. VUK’a göre düzenlenen 

belgelerde, vergi yükümlülerinin üçüncü kişilerle olan işlemlerini kanıtlayabilmeleri için 

zorunlu bilgilerin yer alması gerekmektedir. VUK’ta düzenlenen belgelerin, aynı 

vergilendirme dönemi içinde olmakla birlikte farklı vergi yükümlüleri adına ve farklı 

tarihlerde sahte düzenlenmiş ve Maliye Bakanlığı dışında banka, hazine vb. gibi kurumlara 

değişik amaçlarla verilmiş olması mümkündür. Bu gibi durumlarda (vergi ile ilgili işlemlerin 

dışında) sahte belge düzenlemek ve kullanmak fiilleri belgenin niteliğine, kullanıldığı yere ve 

amaca göre vergi suçunu değil, diğer suçları oluşturmaktadır860. 

VUK’a göre sahte belgenin haksız bir menfaatin sağlanması amacına yönelik olması 

nedeniyle, vergi ziyaı tehlikesi her zaman mevcuttur. Vergi hukuku açısından vergi 

mükellefinin beyanının dayanağını teşkil eden belgelerin kural olarak şekil ve içerik 

yönünden doğruluğu kabul edilmektedir861. Vergi mükelleflerinin beyanlarının 

vergilendirmeye esas alındığı vergi sistemlerinde belgeler oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 

Vergi yükümlüleri tarafından ekonomik ve ticari hayat içerisinde gerçekleştirilen vergisel 

olgu, eylem ve işlemler belgelere dayanılarak kanıtlanabilir862. VUK’ta tanımlanan veya bu 

kanunun verdiği yetki ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme, saklanma ve ibraz zorunluluğu 

getirilen belgeler, vergi mükellefi lehine “kanûni delil” olarak kabul edilmiştir. VUK 

hükümlerine uygun olarak belgelendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde, vergi 

                                                           
857 VUK İkinci Kitap “Mükellefin Ödevleri”, Altıncı Kısım “Muhafaza ve İbraz Ödevleri” 253–256. maddeler arasında 

düzenlenmiştir. 
858 ERMAN, Vergi Suçları, s.53. 
859 Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 16.02.1999 tarih ve 583/488 Sayılı Kararı, “Gerçeğe aykırı faturalara dayanılarak 

düzenlenen ve bu nedenle içeriği sahte olan gümrük çıkış beyannameleri ile ihracatın gerçekleştirilmesi suretiyle vergi iadesi 

alındığının ileri sürülmesi karşısında eylemin sübutu halinde resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı ve bu suç ile ilgili 

zamanaşımı süresinin dolmadığı gözetilmeden duruşmaya devamla esas hakkında hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde 

davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.” 
860 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 21.03.2006 tarih ve E: 2004/5960, K: 2006/2790 Sayılı Kararı, “Sanığın vergi iadesinden 

yararlanmak için, suça konu sahte fiş ve faturaları katılan kuruma vermesi biçiminde oluşan eylemi 2978 sayılı Yasanın 6. 

maddesinde yer alan ve idâri para cezasını gerektiren suçu oluşturur.” 

(http://www.adalet.org/ckarar20.php?baslangic=2478&anahtar=&id=.06.02.2011) 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 23.10.2001 tarih ve 9038–9808 Sayılı Kararı, "Sanığın, sahte faturaları 193 Sayılı Gelir 

Vergisi Kanunu'nun 63. maddesi uyarınca özel gider indiriminde kullanmaktan ibaret eyleminin 2978 Sayılı Kanunun 6. 

maddesi kapsamında bulunduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken beraat hükmü kurulması, yasaya 

aykırıdır."( http://www.kazanci.com.06.05.2011) 
861Mehmet TOPRAK, “Görünüşe Güven İlkesi Kaçakçılık Suçu”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı 24, Aralık 2005, 

s.43. 
862 Selim KANETİ, Vergi Hukuku, 2. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989, s.60. 
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yükümlüsü belgelerin doğruluğu konusundaki ilk görünüş karinesinden yararlanır863. Vergi 

mükellefinin kanunen düzenlemek zorunda olduğu belgelerin lehine delil olabilmeleri, kanûni 

şekil ve içerik şartlarına uygun olarak düzenlenmiş olmalarına bağlıdır864. Vergi hukukunda 

kanıt olarak bir “eylem”, “işlem” veya “durum” şeklinde karşımıza çıkan vergiyi doğuran 

ekonomik faaliyetlerin gerçekleştiğine veya gerçekleşmediğine vergi idaresini ikna etmek için 

VUK’ta belirtilen araçlardan yararlanılabilir865.  Vergi mükellefleri tarafından vergiyi doğuran 

olayın kanıtı için düzenlenen belgeler, vergi kanunlarında belirtilen belgelerin şeklen kanuna 

uygun bulunması, belgeye yansıtılan maddi ve hukuki ilişkinin gerçekliğini göstermediği için 

vergi mükellefi açısından “kesin delil” olarak değil, “aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli 

belge” olarak kabul edilmektedir866. Vergi idaresinin yetkili kişilerince yapılan araştırma ve 

inceleme sonucunda belgelerin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi ve bu durumun 

somut delillerle kanıtlanması durumunda belgelerin doğruluğu karinesi, geçerliliğini 

yitirmektedir. Belgelerin içeriğinin gerçeği yansıtmadığı vergi idaresince başka karinelerle 

ispatlanabilir867. Vergi idaresi tarafından belgenin kanıtladığı olgunun gerçek mahiyetinin 

ortaya çıkarılmasında tarafların iknası, vergiyi doğuran olayla ilişkisi, doğal ve açık bulunan 

tanık ifadesi, tarafların ekonomik ve ticari konumları, iş yerlerinin durumu ve vergisel 

ödevlerin yerine getiriliş biçimi ile ilgili tespitler delil olarak kullanılabilecektir868. 

Vergisel işlemlerde kullanılan belgeler hukuken geçerli ve hukuki sonuç doğurucu 

belge niteliğinde olmalıdır. Kullanılan vergisel belgelerin hukuki geçerliliği, belgenin vergi 

kanunlarında belirlenen şekil şartlarına uygun olarak ve kanıtlanması gereken ekonomik olay 

ve işlemin gerçek mahiyetini yansıtır şekilde düzenlenmiş olmalarına bağlı bulunmaktadır869. 

VUK hükümlerine göre kullanılması zorunlu bir belgenin kanunda belirlenmiş zorunlu 

bilgileri taşımaması veya belirlenen süreden sonra düzenlenmesi nedeniyle hiç 

düzenlenmemiş sayılması vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetini değiştirmemektedir. 

                                                           
863 KANETİ, a.g.e., s.55-60. 
864 H. Nezih ŞEKER, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemeleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1994, s.238–239. 
865 Nurullah KUNTER, Feridun YENİSEY, Ayşe NUHOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku, 14. Bası, İstanbul, 2006, s.620. 
866 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 27.5.2005 Tarih ve E:2005/37, K:2005/127 Sayılı Kararı“Yapılan 

tespitler neticesinde alış faturaları sahte olan, satış faturaları tarih ve sıra takip etmeyen, alt nüshasında iptal yazdığı halde 

üst nüshası bulunmayan, kimi faturalarını incelemeye ibraz etmeyen, önceki yılda düzenlenen faturaları sonraki yıl yevmiye 

defterine kaydeden, işyerinin düzenlenen faturalarda yer alan satış hasılatını elde edecek kadar büyük olmadığı saptanan 

kişinin düzenlediği faturalar, ortada gerçek bir mal teslimi olmadığını ve mahiyetleri itibariyle yanıltıcı olarak düzenlenmiş 

olduğunu açıkça göstermesi sebebiyle gerçek kabul edilemez.” (http://www.kazanci.com/kho2/ibb/danistay/yd2.htm 

.12.04.2011), Danıştay 4. Dairesi, 16.04.1987 tarih ve 3531/1409 Sayılı Kararı, “Kanunî defterlere kaydedilen işlemlerin, 

VUK’un ilgili hükümlerine göre düzenlenmiş belgelerle tevsiki zorunludur. Bu belgelerin, ilgili mevzuata uygun olarak 

düzenlenmemiş olmaları, bunların tevsik unsuru olarak kullanılmalarına izin vermez. (ŞEKER, a.g.e., s.239), Danıştay 4. 

Dairesi’nin 14.05.1987 tarih ve 4009/1820 Sayılı Kararı, “…kayıtların tevsikinde kullanılan faturaların, naylon, sahte 

olduğunun anlaşılması halinde, bunlar geçerli kabul edilmeyeceğinden, söz konusu vesikalar tevsik unsuru kabul edilmez.” 

(ŞEKER, a.g.e., s.240)  
867 Nihal SABAN, Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş 4. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, Aralık 2006,  s.243. 
868 Salih ÖZEL, “Türk Vergi Sisteminde Kanıtlama (İspat) Yükü ve Yeminli Mali  Müşavirlik Mesleği ile Olan İlişkisi, Lebib 

Yalkın Dergisi, Mayıs 2006, Sayı 29,   (http://www.lebibyalkin.com.tr/dergi_icerik.asp?dicerik_id=14 19.10.2010) 
869 DONAY, a.g.e., s.109. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/danistay/yd2.htm%20.12.04.2011
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/danistay/yd2.htm%20.12.04.2011
http://www.lebibyalkin.com.tr/dergi_icerik.asp?dicerik_id=14
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Belgelerdeki esaslı şekil şartlarında var olan eksiklik vergiyi doğuran olayı ortadan kaldırmak 

ya da muvazaa için yapılmışsa, bunun vergi idaresi tarafından araştırma ve inceleme yapılarak 

kanıtlanması ve belgenin yok sayılması gerekmektedir870.  Belgenin esasını etkilemeyen şekil 

şartlarındaki eksikliklerin belgenin hiç düzenlenmemiş sayılması sonucunu doğurarak 

gerçekte yapılan bir işlemin yok sayılması ve gider/maliyet unsuru olarak vergi matrahının 

tespitinde dikkate alınmaması, amaca aykırı bir durum oluşturmaktadır. Gerçek bir işleme 

dayanan bir belgedeki şekil şartlarındaki eksikliği ileri sürerek gerçek belgeyi ve gerçekleşen 

bir işlemi yok saymak mümkün değildir. Böyle bir durumda, gerçek bir durumu gösteren 

belgenin hukuki geçerliliğini sağlayan zorunlu ve yeterli unsurlara sahip olması yeterlidir.  

VUK’a göre kullanılması zorunlu bir belgenin şekil şartlarındaki eksikliğin sahte belge 

düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçunun oluşumuna etkisinin “suçun 

unsurları tamam olmadan fâilin cezalandırılamayacağı” ilkesi açısından araştırılması 

gerekmektedir871. Gerçeği olduğundan farklı göstermek amacıyla yapılan ve belirli bir zaman 

alan kasıtlı davranışlar ile suç oluşmaktadır. Vergi uygulamalarında kullanılan bir belgede 

sahtecilik yapıldığı, vergi incelemesi sonucunda somut bir şekilde kanıtlandığı zaman belge 

hukuken hüküm ifade etmez872. Vergi kanunlarının aradığı şekil şartlarına uyulmaması 

nedeniyle hiç düzenlenmemiş veya yok hükmünde sayılan belgenin sahte belge şeklinde 

düzenlenmesi veya kullanılması durumunda, ceza hukuku açısından belgede sahtecilik 

suçunun oluşup oluşmaması ve hapis cezası yaptırımı ile cezalandırılıp cezalandırılmaması 

konusunda ise farklı görüşler mevcuttur. VUK’un belirlediği şekil şartlarına aykırı bir belge 

üzerinde gerçekleştirilen sahtecilik suçları, VUK’a göre hiç düzenlenmemiş kabul edileceği 

için sahtecilik suçunu oluşturmayacaktır. Başka bir görüşe göre, sahtecilik suçlarının oluşması 

için belgenin hukuken korunan ve kendisine hukuki sonuçlar bağlanan belge olması 

gerekmemektedir873.  Ceza hukuku açısından özel hukuktaki “batıl hukuki işlemler” ve “iptal 

edilebilir hukuki işlemler” arasındaki farkın dikkate alınması gerekmektedir. Özel hukukta 

                                                           
870 ÖZYER, a.g.e., s.368. 
871 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 22.11.2001 Tarih ve 10045/10776 Sayılı Kararı, “S.B. de ele geçen Vergi Usul Kanunu’nun 

230. maddesinde gösterilen zorunlu bilgilerden tarih, müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi yazılmayan ve düzenleyenin 

imzasını da içermeyen, suça konu faturanın sanık (…) tarafından verildiğini belirleyen kesin deliller mevcut olmadığı gibi 

kullanılmayan bu faturanın 227/3. madde ve fıkrası uyarınca faturanın hiç düzenlenmemiş sayılması gerektiği, buna göre de 

yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı da anlaşıldığından, beraati yerine varsayıma dayanan bilirkişi raporu 

esas alınarak mahkûmiyete karar verilmesi, yasaya aykırıdır”, Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 22.11.2001 Tarih ve 

7501/10734 Sayılı Kararı, “Vergi mükellefi bulunan sanığın, vergi dairesine verdiği katma değer vergisi beyannamesinde 

gösterdiği 213 Sayılı Kanunun 230. maddesinde yazılması zorunlu bilgiler arasında yer alan müşterinin adresi, düzenleme 

tarihi ile genel geçerlilik koşulu olan düzenleyenin imzasını taşımayan suça konu faturanın, aynı kanunun 227. maddesinin 3. 

fıkrasının “bu kanuna göre kullanılan ya da bu kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kullanma mecburiyeti getirilen 

belgelerin öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları açısından hiç düzenlenmemiş sayılır.” 

şeklindeki hükmü karşısında, bu kanun yönünden yok sayılması gerekmesine göre eylemin aynı kanunun 359/b–1 madde ve 

fıkrasındaki suçu ihlâl etmediği, TCK’nın 504. maddesinin 7. bendi kapsamında değerlendirilmesi yapılarak hüküm 

kurulması gerektiği gözetilmeden suçun neticesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde uygulama yapılması, yasaya aykırıdır.”  
872 ERMAN, Evrakta Sahtekârlık Suçlarında “Varaka” Mevhumu, 1949, s.19. 
873 Adnan ÇAVUŞ, “Vergi Kaçakçılığı Suçuna Konu Olabilecek Defter ve Belgeler”, Yaklaşım Dergisi, Yıl 8, Sayı 

91,Temmuz 2000, s.223. 
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iptal edilebilir hukuki işlemler, iptal edilmelerine karar verilmiş olana kadar gerçek, doğru ve 

geçerli bir hukuki işlemin sonuçlarını doğuracaktır. Vergi hukuku yönünden ise iptal edilebilir 

bir belgede yapılan sahtecilik hüküm ifade ettiği sürece cezalandırılması gerekmektedir. Bu 

nitelikteki belgelerde yapılan sahteciliğin cezalandırılmaması durumunda, iptal edilinceye 

kadar geçici de olsa hukuki hüküm ifade eden ve vergiyi doğuran olayı kanıtlamaya yarayan 

bir belge hukuken koruma altındadır. Burada suça karşı korunan yarar kamunun güvenidir ve 

bu güven hukuki sonuç doğuran gerçekleştirilecek her sahtecilikle sarsılacaktır. İptal edilebilir 

bir belge iptal edilinceye kadar hukuki sonuç doğuracağı için sahtecilik fiilleri de kamunun 

güvenini sarsacaktır874. Bu nedenle iptal edilebilir bir belgede gerçeğin değiştirilmiş olması, 

belge iptal edilinceye kadar, belge kavramının bütün unsurlarına sahip bulunacağından 

belgede sahtecilik suçunu oluşturur875. Bu görüşe göre düzenlenen ve kullanılan sahte belgeler 

vergi incelemesi ile tespit edilene kadar, hukuki sonuç doğuracağı için kaçakçılık suçu 

oluşmaktadır. 

             3.2.4.   Suçun Unsurları 

             3.2.4.1. Kanûni Unsur 

 

Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri VUK’un 359. maddesinin (b-1) bendinde 

kaçakçılık suçu olarak düzenlenmiştir. Kaçakçılık suçlarını oluşturan bir hareket öncelikle 

VUK’un 359. maddesinde yer alan kanûni tanıma uygun olmalıdır. Ceza hukukunda suçun 

varlığı, o suçlar ilgili kanunda açık bir şekilde gösterilmiş kanûni tipin varlığına bağlı olup,  

vergi kaçakçılığı suçları için de aynı ilke geçerlidir876. 

              3.2.4.2. Suçun Maddi Unsuru 

              3.2.4.2.1. Hareket 

               3.2.4.2.1.1. Belgelerin Asıl veya Suretlerinin Tamamen veya Kısmen Sahte 

Olarak Düzenlenmesi 

 

VUK’un 359. maddesinin (b) bendinde belgelerin asıl ve suretlerini kısmen ya da 

tamamen sahte bir şekilde düzenlemek suç olarak tanımlanmıştır. Burada sahtecilik eyleminin 

belgede yer alan bilgilerin bir kısmına veya tamamına ilişkin olarak yapılmasının suçun 

oluşması açısından bir önemi yoktur. Suçun oluşumu açısından belgelerin “sahte olarak 

düzenlenmesi” yeterlidir, sahte olarak düzenlenmiş olan belgelerin “kullanılması” ve “vergi 

                                                           
874 KAŞIKÇI, a.g.e., s.269. 
875 ERMAN, Evrakta Sahtekârlık Suçlarında “Varaka” Mevhumu, s. 25–26. 
876 Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2012, s.362. 
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kaybının doğmuş olması” şartları aranmaz877. Vergi kanunlarına göre, ancak belgelerle 

kanıtlanması mümkün bulunan vergiyi doğuran olayın doğru ve gerçek olması gerekir. Sahte 

belge düzenleme suçunda vergiyi doğuran olayın doğru ve gerçek olmaması suçun oluşumu 

açısından önemlidir878. Gerçek herhangi bir hukuki durum mevcut bulunmadığı halde, fatura, 

gider pusulası, serbest meslek makbuzu, ücret bordrosu gibi belgeler sahte olarak tanzim 

edilmektedir. 

VUK’un 359/b maddesinde sahte belge; “… Gerçek bir muamele veya durum olmadığı 

halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir.” şeklinde tanımlanmıştır879. VUK 7 Sıra 

Numaralı Genel Tebliğinde;  “Sahte vesika tabiriyle, vergi muamelelerinde kullanılan ve 

gerçek bilgiler yerine hakikate uymayan yanlış bilgileri ihtiva eden vesikalar ifade edilmiş 

bulunmaktadır.” şeklinde bir açıklamada bulunulmuş, sahte belgenin “vergi muamelelerinde” 

kullanılması ve “hakikate uymayan yanlış bilgiler ihtiva eden” niteliklerine vurgu yapılmıştır. 

Katma Değer Vergisi Kanunu 28 Seri Numaralı Genel Tebliğine göre sahte belgeler 

“…hukuki geçerliliğini sağlayan zorunlu ve yeterli unsurlara sahip olmayan belgeler olup bir 

mal hareketi veya hizmet söz konusu olmadığı halde düzenlenen belgeler ve başkası adına 

bastırılıp kullanılan belgelerdir.880” Bu tanımda ise sahte belgenin “hukuksal açıdan 

geçerliliği bulunmayan” ve “gerçek bir ekonomik işlem ve ilişkiye dayanmayan” ve “başka 

kişiler adına bastırılan belgeler”  olduğu belirtilmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu 84 Seri 

Numaralı Genel Tebliğinde ise “...sahte belge gerçek bir muamele veya durum olmadığı 

halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir. Bu itibarla; bir mal hareketi veya hizmet ifası 

söz konusu olmaksızın düzenlenen belgeler sahte belge olarak kabul edilecektir.” şeklinde bir 

açıklamada bulunulmuştur881.     

Sahte belge düzenlenmesi fiili hareketle oluştuğu ve icraya başlamakla suç 

kendiliğinden tamamlandığı için genel olarak, ne tam teşebbüs ne de eksik teşebbüsün söz 

konusu olmayacağı kabul edilmektedir. VUK’ta suçun bir unsuru olarak sahte olarak 

düzenlenen belgenin kullanılması aranmadığından, sahte belgenin düzenlenmesiyle suç 

                                                           
877 Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 25.09.2006 tarih ve E: 2005/3238, K: 2006/7513 Sayılı Kararı, “Sanığın, sattığı mallara 

karşılık verdiği mal teslim fişlerinin kendisinde kalan nüshalarına, satmadığı halde satmış gibi malzeme eklemesi yaparak, 

bu fişlere göre sahte faturalar düzenlediği, 213 sayılı Kanun’un sayılı 4369 Kanun’la değiştirilen 359/b-1 maddesine göre, 

vergi kanunlarınca düzenlenmesi gereken belgelerin düzenlenmesi suçun oluşumu için yeterli olup, bu belgelerin 

kullanılması ve vergi ziyaı doğması suçun unsuru olmaktan çıkarılmıştır.”(Ali PARLAR, Güleç DEMİREL, Açıklamalı 

İçtihatlı Adlî-İdari Vergi Suçları, Adil Yayınevi, Ankara, 2002,  s.352.) 
878 “Vergi suçunda korunan yarar her zaman hazine menfaati ve bunun üzerinden kamu yararıdır. Siz eğer sahte belge 

düzenlerseniz, herhangi bir faaliyette bulunmadan belge verirseniz, böylece başkalarının vergi kaçırmasına neden olursanız, 

bu fiilleriniz tespit edildiği anda hapis cezası ile cezalandırılacaksınız.” ... “Naylon fatura düzenliyorsa, sahte belge 

düzenliyorsa, mefhum adlara hiç yapılmamış faaliyetler nedeniyle sahte belgeler düzenleyerek başkalarının vergi 

kaçırmasına neden oluyorsa hepsi aynı kefededir; ancak, onun dışında ekonomik olarak vergi ziyaına neden olanlar, farklı 

kefededirler; suçun ekonomik ağırlıklarına göre değişik olaylarla karşı karşıya kalmaktadırlar.” T.C. Maliye Bakanlığı, Bir 

Reformun Anatomisi, Vergi Reformu Nasıl Gerçekleşti?, Ankara, 1998, s.87. 
879 Çalışmanın birinci bölümünde sahte belge kavramı incelenmiştir. 
880 01.08.1988 tarih ve 19886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
881 23.11.2001 tarih ve 24592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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tamamlanır. VUK’ta sahte belge düzenleme suçunun oluşumu bakımından “kullanma” suçun 

bir unsuru olarak değil, diğer bir suç kabul edilen fiil olarak düzenlenmiştir. TCK’da ise özel 

belgede sahtecilik suçu bakımından “kullanma” suçun unsuru içinde yer aldığı için ve sahte 

düzenlenen özel belgenin kullanılmasıyla suç oluştuğundan teşebbüs mümkün değildir882. 

Suçun oluşumu yönünden belgelerin tamamının sahte olarak düzenlenmiş olması 

gerekmemekte olup, kısmen düzenlenmiş olması da yeterlidir. Örneğin Z Limitet Şirketi’nin 

düzenlemiş olduğu (300) adet belgeden (299) adedinin gerçek bir işlemi yansıtan ancak (1) 

adedinin gerçek bir işleme ilişkin olmayan bir belge olması suçun oluşumu açısından yeterli 

olacaktır883. 

Gerçek bir mal satışına ilişkin olarak düzenlenen faturada ayrıca gerçekte yapılmayan 

bir mal satışının da gösterilmesi halinde faturanın kısmen sahte olduğu kabul edilmektedir884. 

Gerçek işlem veya durum ile gerçek olmayan işlem ve durumun aynı belge içerisinde 

bulunması kısmi sahte belge kavramını tanımlamaktadır885. Örneğin,  A Limitet Şirketi B 

Limitet Şirketine 500 adet masa satmış fakat düzenlemiş olduğu faturada nihai tüketicilere 

daha önceden sattığı fakat belgesini düzenlemediği 25 adet koltuk takımını da B limitet 

şirketine düzenlemiş olduğu faturaya işleyerek kısmi sahtecilik yapmış olmaktadır.  Kısmen 

sahte belge düzenlenmesi taraflardan sadece biri için gerçek bir durum olmasına karşılık, 

diğer taraf için gerçek bir durumun var olmadığı durumlarda ortaya çıkabilmektedir886. 

Örneğin B Limitet şirketi almış olduğu 500 adet masa karşılığı A limitet şirketi tarafından 

düzenlenen gerçek durumu yansıtan fatura üzerinde değişiklikler yaparak ilave emtia alınmış 

gibi göstermiş olup, kısmen sahtecilik ortaya çıkmaktadır. Bu durumda A limitet şirketinin 

bilgisi dışında ve faturası üzerinde değişiklik yapan B Limitet şirketi yetkilileri sorumludur. 

Sahte belge kavramı ile yanıltıcı belge kavramının arasında kısmen fark 

bulunmaktadır. Yanıltıcı belgede gerçek bir durum ve işlem var olmakla birlikte işlemin kanıtı 

olan fatura vb. belge mahiyet ve miktar açısından gerçeğe aykırıdır. Kısmen sahte belgede ise 

gerçek bir işlemin yanında gerçek olmayan bir işlem, mahiyet ve miktarı dışında aldatıcı 

                                                           
882  Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 29.12.2008 tarih ve E: 2008/4588, K: 2008/13886 Sayılı Kararı. 
883Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 09.10.2001 tarih ve 11–161/211 Sayılı Kararı,  “vergi kaybı suçun unsuru olmaktan 

çıkarıldığından ve kullanılan belge sayısı vergi kaçakçılığı suçunun oluşumu açısından gerekli bir unsur olarak 

görülmediğinden, suça konu belgelerin sayısı ve kaybına neden olunan vergi miktarı ancak cezanın aşağı ve yukarı hadler 

arasında tayini sırasında yahut takdiri hafifletici neden olarak göz önüne alınabilecek nitelikte hususlardır.”( PARLAR-

DEMİREL, a.g.e., s., s. 352.) 
884Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin, 04.04.2002 tarih ve E: 1611, K: 2846 Sayılı Kararı.                                        

(http://www.yargitay.gov.tr 06.05.2011) 
885 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 224. 
886Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin, 10.05.2001 tarih ve E: 3878, K: 4690 Sayılı Kararı, “…Düzenlediği dört adet faturanın 

kendisinde kalan dip koçanlarında bedelin eksik, muhatabın farklı ve ayrıca bu iki adet faturanın tarihinin değişik 

düzenlendiği anlaşıldığına göre bu faturaların kısmen sahte olduğunun kabulü gerekmesine rağmen hükmün gerekçesinde 

yanıltıcı nitelikte oldukları kabul olunarak uygulama ile çelişki yaratılması yasaya aykırıdır.”  

http://www.yargitay.gov.tr/
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nitelikte gerçeğe aykırılık bulunmaktadır887. VUK’un 359. maddesi’nin a-2 bendinde 

düzenlenen yanıltıcı belge ve (b) bendinde düzenlenen sahte belge fiilleri için öngörülen hapis 

cezası süresindeki farklılık açısından suç vasfının tespiti sonucu etkilemektedir. Kısmen sahte 

belge ile yanıltıcı belge arasında kesin bir ayrım yapmaktaki zorluk nedeniyle “şüpheden 

sanık yararlanır” ilkesine dayanarak, daha az ceza öngören yanıltıcı belge düzenleme 

suçundan ceza verilir888. 

VUK’un 359. maddesinin (b) fıkrasında “belgelerin asıl veya suretlerini” sahte olarak 

düzenlemek suç olarak tanımlanmıştır. VUK’un 359. maddesinde yer alan “belgelerin 

suretleri” ibaresi ile “nüsha” kastedilmek istenmiştir. Nüsha, suretten farklıdır. Nüsha, birden 

çok meydana getirilen belge asıllarından bir tanesidir. İkinci nüsha, belgenin aslı kabul 

edilir889.   

 3.2.4.2.1.1.1. Sahte Belge Düzenlenme Nedenleri 

 

Diğer suçlarda olduğu gibi, sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen 

kaçakçılık suçlarında da fâilin mutlaka suç işlemek için nedeni/nedenleri bulunmaktadır. 

Ancak ceza hukukunda kabul edilen nedenlerin dışında hiçbir neden bir suçun, suç olma 

vasfını değiştirmediği gibi, fâilin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fâili suç işlemeye 

yönelten nedenlerin ve suç işleme yöntemlerinin analiz edilmesi suçun engellenmesi veya en 

aza indirilmesi için alınması gereken hukuki, idârî ve sosyal tedbirlerin belirlenmesi ve 

uygulanması açısından fayda sağlayacaktır. Nihai tüketicilerden üreticilere kadar sosyal 

hayatın ve insan ihtiyaçlarının bir sonucu olan ekonomik ilişkiler vergiyi doğuran olay olarak 

karşımıza çıkmakta ve vergisel ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Örneğin bazı mükellefler 

tarafından sahte belge, hayali ihracat olarak isimlendirilen haksız KDV iadesi almak için 

kullanılabilirken, bazı mükellefler için ticari faaliyetlerinde daha az vergi ödemek veya 

kanunen kabul edilmeyen giderlerini belgelendirmek için kullanılabilmektedir. Aslında sahte 

belge düzenleme ve kullanma fiilleri bir anlamda “belgeler üzerinden gerçekleştirilen hukuk 

dışı kayıtsız ekonomi”dir. Sahte belge düzenleme fiilinin hukuk dışı ve suç olarak 

tanımlanması, “vergi kaçırma amaçlı hukuk dışı taleplere yanıt vermek üzere, sahte 

belgelerin komisyon geliri elde etmek için arz edildiği” bir meslek olarak kabul edilmesini ve 

                                                           
887 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 323–324., Murat ÖZGÜR, “Sahte Fatura Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı–2”, Maliye ve 

Sigorta Yorumları, 15 Şubat 2006, Sayı 458, s. 82. 
888 YİGİT, a.g.e., s.148. 
889 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun, 15.03.2002 tarih, E: 2002/6, K: 2002/100 Sayılı Kararı, “…alt ve üst 

nüshaları farklı kişiler adına düzenlenen faturaların gerçek bir emtia teslimine ilişkin olmadığının kabulü gerekir.”, Danıştay 

Dördüncü Dairesi’nin 19.06.2007 tarih ve E: 2006/4417, K: 2007/2136 Sayılı Kararı, “düzenlediği faturaların bir kısmında, 

alt suretlerde rakamlarda oynama yapıldığı, bir kısmında ise tutar bölümü boş bırakılarak sonradan farklı kalemle 

doldurulduğu…”( www.danistay.gov.tr.18.04.2011) 
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vergilendirilmesini engellemeyecektir890. Çünkü vergi hukukuna göre gelirin yasa dışı 

yöntemlerle elde edilmesi vergilendirilmesine engel değildir. Sosyo-ekonomik faktörler ile 

birlikte değerlendirildiğinde; ülkemizdeki bazı vergi mükellefleri için profilin vergi sistemine 

göre değil “ödemek istediği vergiye göre” vergi ödeyen veya hiç vergi ödemeyen bir mükellef 

profili olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bazı vergi mükellefleri bu amaçlarına ulaşmak için 

öncelikle kayıtdışı faaliyet göstermeyi tercih etmekte, şâyet kayıtdışı faaliyet göstermeleri 

mümkün bulunmayanlar ise sahte belge kullanma yöntemlerini tercih etmektedirler. Sahte 

belge düzenleme ve kullanma suçlarının zamanında tespit edilmesi ve fâillerinin 

bulunmasındaki etkinlik, vergi ve ceza sistemindeki etkinlik ile çok yakın ilişki 

içerisindedir891. 

               3.2.4.2.1.1.1.1. Yasadışı Gelir Elde Etmek 

 

Vergi mükelleflerinin vergi matrahları azaltma ve kanunen kabul edilmeyen 

giderlerini belgelendirme isteği “Naylon faturacılık” denilen hukuk dışı mesleğin oluşmasına 

neden olmuştur892. “Naylon faturacılar” öncelikle herhangi yasal bir ticari faaliyet kolunda 

vergi mükellefi olarak,  %1 ile % 10 arasında komisyon karşılığında fatura satmaktadırlar.  

Son yıllarda ülkemizde emniyet birimlerimizin yaptığı hayali ihracat operasyonlarında bu 

kişilerin ne kadar profesyonel organize oldukları ve hayali ihracat ve fatura ticareti ile haksız 

kazanç elde ettikleri ortaya çıkarılmıştır.  Naylon faturacılık mesleğini icra eden şahısların bu 

mesleği icra ederken matbaa, ticaret sicili ve noter masrafları dışında önemli bir giderleri 

yoktur. Ancak bu şahısların sahte belge ticaretine başladıktan sonra, gerek “kendi aralarında 

gelir paylaşımındaki ihtilâflar nedeniyle ortaya çıkan çıkar çatışmaları” gerekse “daha çok 

müşteriye ulaşarak daha fazla gelir elde etme isteği”  vergi ve güvenlik birimleri tarafından 

suçların tespit edilmesini kolaylaştırmaktadır. 

                 3.2.4.2.1.1.1.2.  Vergi Kaçırmak 

 

Vergi mükellefleri bazen sahte belgeyi hem düzenleyen hem de kullanan konumunda 

olabilmektedir. Örneğin, 20.000.-TL tutarında emtia veya hizmet satan bir vergi mükellefi 

faturanın üst nüshasını 20.000.-TL alt nüshasını ise 2.000.-TL olarak düzenler ve defter ve 

belgelerine 2.000.-TL olarak kaydederse vergi matrahını azaltarak vergi kaçıracaktır. Sahte 

belge ticaretini meslek haline getiren kişilerin çoğu kere sahte belge kullanan kişiler oldukları 

da görülmektedir. Bu işten ticari kazanç elde eden bu şahısların kazançlarını gizlemek ve 
                                                           
890 Çalışmanın dördüncü bölümünde incelenmiştir. 
891Erkan GÜRBOĞA, İhsan Basri BELLEK, “Sahte Belge Olgusunun Öznel ve Nesnel Koşulları”, Lebib Yalkın Mevzuat 

Dergisi, S.103,Temmuz 2001, s.53. 
892 Hakkı YILDIRIM, “Sahte Fatura Ticaretinin Önlenmesinde Mükelleflere ve Vergi İdaresine Düşen Görevler”, Maliye ve 

Sigorta Yorumları Dergisi, Sayı 467, 2 Temmuz 2006, s.49. 
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vergi ödememek için aynı yöntemi kullanacakları iddiası oldukça güçlü bir iddiadır. Çünkü 

bu işi yapanlar hukuk dışı gelirlerinin kaynağı olan ticari faaliyetlerini “vergi kaçırma”893 

üzerine oluşturmaktadırlar. 

                3.2.4.2.1.1.1.3. Piyasanın Aksaklıklarından Yararlanmak 

 

Vergi mükellefleri bazı durumlarda sattıkları emtia veya verdikleri hizmet için 

bedellerinin üzerinde veya altında sahte belge düzenleyebilirler. Örneğin bir malın tek 

ihracatçısı veya satıcısının olduğu tekel piyasalarında vergi mükellefleri bu malı yüksek 

fiyatla satıp, düşük bedelli faturalar düzenleyebilmektedir. 

                3.2.4.2.1.1.1.4. Bilgisizlik 

 

Türk vergi sisteminde, ülkemizin genel şartlarından kaynaklanan bazı durumlar için, 

vergi mükellefi olmayan kişilerin düzenlemesi gereken belge düzeni ile ilgili bir takım 

kolaylıklar getirilmiştir. Örneğin müstahsilden mal alan bir çiftçinin düzenlediği müstahsil 

makbuzunu okuma yazma bilmemesi nedeniyle imzalaması ve bu belgedeki bilgilerin gerçek 

dışı olması bilmeden sahte belge verdiği anlamına gelmektedir. Sahte belge düzenleme nedeni 

olarak bilgisizlik doğrudan çok istisnai olarak görülürken, dolaylı olarak sahte belge 

organizasyonlarını kuran kişilerin şirket ortaklıklarında veya hisse devirlerinde iyi niyetli bir 

takım insanları bilgisizlik nedeniyle istismar ettikleri görülmektedir. 

            3.2.4.2.1.1.2. Sahte Belge Düzenleme Yöntemleri 

 

Sahte belge düzenleme yöntemleri çok farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır.  

Düzenlenme yönteminden hareketle bir belgenin sahte olup olmadığına karar vermek doğru 

bir yaklaşım değildir. Çünkü benzer yöntemler başta muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

düzenlemek ve kullanma fiilleriyle işlenen kaçakçılık suçları olmak üzere diğer suçlarda da 

kullanılmaktadır. Sahte belge düzenleme yöntemlerinin incelenme amacı, suçun önlenmesine 

yönelik tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması açısından sağlayacağı faydadan dolayıdır.  

3.2.4.2.1.1.2.1. Gerçekte Olmayan bir Kişi Adına Belge Bastırılması ve 

Düzenlenmesi 

 

            Sahte belge düzenleyen kişilerin başvurduğu en kolay ve basit yöntemlerden biridir. 

Çünkü bu yöntemin uygulanmasında sahte belge ticareti yapan kişiler, vergi dairesine 

herhangi bir vergi mükellefiyeti kurulması için gitmemekte, fakat vergi mükellefiymiş gibi 
                                                           
893 Danıştay 11. Dairesi’nin 07.04.1999 tarih ve E:1997/3487, K:1999/1189 Sayılı Kararı;  “Gerçek dışı fatura tanzim 

etmenin vergi kaçırmaya yönelik olduğunu ticari işle uğraşan bir kişinin bilmemesi düşünülemeyeceğinden, naylon fatura 

denilen gerçeği yansıtmayan faturaların vergi kaçırmak amacıyla kullanıldığı, bunu düzenleyenlerin ayrı bir menfaat 

gözettikleri kanıtlanmadıkça adına fatura düzenledikleri kişi ya da firmaların vergi kaçırma fiiline yardım amacıyla bu fiili 

işlediklerinin kabulü gerekir.”( www.danistay.gov.tr/kerisim/KararNoKararC.jsp.13.04.2011) 
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gerçekte olmayan sahte isim ve mükellefiyetler adına belge bastırmaktadırlar. Bu yöntem 

kullanılarak bastırılan belgelerde çoğu kere vergi daireleri ve vergi numaraları mevcut 

değildir veya yanlıştır. Bu yöntemin uygulanmasında belgelerin basımını yapan matbaalarında 

anlaşmalı matbaa olmama ihtimâli yüksektir. Çünkü bu tür sahtecilikleri yapan şahıslar 

anlaşmalı matbaaların bildirim ödevlerinin olduğunu bildikleri için en azından kısa süre 

içerisinde “deşifre olmayı” göze alamayacaklardır894. Bu yöntem ile üretilen belgeler yapılan 

karşıt incelemeler895 ile vergi idaresi tarafından en kolay tespit edilebilen belgelerdir. Vergi 

idaresinin kayıtlarında mükellefiyet kaydı bulunmayan bir işletmenin düzenlediği belgeler 

sahtedir ve gider belgesi olarak kullanılması mümkün değildir, kullanılsa bile vergi idaresi 

tarafından yasal kabul edilmesi mümkün değildir.  

                 3.2.4.2.1.1.2.2. Gerçek Mükellef Adına Taklit Belge Üretimi ve Düzenlenmesi 

 

Bu yöntemi tercih eden sahte belge tacirleri tarafından vergi mükellefiyeti tesis 

ettirilmeksizin, özellikle piyasada saygınlık oranı yüksek, markalaşmış ve kurumsallaşmış 

vergi mükelleflerinin adına taklit faturalar bastırılmakta ve düzenlemektedirler. Bu tür 

belgelerin düzenlenmesi belgesiz emtia veya hizmet satma imkânı bulunmayan, bir ölçüde 

nihai tüketiciye değil diğer vergi mükellefleri ile çalışan bazı vergi mükellefleri tarafından 

yapılabilmektedir. Günümüz teknolojik gelişmeleri dikkate alındığında bu yöntemin 

bilgisayarlara kolaylıkla bağlanabilen tarayıcılar vasıtasıyla uygulanabildiği de 

görülebilmektedir. Bu yöntemi uygulayan gerçek bir ticari faaliyeti de mevcut olan kişiler 

süreç içerisinde ticari faaliyetlerini devam ettirdikleri tanınmış ve kurumsallaşmış firmalara 

ait belgeleri matbaa veya bilgisayar tarayıcısı ile çoğaltarak emtia veya hizmet satın alınmış 

gibi defter ve belgelere intikal ettirmektedir. Ticari faaliyetleri yoğun ve piyasada da 

saygınlığı olan bu firmalara ait taklit edilmiş belgelerin vergi idaresi tarafından tespit edilmesi 

zaman almaktadır. Bu yöntemi kullanan sahte belge düzenleyicileri ile ilgili asıl vergi 

mükelleflerinin bilgisi daha sonra olmaktadır. Kendi belgelerinin taklit edilerek kullanıldığını 

öğrenen mükellefler, suç sayılan bu fiili ya vergi idaresine bizzat bildirmekte veya vergi 

idaresi tarafından yapılan vergi incelemelerinde öğrenmektedirler. Bu hukuk dışı eylemde, 

faal ve tanınmış firmaların faturaları taklit edilerek, gerçeğine uygun seri ve sıra numaraları 

ile mükerrer fatura bastırılmakta ve düzenlenmektedir. Bu yöntem ile üretilen belgeler çapraz 

inceleme yapılmadan tespit edilememektedir896. Kayıtdışı ekonomi büyüdükçe, sahte belge 

                                                           
894GÜRBOĞA, BELLEK, a.g.m., s.55. 
895 Karşıt inceleme, devam eden bir vergi incelemesine veri toplamak üzere, incelenen mükellef ile ilişkisi sebebiyle başka 

bir mükellef nezdinde başlatılan incelemedir. (Denetim İlke ve Esasları, Cilt I, Maliye Hesap Uzmanları Derneği (HUD), 

İstanbul, 1996, s.102 .) 
896GÜRBOĞA, BELLEK, a.g.m., s.53. 
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üretiminin ve yöntemlerinin de çoğalacağını görmek zor değildir. Kayıtdışı ekonomi 

küçüldükçe “hukuka uygun davranma ve yaşama alanı” da büyüyeceği için sahte belge 

üretimi ve kullanımı da azalacaktır. 

              3.2.4.2.1.1.2.3. Gerçek Olmayan Bir Alışveriş İçin Belge Düzenlenmesi 

 

Bu yöntemi kullanan mükellefler, ticari faaliyetleri bulunan diğer gerçek kişi veya 

kurumlardan herhangi bir mal veya hizmet alımı olmamasına rağmen,897 belge alıp bu 

belgeleri gider veya maliyet unsuru olarak muhasebe kayıtlarına intikal ettirmektedirler. 

Genellikle bu tür durumlarda alıcı firmalar satıcı firmaya fatura bedelinin belli bir kısmı 

oranında komisyon ödemektedirler. Bu yönteme başvuran kişiler düzenlenen ve alınan 

belgeler ile alıcı firmanın maliyet ve giderlerini artırarak, dönem kazancının eksik 

hesaplanmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan bu belgeler satıcı firma tarafından satış 

hasılatı niteliğine sahip gibi görünse bile, ilgili firmalar tarafından faturasız olarak yapılan 

satışlara tekabül etmekte olup,  mal dengesini tutturmak amacıyla düzenlenmekte ve alınan 

komisyonlar vasıtasıyla da ekstra bir gelir elde edilmektedir. Bu yönteme verilebilecek en iyi 

örnek gıda sektöründe toptancılık veya dağıtımcılık yapan bazı firmalar, ürün dağıtımı ve 

satışı yaptıkları mikro işletmelere belge düzenlememekte, onlara düzenlemeleri gereken 

belgeleri daha büyük ölçekli marketlere düzenleyebilmektedirler898. Bu işi yapan kişiler 

emtiayı faturasız başkasına satmakta, emtiaya ait faturayı ise komisyon karşılığı bir başka 

kişiye satmaktadırlar. Bu sorun uygulamada hayali ihracat olarak bilinen ihracatta haksız 

vergi iadesi alınmasının da önünü açmaktadır.  

3.2.4.2.1.1.2.4. Vergi Mükellefiyetini Terk Etmiş Bir Mükellefin Daha Önce 

Bastırdığı Belgelerin Düzenlenmesi 

 

Bu yöntemi kullanan kişiler, sahte belge düzenlemek amacıyla vergi mükellefiyeti 

tesis ettirmiş ve bu işlemde kullanacağı belgeleri temin ettikten sonra, kaydi olarak vergi 

dairesine mükellefiyet tesis ettirmekte ve kısa bir süre sonrada faaliyetini bildirimsiz terk 

etmektedir. Yeni işyeri adresi bilinmediği gibi, çoğu zaman ikâmetgâh adresleri de ya gerçek 

dışı olmakta veya bu adresler terk edilmektedir. Çok sınırlı da olsa bu şahıslar, bazen mali 

polis bazen de vergi idaresi tarafından faaliyetleri sırasında tespit edilebilmektedir. Faaliyetine 

                                                           
897 Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 24.6.2002 tarih ve E: 2002/5109, K: 2002/6193 Sayılı Kararı,“Faturasız yapılan satın 

almanın, bir başka mükellefin faturası ile belgelendirilmesi halinde, faturayı düzenleyen ile alan arasında gerçek bir mal ve 

hizmet alımı bulunmaması nedeniyle faturanın sahte olduğunun kabulü gerektiği, vergi inceleme raporlarındaki tespitlere 

göre sanığın, başka mükelleflerden aldığı mal ve hizmetlere karşılık temin ettiği faturaları kullandığı, sanığa atılı suçun tüm 

unsurları ile oluştuğu, bir takvim yılında her vergilendirme dönemindeki kullanmaların teselsül hükmünün uygulanmasını da 

gerektirdiği gözetilmeden sanığın mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.” 

(http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/DokGosterMainServlet?dokumanId 28.05.2011) 
898 GÜRBOĞA, BELLEK, a.g.m., s.54. 

http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/DokGosterMainServlet?dokumanId
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devam eden diğer vergi mükellefleri gibi şeklî vergi ödevlerini yerine getirdikleri için 

yoklama, ihbar, mali polis operasyonu veya vergi incelemesi ile ortaya çıkmaktadırlar. 

Alıcılar bu firmalar tarafından düzenlenen (gerçek bir mal ve hizmet teslimine dayanmayan) 

faturaları gider olarak muhasebe kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle dönem kazançlarını 

azaltarak vergi matrahlarını hukuk dışı olarak minimize etmeye çalışmaktadırlar899.  

               3.2.4.2.1.1.2.5. Faturanın Aslı İle Örneklerinin Farklı Bedellerle Düzenlenmesi 

 

Vergi kaçırmak amacına yönelik olarak yapılan belge sahtekârlıklarından bir başkası 

ise, faturanın aslı ile örneklerinin farklı bedellerle düzenlenmesidir. Bu satış yolsuzluğu 

yönteminde firmalar faturanın aslı olarak tarif edilen ve alıcıya verilen birinci örneğini satış 

işleminin gerçek durumunu yansıtacak şekilde, işletmede kalan ve muhasebe kayıtlarına 

intikal eden örneğini ise düşük bedelli olarak düzenlemektedirler. Bu şekilde yapılan 

sahtekârlıklar genelde tek taraflı olarak alıcının bilgisi dışında gerçekleşmektedir900. Bazı 

durumlarda daha az vergi ödemek için bazı mükelleflerin belgeler üzerinde kalemle tahrifat 

yaparak vergi matrahlarını azaltmaya ve ihracatta haksız KDV iadesi tutarlarını arttırmaya 

çalıştıkları vergi incelemelerinde gözlemlenmiştir. 

               3.2.4.2.1.1.2.6. Gerçek Tutardan Farklı Belge Düzenlenmesi 

 

             Sahte belge düzenleme yöntemlerinden birisi de, satılan hizmet veya emtia için 

gerçek değerinin üzerinde veya altında belge düzenlenmesidir. Burada düzenlenen belgenin 

yapılan ekonomik bir faaliyet sonucunda düzenlenmiş olması ve belgenin kısmen sahte 

olduğu veya yanıltıcı belge niteliğinde olduğu anlamına gelmektedir. Çünkü düzenlenen 

faturalara yazılan emtia veya hizmet tutarları gerçek bedelin üzerinde veya altındadır901. 

Konunun daha iyi kavranması için verilebilecek en iyi örnek ithalat yapan bazı vergi 

mükellefleri stoklarını kontrol edebilmek için belge düzenlemekte, fakat düşük tutarlar 

üzerinden düzenlemektedir. Böyle bir durumda ise belge düzenleyen firma hasılatını 

gizleyerek vergi kaçırmaktadır. Bazı durumlarda ise emtia veya hizmet satın alan vergi 

mükelleflerine alış tutarlarının çok üzerinden belge düzenlenmekte, bu mükellefler ise, defter 

ve kayıtlarına bu belgelerini intikal ettirerek vergi kayıp ve kaçağına neden olmaktadırlar902. 

 

                                                           
899Ahmet ŞANLI,“İşi Bırakan ve Adreslerinde Bulunamayan Mükellefler Nedeniyle Vergi İncelemelerinde Ortaya Çıkan 

Sorunlar ve Bir Öneri’’, Yaklaşım, Sayı 103, Temmuz 2001, s.171. 
900 E.Elif ŞİMŞEK, Türk Vergi Hukukunda Muhasebe Hileleri,(Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi), İstanbul, İÜSBE, 

2001, s.98 . 
901 Malik GÜNDAY, “Sahte Fatura Kullanımı Önlenmeli mi? Sahte Fatura Neden Kullanılıyor Sorusuna Doğru Cevap 

Vermeden Sahte Fatura Kullanımı Önlenebilir mi?”, Vergi Sorunları, Sayı 141, Mart 2000, s.59. 
902 ŞİMŞEK, a.g.m, s.96. 
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                3.2.4.2.1.1.2.7. Gerçek Miktardan Farklı Belge Düzenlenmesi 

 

Özellikle belgesiz emtia alış-satışının, üretiminin yoğun ve stok hareketlerinin 

izlenmesinin zor olduğu sektörlerde bazı vergi mükellefleri belge düzenlemek 

istememektedirler. Şâyet belge düzenlemek durumunda kalır iseler gerçek satış miktarının 

altında veya üzerinde belge düzenlemektedirler. Zaman zaman karşılaşılabilen bu yöntemde 

hasılat kayıtlara tam olarak intikal ettirilmesine rağmen, “gizlenen faaliyet”lerin kavranması 

ve önlenmesi açısından dikkat edilmesi gereken bir yöntemdir. Vergi dışı kalmanın 

avantajlarını kullanan ve belgesiz emtia alan mükellefler vergi kayıp ve kaçağına neden 

olmaktadırlar903. 

                3.2.4.2.1.1.2.8. Satılan Emtiadan Farklı Bir Emtia Adına Belge Düzenlemesi 

 

Bu yöntem ile KDV oranlarının farklı olması nedeniyle bazı mükellefler gerçekte 

sattıkları ürünleri değil, KDV oranları düşük olan ürünler adına belge düzenlenmektedir. Son 

yıllarda yapılan vergi incelemelerinde pasta satışı yapan bazı ekmek üreticilerinin pasta 

satışları için düzenlemeleri gereken belge tutarlarını KDV oranı daha düşük olan un şeklinde 

düzenledikleri görülmüştür. Bu yöntemi kullanan mükellefler KDV oranlarını kullanarak 

vergi dışı kalmaya çalıştıkları gibi, stok hareketlerinden kaynaklanan mali sorunları da en aza 

indirmeye çalışabilmektedirler904. Stok hareketlerinden kaynaklanan sorunların en önemli 

nedeni ise, vergi ödememek için sahte belge kullanımıdır. 

               3.2.4.2.1.1.2.9. Özel Giderlerin İşletmeye Aitmiş Gibi Belge Düzenlenmesi 

 

Ekonomik yaşam içerisinde işletmelerin sabit ve değişken giderleri vardır. Bu 

giderlerin ise iş ile uyumlu olması gerekmektedir. Yapılan giderlerin ticari faaliyet ile uyumlu 

olup olmadığı bazı durumlarda çok dikkatli teknik inceleme ve araştırmalar yapılmasını 

gerekmektedir. Günümüzde mikro ölçekli işletmeler-özellikle aile işletmelerinde- gıda, giyim, 

tatil, telefon vb. gibi şahsî giderlerin işletme kayıtlarına intikal ettirildiği görülmektedir. Bu 

giderlerin yapılan işle uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesinde; işletmenin girdi, 

personel sayısı, büyüklüğü, makine sayısı ve hacmi gibi unsurlarla kıyaslama yapılmaktadır. 

                3.2.4.2.1.1.2.10. Alıcısı ve Satıcı Yönünden Farklı Belge Düzenlenmesi 

 

Bu yöntemde bazı vergi mükellefleri kayıtdışı emtia veya hizmet satışlarını diğer 

mükelleflerin adına belge düzenleyerek belgelendirmeye çalışmaktadırlar. Birbirleri adına 

düzenledikleri bu belgeler ile çeşitli vergi ödeme dönemlerinde takas ederek vergi dışı 

                                                           
903 GÜNDAY,a.g.m., s.60. 
904 GÜNDAY, a.g.m., s.61. 
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kalmanın avantajlarından yararlanmak istemektedirler. Özellikle özel gider indirimi 

uygulamasının kaldırılması ile nihai tüketicilerin almadığı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin 

bazı mükellefler tarafından karşılıklı değişim yoluyla kullanılmasına neden olabilmektedir.  

3.2.4.2.1.2. Asıl veya Suretleri Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlenen 

Belgelerin Kullanılması 

 

Sahte belge kullanılması, vergi ile ilgili işlemlerin sahte belgelere dayandırılması 

anlamına gelmektedir905. Vergi kanunları açısından tutulan veya düzenlenen, saklama ve ibraz 

zorunluluğu bulunan belgelerden, asıl veya suretlerinin kısmen veya tamamen sahte olarak 

düzenlenmiş belgelerin kullanılması, suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır906. Vergi 

hukukunda “sahte belgenin kullanılmasından” maksat, belgenin vergisel hukuki işlemlerin 

tesisinde dikkate alınmak üzere temin edilmesidir. Sahte belgenin vergisel hukuki işlemlerin 

tesisinde dikkate alınması, adına belge düzenlenen vergi yükümlüsü veya vergi sorumlusu 

tarafından hasılat, gider veya maliyet unsuru olarak kanûni defterlere kaydedilmek suretiyle 

vergisel işlemlerin yapılmasında dikkate alınmasıdır907. Kullanma, kanûni defter tutmak 

zorunda olmayan vergi yükümlüleri, sahte belgenin doğrudan doğruya vergisel işlemlerin 

yapılmasında dikkate alınmak için belgenin temin edilmesidir. 

Sahte belge kullanma fiilinin ne zaman başlamış kabul edileceği konusu tartışmalı bir 

konu olup, ağırlıklı görüş yarar sağlandığı andan itibaren kabul edilmesi yönündedir908.  

Ancak bu yararın ne olduğu veya hangi andan itibaren başladığı açık olmayıp, sahte belge 

düzenleyenden veya üçüncü bir kişiden alındığı andan itibaren dahi bir yararın başladığını 

ifade etmek mümkün bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak fiilin tamamlandığı anın vergi 

idaresine beyan edilmesi, defterlere kayıt ve benzeri durumlar yönünden anlaşılmasının zor 

olduğu anlaşılmaktadır.  

VUK’ta sahte belge düzenlenmesi suçunda “kullanma” şartı aranılmamış, başkası 

tarafından düzenlenen sahte belgenin kullanılması ayrı ve bağımsız bir suç olarak 

tanımlanmıştır. Başkası tarafından düzenlenen sahte belgenin kullanılması, vergi yükümlüsü 

tarafından tutulması zorunlu defterlerde ve kayıtlarda gösterilmiş olması ya da belgenin 

                                                           
905 Ali ÇİÇEN, “Kaçakçılık Suçlarında Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmak”, Diyalog, Sayı 172, 

Ağustos 2002, s.87. 
906 OK-GÜNDEL, a.g.e., s.224. 

907 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 14.9.2004 tarih ve E: 2003/8071, K: 2004/6443 Sayılı Kararı, “Davaya konu sahte olduğu 

ileri sürülen faturayı anılan şirketin kayıtlarına intikal ettirerek kullanmak suretiyle vergi ziyaı doğup doğmadığı araştırılıp, 

düzenlenmiş olması halinde vergi inceleme raporu ve eklerinin onaylı örnekleri de getirtilerek sonucuna göre sanığın hukuki 

durumunun tayini gerekir.” (www.ankahukuk.com,23.05.2011) 
908 OK-GÜNDEL, a.g.e., s.225. 
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kullanılmasından çıkar sağlanması ve fiilen yararlanılması şeklinde ifade edilmektedir909. 

Ancak sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinde vergi ziyaı aranmadığı için belgenin 

düzenlendiği tarihte kamu güveni zarar görmektedir. Yargı kararları beyanname ile paralel 

konuyu değerlendirirken, beyannamenin de vergi kanunlarında kabul edilmiş olan ayrı bir 

belge olduğu görmezden gelinmiştir. Örneğin bir adet sahte fatura ile suçun işlendiği dönemin 

bitiminden sonraki dönemin içerisinde KDV beyannamesi verildiğinde, beyanname de sahte 

belge şeklinde düzenlenmiş olmaktadır. Ortada sahtecilik açısından değerlendirilmesi gereken 

bir adet değil, beyanname de dahil iki adet belge vardır. Vergi idaresi yapmış olduğu vergi 

incelemelerinde sadece fatura üzerinde durduğu için, yargılama yapan mahkemelerde 

faturanın kullanılma anı olarak beyan edildiği günü sahte belge kullanma fiilinin işlendiği gün 

olarak esas almışlardır. Ancak faturanın temin edildiği tarihte sahte belge kullanma fiili, bu 

faturada yer alan miktar, mahiyet, fiyat ve KDV’ye ilişkin bilgilerin de yansıtıldığı sahte 

beyannamenin verildiği tarihte ise sahte belge düzenleme fiili oluşmaktadır. Bir sahte 

belgenin(faturanın) kullanılma tarihini, bir başka sahte belgenin(beyannamenin) düzenlenme 

tarihine bağlama yaklaşımı, yukarıda açıklanan sahte belgenin tanımı ile de çelişmektedir. 

Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge şeklinde 

yapılan kanûni tanımdan anlaşıldığı üzere, öncelikle düzenlendiği tarihte sahte bir belge 

hukuk aleminde var olmaktadır. Suçun konusunu oluşturan ve var olan bir belgenin 

düzenlenmesinde ve kullanılmasında kanun koyucu vergi ziyaı şartı aramadığı için, kamu 

güveninin ihlâl edilmiş olması yeterlidir. Faturanın kullanılma tarihinin beyannamenin 

verilme tarihine göre belirlenmesi, iki tarih arasındaki süre kadar kamu güvenin ihlâl 

edilmediği gibi yanlış bir yaklaşımı ortaya çıkaracaktır. Görüşümüze göre açıklanan 

nedenlerle, VUK’un 359. maddesinin (b) bendinde yer alan sahte belge tanımının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesi uygun olacaktır: 

“Sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi; 

düzenlenen veya vergi ile ilgili iş ve işlemlerde kullanılan belgedir.” 

Sahte belgenin tanımının değiştirilmesi durumunda; sahte belge kullanılması, 

sahtecilikten beklenen çıkarın elde edilmesi veya kamu güveninin ihlâl edilmiş olması için 

gerekli tüm süreçleri ifade edecektir. Bir görüşe göre, sahte belge kullanımından 

bahsedebilmek için, sahte belgenin kanûni defterlere işlenmesi ve vergi beyannamesinde 

                                                           
909 Danıştay Dördüncü Dairesi’nin, 27.11.1991 tarih ve E:1988/4197, K: 1991/3810 Sayılı Kararı, “Davacı bu hükme göre 

cezalandırılan kişinin fiiline, sahte fatura düzenleyip vermek suretiyle iştirak ettiğinden bahisle cezaya muhatap 

tutulmaktadır. Oysa vergi ziyaına yol açan fiil, sahte olduğunu bilerek bir fatura muhteviyatının sonuç hesaplarını 

etkileyecek biçimde kayıtlara geçirilmesi suretiyle beyanın buna göre yapılarak verginin eksik tahakkukuna neden olmaktır. 

Vergi ziyaına yol açan bu fiilin davacıyla birlikte ve doğrudan doğruya davacının fiiliyle gerçekleştirildiğini söylemek 

mümkün değildir….Davacıya isnat edilen fiil vergi ziyaına yol açan eylemden önce, gerçeğe aykırı şekilde fatura 

düzenlenmesiyle gerçekleşmiş ve tamamlanmış bulunmaktadır. Tek başına suç teşkil eden bu fiil kanunda ayrıca tarif edilerek 

unsurları belirtilmiş ve cezası tayin edilmiştir.”(www.danistay.gov.tr.31.05.2011) 
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gösterilmesi şartının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektir910. Ancak sahte belgeyi “yasal 

defterlere kaydetmeyen fakat beyannamede dikkate alan mükellef” ile “yasal defterlere 

kaydeden fakat beyannamede dikkate almayan mükellef”in durumu ne olacaktır sorularına 

verilecek cevaplar bu görüşle çelişmektedir. Vergi mükellefi, adına düzenlenen sahte belgeyi 

şâyet defter ve beyannamelerine intikal ettirmemiş ise, herhangi bir menfaat elde etmediği 

için kullanma gerçekleşmiş sayılmayacaktır. Sahte belgeyi defterlerine kaydetmediği halde, 

vergi dairesine verdiği beyannamelerde rakamsal olarak dikkate alan vergi mükellefi ise 

defterlerine intikal ettirmemesine rağmen, beyannamelerine intikal ettirdiği için sahte belge 

kullanma suçunu işlemiş olacaktır911. Sahte belge kanûni defterlere işlenmiş ancak belgenin 

sahteliği sonradan anlaşılmış ise, kayıtlarda düzeltme yapılarak vergi beyannamesinde de 

gösterilmemesi durumunda, sahte belge bilerek kullanılmamış olacağından ve suçun manevi 

unsuru da oluşmayacağından suç gerçekleşmez. Buna karşılık, sahte belgenin defter 

kayıtlarına intikal ettirilerek bilerek kullanılmış olmasına rağmen, vergi beyannamesinde 

gösterilmemesi durumunda, kasıt unsuru gerçekleşmiş olsa bile vergi beyannamesinde dikkate 

alınmadığı için suç oluşmamaktadır912. Düşüncemize göre,  sahte belge fiillerinde kanun 

koyucu vergi ziyaı şartını aramadığı için, suçun oluşması için beyannamenin verilmesini 

beklemeye gerek yoktur. Sahte belge kullanma fiili belge temin edildiğinde kamu güveni ihlâl 

edildiği için oluşmuştur. Çünkü sahte belgenin düzenlendiği tarihte düzenleyici ve kullanıcı 

belli bir bedel üzerinden anlaşmış olmaktadırlar. Ayrıca bu belge dikkate alınarak sahte 

beyanname verildiğinde ise, vergi matrahı azalsın veya azalmasın kamu güveni ikinci kez 

ihlâl edilmektedir. Beyannamenin verildiği tarihte de sahte belge düzenleme fiili ile suç 

işlenmiş olmaktadır. Sahte belgenin tanımının önerdiğimiz şekilde değiştirilmesi sahte 

belgenin kullanımı konusunda açıklanan sorunların çözümüne fayda sağlayacaktır. 

Sahte belgenin kullanılmadan önce arama üzerine ele geçirilmesi durumunda suç 

oluşmaz. İhbar veya arama üzerine vergilendirme dönemi henüz kapanmadan sahte belgenin 

ele geçirilmesi durumunda, sahte belge alınmış ancak henüz defter kayıtlarına intikal 

ettirilerek kullanılmamışsa “sahte belge bulundurmak” suç olarak düzenlenmediği için suç 

oluşmayacaktır913. Ancak vergi uygulamaları yönünden, sahte belge bulundurmak oldukça, 

muğlak bir kavram olup, böyle bir durumun TCK’nın suça teşebbüs hükümleri açısından 

incelenmesi daha doğru olacaktır. 

                                                           
910 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 255. 
911 PARLAR-DEMİREL, a.g.e., s.336. 
912 ÖZBALCI, a.g.e., s. 961. 
913 Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 21.9.1990 tarih ve E: 1990/1894, K: 1990/2905 Sayılı Kararı, Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 

19.09.1989 tarih ve 5802/7094 Sayılı Kararı, “Gerçek olmayan sahte faturaların defter ve kayıtlara geçirilmelerinin de 

kullanma sayılacağı nazara alınarak vergi ve muhasebe konularında uzman bilirkişiler marifetiyle inceleme yaptırılmak 

suretiyle delillerin birlikte değerlendirilerek, eylemlerinin TCK.345. maddesindeki veya vergi mevzuatında düzenlenen başka 

bir suçu oluşturup oluşturmayacağının araştırılıp tartışılmaması…” 
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Belgenin sahteliğinin tespiti yapılırken sahte belgenin kullanıldığı yere göre suçun 

tayin ve tespitinin yapılması gerekir. Sahte belge düzenlenmesi fiili sadece yukarıda 

açıkladığımız fiillerle sınırlı olmayıp çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin, herhangi bir 

iş yerini kiralamayan kişinin daha fazla gider göstererek az vergi ödemek için kiraya verenin 

imzasını kendisi atarak yaptığı kira sözleşmesini vergi dairesine ibraz ederse, bu belge de 

vergi hukuku açısından sahte belge olarak kabul edilecektir. Kira sözleşmesinin sahte 

düzenlenip kullanılması nedeniyle kamu güveni ihlâl edilmiş olduğundan suç oluşmaktadır.  

             3.2.4.2.1.2.1. Sahte Belge Kullanılma Nedenleri 

                3.2.4.2.1.2.1.1.  Vergi Matrahını Azaltmak 

 

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, sahte belge kullanmak suretiyle giderlerini 

gerçek dışı bir şekilde kayıtlara yüksek tutarlarda aktarabilmektedirler. Bu şekilde verginin 

hesaplanmasında dikkate alınan kazançlarını daha düşük miktarlarda bildirerek daha düşük 

tutarda vergi ödemektedirler914. Vergi kaçaklığı suçunun işlenmesinde fâilleri diğer suçlarda 

olduğu gibi bu davranış biçimine yönelten ve daha sonraki alt bölüm de incelenen sosyal ve 

kurumsal nedenler bulunmaktadır915. Burada açıklamamız gereken husus vergi 

mükelleflerinin ekonomik yaşamın bünyesindeki mevcut risk unsurlarını algılama biçiminin 

vergi kaçırma isteğinin azalması veya artması üzerinde etkili olduğudur916. Örneğin 

ülkemizde inşaat sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı büyüme istihdam artışına neden 

olmuştur. Bu sektörde oluşan aşırı karlar ve belgelendirilemeyen giderler kayıtdışı istihdama 

ve daha az vergi ödemek için bazı vergi mükelleflerini sahte belge kullanımına 

yöneltmiştir917. İnşaat sektörü gibi karın yüksek olduğu sektörlerde vergi ödemek istemeyen 

mükellefler, bunun için sahte belge kullanabilmektedirler. 

               3.2.4.2.1.2.1.2. Kayıtdışı Harcamaları Belgelemek 

 

Yukarıda belirtildiği üzere işgücü istihdam etmenin maliyetlerindeki yükseklik ve 

mükelleflerin bazı giderlerinin kanunen kabul edilmeyen gider kapsamında sayılması gibi 

nedenlerle, bazı vergi mükellefleri “vergi kayıp ve kaçağına neden olma” kastında olmasalar 

bile, en azından “belgelendiremedikleri giderleri” değişik yöntemlerle belgeleyerek 

                                                           
914 Tunay BAKIR, “Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge 3”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı 8, Haziran 

2004, s.138, Danıştay 3.Dairesi’nin 13.3.2002,E:2000/2730,K:2002/737 Sayılı Kararı, “Gerçek bir teslim veya hizmet ifasını 

temsil etmeyen faturaları gider kayıtlarına alarak kazancını azalttığı saptanan davacının, vergi ziyaına yol açtığı 

olayda,kazancının bir kısmının vergilendirilmesini önlemek iradesiyle davrandığı hakkında.”( 

http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp26.05.2011) 
915 Walter C.Berkless, The Crime Problem, Appleton Century Grofts Ing., Newyork, 1961, s.17. 
916 Mehmet TUNCER, “Vergilemeye Yaklaşım ve Türkiye”, Vergi Dünyası , Sayı 249, Mayıs 2002, s.18. 
917Danıştay 3. Dairesi’nin 16.12.1993 Tarih E:1993/1036, K:1993/3710 Sayılı Kararı,“İnşa olunan dairelerin satışı 

dolayısıyla gerçek satış bedelinin çok altındaki bedellerle fatura düzenlendiği anlaşılan davacı adına kaçakçılık cezası 

kesilmesi gerektiği hk.” http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp (22.06.2011) 

http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp


 

222 
 

ödemeleri gereken vergiyi ödediklerine inanmaktadırlar918. Bazı mükellefler ise yasaların 

gider olarak kaydedilmesini kabul ettiğinin üzerinde sosyal amaçlı bir takım yardım ve 

bağışlarda bulunmakta, bu bağış tutarlarını bir anlamda “ödeyecekleri vergi ile 

mahsuplaşabileceklerini” düşünmektedirler. Bunu gerçekleştirmek için de yasaların 

öngördüğü oranların üzerinde veya dışında yapılan bağış ve yardımlar için sahte belgeler 

kullanabilmektedirler919. Fason üretim yapan işletmeler yönünden; üretilen malların kalite 

standartları açısından gerekli standartları taşımaması, maliyetleri en aza indirmek için, çok 

büyük oran ve miktarlarda istihdam edilen ucuz iş gücü ve kamu kurumları nezdinde gerek 

vergi yasalarının gerekse diğer yasaların öngördüğü işlemler tesis edilmeden kayıt dışı 

faaliyet gösterebildikleri için, satışları da belgesiz olacaktır.920 Ancak söz konusu emtianın, 

ekonomideki bir başka pazarlama veya üretim birimine (hammadde veya yarı mamul olarak 

kullanan) satışı söz konusu olduğunda, alıcı mükellef açısından belgelendirilmesi 

gerekmektedir. Bu aşamada ise ya üretimi organize eden kişilerce “paravan” mükellefiyetler 

çerçevesinde bastırılan belgelerin kullanılması veya ilgili sektörde faaliyette bulunan 

mükelleflere ait belgelerin kullanılması veyahutta bütünüyle sahte belgelerin kullanılması 

ihtimâllerinden biri veya bir kaçı ile belgelendirme kâğıt üzerinde yapılmış olmaktadır. 

               3.2.4.2.1.2.1.3.  Katma Değer Vergisi İndirimini Yüksek Göstererek Vergi 

Ödememek 

Sahte belge kullanılmasının en yaygın nedenlerinden birisi ödenecek KDV ile 

ilgilidir. KDV ödemekten çekinen mükellefler bu amaçla indirim konusu yapılacak KDV’nin 

tutarını mümkün olduğu kadar yüksek tutma eğilimi içerisinde olurlar921. Gerçek bir emtia 

teslimine veya hizmet ifasına dayanmayan herhangi bir faturanın, içeriği itibariyle tüm şekil 

şartlarını taşısa bile, sahte belge olarak değerlendirilmesi gerekir. Gerçek hayatta olmayan bir 

mal teslimi veya hizmet ifası nedeniyle ödenmiş KDV’de bulunmayacağından, ödenmemiş 

                                                           
918 Hasan YALÇIN, “Belgelendirilemeyen Giderler”, Vergi Muhasebeciyle Diyalog”,Sayı 159,Temmuz 2001, s.40, 

Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 19.9.2001 tarih, E:2001/8204, K:2001/8426 Sayılı Kararı, “…..Petrol hakkındaki vergi tekniği 

raporunda ‘’mal alışlarının tamamının sahte fatura düzenleyen veya mükellefiyet kaydı olmayan kişilerden oluştuğu, alınan 

mallarının tek araçla sevkinin mümkün olmaması nedeniyle sevk irsaliyelerinin gerçeği yansıtmadığı, nakliye giderine ilişkin 

belge ve kayıtların olmadığı, 25 milyon litre akaryakıt ,435 fıçı ,1080 teneke yağ satışı yapıldığı halde hiçbir nakliye faturası 

alınmadığı ,trilyonluk mal alışını yapacak ne sermayesi ne de depolayacak fiili kapasitesinin bulunmadığı … Petrol 

hakkındaki basit raporda da mal alışlarının tamamının, sahte fatura düzenleyen veya mükellefiyet kaydı olmayan kişilerden 

oluştuğu,emtia alışlarına yönelik bir ödeme belgesi ibraz edemediği ,sabit iş yeri bulunmadığından faaliyetini tanker 

kiralayarak sürdürdüğünü belirtmekteyse de ,kiralamaya  ilişkin muhtasar beyannamesinin olmadığı , stok için tank ve depo 

bulunmadığı üç adet işçisinden ikisini isminin bilmediği, banka hesabının ve adına kayıtlı gayrımenkulün 

bulunmadığı,mükellef …….’un 3.kişiler tarafından paravan olarak mükellefiyet kaydının yaptırıldığı ,gerçek anlamda ticaret 

yapmadığı ,sahte faturalar düzenleyerek komisyon geliri elde ettiği’’ tespit ve açıkladığı,yüksek meblağ içeren fatura 

bedellerinin hiçbir belge alınmadan elden ödendiğine ilişkin savunmanın ticari teamüle ve kanıtlama gereksinimine  uygun 

bulunmaması nedeniyle geçerli sayılmasının mümkün bulunmadığı cihetle müsnet suçun tüm unsurları itibariyle sübuta 

erdiği suç çokluğu da nazara alınarak sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden ,bilirkişinin isabetsiz ve 

yetersiz raporu esas alınarak beraat hükmü tesisinin kanuna aykırı olduğu hk.” 
919 Tunay BAKIR, “Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge 3”, s.139. 
920 GÜRBOĞA- BELLEK, a.g.m., s. 56. 
921 GÜNDAY, a.g.m., s.64. 
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KDV’nin sahte faturayı alan işletme tarafından indirilecek KDV olarak defter ve belgelere 

kaydedilmesi mümkün değildir. Çünkü KDV Kanunu’nun 29. maddesinin 1. fıkrasının a 

bendi ‘‘kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve 

benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi’’nin indirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

               3.2.4.2.1.2.1.4. İhracatta Haksız Vergi İadesi Almak 

 

İhracat yapan vergi mükelleflerinin vergi yükünün üzerlerinde kalmaması ve dış 

rekabet koşullarından korunması amacıyla getirilen ihracatta vergi iadesi uygulaması sahte 

belge organizasyonları tarafından istismar edilmiştir922. Sahte belge organizasyonları bilgisiz 

birtakım kişilerin iyi niyetlerini istismar ederek bu kişiler adına paravan şirketler kurmuşlar, 

kuruluşundan itibaren hem sahte belgelerle belge ticareti yapmışlar, hem de haksız vergi 

iadesi almak içinde organizasyonlar kurmuşlardır923. Nitekim bu organizasyonlar yapılan mali 

polis operasyonları ile deşifre edilmiş ve kamuoyunda uzun süre tartışılmıştır. Ayrıca 

ihracatta vergi iadesi uygulaması, üretim imkânları sınırlı ekonomik sistemimizde birçok kişi 

veya kurum tarafından yaygın olarak kullanılmış olup, bazı vergi mükellefleri açısından 

hayali ihracat ve buna bağlı olarak haksız katma değer vergisi iadesi şeklinde olumsuz 

sonuçlarla karşılaşılmıştır924. İhracatta vergi iadesi nedeniyle, sahte belgeler ihracat aşaması 

öncesinde, üretim ve teslim aşamalarında kullanılabilmektedir925.  

               3.2.4.2.1.2.1.5.  Yolsuzlukların Gizlenmesi 

 

Özellikle büyük şirketlerde, belediyeler ve iktisadi kuruluşlarında, meslek 

odalarında, çeşitli derneklerde kişisel giderlere ait belgeler bu kurumlara adına 

düzenlettirilerek veya yapılmış bir takım işler olduğundan fazla bedelle belge düzenlenerek 

küçük veya büyük ölçekli yolsuzluklara sebebiyet verilmektedir926. 

3.2.4.2.1.2.1.6.  Sosyal ve Kurumsal Nedenler 

 

  Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen sosyal ve kurumsal 

nedenlerden birincisi; toplumun sosyal, ekonomik ve mali yapısıdır. Ekonomik durumun 

genelde bozuk olduğu dönemlerde bireylerin vergi ödemekten kaçınma yoluna gitmesi ve bu 

kaçınmanın bazen suç oluşturan eylemlere yönelmesi mümkündür927. Toplumsal denge, her 

                                                           
922 Cem TEKİN, “Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmak Suretiyle Yatırım İndirimi İstisnasından 

Yararlanılması”, Yaklaşım, Sayı 146, Şubat 2005, s.94.  
923 Aydın ERDİM, “Hayali İhracat Naylon Fatura’’, Maliye Postası, Sayı 473, 2000, s.39-40.  
924 İlhan KARAYILAN, “Eximbank Kredileri, Sahte Belge ve Hayali İhracat İlişkisi”, Yaklaşım, Sayı 112, Nisan 2002, 

s.78.  
925 KARAYILAN, a.g.m., s.82. 
926 GÜNDAY, a.g.m. , s.62. 
927 DONAY, a.g.e., s.7. 
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zaman şahsî çıkar farklılıkları, insanın güdü ve dürtülerinden kaynaklanan ve bastıramadığı 

uyarımlar nedeniyle ihlâl edilebilir. Yaygınlaşan ihlâller nedeniyle norm etkinliğini yitirir ve 

bunu yeni normların oluşması izler. Olağan koşullarda norma uyanların sayısı ihlâl 

edenlerden daha fazladır. Kişinin norma uyması, normun psikolojisi içinde tuttuğu yere ve 

ihlâl ettiğinde karşılaşacağını bildiği yaptırımın gücüne bağlıdır. Ancak norm çok ağır 

yaptırımlarla desteklense bile, çok yaygın bir şekilde ihlâl edilebilir ve zamanla etkinliğini 

yitirebilir928. Toplumsal gelişim süreci içerisinde değerlendirildiğinde ihlâli mutlaka 

önlenebilecek bir norm mevcut değildir. Hızlı kurumsal sosyal değişme beraberinde hem fert 

hem de kurumlar düzeyinde uyum sorunlarını getirir929. Uyum sorunlarının istikrarlı bir 

biçimde aşılması ise hukuk sisteminin işletilmesi ve güçlendirilmesi ile mümkündür930.  

Toplumsal gelişme hızlandıkça vergi sistemi de gelişmekte ve kurumsallaşmakta, vergi 

mükellefinin kişiliği de vergi ödeme ve vergi suçu işlememe konusunda olumlu olarak 

gelişmektedir931.  Ülkemizde vergiler konusunda devletle vergi mükellefleri arasında bir 

uzlaşma arayışının olmaması, mükellefleri temsil eden organlara yeterince başvurulmaması 

mükelleflerin şikayetlerinden anlaşılmaktadır932. Bunun sonucunda vergilerden şikayetçi 

olanlar ve gelirlerinin bir kısmını devlete aktarmak istemeyen mükellefler kayıtdışı ekonomik 

faaliyetlerde bulunmakta eğer bunu başaramaz iseler, sahte belge kullanma yoluna 

başvurabilmektedirler933.Vergi mükelleflerinin vergi kaçakçılığı yapma düzeyini dört faktör 

belirlemektedir. Bunlardan birincisi bir vergi denetimi geçirme ihtimâli, ikincisi beyan dışı 

kalan gelir sebebiyle ödenecek vergi cezasıdır. Üçüncüsü, mükelleflerin muhatap oldukları 

marjinal gelir vergisi oranı ve sonuncusu da mükelleflerin risk alma eğilimi yatmaktadır. 

Mükellefler, yakalanma ihtimâline göre ödeyecekleri vergi cezası, tam beyan yapmaları 

halinde ödeyecekleri vergi miktarından daha düşükse, vergi kaçırma eğilimde olacaklardır. 

Denetim geçirme ve ceza görme ihtimâli yüksek ise, vergi kaçakçılığı düzeyi düşecektir934.  

İkinci neden ise; Vergilendirme ilkelerinden en önemlisi olan “belirlilik ilkesi” 

çeşitli dönemlerde ihlâl edildiği için mükelleflerin ödeyecekleri verginin oran, miktar ve 

ödeme zamanını açık ve kesin olarak bilmemeleridir935. Türk Vergi Mevzuatı çok sayıda yasa, 

Bakanlar Kurulu Kararı ve tebliğlerle bütünlüğünden uzaklaşmıştır. Vergi mükelleflerinin 

                                                           
928 Ziyaeddin Fahri FINDIKOĞLU , Hukuk Sosyolojisi ,Cilt 3, İstanbul 1968 , s.48. 
929 Salih TURHAN, Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1998, s.199. 
930 Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku,  16. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 1998, s.18 . 
931 İnci USER, Vergilemenin Sosyal Psikolojik Sınırı, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, İstanbul, 1992, s.29. 
932Harun YENİÇERİ, “Vergi Yükümlülerinin Vergi Karşısındaki Tutum ve Davranışlarının Gelir Düzeyine Göre 

Karşılaştırılması”, Sosyoloji Konferansları, İÜ Yayını Yayın No: 4600, İstanbul, 2005, s.282.  
933 Şinasi AYDEMİR, Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi, HUD Yayınları, İstanbul,1995, s.46-48.  
934Yusuf KILDİŞ, “Kayıtdışı Ekonomi ve Etkileri-1” ,Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 144, Eylül 2000, s.193. 
935 Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Vergi Hukukunun Temel İlkeleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını No:8, Afyon, 

1997, s.36.  
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ötesinde, uzmanların bile takibinde zorlandığı karışık ve anlaşılmaz nitelikteki mevzuat, vergi 

idaresinin etkinliğini azaltmakta ve vergi suçlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. 

Geriye yönelik olarak güncel yeni vergilerin konulması vergi mükelleflerinin vergi idaresine 

olan güvenini azalttığı gibi, sahte belge düzenlenmesi ve kullanılması çabalarını 

arttırmaktadır. Çünkü ödeyeceği verginin tutarını ve bunu ne zaman ödeyeceğini bilen 

mükellefler, bu vergilerin ödenmesi sırasında yeni bir vergi konulması durumunda ortaya 

çıkan belirsizliğe tepki göstermekte ve ortaya çıkan bu “yeni vergisel ödev ve ödemeler” bazı 

mükellefleri bir ölçüde sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile suça itebilmektedir.  

Üçüncü neden ise; muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin öneminin anlaşılmamış 

olmasıdır. Muhasebe meslek mensupları, muhasebe aracılığıyla ürettiği ve finansal raporlarla 

sunduğu bilgiler nedeniyle sadece ilgili kişilere değil, aynı zamanda topluma karşı da 

sorumludur936. Vergi mükelleflerini vergi ödevleri ile ilgili bilinçlendirme, defter ve 

belgelerinde yer alan kayıtların ve beyanların yasalara uygunluğunu sağlama görevi önemli 

bir görev olup937, mali müşavir ve muhasebeciler bu görevi yerine getirirken çeşitli zorluklarla 

karşılaşmaktadırlar. Vergi mükellefleri nitelikli mali müşavirlik ve muhasebe hizmetleri 

almak yerine, ticari kaygılarla bu hizmetleri yeteri kadar almamakta veya mali müşavirlerini 

ulaştırdıkları belgeleri (niteliği ne olursa olsun) kaydeden bir görevli olarak görmektedir. 

İstanbul Mali Müşavirler Odası’na göre938 “…meslek mensupları ile sözleşmelerini karşılıklı 

olarak fesheden mükelleflerin, meslek odasınca ve vergi idaresi tarafından elektronik 

ortamda takibinin yapılması, meslek mensubunca müşterinin(mükellefin) işinin 

bırakılmasındaki nedenler, odaya ve mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilmesi 

gerekir. İşi bırakma gerekçeleri; mükellefin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

alması veya vermesi, muhasebe hilelerinin yapılmasının istenmesi, vergi matrahını azaltıcı 

işlemlerin yapılması, muhasebe ücretinin ödenmemesi veya düşük ödeme şeklinde 

oluşmaktadır.” Sahte belge düzenleyen/kullanan mükelleflerle ilgili idârî tespitlerin zaman 

alması ve bilgilerin SMMM meslek mensupları ile yeterince paylaşılamaması, sahte belge 

düzenleme ve kullanma fiilleri ile etkin ve hızlı bir biçimde mücadele edilmesini 

zorlaştırmaktadır.  

Dördüncü neden; Enflasyonist ortamın yol açtığı istikrarsızlık ve belirsizlik 

işletmelerin yatırım yapma kararlarını zorlamakta ve büyük oranda azaltmaktadır. Enflasyon 

nedeniyle, işletmelerde mali tablolar gerçeği yansıtmamaktır. Mükelleflerin enflasyondan 

                                                           
936 Beyhan MARŞHAP, “Muhasebe Mesleği, Fonksiyonları Ve Meslek Mensuplarının Nitelikleri” ,(www.yaklaşım.com.tr 

28.11.2009) 
937 AYDEMİR, a.g.e., s.66. 
938Yahya ARIKAN, “Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Uygulamalarındaki Sorunlarına İlişkin Önerilerimiz”, Mali 

Çözüm Dergisi, Sayı 75, Nisan-Mayıs 2006, s.18. 



 

226 
 

kaynaklanan ve gerçek olmayan karın vergisini ödemek zorunda kalmaları işletmeleri sahte 

belge kullanma fiili ile suç işlemeye itebilmektedir939.  

Beşinci neden; Kayıtdışı faaliyetlerin, kayıtlı faaliyetler karşısında sağladığı 

avantajlar kayıtlı ekonomiden kaçışı arttırmakta, kayıtsız ekonominin büyüklüğünü 

arttırmaktadır. Kayıtdışı faaliyet göstermek rekabet üstünlüğü yaratması, işletmelerin vergi, 

sigorta ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmemesi vb. nedenlerle ortaya çıkmaktadır940. 

Kayıtdışı faaliyet gösterenlerin elde ettiği kazançlar kayıtlı çalışanlarında kayıtdışına 

itilmesine veya vergilerde istisna ve teşvikler istenmesine neden olmaktadır941. Hızlı 

kentleşme ile ortaya çıkan birtakım ihtiyaçların karşılanması konusunda yasal kurumlar 

yetersiz kalmakta, bu kurumların yerini yasadışı kişiler alarak faaliyetlerini 

kurumlaştırmaktadırlar942.   Vergi oranları artmaya başladığında ekonomik faaliyetlerde 

küçülme çok az olmasına rağmen, yüksek vergi oranları sebebiyle kayıtlı ekonomiden 

kayıtdışına yönelme ve kayıtlı ekonomide küçülme oluşmaktadır943. 

Altıncı neden; Vergi oranlarının yüksekliği mükellefleri psikolojik olarak 

etkilemekte ve yüksek vergi oranlarına göre hesaplanan vergileri ödememe yönünde arayışlar 

içerisine sokmaktadır. Vergi sisteminde denetimin etkin olmadığı bir yapıda sahte belge 

düzenleme ve kullanma oranları,  vergi oranları yükseldikçe artacaktır944. Sosyal Güvenlik 

Kurumu sigorta prim oranlarının yüksek olması çok sayıda personel çalıştıran bazı 

işletmelerde ödenen ücretlerin tamamının gider olarak beyan edilememesine sebep 

oluştururken, aynı anda kayıtlarda giderleştirilemeyen kısmı için sahte belge kullanılmasına 

yol açabilmektedir. 

                                                           
939 Halit ÇİÇEK, Psikolojik ve Sosyal Yönden Yükümlülerin Vergiye Karşı Tutum ve Tepkileri (İstanbul İli Anket 

Çalışması), ISMMMO Yayın No:65, İstanbul, 2006,  s.72. 
940İstanbul Sanayi Odası, Ekonomik İstikrar İçin Şeffaf Devlet Kayıtlı Ekonomi, İSO Yayın No:2001/4, İstanbul,2000,s.22-

23.  
941 Gülay YILMAZ, “Yeraltı Ekonomisinin Doğurduğu Vergi Kaybının Hesabı ile İlgili Yaklaşımlar ve Türkiye’de Yeraltı 

Ekonomisinin Doğurduğu Vergi Kaybı”, M.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Özel Sayı, Prof.Dr.Halil Nadaroğlu’na Armağan, Sayı:1, 

Cilt:XIV(1998), s.483. 
942 AYDEMİR, a.g.e., s.59. 
943 Kadir GÜLER, “Uluslararası Bölgelere Göre Karaparaya Kaynak Teşkil Eden Fiiller (Öncül Suçlar), Karapara Ve 

Karapara Aklama Suçu”, Vergi Dünyası, Sayı 266, Ekim 2003 , s.169. 
944 Kayıtdışı faaliyet gösterme veya sahte belge kullanma konusunda bazı vergi mükelleflerinin mazeret olarak kullandıkları 

önemli nedenler şunlardır944: 

- Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı yönünden vergilendirilenlerin vergilerinin yüksek olması, 

- Bütün diğer gelir unsurlarının elde edilmiş ve vergilenebilir sayılmasında gelirin fiilen tahsil esası geçerli iken, ticari 

kazançların elde edilmesinde, önemli bir yasal gerekçe olmamasına rağmen tahakkuk esasının geçerli olması, 

- Bireysel girişimler ve kollektif şirket gibi kişisel ortaklıklarda girişimcinin kendisi, ortakları, eş ve küçük çocukları 

işletmede fiilen, hatta hizmet sözleşmesi ile çalışsalar bile, işletmeden aldıkları ücretlerin ticari kazancın hesaplanmasında 

gider olarak indirilememesine rağmen, sermaye şirketleri tarafından indirim konusu yapılabilmesi, 

- Ticari işletme kazançlarının vergilendirmeye tabi olmasına rağmen, menkul sermaye iratlarının sadece tevkifâta tabi olması,  

- Vergi beyannameleri matrahsız olarak verilse bile Damga Vergisi’nin ödenmesi, 

- İşletmeye dâhil olmayan gayrimenkullerin satılması, elden çıkarılması veya kiralanması sırasında KDV ödenmemesine 

rağmen, bunların işletmeye dâhil olması halinde KDV ödenmesi, 

- Kayıtsız mükelleflere yönelik uygulanan cezai yaptırımların yeterli olmaması.  (Hasan DOĞAN, “Ekonomik Yaşamın 

Kayıtdışı Kalması Devlet Tarafından Teşvik Edilmekte, Vatandaş Kayıtdışı Kalmaya Yasa ve Uygulamaları İle 

Zorlanmaktadır”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 239,Temmuz 2000, s.12-21.) 
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             Yedinci neden; vergi denetiminde etkinlik sorunudur. Vergi gelirlerinin güvenlik 

altına alınabilmesi için vergi idaresinin doğrudan denetimine ihtiyaç vardır. Vergi yönetimi, 

bu denetimi yetiştirmiş olduğu vergi denetim elemanları ile gerçekleştirmektedir. Vergi 

denetim elemanları mükelleflerin vergiye konu olabilecek her türlü kaynağının beyanlarının 

doğruluğunu veya beyan edilmeyen vergi kaynaklarının beyanını sağlamaktadır.945 Bu 

denetimler ile vergi mükelleflerinin vergi yasalarından yükümlülüklerini tam olarak yerine 

getirip getirmediği anlaşılmaktadır. Bu yönüyle vergi denetimi vergi gelirlerinin tam ve doğru 

olarak ödenmesini sağlarken aynı zamanda vergilemede adalet ve eşitlik ilkelerine de hizmet 

etmektedir946. Mükelleflerin bir gün denetlenebileceklerini düşünmeleri onları daha dikkatle 

davranmaya yöneltecektir. Vergi denetimi, vergi kayıp ve kaçaklarını en aza indirecek ve 

kayıtdışılığı azaltacaktır947. Beyan esasına dayanan çağdaş vergi sistemlerinin başarılı bir 

şekilde işlemesi sistemin kendi içindeki bütünlüğüne, oto kontrol mekanizmasının varlığına, 

iyi bir yönetime ve etkin bir denetimin varlığına bağlıdır948. Vergi sisteminin yapısına 

yerleştirilen oto kontrol mekanizması sayesinde mükellefler karşılıklı olarak birbirlerini 

denetleyebilmekte olduğu gibi, vergi idaresi de yaptığı risk analizleri ile sahte belge 

düzenleyen ve kullanan mükelleflere daha hızlı ulaşabilmektedir. Bir mükellefin elde ettiği 

gelir diğer bir mükellefin gideridir. Ancak otokontrolün sağlanabilmesi için, karşı karşıya 

gelen iki mükellefinde gerçek usûlde vergi mükellefi olmaları gerekmektedir. Tablo I’de 

görüleceği üzere, ülkemizde Vergi Denetim Kurulu949 bünyesinde görev yapan vergi müfettişi 

kadrolarının yaklaşık % 67’si boştur ve kamu yararı açısından “vergi denetim açığı” 

anlamına gelmektedir. Vergi müfettiş yardımcılarının mesleğe alınarak yetiştirilmeleri 3 ile 5 

yıl arasında bir süreçte mümkün olduğu için “vergi denetim açığı”nın kısa dönemde 

giderilmesi dolayısıyla vergi inceleme oranlarının arttırılması mümkün değildir.  

 

 

 

                                                           
945 Mevlüt ÖZER, Denetim 1,Ankara, 1997, s.89. 
946M.Burhan ERDEM, Vergi Yönetimi ve Örgütlenmesi, E.İ.T.İ.A.Yayını No:233/154, Eskişehir, 1981, s.61. 
947Gülay AKGÜL YILMAZ,  Kayıtdışı Ekonomi ve Çözüm Yolları,  İSMMMO Yayınları,  İstanbul, 2006, s.73. 
948İsmail CAN, “Türkiye'de Vergi Denetimi Ve Eleştirisi”, Maliye Dergisi, Sayı 53, Eylül-Ekim 1983, s.65.  
949Maliye Bakanlığı bünyesinde doğrudan Bakana bağlı olarak faaliyet gösteren olan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 

10.07.2011 Tarih ve 27990 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 

İlgili Kararname öncesinde Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmeni ünvanı ile vergi 

incelemesi yapan kamu görevlileri, vergi denetiminin tek elden yürütüleceği Kurul bünyesinde, Vergi Müfettişi unvanı 

altında toplanmıştır. 646 Sayılı  KHK’ne göre Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, 

Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişleri (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş 

Yardımcısı)’nden oluşmaktadır. 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurula, vergi incelemelerinin yapılması, 

mükelleflerin faaliyetlerinin analiz edilerek risk alanlarının tespit edilmesi, ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi, inceleme 

ve denetim sonuçlarının izlenmesi, vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve tekniklerin 

geliştirmesi; inceleme ve denetim rehberlerinin hazırlanması, etik kuralların belirlenmesi ve Bakan tarafından verilen teftiş, 

inceleme, denetim, soruşturma ve benzeri görevlerin yapılması gibi görev ve yetkiler verilmiştir. 
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TABLO I: 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA VERGİ MÜFETTİŞİ KADROLARI 

 

 ÜNVANLAR 

DOLU 

KADRO 

BOŞ 

KADRO 

 TOPLAM 

KADRO 

BAŞKAN 1 0 1 

BAŞKAN YARDIMCISI 4 0 4 

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ 367   622 989 

VERGİ MÜFETTİŞİ  2.502 3.592 6.094 

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI 1.889 5.266  7.155 

GENEL TOPLAM  

 4.763 9.480 14.243 

KAYNAK: T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu 2012 Yılı Faaliyet Raporu 

Sekizinci neden; vergi mükelleflerinin kamu harcamalarının verimsiz yapıldığına 

inanmasıdır. Kamu harcamalarının toplumun beklentilerini karşılayacak biçimde yapılmaması 

ve savurganlık vergi ödeyenler için önemlidir. Ekonomik ve sosyal gelişim için acil olan 

yatırımların yeterli düzeyde yapılmaması, eğitim, sağlık, adalet ve savunma gibi konularda 

ortaya çıkan sorunların çözülmemesi karşısında, gereksiz ve toplumun gözünde lüks olan 

harcamaların artma eğiliminde olması vergi ödeyenleri vergi ödemekten caydırmaktadır. 

Diğer yandan çeşitli gerekçelerle toplanan vergilerin toplum tarafından hoş karşılanmayan 

kesimlere (hayali ihracat, yapanlara, haksız kredi kullananlara, ekonomik ve sosyal katkısı 

olmayan işlerle uğraşanlara v.b.) aktarılması sonucunu doğuran uygulamalar da, vergi ödeyen 

kesimleri rahatsız etmektedir. Böyle bir ortamda, bireyler vergi vermeyi bir ödev olarak değil, 

kaynakların kötü kullanılan alanlara aktarılması olarak görme eğilimine girmektedirler950. 

Dokuzuncu ve son neden ise; vergi aflarının çok sık çıkarılmasıdır. Mükelleflerin 

vergilendirme ile ilgili en önemli beklentilerinden biri de, ödeyecekleri vergiyi ve ödeme 

zamanını bilmeleridir. Mükelleflerin hiçbir yasal değişiklik olmaksızın uygulamadan 

kaynaklanan nedenlerle farklı işlemlere muhatap kalması, siyasi ve ekonomik sebeplerle sık 

sık vergi affı çıkarılması ve ek vergilerin konulması, mükellefleri vergi yasalarını ihlâl etmeye 

yöneltmektedir951. Ödenmeyen vergilerin bir kısmını kısa zamanda tahsil etmek, vergi 

yargısının yükünü azaltmak ve vergi idaresi ile mükellef arasında gerginliği en aza indirmek 

gibi ilk bakışta anlamlı bazı gerekçelerle çıkarılan vergi aflarının en büyük zararı;  

vergilendirmede adalet ilkesi üzerinde yapmış olduğu tahribattır952. Vergi afları vergisini 

zamanında ve zorlanarak da olsa ödemiş olan mükelleflerin kendilerine haksızlık yapıldığı 

                                                           
950 ÇİÇEK, a.g.e., s.64. 
951 Duran BÜLBÜL, “Vergi Affının Ekonomik Ve Sosyal Etkileri-II”,Yaklaşım, Sayı 132, Aralık 2003, s.177. 
952 Recai DÖNMEZ, “Vergi Hukukunda "Vergi Affı" Kavramına Yer Yok Mudur?”, Yaklaşım, Sayı 117,Eylül 2002, s.48. 
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algısını oluşturduğu gibi, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilerin 

ödüllendirilmesi anlamına gelmektedir953. 

    3.2.4.2.2. Sonuç  

   Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçunun sonucu da 

diğer fiillerde olduğu gibi kamu düzeninin bozulmasıdır. Sahte belge düzenleme ve kullanma 

fiillerinde hareket ve sonuç birbirinden ayrı değildir, sonuç harekete bitişiktir. Sonucu 

harekete bitişik suçlarda davranışın gerçekleştiği an suçun maddi unsurunun nedenselliği de 

kapsayacak şekilde gerçekleştiği kabul edilir. Bu fiiller neticesinde vergi ziyaının oluşmuş 

olması zorunlu bir sonuç değildir, kamu güveninin tehlikeye atılmış olması yeterlidir954.  

Vergi ziyaının oluşması halinde, kayba uğratılan vergi miktarının üç katı tutarında vergi ziyaı 

cezası uygulanacaktır. Kaçakçılık suçlarının sonucu harekete bitişik olduğu için, sırf hareket 

suçu, şeklî suç ve tehlike suçu kategorisindedir955. 

Kanun koyucunun vergi kaybını suçun bir unsuru olmaktan çıkarmış olmasının suçun 

sonuç unsuruna etkisi bulunmaktadır. Vergi kaybı aranmadığı için, sahte belge düzenleme ve 

kullanma fiilleri ile işlenen vergi kaçakçılığı suçları sırf hareket suçları veya neticesi harekete 

bitişik suçlar olarak kabul edilmektedir956. Suçlar sonuç açısından hareket ile sonucun ayrı 

zaman dilimleri içerisinde gerçekleşmesine göre tasnif edildiğinde957, bu fiiller ile işlenen 

vergi kaçakçılığı suçlarında illiyet bağını belirlemek daha kolaydır. Bu açıdan bu filler ile 

işlenen vergi kaçakçılığı suçları “neticesi harekete bitişik” suçlardandır. Çünkü sadece 

hareketin gerçekleşmesi ile suçun maddi unsuru tamamlanmış olmaktadır.  

Suçlar sonuç açısından zarar suçu ve tehlike suçu ayrımına göre tasnif edildiğinde ise,  

sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi kaçakçılığı suçları zarar suçu 

değil, tehlike suçu niteliğindedir. Çünkü korunmaya çalışılan hukuki menfaatin zarar 

görmesini beklemek şart değildir. Aynı durum resmi belgede sahtecilik suçlarında da söz 

konusudur. Hareketin tamamlanması ile tehlikenin ortaya çıkması anı örtüşmektedir958. 

Tehlike suçu olan vergi kaçakçılığı suçları yönünden soyut tehlike suçu, somut tehlike suçu 

alt ayrımı da önemlidir. Somut tehlike suçlarında, tehlikenin gerçekten doğmuş olması 

gerekmektedir959. Buna karşın soyut tehlike suçlarında, hareketin yapılmış olması tek başına 

tehlikeli kabul edilmekte ve bu tehlikenin korunan menfaat bakımından ortaya çıkmış olması 

aranmamaktadır. Bu açıdan sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi 

                                                           
953 AYDEMİR, a.g.e., s.64-68. 
954 BAYRAKLI, a.g.e., s. 250. 
955 YİĞİT, a.g.e., s. 156. 
956 OKTAR, a.g.m.,s.88. 
957 CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT a.g.e., s.253-254. 
958 TOROSLU, a.g.e., s. 233. 
959 DEMİRBAŞ, a.g.e., s. 231. 
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kaçakçılığı suçları soyut tehlike suçu olduğu kabul edilebilir. Soyut tehlike suçlarında ayrıca 

bir nedensellik aramaya gerek olmaması nedeniyle davranışın korunmaya çalışılan hukuki 

yararı soyut olarak tehlikeye sokması yeterli olup, ayrıca bu tehlikenin somutlaştırılması 

aranmaz. Soyut tehlike suçlarının korunan menfaati doğrudan tehlikeye sokmadan 

işlenebilecek olması, suç teorisi bakımından eleştirilmekte hatta ceza yasalarında bu tip 

suçlara yer verilmemesi gereği ifade edilmektedir960.  

            3.2.4.2.3. Nedensellik Bağı 

Suçu meydana getiren sonucun cezalandırılabilmesi için, bir kişinin hareketine 

bağlanması, hareket ile sonuç arasında illiyet bağının kurulması gerekmektedir. Sahte belge 

düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi kaçakçılığı suçu neticesi harekete bitişik 

suçlardan olması sebebiyle, hareket gerçekleştiği an suçun maddi unsurunun nedenselliği de 

kapsayacak şekilde gerçekleştiği kabul edildiği için, başka bir ilişki aranmaksızın fiili 

gerçekleştiren kişinin cezalandırılması yoluna gidilmektedir. Kanun ile yasaklanmış sonuç, 

yine kanunda tanımlanan hareketten kaynaklanıyorsa nedensellik bağı oluşmuş olmaktadır961. 

Suç fiilleri neticesinde, vergi ziyaı da meydana gelmiş ise, bu neticenin fiili gerçekleştiren 

kişiye yüklenebilmesi gerekmektedir. Vergi ziyaına yol açan suç fiilleri bakımından 

nedensellik bağının kurulmuş olması gerekmektedir962.  

               3.2.4.3. Hukuka Aykırılık 

Vergi kaçakçılığı suçu olarak nitelendirilebilecek sahte belge düzenleme ve kullanma 

fiillerinin cezalandırılabilmesi için bütünüyle hukuka aykırı olması gerekmektedir. Bir fiilin 

hukuka aykırı kabul edilebilmesi için fiilin kanûni tipe uygun ve hukuka aykırı olması 

gerekir963. Hukuka aykırılık yönünden sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen 

vergi kaçakçılığı suçları diğer suçlardan farklı bir özellik göstermemektedir. Hukuka aykırılık 

unsuru, kanûni tarife uygun hareketi hukuk düzeni tarafından hukuka uygun hale getiren bir 

sebebin bulunmamasıdır. TCK’da yer alan hukuka uygunluk nedenleri, kanunun emrini yerine 

getirme, yetkili makamın emrini yerine getirme, meşru savunma zorunluluk hali, kanunda 

düzenlenmeyen hakkın kullanılması ve mağdurun rızasıdır.  

 

 

                                                           
960 CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, a.g.e., s. 256. 
961 YİĞİT, a.g.e., s. 157. 
962 BAYRAKLI, a.g.e., s. 251 
963İÇEL-EVİK, a.g.e., s.83. 
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          3.2.4.4. Suçun Manevi Unsuru 

          3.2.4.4.1. Kusurluluk 

 

          Suçun maddi nitelikteki unsurlarının fâil ile olan ilişkisine manevi unsur veya 

kusurluluk denmektedir. Kusurluluk, hukuka uygun hareket edebilme yeteneğine sahip olan 

fâilin hukuka aykırı bir davranışı seçmiş ve gerçekleştirmiş olması nedeniyle 

kınanabilmesidir964. Fâil psikolojik yönden kendisine ait olan fiili ancak kast veya taksirle 

gerçekleştirdiğinden sorumlu tutulmaktadır965. Kusur yeteneği, anlama ve isteme yeteneğine 

sahip olmayı, bir başka deyişle bir kişinin belirli bir neticeyi meydana getirebilecek durumda 

olmasını ifade eder966. Kusur yeteneği olmayan kişiye ceza verilmez. Suç sayılan fiil işlenmiş 

olmakla birlikte fiili işleyen kişiye ceza verilmediği veya cezanın azaltıldığı durumlar yaş 

küçüklüğü, akıl hastalığı ve sağır dilsizliktir. Bunların dışında iradi olarak alınan alkol veya 

uyuşturucu etkisiyle suç işlenmesi durumunda suç işleyenin ceza sorumluluğu tamdır. 

TCK’nın “Özel Kanunlarla İlişki” başlıklı 5. maddesinde “Bu Kanunun genel 

hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.” 

hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre ceza hükümleri içeren özel bir kanun niteliğindeki 

VUK’ta tanımlanan sahte belge kullanma suçunda “kasıt” unsurunun aranması 

gerekmektedir. VUK’ta sahte belge kullanma suçunun tanımında “kasıt”, suçun yasal 

tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi olduğundan, “bilerek” ibaresine 

yer verilmemiştir967. TCK’nın 5. maddesinin ceza hükümleri ile ilgili özel kanunlara atıfta 

bulunması, VUK’ta özel olarak düzenlenmemiş olması halinde, genel ceza kanununun 

suçların unsurları, suça etki eden haller ve ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerinin 

uygulanacağını göstermektedir968. TCK’nın 21. maddesinde suçun unsurlarını bilme ve isteme 

şeklinde tanımlanan kastın vergi kaçakçılığı suçları bakımından mutlaka aranacağını, 4369 

Sayılı kanun ile madde metninden çıkartılan “bilerek” ifadesinin olup olmamasının herhangi 

bir öneminin olmadığı daha önceki bölümlerde ifade edilmiştir.  TCK’nın 22/1. maddesine 

göre bir suçun taksirli halinin cezalandırılması, bu suçun açıkça kanunda düzenlenmiş olması 

halinde mümkündür. 

Doktrinde ceza hukukunun kasta yönelik tasniflerden genel kast ve özel kast tasnifine 

göre konu tartışılmaktadır. SABAN’a göre vergi kaçakçılığı suçu genel kast ile işlenebilen bir 

suçtur969. Vergi kaçakçılığı suçunda suçun oluşumu için fâilin sonuca yönelik hareketi 

                                                           
964 ÖZTÜRK-ERDEM, s. 228. 
965 TOROSLU, a.g.e., s. 173. 
966  DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., C. II. s. 145. 
967 Turgut CANDAN, “Danıştay’ın Vergi Suçu Algılaması”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 233, Şubat 2008, s. 64. 
968 DONAY, a.g.e., s.54. 
969 SABAN, a.g.e., s.323. 
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yapması yeterli olmadığı için, genel kastla işlenebilen bir suçtur. Özel kast için gerekli olan 

fâilin belli bir saikle hareket etmesi durumu, VUK’un 359. maddesinde aranmamaktadır. 

Vergi kaçakçılığı suçunun özel kast ile işlenebilmesi için vergi kaybına neden olmak veya 

başka saiklerin kanun koyucu tarafından aranması şarttır. Sahte belge tanımının kanunda 

yapılmış olması, bu belgeleri düzenleyenlerin kast ile hareket etmiş olduğunu göstermektedir. 

Gerçekten de gerçek bir muameleye dayanmayan belgenin düzenleyicisinin taksir ile hareket 

etmiş olması ihtimâli çok düşüktür. Ancak, gerçekte yapılan bir emtia veya hizmet alımı 

karşılığında, satıcı tarafından kendi belgesi yerine bir başka mükellefin belgesinin verilmesi 

halinde, bu belgeyi bilmeden kabul eden mükellef açısından kasıt unsurunun oluştuğunu iddia 

etmek mümkün değildir. Sahte belge düzenleme fiili ile suçun oluşması için genel kasıt yeterli 

olup, vergi ziyaına sebebiyet verilmesi şeklinde özel bir kastın olup olmadığının herhangi bir 

önemi yoktur. Sahte belge düzenleme suçunun fâillerinin bu suçu bilmeden işlediklerini kabul 

etmek mümkün değildir. Çünkü VUK’un 359. maddesinin (b) fıkrasında sahte belge 

“gerçekte olmayan bir işlem veya durum varmış gibi kabul edilerek düzenlenen belge” 

şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere gerçek bir ekonomik işlemi 

yansıtmayan bir belgenin sahte olduğunu belgeyi başta düzenleyen ve kullanan herkesin 

bilmesi gerekmektedir. Sahte belge düzenleme suçunun tamamlanması için vergisel bir saikin 

aranması gerektiğini savunan görüşler bulunmaktadır970. Ancak vergi ziyaının aranmadığı bir 

durumda vergisel saikin de aranmayacağı açıktır. Çünkü tek başına belgenin düzenlenmiş 

olması fiilin tamamlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca kanun koyucu sahte olarak düzenlenmiş 

belgeyi kullanmayı ayrı bir davranış unsuru olarak düzenleyerek, düzenleyen bakımından saik 

aramadığını da ortaya koymuştur. 

VUK’un 359. maddesinin (b) fıkrası sahte belgeyi gerçek bir işlem olmadan 

düzenlenen belge olarak tanımlamış, gerçek olmayan bir işlemin bilinmemesi 

düşünülemeyeceği için sahte belge kullanılması suçunun kasıt olmaksızın işlenmesi mümkün 

değildir. Sahte belge kullanma fiili ile suçun oluşumu için, sadece sahte belgenin kullanılmış 

olması yeterli olmayıp, kast unsurunun varlığı aranmaktadır971. Kasıttan anlaşılması gereken 

genel kasıttır972. Belgenin sahte olduğunu ve bu mahiyetteki bir belgeyi kullandığını fâilin 

                                                           
970 KIZILOT-KIZILOT, a.g.e., s.510. 
971A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Naylon Fatura Olgusu ve Genel Tebliğ Düzenlemesi”, Dünya Gazetesi, 

20.06.2002,(http://www.dunyagazetesi.com.tr/haberArsiv.asp?id=83282 21.09.2010), “Kastın vergi ziyaı yaratma kastı 

olması gerekmektedir.İnceleme elemanı, sahte fatura kullanımında vergi ziyaını arayacak mıdır? Örneğin, bir mükellef, 

aldığı bir sahte faturayı önce defterine kaydetse ve fakat beyannamesini verirken fatura tutarını matrahın hesabında nazara 

almasa (kanunen kabul edilmeyen gider olarak beyan etse) suç işlenmiş olacak mıdır? Bu sorunun yanıtı, kanun metnine 

göre verilecek olursa, suç tekemmül etmiş olacaktır. Ancak Hazinenin vergi ziyaının olmadığı yerde vergi suçu ihdasının, 

izah edilebilir bir yanı kanımca yoktur.” 
972 SABAN, a.g.e., s.256. 
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bilmesi ve istemesi yeterli olmaktadır973. Sahte belge kullanma fiili ile suçun oluşabilmesi 

için, bu belgenin sahte olduğunun bilinerek yasal defter ve kayıtlarda gösterilmiş olması veya 

defter ve kayıtlara intikal ettirilmemiş olsa bile vergi matrahının hesaplanmasında dikkate 

alınmış olması gerekir. Aksi durumda, suçun manevi unsuru eksik olacağından sahte belge 

kullanma suçu oluşmaz. Gerçek muamele ve duruma dayanmadığı ispat edilebilen belgenin 

sahteliğinin bilinerek kullanıldığı hususu, hukuken sabit olduğu için ayrı bir araştırma 

yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu durumu mükellefin bildiği kabul edilecektir974. 

Sahte belgenin kullanılması suçunun oluşumu ile ilgili, bu suçun bilerek975 ve 

istenerek gerçekleştirildiğinin araştırılması ve ispatlanması gerekmektedir. Sahte belge 

kullanılması fiilinin suç olabilmesi için belgenin sahte olduğunun bilinmesi gerekir976. Sahte 

belgenin bilerek kullanılmaması durumunda suçun manevi unsuru oluşmadığından, suç da 

oluşmamaktadır977.  

              3.2.4.4.1.1. Cezaya Muhatap Olan Vergi Mükelleflerin Yaklaşımı 

 

Vergi cezasına muhatap olan vergi mükellefleri defter, kayıt ve beyannamelerine 

intikal ettirdikleri belgelerin sahte belge niteliğinde olmadığını veya bu belgeler sahte belge 

                                                           
973 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 30.5.2001 tarih ve E:2001/4804, K:2001/5957 Sayılı Kararı, “....Sahte olarak bastırılmış 

faturaların düzenlenerek verildiği keyfiyetini bilmemesinin mümkün olmadığı, bu yöndeki savunmasının, şirketteki ortaklık ve 

müdürlük sıfatları ve iş yaşamının olağan işleyiş ve koşullarına uygun düşmemesi nedenleriyle...” 

(http://www.bakale.com/ictihatlar.php? 07.03.2011) 
974 213 Sayılı VUK’un 344. maddesinin 4369 Sayılı Kanun’la değiştirilmeden önceki şeklinde “kullanmak” kelimesinin 

önünde “bilerek” kelimesi mevcuttu. Aynı kanunla değişik 359. madde de ise, “bilerek” kelimesi metinden çıkarılmıştır. 

Sahte belgenin kullanılmasının suç kabul edilebilmesi için belgenin sahte olduğunun bilinmesi gerekir. Aksi durumda suçun 

manevi unsuru oluşmaz. Madde metninden bilerek kelimesinin çıkarılması uygulamayı değiştirmemektedir. Kullanılan 

belgenin sahte olduğunun bilinip bilinmediği hususu kastın varlığının saptanması açısından incelenecektir. Gerçek bir ticari 

işlem veya ilişkiyi yansıtmadığı anlaşılan belgenin sahteliği ve bilerek kullanıldığı hususunu ise araştırmaya gerek yoktur. 

Gerçek bir ticari işlem ve ilişki kurmayan mükellefin belgenin sahte olduğunu bilmemesine imkân yoktur. İncelenecek husus 

ticari işlem ve ilişkinin gerçek olup olmamasıdır.( Mustafa AKKAYA, “İdari ve Adlî Vergi Ceza sistemine Eleştirel Bir 

Bakış”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 233, Şubat 2008, s.30-32.) 

975 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 15.03.2002 tarih ve E: 2002/7, K:2002/106 Sayılı Kararı, “Faturayı 

verenin emtiayı aldığı kişiden farklı olduğunu söyleyen mükellefin gerçeğe aykırı faturayı bilerek kullandığının kabulü 

gerekir.”(http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp 26.05.2011)Danıştay 7. Dairesi, 05.11.2001 tarih ve E: 

2000/7728, K:2001/3406 Sayılı Kararı “ Yasal defterlerindeki kayıtları ve bu defterlerin dayanağı olan faturaların büyük bir 

kısmının sahte olması, mükellefin vergi dairesinden kaçırmak istediği kimi işlemlerinin olduğunun göstergesidir.” 

(http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp 02.06.2011)Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin, 13.02.2002 tarih ve 

10993/1219 Sayılı Kararı,  “Sanığın…ve …’den emtia alışı yaptığı halde faturaların, mükellefiyet kayıtları bulunmayan …, 

… ve…’ya ait olduğu, bunların alım ve ait olduğu takvim yılı geçtikten sonra gecikmeli olarak alındığı ve gelir vergisi 

beyannamesinde gider gösterilerek matrahın düşürüldüğü, böylece vergi ziyaına sebebiyet verildiği, bu oluş içinde 

faturaların sahteliklerinin bilinerek alınıp kullanıldıklarının kabulü gerektiği...”, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu’nun 

17.03.1986 tarih ve E: 1985/9–462, K: 1986/125 Sayılı Kararı, “Vergi ziyaına sebebiyet verecek biçimde tahrif edilmiş veya 

sahte olarak düzenlenmiş birçok belgeyi kullanan kişinin bu belgelerin niteliğini bildiği kabul edilir.”, Yargıtay 11. Ceza 

Dairesi’nin, 22.11.2001 tarih ve 10027/10772 Sayılı Kararı, “Mahkemece deliller yeterli görülüp, suça konu faturaların 

sahte oldukları dosya içeriğine uygun olarak kabul edildiği, mevcut bilgi ve belgelerden motorin alımının bir başka 

mükellefin gerçekte yapılmayan satıştan dolayı düzenlenen sahte faturalarıyla belgelendirildiği, esasında alımın başka 

mükellefin faturasıyla düzenlenmesi halinde de bu faturaların sahte olduğunun kabulü gerektiği, faturaların gerçek alıma 

dayanmadığı ve sahteliğini bilen sanığın bu faturaları bilmeden kullandığını kabul etmenin imkânsız olduğu ve suçun kasıt 

unsuru itibariyle de oluştuğu gözetilmeden, suç çokluğu da araştırılıp sonucuna göre mahkûmiyet yerine yazılı gerekçeyle 

beraatine karar verilmesi, yasaya aykırıdır.”  
976 Tunay BAKIR, “Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz 2004, Sayı 

7, s.129. 
977 CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s. 108. 

http://www.bakale.com/ictihatlar.php?%200
http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp
http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp
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niteliğinde olsa bile belgenin sahte olduğunu bilmediklerini, belgelerde belirtilen çeşit, miktar 

ve tutardaki emtia veya hizmeti satın aldıklarını beyan etmektedirler. Vergi mükellefleri 

haklılıklarını kanıtlamak için vergi idaresine sahte belge düzenleyicisi olduklarına dair 

haklarında rapor yazılan emtia ve hizmet alımında bulundukları mükellefler ile yapmış 

oldukları sevk irsaliyesi, sözleşme, sipariş fişi, teklif mektubu, nama yazılı çek ve banka 

hesap hareketlerini ibraz etmektedirler.  

Sahte belge düzenleyen mükelleflerin bir emtia ve hizmet satılmadığı halde satılmış 

gibi fatura düzenledikleri için bunu bilmediklerini iddia etmek mümkün değildir978. Ancak 

sahte belge düzenlediği iddia edilen mükelleflerle ilgili inceleme sürecinde konuyu bütün 

yönleriyle araştırmak gerekir. Örneğin hiçbir ticari faaliyeti olmadığı halde komisyon karşılığı 

“akaryakıt faturası” satan bir kişinin sahte belge düzenlediği aşikar olduğu halde, ticari 

faaliyeti gereği “akaryakıt satan”  ancak belgesiz akaryakıtı, akaryakıt kaçakçılarından alan 

ve bu alışlarını piyasadan temin ettiği sahte faturalarla belgelendirmeye çalışan mükelleflerin 

durumları suçun belirlenmesi açısından birbirinden çok farklıdır. Birinci durumda sahte belge 

düzenleme fiili ile suç oluşurken, ikinci durumda sahte belge kullanma fiili ile suç 

oluşmaktadır. Böyle bir durumda her iki suçun “bilmeden işlenmediğini” söylemek mümkün 

değildir. Sahte belge kullanma fiilinin, sahte belge düzenleme şeklinde nitelendirilmesi, gerek 

gerçek bir ticari faaliyeti olan ancak sahte belge düzenleyicisi olarak itham edilen mükellef ve 

gerekse bu mükelleften emtia ve hizmet alışında bulunan ve sahte belge kullanıcısı olarak 

itham edilen diğer mükelleflerin ticari ve vergisel açıdan telafisi mümkün olmayan zararlar 

görmesine sebep olabilmektedir. Gerçekte sahte belge kullanan ancak vergi idaresi tarafından 

sahte belge düzenleyici olarak itham edilen bir mükelleften emtia ve hizmet alımında bulunan 

diğer mükelleflerin KDV indirim ve iade talepleri reddedilmekte veya geri ödenmesi talep 

edilmektedir979. Ayrıca üç kat vergi ziyaı cezası kesilmekte ve çalışmanın üçüncü bölümünde 

incelenen hürriyeti bağlayıcı ceza ile yargılama süreci başlatılabilmektedir.  

Vergi cezasına muhatap olan vergi mükelleflerinin kendilerine düzenlenen fatura 

dışında ibraz edebilecekleri belge sayısındaki artış ve bu belgeler arasındaki tutarlılık oranı ne 

kadar yüksek olur ise, sahte belgeleri bilerek kullanmadıkları yönündeki kanaatte o oranda 

yüksek olacaktır. Örneğin; stoklarında olmayan ve çıkışı yapılmamış bir emtianın alış 

faturalarında olması, bu alış faturalarının sahte olduğunu gösterdiği gibi, cezaya muhatap olan 

mükellefinde bu faturaları bilerek kullandığını gösterecektir. Konu ile ilgili verilebilecek 

                                                           
978 KIZILOT-KIZILOT, a.g.e., s.590. 
979 Çalışmanın 4. Bölümünde sahte belge düzenleyenler ve kullananların vergilendirilmesi ve idâri ceza uygulanması 

incelenmiştir. 
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farklı bir örnek ise; gerçek bir emtia alan bir mükellefin bu alış işlemini yaptığı mükellefin 

sahte belge düzenlemesi durumunda bu belgeleri bilerek kullanmadığı ortaya çıkacaktır.  

Sahte belge düzenleyenler açısından konuyu değerlendirdiğimizde ise; bu belgeleri 

düzenleyenlerin bu işi bilmeden yaptıklarını iddia etmek işin doğasına aykırıdır980. Ancak 

sahte belge düzenleyicilerinin adlarına vergi mükellefiyeti tesis ederek veya şirket ortağı 

yaparak istismar ettikleri kişilerin çoğu zaman kendi adlarına düzenlenen faturalardan 

haberleri bile yoktur. Sahte belge düzenleyicilerinin istismar ettikleri bu kişilerin bu faturaları 

bilerek düzenlediklerini iddia etmek için, bu faturalar karşılığı elde ettikleri menfaatin olup 

olmadığının araştırılması gereklidir. Sahte belge düzenlemek amacıyla kurulmuş ve bilmeden 

bu paravan firmalar ortak yapılan ve bu firmada çalışan, piyasa rayiçlerine göre ücret alan ve 

başkaca bir menfaat sağlamadığı ispatlanabilen bir kişinin bu faturaları bilerek düzenlediğini 

iddia etmek mümkün değildir.  

 

             3.2.4.4.1.2. Vergi İdaresinin Yaklaşımı ve 306 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu 

Tebliği 

 

 

Vergi idaresinin sahte belge düzenleme ve kullanma eylemlerini tespit etmesine ilişkin 

yöntemler çalışmanın dördüncü bölümünde incelenmiş olup, bu başlık altında vergi idaresinin 

vergi mükelleflerinin sahte belge düzenlemesi ve bu belgeleri bilerek kullanıp kullanmadığı 

konusundaki yaklaşımı değerlendirilecektir. Birçok olayda kast unsuru sübjektif bir unsur 

olup objektif delillerle ispat edilmesi zordur. Kasten veya bilerek yapılıp yapılmadığı 

yönünden olayları yorumlarken “hayatın olağan akışına aykırı olup olmadığı”nı araştırmak 

gerekmektedir981. 

Vergi idaresi zaman zaman mükelleflerin adreslerinde yaptığı yoklamalar ile 

mükelleflerin faaliyetlerine devam edip etmediklerini denetlemektedir. Bu denetim faaliyetleri 

sırasında adresinde bulunmayan fakat beyanname vermeyen vergi mükelleflerinin 

mükellefiyetleri terkin edilmektedir. Adresinde bulunamayan vergi mükellefleri hakkında 

ilave bir vergi incelemesi ve araştırma yapılmadan sahte belge düzenleyicisi kabul edilmesi 

hukuka uygun bir yaklaşım değildir. Sahte belge düzenleyicisi olduğu somut bir biçimde 

tespit edilen mükelleflerin ise bilmeden bu fiilleri gerçekleştirmeleri mümkün değildir. 

Vergi incelemesine yetkili olanların vergi suçunu bildirmek için kanundaki tanıma 

uygun sahte belge kullanma tespiti sırasında, sahte belge kullanma suçunun “manevi 

unsurunu” diğer adıyla “kasıt unsurunu” arayacaklarına ilişkin Maliye Bakanlığı uygulaması, 

                                                           
980 AKKAYA, a.g.m., s.32. 
981 KIZILOT-KIZILOT, a.g.e., s.588. 
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üzerinde en fazla tartışılan konulardan birini oluşturmaktadır982. Sahte belge düzenleme 

suçunda kast unsuru her zaman mevcuttur. Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 306 Seri 

No’lu VUK tebliği ile983 sahte belge kullanımı suçunun ancak kasten işlenebilecek bir suç 

olması nedeniyle kastın olup olmadığının, sahte belgenin bilerek kullanılıp kullanılmadığının 

vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından araştırılması gerektiği şeklindedir uygulama yolu 

açılmıştır. Vergi suçu işlendiğini vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların tespit etmesi 

durumunda, vergi suçunun kasten işlenebilecek bir suç olmasından dolayı kasıt unsurunu 

değerlendirip vardıkları sonuca göre, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak 

veya bulunmayacaklardır. 

Vergi suçunda kasıt unsurunun olup olmadığına vergi incelemesine yetkili olanlar 

tarafından karar verilmesi hususu tartışmalı bir konudur. Vergi suçunu oluşturan olayların 

manevi unsurunun vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından araştırılmasında esas kıstasın 

kesin ve ayrıntılı olarak belirtilmemiş olması uygulamada aynı hukuki statüde bulunan vergi 

mükellefleri açısından kanun maddesinin farklı uygulanmasına neden olmaktadır984. Vergi 

incelemesine yetkili olanların suçun manevi unsurunun oluşup oluşmadığına karar verme 

yetkisinin bulunmadığı, Maliye Bakanlığı’nın uygulamaya yön vermek için çıkarmış olduğu 

306 Seri No’lu VUK Tebliği’nin hukuka aykırı olduğu ifade edilmektedir985.  

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından yapılan incelemelerde kullanılan 

sahte belge miktarının, incelenen yıl emtia ve hizmet alımları içerisindeki oranının belli bir 

oranın altında olması veya ödemenin kısmen veya tamamen banka havalesi veya nama yazılı 

çekle ödenmiş olması “bilmeyerek kullanma” kıstası olarak dikkate alınarak vergi suçu 

raporu düzenlenmediği gibi, suç duyurusunda da bulunulmamaktadır.  84 No’lu KDV Genel 

Tebliği’nde yer alan “1.4. Olumlu Rapor” başlıklı bölümdeki açıklamaları esas alarak vergi 

idaresi sahte belge kullanımında % 5’lik bir sınır oluşturmuştur986. Vergi idaresinin böyle bir 

oransal sınır oluşturması konusunda herhangi bir yasal yetkisi olmayıp, bu konuda yasal 

düzenleme yapılmalıdır. Öte yandan sahte belge kullanan vergi mükelleflerinin belgelerin 

                                                           
982 T.C. Maliye Bakanlığı, Bir Reformun Anatomisi, Vergi Reformu Nasıl Gerçekleşti?, Ankara, 1998, s.86. “Sahte belge 

düzenlemek ekonomik olmanın ötesinde, topluma karşı işlenen suçlar içerisinde ceza kanunuyla cezalandırılmaktadır. Hiçbir 

ekonomik faaliyette bulunmaksızın, sanki öyle bir faaliyette bulunmuş gibi bir belge düzenlemek ya da hiçbir mal alışverişi 

olmadan birisinden belge alıp onu da deftere işlemek gibi. Buradaki olay karşı taraftaki kişinin kesinlikle hiçbir alışverişi 

veya üretimi olmadığı halde belge düzenlenmesidir. Bunu alıp deftere işleyen elbette ki, o fiilin sübjektif unsurunu vergi 

idaresi açısından taşımaktadır. Özel kastı, da zaten, mahkeme her halükarda değerlendirecektir. Mal alınmış ise, oradaki 

belgelerle ilgili değerlendirme çok daha farklı olacaktır. Burada üzerinde durulan konu, herhangi bir mal veya hizmet 

hareketi olmaksızın, tamamen sahte belge düzenlenmesidir.” 
983306 Seri Numaralı VUK Genel Tebliği 18.6.2002 tarih ve 24789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
984 Recep ÇERÇİ, “Vergi Suç ve Cezalarına İlişkin Yasal Düzenlemelerin Gelir İdaresi ve Yargı Mercilerince Farklı 

Yorumlanmasından Kaynaklanan Adaletsizlikler ve Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Mali Pusula Dergisi, Yıl 4, 

Sayı 39, Mart 2008, s. 18. 
985 A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Naylon Fatura Olgusu ve Genel Tebliğ Düzenlemesi”,  Dünya Gazetesi, 20 Haziran 2002 
986KIZILOT-KIZILOT, a.g.e., s.588. 
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sahte olduğunu bilecek durumda oldukları hâllerde kastın varlığı kabul edilmektedir987. Vergi 

incelemesine yetkili olanlar tarafından suçun manevi unsurunun gerçekleşmediği sonucuna 

ulaşılması halinde, suçun manevi unsurunun oluşmadığını ifade eden vergi suçu raporu 

hazırlanarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması gereklidir988. Çünkü 

vergi incelemesine yetkili olanların tespit ettikleri vergi suçlarını Cumhuriyet Savcılığı’na 

bildirmemeleri durumunda, TCK’nın 270. maddesinde öngörülen “kamu görevlisinin suçu 

bildirmemesi” suçu ortaya çıkmaktadır989.  

             3.2.4.4.1.3. Yargısal Yaklaşım 

Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen suçlar hakkında ilgili adlî ve 

idârî olmak üzere yargısal aşamada iki dava süreci bulunmaktadır. Bu dava süreçlerinden 

birincisi cezaya muhatap olan vergi mükellefleri tarafından adlarına vergi ve ceza kesilen 

vergi ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde vergi mahkemesine 

başvuruda bulunulması ile başlamaktadır. Diğer yargısal süreç ise üçüncü bölümde 

açıklandığı üzere vergi idaresi tarafından adlî yargıya intikal ettirilen vergi suçu raporu ve 

mütalaa ile devam eden kamu davası sürecidir.  

Sahte belge düzenleme ve kullanma eylemleri ile ilgili suçların araştırılmasında suçun 

manevi unsuru tespit edilirken, yargı genel olarak vergi idaresinin yapmış olduğu tespitleri 

hukuka uygun bir şekilde yapıp yapmadığı üzerinde dururken, ceza sorumluluğu ve cezaların 

şahsîliği üzerinde durmaktadır. Örneğin Yargıtay bir kararında “vergi mükellefi olan sanığın 

işleri babasının yürüttüğü savunması karşısında, varsa vekâletname örneği ile tebliğatla ilgili 

belgelerin getirtilerek suç tarihinden önce iş yerinin işletilmesi, ticari faaliyetin yürütülmesi 

için kendisine yetki verilip verilmediği, fiilin işlenmesi ve suçun oluşumundaki rolleri 

saptanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik 

                                                           
987Osman Ferhat ÇANAKKALE, “Sahte Belgeyi BA Formunda Bildirmemenin Ağır Sonucu”, 01 Aralık 2008, 

(http://www.vergianaliz.net/OFCarsiv.html 14.03.2011), “Yasal defterlerine kaydettikleri ve Katma Değer Vergisi 

beyanlarında indirim konusu yaptıkları sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeleri ilgili dönem BA formlarında 

bildirmeyerek gizlemek yargı sürecinde önemli bir kanıt unsurunu oluşturmaktadır. Sahte belgenin BA bildirimi dışında 

tutulması söz konusu belgenin sahte olduğunun bilindiğini gösteren bir kanıttır. Zira, diğer alışlar bildirilirken sahte 

belgenin BA Formunda bulunmaması, mükellefin kasıt ile hareket ettiğini göstermektedir. Aksini ispatlama külfeti ise her 

zaman mükellefe aittir. Kaçakçılık suçunun oluşması sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin bilerek kullanılıp, 

kullanılmadığının; diğer bir anlatımla, bu kullanımda kastın bulunup bulunmadığının değerlendirilmesine ve belirlenmesine 

bağlı bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin bilerek, isteyerek kullanılıp 

kullanılmadığının vergi incelemesine yetkili olanlarca değerlendirilmesi ve bu belgeleri bilerek kullandığı sonucuna varılan 

mükellefler için vergi suçu raporları düzenlenmesi gerekmektedir.” 
988Yılmaz DURAK, “ Sahte Fatura Kullananı Her Halde Savcılığa Bildirmek Zorunludur”,Vergi Dünyası,  Eylül 2010,  

Sayı 349, s.13. 
989A.Bumin DOĞRUSÖZ, “306 sayılı VUK Genel Tebliği ve Hukuku”, Dünya Gazetesi, 27 Haziran 2002 

http://www.vergianaliz.net/OFCarsiv.html
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incelemeye dayanarak hüküm kurulmasının…” yasaya aykırı olduğuna karar vermiştir990. Bu 

karar incelendiğinde vergi suçunu işleyen fâilin doğru tanımlanıp tanımlanmadığının, bir 

başka deyişle “suçun manevi unsuru”nu gerçekleştiren fâilin doğru tespit edilip edilmediğinin 

araştırılması gerektiği görülmektedir. Bir başka Yargıtay kararına göre ise “faturalar 

üzerindeki yazı veya imzaların sanığın el ürünü olup olmadığının araştırılması, sanığın temsil 

yetkisinin ne zaman sona erdiği ve hissesini devrettikten sonra şirket müdürlüğünün devam 

edip etmediği, kararın ticaret sicil gazetesinde ilan edilip edilmediği ve sahte belge kullanma 

fiili ile ilgili yapılmakta olduğu bildirilen vergi soruşturması sonucuna ilişkin belgelerin birer 

suretinin getirtilip incelendikten sonra hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi” 

gerekmektedir991. Bu kararda Yargıtay sahte belge düzenlediği iddia edilen şahsın yazı ve 

imzaları ile davaya konu sahte faturalarda yer alan yazı ve imzaların karşılaştırılarak ve somut 

bir bağ kurularak karar verilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. 

Sahte belge düzenleyicisi olarak haklarında işlem yapılan mükelleflerin bu fiili hangi 

dönemlerde işlediğinin tespit edilmemesi, bu dönemler dışında bu mükellefler ile ticari 

faaliyet içerisinde bulunan mükelleflerinde zaman zaman vergi idaresi tarafından sahte belge 

kullanıcısı olarak nitelenmesine yol açabilmektedir. Sahte belge düzenleyici olarak nitelenen 

mükelleflerin bu faaliyetlerini hangi dönem aralığı içerisinde yaptıkları, hangi emtia ve 

hizmetleri alıp satmış gibi fatura düzenledikleri ve bu faturaları kimlere düzenledikleri 

ayrıntılı olarak tespit edilmelidir. Örneğin Vergi Mükellefi A üretim yapmak için Vergi 

mükellefi B’den hammadde almıştır. Bir süre sonra işleri bozulan Mükellef B sahte belge 

düzenleyerek komisyon geliri elde etme faaliyetine başlamıştır. Mükellef B vergi dairesi 

tarafından yapılan vergi incelemesi sonucunda sahte belge düzenleyerek komisyon geliri elde 

ettiğini kabul etmiştir. Böyle bir durumda aldığı hammaddeyi üretimde kullanan ve defter-

belgelerindeki kayıtlar ile bunu ispatlayabilen Mükellef A’nın bilerek sahte belge kullandığını 

iddia etmek mümkün değildir.  Buna benzer bir konu ile ilgili verilen bir Danıştay Kararında 

“İçeriği itibariyle yanıltıcı olduğu sonucuna varılan faturaları veren şirket hakkında 

düzenlenen raporlar üzerine idarece ne gibi işlemler yapıldığı, bu raporlara dayalı olarak 

komisyon geliri elde etmekten dolayı tarhiyat yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise sonucun ne 

olduğu, bu raporlarla ilgili yargı kararlarının bulunup bulunmadığı, söz konusu şirketin 

mükellefiyetinin idarece terkin edilip edilmediği, edilmişse dava konusu yapılıp yapılmadığı, 

                                                           
990 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 26.06.2003 Tarih  E: 2003/4800,K: 2003/4723 Sayılı Kararı (GÜNDÜZ-GÜLTAŞ, a.g.e., 

s.233.) Benzer Yargıtay Kararları; Yargıtay 11.Ceza Dairesinin 24.09.2008 Tarih ve E.2008/11806,K:2008/9246 Sayılı 

Kararı, Yargıtay 11.Ceza Dairesinin 17.07.2007 Tarih ve E.2007/1368,K:2007/5115 Sayılı Kararı, Yargıtay 11.Ceza 

Dairesinin 07.06.2007 Tarih ve E.2007/2620,K:2007/3966 Sayılı Kararı, Yargıtay 11.Ceza Dairesinin 21.05.2007 Tarih ve 

E.2007/3290,K:2007/3522 Sayılı Kararı ( KIZILOT,Z. KIZILOT, a.g.e., s.729-733.) 
991 Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 12.04.2006 Tarih E:2005/7663,K:2006/3781 Sayılı  Kararı.(KIZILOT,Z. KIZILOT, a.g.e., 

s.734.) 
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davacıya fatura düzenlendiği dönemlerde, KDV beyannamelerini verip vermediği, adına KDV 

tarhiyatı yapılmış ise bu konuda yargı kararı bulunup bulunmadığı hususları davalı idareden 

yada faturayı düzenleyen şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesinden araştırılıp bu araştırma 

sonucuna göre karar verilmesi gerekirken davanın reddedilmesinde hukuka uyarlık 

görülmemiştir. 992” şeklinde karar verilmiştir.  

Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçları ile ilgili suçun 

manevi unsuru yönünden vurgulanması gereken en önemli husus; piyasa şartları içerisinde 

bilmeden sahte belge kullanan vergi mükellefleri ile bilerek sahte belge kullanan vergi 

mükelleflerinin ayrıştırılarak haklarında idârî işlem yapılması ve cumhuriyet savcılığına 

bildirimde bulunulması sağlanabilmelidir. 

3.2.4.4.2. Olası Kast 

Olası kastta fâil, bir suçun kanûni tanımdaki unsurların gerçekleşebileceğini 

öngörmekte ve neticeyi kabullenmektedir993. 5237 sayılı TCK’nın 21. maddesinin ikinci 

fıkrasında olası kast, “Kişinin, suçun kanûni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini 

öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır.” şeklinde tanımlanmıştır994.  

Olası kastta fâil tipik fiili gerçekleştirecek somut bir tehlikenin mevcudiyetinin bilincinde 

olduğu gibi, bu tehlikenin ciddi olduğunun farkındadır. Ancak asıl amaç fâil yönünden çok 

önemli olduğundan bu amaca ulaşmak için söz konusu sonuç fâil tarafından göze 

alınmaktadır. Fâil yönünden maksadı oluşturan neticenin gerçekleşmesi için diğer bazı 

sonuçlarında gerçekleşeceği öngörülmüş ve fâil hareketi gerçekleştirmiş ise, fâil bu sonucu da 

istemiş demektir.995  

Olası kasta ilişkin tanımlama bilinçli taksir tanımı ile önemli ölçüde benzeşmektedir 

ve bu durum uygulamada ikisinin karıştırılmasına neden olabilecektir996. Hem bilinçli taksirde 

hem de olası kastta fâil neticeyi öngörmektedir ancak olası kastta fâil, neticeyi göze almakta, 

kabullenmektedir997. Bir suçun kanûni tanımda “bilerek”, “bildiği halde”, “bilmesi rağmen” 

gibi ifadelere yer verilmiş ise, bu suç ancak doğrudan kastla işlenebilen suçtur998 ve olası kast 

ile işlenmesi mümkün değildir999. Ayrıca suçun oluşumu bakımından özel kastın arandığı 

suçlar ve şeklî suçlar olası kastla işlenemez1000. Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile 

                                                           
992 Danıştay 4. Dairesi’nin 26.04.2007 Tarih 2006/1742 Esas, 2007/1408 Sayılı Kararı. ( GÜNDÜZ-GÜLTAŞ, a.g.e., s.224-

225.) 
993 DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., C. II, s.240. 
994 CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, a.g.e., s.398. 
995  ÖZTÜRK-ERDEM, a.g.e., s.181. 
996 İÇEL-EVİK, a.g.e., s. 191 
997 DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., C. II, s.240-241. 
998  ÖZGENÇ, a.g.e., s. 238 
999 ÖZGENÇ, a.g.e., s.305. 
1000 DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., C. II, s.241. 
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işlenen vergi kaçakçılığı suçları şeklî suçlardır ve hareketin tamamlanması ile suç meydana 

geldiği için, bu suçların olası kastla işlenmesi mümkün değildir. Kanunda bilerek kelimesinin 

kullanılmamış olması, bu suçların olası kastla işlenebileceğini göstermez. Ayrıca bu fiillerle 

işlenen vergi kaçakçılığı suçunun oluşumu açısından kamu güveninin ihlâl edilmiş olması 

yeterli olup, vergi kaybının oluşmuş olması şartı gerekmediğinden ikincil bir sonucun 

aranması mümkün bulunmamaktadır. 

            3.2.4.4.3. Cezaî Sorumluluğu Ortadan Kaldıran ve Azaltan Haller 

             3.2.4.4.3.1.  Yaş Küçüklüğü 

 

TCK’nın “Yaş Küçüklüğü” başlıklı 31/1. maddesi hükmü gereği henüz 12 yaşını 

doldurmamış olanların cezaî sorumluluğu bulunmamaktadır. Bunlar tam ehliyetsiz kabul 

edilmişlerdir1001. Vergi suçu küçük veya kısıtlı tarafından işlenmişse, genel sorumluluk kuralı 

gereği küçük veya kısıtlının kanûni temsilcilerinin cezaî sorumluluğu yoluna gidilemez. 

Ancak bunun tek şartı suça iştirakinin bulunması durumudur1002.               

             3.2.4.4.3.2.  Hata 

VUK’ta vergi suçları bakımından “Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan neden” 

olarak “Hata” hali için özel bir düzenleme yer almamaktadır. TCK’nın 30. maddesindeki 

“Hata” ile ilgili genel esasların uygulanması gerekmektedir1003. 

Tüzel kişilerde kanûni temsilci ve muhasebe elemanının suç iradesi olmaksızın sahte 

belge kullanması söz konusu olabileceği gibi, çalıştırdığı usta, kalfa, kasiyer vb. gibi 

ünvanlara sahip veya vasıfsız olarak çalışan elemanlar mükellefin bilgisi dışında sahte fatura 

düzenleyebilirler. Bu gibi durumlarda sahte belge kullanma suçunun fâili konumundaki 

kanûni temsilci, sahte belge ile ilgili suç oluşturan fiilleri bilmediği ve fiil işlendikten sonra da 

bilmeyerek kullandığı iddiasını ileri sürebilir. Kullanılan sahte belgenin kanûni temsilcinin 

emir, tâlîmat ve onayıyla alınmadığı, kullanılmadığı ispatlanmalı, şirket personelinin 

kendiliğinden sahte belge alıp, muhasebeye verdiği ve özel amaç yada çıkarının 

bulunduğunun kanıtlanması gerekir. Bu belgeleri niteliğini bilmeden kayıtlara yansıtan 

muhasebe elemanı yönünden suçun maddi unsuru gerçekleşmiş olmakla birlikte suçun manevi 

unsuru olan kasıt unsurunun gerçekleşmediği kabul edilmektedir. 

VUK’ta tanımlanan; sahte belge düzenleme fiili ile işlenen kaçakçılık suçunun, suç 

iradesi olmaksızın gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Ayrıca yetkisi olmayan matbaada 

basılmış belgelerin kullanılmaya başlanıldıktan sonra, matbaanın yetkili olmadığının 

                                                           
1001 Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Temel Bilgiler, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006, s.138. 
1002 KAŞIKÇI, a.g.e., 1999, s.172. 
1003 HAKERİ, a.g.e., s. 193. 
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öğrenilmesine rağmen belgelerin kullanılmasına devam edilmesi halinde, hata halinin var 

olduğunu kabul etmek mümkün değildir. 

             3.2.4.4.3.3.  Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 

VUK’ta vergi suçları bakımından ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan neden 

olarak cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit hali ile ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. 

TCK’nın 28. maddesinde mevcut cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit konusundaki genel 

hükümler uygulanmalıdır1004. 

Vergi suçu çerçevesinde haksız bir tehlikeden kendisini veya bir başkasını kurtarmak 

için sahte belge kullanma veya düzenleme fiilleri ile vergi suçu işlendiği ileri sürülememekle 

beraber, bu durum kastın değerlendirilmesi açısından dikkate alınabilecektir. Suçun fâili, zarar 

vermek kastı ile hareket etmedikçe suçun manevi unsuru oluşmayacak ve fâil ortaya çıkan bu 

durumdan yararlanacaktır1005. Vergi suçu açısından işyerinde çalışan bir kişinin işten 

çıkarılma tehdidi ile sahte belge düzenlemesi veya muhasebe elemanının sahte belge temin 

ederek kayıtlara yansıtması halinde, tehdidin muhakkak ve ağır nitelikte olması şartı ile, 

tehdidi yapan kişinin suçun fâili olarak kabul edilmesi gerekir. 

             3.2.4.4.3.4.  Zorunluluk Hali 

TCK’nın 25. maddesine göre gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik 

bilerek neden olmadığı ve başka şekilde korunma imkânı bulunmayan ağır ve mutlak bir 

tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile, tehlikenin ağırlığı ile konu ve 

kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile, işlenen fiillerden dolayı fâile ceza 

verilemez1006. Kaçakçılık suçu için iflas tehlikesinin olduğu hâllerde bu hâllerden kurtulmak 

için vergi suçu işlenmesi hukuka uygunluk sebebi olarak zorunluluk(ızdırar) hali doktrinde 

kabul görmüştür1007. Örneğin bir tacirin bozulan ekonomik durumunun daha da 

kötüleşmemesi için vergi kaçırması halinde ızdırar halinden istifade edebilmesi gerekir. 

Doktrinde iflasın şeref ve haysiyeti hatta medeni hakların bir kısmını kaybettirdiği 

varsayımından hareketle mükellefin vergi ödediği takdirde kesin iflas edeceği ve iflastan 

kurtulmasının mümkün olmayacağı halde, vergi kaçakçılığı suçunu işlemiş olmasının ızdırar 

hali şeklinde açıklanabileceği ve 765 sayılı eski TCK’nın 49/3. maddesi ve 5237 sayılı yeni 

TCK’nın 25/2. maddesi kapsamına gireceği kabul edilmiştir1008. Bir başka örnek olarak 

                                                           
1004 HAKERİ, a.g.e., s. 181. 
1005 ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s. 264. 
1006 HAKERİ, a.g.e., s. 169. 
1007 ERMAN, Vergi Suçları, s. 25. 
1008Mehmet KARAARSLAN, “Ceza Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin Vergi Kaçakçılığı Suçuna Etkisi”, 

http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2006-64-226.pdf (02.10.2012) 

http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2006-64-226.pdf
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kişinin gerçek bir işlem söz konusu olmadığı halde sahte belge düzenlenmeye zorlanmış 

olması verilmektedir. Zorunluluk halinin cebirden ayrılan noktası, zorunluluk halinde suçu 

işlemekten başka hareket imkânının bulunmamasıdır. 

           3.2.5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 

 

VUK, vergi ilişkisinden doğan ve vergi suçu oluşturan fiiller ile, bunlar için kabul 

edilen cezaların düzenlendiği ceza hükümleri açısından TCK’ya göre özel, diğer vergi 

kanunlarına göre ise genel ceza kanunu niteliğindedir. VUK’un Dördüncü Kitap “Ceza 

Hükümleri”, “Vergi Cezaları” başlıklı İkinci Kısmının “Suç ve Cezaları” başlıklı Üçüncü 

Bölümünde düzenlenen vergi suçları hakkında özel bir hüküm yer almıyorsa, TCK’nın genel 

hükümlerinin uygulanması gerekmektedir1009. TCK’nın 204–212. maddeleri arasında 

düzenlenen belgede sahtecilik suçu kasten işlenebilen bir suç olarak kabul edilmiştir.  

Vergi suçları açısından öncelikle VUK hükümleri uygulanacak, hüküm bulunmayan 

durumlarda ise TCK hükümleri uygulanacaktır1010. TCK’da vergi hukukunda yer alan 

belgelere ilişkin özel bir hüküm yer almamaktadır. VUK’ta yer alan belgeler TCK açısından 

özel belge olarak nitelendirilebileceğinden, TCK’nın özel belgede sahtecilik suçu ve özel 

belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçuna yaklaşmaktadır. Vergi hukukunda 

öngörülen sahte belge düzenlemek veya sahte olarak düzenlenmiş olan belgeyi kullanmak 

suçu, suçun manevi unsurunu oluşturan kastın varlığı durumunda, TCK’da tanımlanan özel 

belgede sahtecilik suçuna yaklaşmaktadır. 

                 3.2.5.1. İştirak  

23.1.2008 tarih 5728 sayılı Kanun ile VUK’un 360. maddesinde düzenlenen 

“iştirak” hükmü kaldırılmış ve madde kenar başlığı "Cezadan indirim” şeklinde 

değiştirilerek, iştirake ilişkin bir ceza indirimi müessesesi haline getirilmiştir1011. VUK’un 

“Cezadan İndirim” başlıklı 360. maddesi “359’uncu maddede yazılı suçların işlenişine iştirak 

eden suç ortaklarının bu suçların işlenmesinde maddi menfaatinin bulunmaması halinde, 

                                                           
1009 213 sayılı VUK’un 357 ile 363. maddeleri arasında düzenlenen ve hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren “vergi suçları” 

hakkında, 5237 sayılı TCK’ nın 5’inci maddesine göre, aynı Kanun’un 1 ile 75’inci maddeleri arasında düzenlenen genel 

hükümler uygulanacaktır. 
1010Yusuf Gökhan PENEZOĞLU, “Vergi Suçları ve Yeni TCK Genel Hükümlerinin Vergi Suçlarına Etkisi”, 

http://www.vergidegundem.com, (5.03.2011) 
10115728 Sayılı Kanun’un, 277. maddesindeki düzenleme ile VUK’un 360. maddesi başlığı ve hükümleri değişikliğe uğramış 

ve daha önce “İştirak” başlığını taşıyan madde, yeni hali ile “Cezada İndirim” başlığı ile düzenlenmiştir. Maddenin daha 

önceki halinde “Birden fazla kişi 359uncu maddede sayılan fiillerin icrasına iştirak ettikleri takdirde fiili irtikâp edenlerden 

veya doğrudan doğruya beraber işlemiş olanlardan her biri bundan ayrı ayrı menfaat gözetmek şartı ile o fiile mahsus ceza 

ile cezalandırılır. Söz konusu fiilleri işlemeye azmettirenlere de aynı cezalar hükmolunur. Bu fiillere maddi menfaat 

gözetmeksizin iştirak edenlere fiile mahsus cezanın dörtte biri hükmolunur.” hükmü mevcuttu. Madde son hali ile “359uncu 

maddede yazılı suçların işlenişine iştirak eden suç ortaklarının bu suçların işlenmesinde menfaatinin bulunmaması halinde, 

Türk Ceza Kanunu’nun suça iştirak hükümlerine göre hakkında verilecek cezanın yarısı indirilir.” şeklinde düzenlenmiş ve 

maddenin yeni şeklinde, VUK’un yaptığı özel düzenleme kaldırılarak, suça iştirak konusunda 5237 Sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun “Suça İştirak” başlıklı bölümde yer alan hükümlerin geçerli olacağı hükmü kabul edilmiştir. 
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Türk Ceza Kanunu’nun suça iştirak hükümlerine göre verilecek cezanın yarısı indirilir.” 

şeklinde düzenlenmiştir. TCK’nın genel hükümlerini, vergi kaçakçılığı bakımından da geçerli 

kılan TCK’nın 5. maddesinin, VUK’un 360. maddesini ilga edip etmediğini anlayabilmek 

için, bu maddelerin çatışan normlar olup olmadığını belirlemek gerekir.  Öncelikle TCK’nın 

5. maddesinin özel kanunlarda yer alan her türlü, genel hüküm niteliğindeki normu değil, 

bunlardan sadece TCK ile çelişenlerini devre dışı bıraktığını ifade edilmelidir. Bu nedenle 

TCK’nın iştirak hükümleri ile, VUK’un 360. Maddesinde kabul edilen iştirak hükümleri 

herhangi bir çelişki veya çatışma ihtiva etmemektedir. VUK’un 360. maddesi iştirak şartlarını 

yeniden ve farklı şekilde belirlemek yerine, uygulanacak cezaya ilişkin düzenleme ihtiva 

etmektedir. Bu nedenle maddenin uygulanabileceğinin kabul edilmesi halinde;  iştirak şartları 

TCK’ya göre, uygulanacak yaptırımda VUK’un yapmış olduğu atıf dikkate alınarak yine 

TCK’ya göre belirlenecektir. Kanun koyucu bu düzenleme ile dolaylı fâil veya yardım eden 

konumunda bulunanlara bir menfaat elde edilmemesi durumunda daha az ceza verilmesini 

öngörmektedir1012. Vergi suçuna katılma konusunda TCK’nın “Suça İştirak” başlığı altında 

37-41. maddeleri arasında yer alan genel kurallar geçerli olacak1013, ancak vergi suçuna 

“menfaat gözetmeden” iştirak edenler için VUK’un 360. maddesi hükmüne göre indirim 

                                                           
1012 BAYAR, a.g.e., s.186. 
1013 TCK’nın 37-41. maddeleri, “MADDE 37. - (1) Suçun kanunî tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her 

biri, fâil olarak sorumlu olur.  

(2) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fâil olarak sorumlu tutulur. Kusur yeteneği olmayanları 

suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar artırılır.  

Azmettirme  

MADDE 38. - (1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.  

(2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hâlinde, azmettirenin cezası üçte birden 

yarısına kadar artırılır. Çocukların suça azmettirilmesi hâlinde, bu fıkra hükmüne göre cezanın artırılabilmesi için üstsoy ve 

altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz.  

(3) Azmettirenin belli olmaması hâlinde, kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan fâil veya diğer suç ortağı hakkında 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine on beş yıldan yirmi 

yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilir. Diğer hâllerde verilecek cezada, üçte bir oranında indirim yapılabilir.  

Yardım etme  

MADDE 39. - (1) Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi 

hâlinde, on beş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası 

verilir. Diğer hâllerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez. 

(2) Aşağıdaki hâllerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur:  

a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda 

bulunacağını vaat etmek. 

b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak. 

c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak. 

Bağlılık kuralı 

MADDE 40. - (1) Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Suçun işlenişine iştirak eden 

her kişi, diğerinin cezalandırılmasını önleyen kişisel nedenler göz önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre 

cezalandırılır.  

(2) Özgü suçlarda, ancak özel fâillik niteliğini taşıyan kişi fâil olabilir. Bu suçların işlenişine iştirak eden diğer kişiler ise 

azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur. 

(3) Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun en azından teşebbüs aşamasına varmış olması gerekir.   

İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme  

MADDE 41. - (1) İştirak hâlinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme hükümlerinden 

yararlanır.  

(2) Suçun;  

a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir sebeple işlenmemiş olması, 

b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen işlenmiş olması, 

Hâllerinde de gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanır.”  
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uygulanacaktır. Vergi kaçakçılığı suçu açısından uygulanacak olan iştirak hükümleri,  suçu 

oluşturan fiilleri işlememiş fakat fâile telkinde bulunma, yardımcı olma, onu teşvik etme vb. 

şeklinde hareketlerde bulunmuş olan kişileri cezalandırmayı amaçlamaktadır1014.   

VUK’un 360. maddesi hükmüne göre herhangi bir menfaat gözetmeden vergi suçuna 

katılma halinde cezadan indirim uygulanmasına ilişkin, menfaati olmayan ancak vergi suçuna 

katılmış kişilere verilecek ceza, o fiile özgü verilecek cezanın yarısıdır. Vergi suçuna iştirak 

halinde indirimin sağlanmasının genel şartı, kanunda belirtildiği gibi suçun işlenmesinde 

fâilin menfaatinin bulunmamasıdır1015.  Ancak menfaat elde ederek vergi kaçakçılığı suçuna 

iştirak eden kişiye VUK’a göre uygulanacak cezanın yarısının mı indirileceği veya TCK’nın 

öngördüğü indirimlerin mi uygulanacağı sorusunu cevaplamak gerekecektir. 5252 sayılı Türk 

Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli  Hakkında Kanuna 5349 sayılı Kanunla 

eklenen geçici 1. maddesinde “Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci 

Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler 

yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar uygulanır” hükmü yer almaktadır. Bu 

düzenleme ile kanun koyucu VUK’un da TCK’nın genel hükümleri ile çelişen 

düzenlemelerinin 31.12.2008 tarihine kadar geçerli olduğunu öngörmüştür. Ancak VUK’un 

360. maddesi 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5252 sayılı Kanun’un “ilgili 

kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar” ifadesi 

dikkate alındığında, 8.2.2008 tarihinden itibaren VUK’un uygulanacağını kabul etmek 

gerekmektedir. Bu nedenle VUK’un 360. maddesinde düzenlenen vergi kaçakçılığı suçuna 

iştirak durumunda belirlenen indirim uygulanacaktır1016. 

TCK’nın 37. maddesine göre suçun kanûni tanımında yer alan fiili birlikte 

gerçekleştiren kişilerden her biri, fâil olarak sorumlu olduğu gibi, suçun işlenmesinde bir 

başkasını araç olarak kullanan kişi de fâil olarak sorumlu tutulur. Vergi suçuna katılma 

durumunda vergi kaybının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın hürriyeti bağlayıcı cezasının 

                                                           
1014 CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s.125. 
1015 DONAY, a.g.e., s.157. 
1016 BAYAR, a.g.e., s.186-187. 
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uygulanması gerekmektedir1017.  Madde kapsamında öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın 

uygulanabilmesi için gerekli olan şartlar şunlardır: Suça iştirak eden kişinin öncelikle bu suça 

iştirak iradesi bulunmalıdır. Suç en az iki kişi tarafından işlenmelidir. İştirak edilen suç, 

VUK’un 359. maddesinde öngörülen kaçakçılık suçlarından biri olmalıdır. İştirak kapsamında 

kaçakçılık suçu; bizzat işlenmeli (asli maddi fâil) veya işlenmesine yardımda bulunulmalı 

(fer’i fâil) veyahutta kaçakçılık suçuna başka bir kişi azmettirilmiş olmalıdır. Maddi menfaat 

gözetip gözetmeme suçun unsuru olmayıp, cezayı hafifletici neden olarak kabul edilmiştir1018. 

İştirak halinde “filli irtikap etme ve doğrudan doğruya birlikte işleme” kavramları “asli 

maddi iştirak hali” olarak kabul edilebilir. Asli ve fer’i ayrımının yeni kanunda terk edildiği 

ileri sürülse bile,  pratikte bu ayrımın devam ettiği anlaşılmaktadır. Fiili irtikap etmek, suçun 

meydana gelmesini doğrudan etkileyen icra hareketlerini yapmaktadır. Fiili irtikap etmek 

açısından defter kayıtlarında tahrifat yapılırken, suç ortağının kayıtları silmesi örnek 

verilebilir1019. Fiili doğrudan doğruya beraber işlemek ise, suçu yasada yer alan tipe uygun 

olarak icra hareketlerini yapan fâille doğrudan doğruya işbirliği yapmak demektir. Bu olguya 

örnek; defter yaprağını yırtarak, yerine yenisini yapıştırırken yardım etmek yeni sayfayı 

tutmak sayılabilir. 5728 sayılı kanunla yapılan değişiklikten önce fiili hem irtikap etme hem 

de beraber işleme durumunda suça katılanlar için ayrı ayrı menfaat şartı aranırken, söz konusu 

değişiklikten sonra; maddi menfaat gözetilmesi şartı, ceza kanunu hükümlerinin uygulanması 

sonucunda aranmamaktadır1020. Ayrıca suça iştirakten bahsedebilmek için suçu oluşturan fiil 

en az teşebbüs aşamasına gelmiş olmalıdır1021.   

                                                           
1017 Danıştay 9. Dairesi, 20.10.1993 tarih ve E:1992/5130, K:1993/3610 Sayılı Kararı, “Suçun oluşması için fiilin icrasına 

doğrudan veya etkili bir biçimde katılmak gerekli olup, suça işlenmeden evvel veya işlendiği sırada yardımda bulunularak 

icrasını kolaylaştırmak için yapılan eylemleri kaçakçılığa iştirak olarak nitelemek mümkün değildir. Bu fiiller, kanunda 

öngörülen diğer şartlar da gerçekleştirdiğinde “Yardım” fiilini teşkil edebilir.”( www.danistay.gov.tr.15.05.2011), Danıştay 

7. Dairesi, 26.05.1993 tarih ve E:1992/2540, K:1993/181 Sayılı Kararı, “Sahte faturalar maddi karşılık söz konusu 

olmaksızın düzenlenmeyeceğine göre, bu maddi karşılığın niteliğinin bilinmesi gerekir. Faturayı kesenin suça doğrudan 

katıldığının ve haksız vergi iadesinden pay aldığının kabulü halinde bu fiilinin 213 sayılı Kanunun 338. maddesi kapsamında 

“Kaçakçılığa İştirak” olacağı açıktır. Bu unsurların bulunmadığı ya da sabit görülmediği durumlarda ise faturanın 

komisyon karşılığı kesildiği sonucuna varılmaktadır.”(www.danistay.gov.tr.18.06.2011), Danıştay 4. Dairesi, 11.10.2005 

tarih ve E:2005/1231, K:2005/1729 Sayılı Kararı, “… davacının kaçakçılık suçunun işlenmesine fiili ile katkıda bulunduğuna 

dair somut bir tespit bulunmadan, bir dönem söz konusu firmanın muhasebecisi olmasının ya da kaçakçılık suçuna iştirak 

ettiği öne sürülen kişilerin yanında işçi olarak çalışıyor olmasının tek başına davacının da kaçakçılık suçuna iştirak ettiğini 

göstermeyeceği…”(www.danistay.gov.tr.18. 05.2011), Danıştay Vergi Dava Daireleri, 18.5.2001 tarih, E:2001/88, 

K:2001/218 Sayılı Kararı, “iştirak fiilini işlediği yeterli tespit ile ortaya konulmayan davacı adına kesilen kaçakçılık 

cezasında isabet görülmediği…”( www.danistay.gov.tr.15.04.2011),Danıştay 11.  Dairesi,  07.04.1999 tarih ve E:1997/3487, 

K:1999/1189 Sayılı Kararı,  

 “Gerçek dışı fatura tanzim etmenin vergi kaçırmaya yönelik olduğunu ticari işle uğraşan bir kişinin bilmemesi 

düşünülemeyeceğinden, naylon fatura denilen gerçeği yansıtmayan faturaların vergi kaçırmak amacıyla kullanıldığı, bunu 

düzenleyenlerin ayrı bir menfaat gözettikleri kanıtlanmadıkça adına fatura düzenledikleri kişi ya da firmaların vergi kaçırma 

fiiline yardım amacıyla bu fiili işlediklerinin kabulü gerekir.” 

( www.danistay.gov.tr.30.06.2011) 
1018 Yusuf Gökhan PENEZOGLU, “Vergi Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu Genel 

Hükümlerinin Vergi Suçlarına Etkisi”, www.vergidegundem.com, 2005, s. 2. 
1019Sedat APAK, Vergi Suçlarında İştirak, Birleşme, Tekerrür, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İÜSBE, İstanbul, 2008, 

s.111-112. 
1020 BAYRAKLI, a.g.e., s. 154-155. 
1021 APAK, a.g.e., s.112. 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/KararNoKararC.jsp.18
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Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçunda suça 

iştirakten söz edebilmek için, sahte belge düzenleme ve kullanma fiilinin birden çok fâil 

tarafından gerçekleştirilmesi, aralarında illiyet bağı olması ve birden çok hareketin bulunması 

olmak üzere temel üç şartın mevcut olması gerekmektedir. Suçun oluşması için suça katılma 

kastının (iştirak iradesinin) bulunması ve karar verilen suçun birlikte işlenmesi (bağlılık 

koşulu) gerekmektedir. Örneğin (A) firmasının sahte fatura düzenleyen (B) kişisinden sahte 

fatura temin ederek (C) kişisine vermesi ve (C) kişisinin de sahte faturayı kullanması halinde 

(B) firması sahte fatura ticaretinden elde ettiği komisyon gelirini beyan etmediğinden vergi 

kaybı oluşacaktır. (C) firması ise sahte fatura kullandığından vergi kaybına sebebiyet vermiş 

olacaktır. Sahte fatura düzenleme ve sahte fatura kullanma suçuna iştirak eden (A) firmasının 

suçun işlenmesinde menfaatinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekmektedir1022. 

Fiilin işlenmesine yönelik olarak daha evvel mevcut olan kararı kuvvetlendiren kişi suça 

katılan kişidir. Bu fiili işlemeye karar vermiş bir kimsenin bu kararının kuvvetlendirilmesi ile 

suç kabul edilen fiil işlenmektedir. Kararın kuvvetlendirilmesi sahte belge kullanmak 

düşüncesini nasıl uygulayacağını bir kişiye göstermek ve/veya bu şekilde verginin daha az 

ödenmesi veya hiç ödenmemesi amacına ulaşılacağını ifade etmek şeklinde olmaktadır. 

Kanun koyucunun VUK’un 360. maddesine göre, asıl fâil açısından kamu güvenini 

ihlâl etmiş olmasını yeterli gördüğü, vergi ziyaını aramadığı vergi kaçakçılığı suçu için, suça 

iştirak edenin menfaat elde etmesi veya etmemesi bakımından fark öngörülmesi doktrinde 

eleştirilmektedir1023. Çünkü vergi kaçakçılığı gibi soyut tehlike suçları için menfaat ölçütü ile 

iştiraki sonuca bağlamak doğru değildir.  Düşüncemize göre, vergi kaçakçılığı suçu için 

iştirak ile ilgili TCK hükümleri yeterli olup, VUK’un “Cezadan İndirim” başlıklı 360. 

maddesi yürürlükten kaldırılmalıdır. Ayrıca suça iştirak edenler yönünden yetkili mahkeme, 

suçun işlendiği yerin görev ve yetki alanına bakan mahkemedir.  Doktrinde eleştirilen diğer 

husus, VUK’un 359. maddesinde sayılan fiiller ile işlenen suçlar için iştirakin cezada indirim 

nedeni olarak kabul edilmiş olmasıdır. Oysaki iştirak halinde işlenen suçların çoğunda, bir 

kişi tarafından işlenen suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi, suçun daha kolay 

işlenmesini sağlayacağı için bir indirim nedeni yerine aksine cezada artırım nedeni olarak 

öngörülmüştür1024. Aynı suça iştirak edenlere daha az ceza öngörülmesi ve VUK’un 359. 

maddesinde düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile kaçakçılık suçu işleyen 

                                                           
1022 Mustafa ALPASLAN, Akın Gencer ŞENTÜRK, “Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorumluluklarının 213 sayılı Yasa ve 

3568 Sayılı Yasa Açısından İrdelenmesi ve Mükelleflerin Kullandıkları Sahte Belgeler Açısından Meslek Mensubunun 

Durumu”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 239, Ağustos 2008, s.154 
1023 BAYAR, a.g.e., s.185-186. 
1024 DONAY, a.g.e., s.3. 
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asli fâile daha fazla ceza öngörülmesi aynı suçta farklı cezalar kabul edildiği için, 

Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bir durum oluşturmaktadır1025.  

                 3.2.5.2. Suça Teşebbüs (Suça Kalkışma) 

 

Teşebbüs, kişi veya kişilerin uygun hareketlerle suçun icrasına başlayıp, elinde 

olmayan nedenlerle tamamlayamaması durumudur1026. Vergi suçlarında kural olarak hareket 

yapıldığında suç tamamlanmış olduğu için, teşebbüs mümkün değildir. Hareket yapıldığında 

suç tamamlanmış olduğundan herhangi bir suç yolu bulunmamaktadır. Suç yolunun 

bulunamaması nedeniyle, elde olmayan nedenlerle yarı yolda kalma olarak tanımlanabilen 

“eksik teşebbüs” ve gerekli hareketler yapılmasına rağmen sonuca ulaşamama durumu 

şeklinde tanımlanabilen “tam teşebbüs”  söz konusu olmayacaktır. 

TCK’nın 35. maddesinde yer alan  “suça teşebbüs” suçun özel görünümü olarak 

kabul edilmekte olup, önceki bölümlerde açıkladığımız TCK’nın 5. maddesindeki atıf nedeni 

ile VUK’un 359. maddesi yönünden de geçerli kabul edilmektedir. Doktrindeki tartışma 

konularından biri de suça teşebbüs kurallarının vergi kaçakçılığı suçu bakımından da işlevsel 

olup olmadığıdır. DONAY’a göre suça teşebbüs bakımından VUK’un 359. maddesinde 

düzenlenen suçlar açısından genelleme yapılmamalıdır1027. Bir başka görüşe göre, neticesi 

harekete bitişik suç olduğu için vergi kaçakçılığı suçlarında teşebbüs mümkün 

bulunmamaktadır1028.  

Sahte belge düzenleme fiili açısından, suçun olağan davranışı ani suç ve neticesi 

harekete bitişik suç şeklinde görünmektedir. Belgenin düzenlenme anı ile sonucun 

gerçekleştiği an örtüşmekte olup, ayrı bir zararın aranmıyor olması, davranış ile birlikte kamu 

güveninin tehlikeye düşecek olması teşebbüsü oldukça istisnai bir durum haline 

getirmektedir. Çünkü kanun sahte belgenin tanımını yaparak davranış unsurunu 

sınırlandırmıştır. Davranışın kısımlara ayrılması ihtimâli son derece düşüktür. Aynı şekilde 

sahte belge kullanma fiili bakımından da davranış kısımlara ayrılarak bir suç yolu (Iter 

criminis) oluşturuyor ise teşebbüse elverişlilikten bahsetmek mümkündür. Ancak kullanma ile 

sonuç aynı anda gerçekleşiyor ise teşebbüs mümkün bulunmamaktadır1029.  

VUK’un 359. maddesindeki vergi suçlarının tamamının şeklî  ve neticesi harekete 

bitişik suç kabul edilerek teşebbüsün olanaksız olduğunu söylemenin doğru olmadığını, her 

suçun ayrı ayrı incelenmesi ve icraî hareketlere başlandıktan sonra hareketin sonuçtan ayrılıp 

                                                           
1025 DONAY, a.g.e., s.151. 
1026 DONAY, a.g.e., s.151. 
1027 DONAY, a.g.e., s. 152 
1028 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 335-336. 
1029 BAYER, a.g.e., s. 175-176. 
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ayrılamayacağının belirlenmesi gerektiğini ifade etmek mümkündür1030. VUK’un 359. 

maddesinin (b) bendindeki sahte olarak düzenlenmiş belgeleri kullanmak, teşebbüse müsait 

suçlardan olup sahte olarak düzenlenen belgenin kullanılması için üçüncü bir kişi ile anlaşma 

yapan ve belgeleri kullanmak için kullanacağı yere ulaştırırken yakalanan kişi de teşebbüs 

aşamasında kalmıştır1031. Neticesi harekete bitişik suçlarda davranışın kısımlara bölünebildiği 

(zamana yayıldığı)  durumlar bakımından teşebbüs mümkün olabilecektir1032. 

                 3.2.5.4. Tekerrür  (Suçların Tekrarlanması) 

Ceza hukukunda kural olarak, fâilin vergi suçu işledikten sonra ikinci veya daha fazla 

suç işlemesi halinde, suçlunun verilen ceza nedeniyle tedip olmadığı (uslanmadığı) dikkate 

alınarak sonraki suça verilen cezanın artırılması yoluna gidilmektedir. Tekerrür, suçlunun suç 

işlemeye devam ve ısrar etmesine bağlı olarak gelişmektedir1033. Vergi ziyaı ve usûlsüzlük 

cezalarında tekerrüre ait hükümler VUK’un 339. maddesinde düzenlenmiştir1034. Bu madde 

hükmü ile mevcut vergi ziyaı ve usûlsüzlük cezaları ile ilgili idârî cezalar düzenlenirken, ceza 

mahkemelerinde yargılanması gereken adlî vergi suçlarına ait herhangi bir düzenleme 

bulunmamaktadır. VUK’un 340. maddesinde “Bu kanunda yazılı vergi ziyaı cezası ve 

usûlsüzlük cezaları ile 359. maddede ve diğer kanunlarda yazılı cezalar içtima ve tekerrür 

hükümleri bakımından birleştirilemez.” hükmü yer almaktadır. Bu madde dikkate alındığında; 

VUK’ta belirlenen idârî cezalar ile, aynı yasanın 359. maddesinde yer alan hürriyeti bağlayıcı 

cezaların veya diğer yasalardaki adlî suç sayılan eylemlere ait cezaların tekerrüre esas 

alınmaları mümkün değildir1035. Farklı yargı mercilerini ilgilendiren idârî vergi cezaları da 

birbirlerine karşı tekerrüre esas alınamazlar1036. VUK’un 339. maddesine göre vergi ziyaına 

neden olan veya usûlsüzlük cezası kesinleşenler, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın 

başından başlamak üzere vergi ziyaı suçunda 5 yıl, genel usûlsüzlük kabahatinde 2 yıl içinde 

tekrar ceza kesilmesi halinde, vergi ziyaının cezası % 50, genel usûlsüzlük cezası ise %25 

oranında arttırılarak uygulanır. Vergi kabahatleri açısından tekerrürün şartları; Kabahatin 

Vergi ziyaı veya genel usûlsüzlük olması, önceki kabahatin cezasının kesinleşmiş olması, 

sonraki kabahatin belirli sürede işlenmesi, önceki ve sonraki kabahatin aynı vergi türünde 

                                                           
1030 Maliye Bakanlığı ile anlaşma olmaksızın belge basılması veya yetkisiz basılmış belgelerin kullanılması fiilleri ile işlenen 

kaçakçılık suçlarında teşebbüsün mümkün olduğuna dair açıklamalar birinci bölümde vergi kaçakçılığı suçunun unsurları 

başlıklı bölümde yer almaktadır. 
1031 DONAY, a.g.e., s. 153–154 . 
1032 TOROSLU, a.g.e., s.271 
1033 M.Ezhan DOĞRUSÖZ, “Vergi Ceza Hukuku'nda Tekerrür-I”, Yaklaşım, Sayı 155, 2005, s.253. 
1034 VUK’un 339. maddesi: “Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usûlsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası 

kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş, usûlsüzlükte iki yıl 

içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usûlsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak 

suretiyle uygulanır.” 
1035 A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Cezalarında Tekerrür”, Dünya Gazetesi, 23 Eylül 2004  
1036 OK-GÜNDEL, a.g.e., s.358. 
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olmasıdır1037. VUK’un 339. maddesinde “vergi ziyaına neden olan veya usûlsüzlük cezası 

kesinleşenler” ifadesi ile tekerrür kapsamına giren kabahatler olarak vergi ziyaı kabahati ile 

usûlsüzlük sayılmıştır. Bu ifadeden “vergi ziyaı kabahati”  açık bir biçimde anlaşılırken  

"usûlsüzlük" ifadesinin özel usûlsüzlük suçunu kapsayıp kapsamadığının tespiti konusunda 

tereddütler oluşmuş, ancak bu maddede özel usûlsüzlük suçu açıkça sayılmadığı için 

kapsamadığı yönünde hukuksal görüş oluşmuştur. Aksini savunanlar ise VUK'un ceza 

hükümleri başlıklı 4. kitabının 2. bölüm başlığının "Usûlsüzlük" olduğu ve özel usûlsüzlüklerin 

de bu kapsamda ele alınması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.  Usûlsüzlük ve özel usûlsüzlük 

kabahat ve cezaları VUK hükümlerine göre ayrı ayrı belirlenmiş fiilleri kapsamaktadır ve iki 

ayrı kabahat türü olarak tanımlanmıştır1038. Gelir İdaresi Başkanlığı yayımlamış olduğu 

15.08.2011 tarihli 49 No.lu VUK Sirküleri’nde; “Bu itibarla bundan böyle, bir vergi 

cezasının tekerrür hükmü sebebiyle artırımlı uygulanabilmesi için tekerrüre esas alınacak 

sonraki fiilin her halde daha önce işlenmiş bir fiil için kesilen cezanın kesinleşme tarihinden 

sonraki bir tarihte işlenmiş olması gerekmektedir.” şeklinde açıklamada bulunarak,  Anayasa 

Mahkemesi’nin, 02.12.2010 tarihli ve 27773 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/73 

Sayılı Kararı’na uygun bir yaklaşım benimsenmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararında; 

vergi ziyaı cezası ve usûlsüzlük cezası kesilen kişilere, bu cezaların kesinleştiği tarihten 

itibaren belirli bir süre içinde tekrar vergi ziyaı cezası ya da tekrar usûlsüzlük cezası kesilmesi 

durumunda cezalarda artırım uygulanacağını öngören kuralda tekerrür hükmüne esas alınacak 

sonraki fiilin her halde ilk fiil için verilen cezanın kesinleşme tarihinden sonraki bir tarihte 

gerçekleşmiş olması gerektiği belirtilmiştir. Tekerrür ile ilgili yasa maddesi metni yapılacak 

değişikliklerle ceza hukukunda yer alan tekerrür müessesesinin suçlunun tekrar suç 

işlemesinin önlenmesi amacına uyumlu hale getirilmelidir. Kanun koyucunun amaçlarına 

ulaşmasını sağlayacak ve uygulamada karşılaşılan tartışmalı hususları sona erdirecek şekilde 

VUK’un 339. maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi mümkündür: 

 “Tekerrür 

 Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usûlsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası 

kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi 

ziyaında beş, usûlsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası 

yüzde elli, usûlsüzlük ve özel usûlsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle 

uygulanır. Tekerrür nedeniyle sonraki fiil için artış tutarının hesaplanmasında; arttırılan 

tutar hiçbir şekilde önceki fiil için kesilen vergi ziyaı cezasına göre yüzde elli, usûlsüzlük ve 

                                                           
1037 ŞENYÜZ, a.g.e., s.147. 
1038M.Aykut  KELECİOĞLU,“Vergi Usul Kanunu'nun Tekerrür Hükmü Uygulamasında İkinci Suç Kavramı”, Vergi 

Sorunları, Sayı 167, 2002, s.157. 
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özel usûlsüzlük cezasına göre yüzde yirmibeş oranına göre hesaplanan tutarı geçemez1039. 

Tekerrür hükmüne esas alınacak sonraki fiilin karşılığı olan vergi ziyaı ve usûlsüzlük 

cezasının, her durumda önceki fiil için verilen vergi ziyaı veya usûlsüzlük cezasının 

kesinleşme tarihinden sonraki bir tarihte gerçekleşmiş olması gerekir.” 

Vergi kabahatleri için TCK’dan farklı bir tekerrür düzenlemesini benimsemişken, 

Vergi suçları için TCK’nın tekerrür hükümlerinin uygulanması benimsemiştir. TCK’nın 

“Suçlarda Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular” başlıklı 58. maddesinde bir güvenlik tedbiri 

olarak öngörülen tekerrür hakkındaki hükümleri, VUK’ta bu konu ile ilgili herhangi bir özel 

hüküm bulunmadığından vergi suçları bakımından aynen uygulanacaktır1040.  

TCK’nın 58/1. maddesinde yer alan tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için 

önceden işlenen suçun kesinleşmiş olması şartı aranmakta ve cezaların infaz edilmiş olması 

gerekmemektedir. TCK’nın 58/2-a maddesine göre tekerrür hükümleri, önceden işlenmiş 

suçtan dolayı beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet durumunda, bu cezanın 

infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. 

Önceden işlenmiş suçun beş yıldan fazla süreyle hapis cezasını gerektiren vergi suçu dışında 

bir suç olması ve ikinci suçun vergi suçu olması durumunda, ikinci vergi suçunun, önceki 

suçun cezasının infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl içinde işlenmesi durumunda tekerrür 

hükümleri tatbik edilecektir. Vergi suçları dolayısıyla verilmiş hapis cezalarının, TCK’daki 

kasten işlenebilen diğer suçlar için öngörülen hapis cezalarında veya TCK’daki hapis 

cezalarının vergi suçlarında tekerrüre esas alınmasının yerinde olup olmadığı tartışılması 

gereken bir konudur1041. TCK’nın 58/2-b maddesine göre tekerrür hükümleri, önceden işlenen 

suçtan dolayı beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, 

bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla 

uygulanmamaktadır1042. VUK’un 359. maddesinde yer alan yanıltıcı belge düzenleme ve 

kullanma suçunda hapis cezasının üst sınırı üç yıl ve sahte belge düzenleme ve kullanma 

suçunda ve yetkisiz belge basma ve yetkisiz olarak basılmış belgeleri bilerek kullanma 

suçunda hapis cezasının üst sınırı beş yıl olduğuna göre ikinci suçun, önceki suçun cezasının 

                                                           
1039 “Örneğin; A mükellefinin birinci vergi ziyaı cezası 100 TL, ikinci vergi ziyaı cezası 10.000.000 TL ise ödeyeceği toplam 

ceza (100 + 10.000.000 + 5.000.000=) 15.000.100 TL olacaktır. B mükellefinin birinci vergi ziyaı cezası 10.000.000 TL, 

ikinci vergi ziyaı cezası 100 TL ise ödeyeceği toplam ceza (10.000.000 + 100 + 50=) 10.000.150 TL olacaktır. Görüldüğü 

gibi, A ve B mükelleflerine kesilen iki cezanın tekerrür artırımı uygulanmadan önceki toplam yükü aynı olmasına rağmen, 

birinci cezası küçük, ikinci cezası büyük olan A mükellefi tekerrür nedeniyle daha fazla vergi cezasına muhatap olmaktadır.  

A mükellefi 100 TL’lık vergi cezasını önemsiz görerek ödemiş, uzlaşma vaki olmuş, veya dava açıp kaybetmiş olabilir, her üç 

durumda da vergi cezası kesinleşmiştir. Müteakip cezanın kesilmesiyle birlikte ağır ve amacı aşan bir sonuçla 

karşılaşılabilmektedir.”(Ceyhan İNALTONG, “Vergi Suçlarının ve Vergi Cezalarının Tekerrüründe Ceza Uygulaması”, 

Vergi Dünyası, Ocak 2011, Sayı 353, s.10.) 
1040 Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Ahmet BOZDAĞ, Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür 

(Afyonkarahisar Örneği), http://akuiibf.aku.edu.tr/pdf/10_2/19.pdf 
1041 A. Bumin DOĞRUSÖZ, “İdari Vergi Yaptırımlarında Tekerrür, Referans Gazetesi, 08 Eylül 2008   
1042 BATUN, a.g.m., s.138. 
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infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl içinde işlenmesi durumunda tekerrür hükümleri tatbik 

edilecektir. 

TCK’nın 58/4. maddesine göre kasıtlı suçlar ile taksirli suçlar arasında aynı şekilde 

tekerrür hükümleri uygulanmayacaktır. Vergi suçu kasıtlı işlenebilen bir suç olduğu için, 

ikinci suçun da kasıtlı işlenebilen bir suç olması gerekmektedir. TCK’nın 58/4. maddesine 

göre kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu madde imal ve 

ticareti ile parada ve kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere, yabancı ülke 

mahkemelerinden verilen kararlar tekerrüre esas alınamaz. TCK’nın 58/5. maddesine göre 

suçun işlenmiş olduğu sırada on sekiz yaşını doldurmamış olanlar tarafından işlenen suçlar 

yönünden tekerrür hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. 

                 3.2.5.5. Suçlarda Birleşme (İçtima) 

Ceza hukukunda genel kural kaç tane fiil varsa o kadar suç ve ceza olacağıdır. Ancak 

bazı durumlarda fâilin hukuka aykırı hareketi birden fazla suç tipine konu olmaktadır. 

İçtimada,  fâil aynı suç fiilini tekrarlamakta veya suç oluşturan bir fiilin içinde birden fazla 

hukuka aykırı unsur ortaya çıkmaktadır. İçtimaının söz konusu olduğu durumlar TCK’nın 43. 

ve 44. maddelerinde düzenlenmiştir. TCK’nın 42. maddesinde “biri diğerinin unsurunu veya 

ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür 

suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz“ hükmü ile bileşik suçları içtimadan ayrı tutulmuştur. 

TCK’nın 43. maddesinde içtimaının zincirleme suç şeklindeki görünümü, 44. maddesinde de 

ise aynı fâilin işlediği tek bir hukuka aykırı fiille birden fazla suçun oluşmasına sebebiyet 

vermesi durumu anlamına gelen fikri içtima düzenlenmiştir. 5237 sayılı TCK’da suçların 

içtimaı başlığı üç farklı durumu düzenlemekte olup,  42. maddede yer alan bileşik suç vergi 

kaçakçılığı bakımından özellikli bir durum oluşturmamaktadır. Ancak zincirleme suç ve fikri 

içtima bakımından farklı hususlar bulunmakta olup, bu hususlar aşağıda incelenecektir. 

 TCK’nın 43. maddesine göre zincirleme suç (müteselsil suç), birden fazla suç 

olmasına karşın fâile tek ceza verilmesi esasına dayanmaktadır1043.  Kanunda birden fazla 

hareketin gösterilmiş olması ve bu hareketlerden bir tanesinin dahi yapılmış olması suçun 

oluşumu için yeterli görülüyorsa, seçimlik hareketli bir suç söz konusu olmaktadır1044. 

VUK’un 359. maddesine göre yukarıda sayılan cezanın türü ve ceza süresindeki farklılık 

yönünden “seçimlik hareketli suç ilkeleri” sonuca etkili olmaktadır. Aynı vergilendirme 

dönemi içerisinde, VUK’un 359. maddesinin (b) bendinde belirtilen sahte belge kullanmak, 

sahte belge düzenlemek, defter, kayıt ve belgeleri yok etmek ve defter sahifelerini yok ederek 

                                                           
1043 BAYAR, a.g.e., s.176. 
1044 DÖNMEZER-ERMAN, a a.g.e., Cilt II, s.386. 
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yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak gibi seçimlik hareketlerin 

birkaçının veya hepsinin yapılması suçun birden çok sayıda olduğunu göstermez. Bu 

durumda, tek suç oluştuğu kabul edilecektir. Katma Değer Vergisi yönünden her hesap 

dönemi (takvim yılı) içerisinde izleyen vergilendirme dönemlerinde, Kurumlar/Gelir vergisi 

yönünden ise izleyen hesap döneminde (takvim yılında) zincirleme suç oluşacağı kabul 

edilmektedir1045. 

Vergi kaçakçılığı suçlarının diğer suçlarla birleşmesi durumunda uygulanacak 

herhangi bir hüküm VUK’ta mevcut olmadığı için, TCK’nın içtimaıyla ilgili kuralları 

uygulanacaktır1046.  

            3.2.5.5.1. Fikri İçtima  

Kişinin işlemiş olduğu tek bir fiil şâyet birden fazla farklı suçun oluşumuna neden 

oluyorsa, o kişinin bu suçlardan hangisi en ağır cezayı gerektiriyorsa o suç nedeniyle 

cezalandırılması şeklinde tanımlanan “Fikri İçtima” TCK’nın 44. maddesinde 

düzenlenmiştir. VUK’ta düzenlenen sahtecilik suçları, TCK’nın 207. maddesinde düzenlenen 

özel belgede sahtecilik suçunun özel bir çeşididir.   

VUK’un 359. maddesinde düzenlenen ve yukarıda sayılan ayrı ve bağımsız suç olarak 

tanımlanan suçlardan en az ikisinin birlikte işlenmesi durumunda “tek fiil” şartı 

gerçekleşmeyeceğinden “fikri içtima” hükmü uygulanmayacaktır1047.  Vergi suçları açısından 

aynı sahte veya yanıltıcı belgenin farklı vergi türlerinde kullanılması durumunda “tek fiil” ile 

“birden fazla farklı suç” değil, “birden fazla aynı suç” oluşacağından “fikri içtima” kuralının 

uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Vergi uygulamalarında sahte belge kullanma 

eylemlerinde aynı belgenin hem Kurumlar ve Gelir Vergisi hem de Katma Değer Vergisi’nde 

kullanılması durumunda, farklı vergi türleri (Kurumlar ve Gelir Vergisi ve Katma Değer 

Vergisi) esas alınarak tek fiil ile birden fazla suçun oluşacağı kabul edilmektedir1048. Ancak 

vergi suçlarında vergi kaybının suçun unsuru olmadığı da dikkate alındığında tek bir fiille 

farklı vergi türlerine ilişkin olarak işlenen suçun iki suç değil, tek suç oluşturacağının kabul 

                                                           
1045 Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 20.12.2005 tarih ve E:2003/14269,K:2007/14079 Sayılı Kararı.  
1046 KAŞIKÇI, a.g.e., s. 241. 
1047“Fiilin tek sayılabilmesi için, sadece neticenin birden fazla olmaması yeterli değildir; ayrıca bu neticenin çeşitli ihlâllere 

aynı zamanda meydan vermesi de gerekir.” “Şâyet çeşitli ihlâller farklı zamanlarda, yani arada zaman fasılası olarak 

meydana gelmişlerse fiil tek değildir ve bu gibi hallerde suçların başka sebeple –mesela müteselsil, karma, geçitli veya 

mürekkep suç sıfatıyla-kaynaşmaları ve bir suç sayılmaları mümkünse de, fikri içtimaının bulunduğunu ileri sürmek imkânı 

yoktur.” (DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., s. 387.) 
1048 Mehmet BATUN, “ Kaçakçılık Suçlarında İştirak, Birleşme, Tekerrür” , Yaklaşım, Sayı 213, Eylül 2010, s.137, 

Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 15.1.1997 Tarih ve E: 1996/4410, K: 1997/110 Sayılı Kararı, “Sanığın, sahte fatura kullanmak 

suretiyle katma değer vergisi yanında, kurumlar vergisi kaybına (ziyaına) da sebebiyet verdiğinin iddia edilmesi durumunda, 

yöneticisi bulunduğu şirketin Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca tabi bulunduğu vergilendirme dönemi saptanıp, verginin 

tarh zamanı belirlenmeli, sonra hukuki durumu tayin ve takdir edilmelidir.”  
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edilmesi daha uygun olacaktır1049. Vergi suçlarında zincirleme suç hükümlerinin 

uygulanmasında sahte belge kullanma eylemleri için “değişik zaman” kıstası olarak Kurumlar 

ve Gelir Vergisi yönünden “her bir vergilendirme dönemi” esas alınarak “izleyen yıllık” 

dönemlerde zincirleme bir suç kabul edilmektedir1050. Katma Değer Vergisi yönünden vergi 

türü bakımından “aylık” “vergilendirme dönemi/tarh döneminin” esas alınmasının 

adaletsizlik ve eşitsizliğe yol açacağı düşüncesinden hareketle1051  “hesap dönemi/takvim yılı” 

esas alınarak zincirleme suç kabul edilmektedir1052. Aynı takvim yılında tek bir fiille işlenen 

suçun vergi türlerinin farklı olmasından dolayı iki ayrı suç olarak değerlendirilmesi zincirleme 

suç uygulaması dikkate alındığında adil olmayacaktır.  

Fikri içtimaının vergi kaçakçılığı suçları için de geçerli olduğu görüşünü savunanlara 

göre; sahte belgenin aynı anda kullanılması fikri içtima kurallarına uygundur. Çünkü sahte 

belgenin aynı anda kullanılması halinde, aynı hukuki yarara uygun tek bir fiilin varlığı söz 

konusu olmaktadır. Ayrıca sahte belgenin farklı yükümlülere düzenlenmesi durumunu, fiil 

çokluğu olarak görmek ve ayrı ayrı suçların oluştuğu kabul etmek gerekmektedir. Burada 

vergi kaybı yaratma iradesinin varlığını bir ölçüt alınarak, fiili tek suç kabul etmek her zaman 

doğru sonuca ulaşılmasını engelleyecektir. Çünkü sahte belge düzenleyerek vermek ve 

başkalarının düzenlediği sahte belgeleri kabul etme suçları da aynı iradeye yöneliktir1053.  

                                                           
1049 Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Ceza Sistemine Yönelik Eleştiriler”,Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 233,Şubat 2008, s. 99. 
1050 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 20.12.2005 Tarih ve E:2003/14269, K: 2007/14079 Sayılı Kararı “Sanığın 1997 ve 1998 

yıllarında 59 adet sahte fatura kesmesi halinde, iki ayrı vergi takvim dönemine giren eylemlerde müteselsil suç oluşmaz. 

Müteselsil suç oluşması için aynı takvim yılı içinde suçun işlenmesi gerekir.” (DONAY, a.g.e., s.47–48.) , Yargıtay 11. Ceza 

Dairesi’nin 24.6.2002 Tarih ve E: 2002/5109, K: 2002/6193 Sayılı Kararı, “Faturasız yapılan satın almanın, bir başka 

mükellefin faturası ile belgelendirilmesi halinde, faturayı düzenleyen ile alan arasında gerçek bir mal ve hizmet alımı 

bulunmaması nedeniyle faturanın sahte olduğunun kabulü gerektiği, vergi inceleme raporlarındaki tespitlere göre sanığın, 

başka mükelleflerden aldığı mal ve hizmetlere karşılık temin ettiği faturaları kullandığı, sanığa atılı suçun tüm unsurları ile 

oluştuğu, bir takvim yılında her vergilendirme dönemindeki kullanmaların teselsül hükmünün uygulanmasını da gerektirdiği 

gözetilmeden sanığın mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi yasaya 

aykırıdır.”(http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/ 06.03.2011)Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 24.09.2001 Tarih 

ve E: 5995, K: 8478 Sayılı Kararı, “Sahte faturalar iki ayrı döneme ait olup iki kez kullanıldığı anlaşılmasına rağmen tek 

ceza uygulaması yapılması, sanık aleyhine temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.” Yargıtay 11.Ceza 

Dairesi’nin10.05.2001 Tarih ve E: /3933, K: /4716 Sayılı Kararı ,“1994 ve1995 yıllarında sahte fatura tanzim eden sanığın 

eyleminin iki ayrı suç oluşturduğu gözetilmeden tek ceza tayini isabetsizliği sanığa karşı temyiz olmadığından bozma sebebi 

sayılmamıştır.”, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 14.11.1996 Tarih ve E: 1996/2131, K: 1996/6546 Sayılı Kararı, “Sanığın, ayrı 

vergilendirme dönemlerinde muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmasına ilişkin eylemler ayrı ayrı suç oluşturur.” 

(http://ictihatevi.com/documents.15.05.2011) 
1051 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 230,  Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 19.11.2002 Tarih ve E: 7965, K: 9196 Sayılı Kararı, “1997 

yılının 11. ve 12. dönemlerine ait sahte faturaların Katma Değer Vergisinde kullanılmasından dolayı 11. aydaki faturalar 

nedeniyle suç tarihi 26.12.1997, 12. aydaki faturalar nedeniyle suç tarihi 26.1.1998 olup, eylemin iki ayrı suçu oluşturduğu 

gözetilmeden tek suç kabulü ile zararın ağırlığı, kastın yoğunluğu, faturaların sayısı da dikkate alınarak temel cezanın alt 

sınırdan uzaklaştırılarak belirlenmesi gerektiği düşünülmeden alt sınırdan ceza tayini isabetsizlikleri sanığa karşı temyiz 

olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.”Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 02.10.2001 Tarih ve E: 7970, K: 8894 Sayılı 

Kararı “Katma Değer Vergisi indiriminde kullanılan sahte faturaların her tarh dönemi itibariyle ayrı suçları oluşturduğu 

gözetilmeden tek suç oluşturduğunun kabulü ile tek ceza uygulaması yapılması isabetsizliği aleyhe temyiz olmadığından 

bozma nedeni sayılmamıştır.” Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 27.09.2001 Tarih ve E: 5653  K: 8709 Sayılı Kararı, “Katma 

Değer Vergisi ve stopaj gelir vergisi yönünden kullanılan sahte faturaların her tarh dönemi itibariyle ayrı suçları 

oluşturduğu gözetilmeden tek suçu  oluşturduğunun kabulü ile tek ceza uygulaması yapılmasındaki isabetsizlik karşı temyiz 

olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.” (http://www.legalbank.net,2.18.05.2012), 
1052 BATUN, a.g.m., s.136-137. 
1053 BAYAR, a.g.e., s.181. 
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             3.2.5.5.2. Zincirleme Suç 

Sahte belge düzenleme ve kullanma eylemleri ile ilgili suçlarda zincirleme suç, diğer 

zincirleme suçlarda olduğu gibi zamanaşımının başlangıcı, cezanın ve yetkili mahkemenin 

belirlenmesi bakımından birlik oluşturur1054. Suç işleme kararında birlik, zincirleme suçun 

sübjektif koşulu olup, zincirleme suçun objektif koşulu birden çok suçu tek suça 

dönüştürmektir1055. 

Bir suç işleme kararının icrasını zincirleme suçun ön koşulu olarak kabul eden 

TCK’nın 43. maddesi sahte belge düzenleme ve kullanma eylemleri ile ilgili suçlar yönünden 

de tartışılmakta olup, konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. 

TCK’nın 43/1. maddesine göre aynı suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik 

zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda “Zincirleme Suç” 

hükümleri uygulanacak ve tek bir ceza (¼’ünden ¾’üne kadar artırılarak) uygulanacaktır. 

Zincirleme suçun birden çok neticesi olması, birden çok suçu ve cezayı da beraberinde 

getirmektedir. Zincirleme suçta temel ceza ve ona belirli oranlarda ekleme yapılmasının 

sebebi, fâilin tek bir suç işleme kararı olmasından kaynaklanmaktadır. Zincirleme suçun 

ayırıcı vasfı, fâilin suç işlemeye başlamadan önce suçu planlayıp düşünmesi, ancak eylem 

aşamasında bunu tek bir kerede değil, parçalar halinde yapma imkânının var olmasıdır1056. 

Suç işleme kararından amaç, kanunun aynı hükmünün birden fazla ihlâl edilmesi hususunda 

önceden kurulan bir plan, genel bir niyetin varlığıdır1057. Suçun bir kişiye karşı işlenme şartı, 

suçun mağdurunun belli ve aynı kişi olmasını ifade etmektedir. Vergi suçlarında mağdur 

devlet olacağı için suçun bir kişiye karşı işlenme şartı gerçekleşmiş olacaktır1058.  

                                                           
1054 BAYAR, a.g.e., s.176. 
1055 Mustafa ÖZEN, Suçların İçtimaı (Zincirleme Suç,  Fikri İçtima-Bileşik Suç), (Yayımlanmamış Doktora Tezi),  Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008, s. 183. 
1056 “Bazı yazarlara göre; müteselsil suçu oluşturan fiillerin her biri tek suç sayılmakta ve olası af durumunda her fiil tek 

başına dikkate alınabilmektedir. Bu soruya cevap olarak ele alınacak ilk görüş; suçun tek olduğunu savunan görüş 

olmaktadır. Bu görüşte esas alınan nokta; müteselsil yani zincirleme suç işlenmesi sırasında sadece tek ve hep aynı kanun 

hükmünün ihlâl edilmesi ve fâilin suç işleme kararının tek olmasından dolayı zincirleme suçta, tekrarlanan suçların aslında 

tek bir suç olduğunun kabulü olmaktadır. Buna karşın, müteselsil suçta yinelenen aynı suçun aslında sadece görünürde suç 

tekliğini oluşturduğunu, ve aslında ne kadar netice var ise; o kadar suç meydana gelmiş olmasının kabulünün doğmuş 

olacağını savunan bilim adamları şartlar ve doktrinin bu şekilde kabulü gereğince bu suçlar dizisini tek suç gibi kabule 

gidildiğini savunmaktadırlar.”(Ayhan ÖNDER, Ceza Hukuku , 9.Bs., İstanbul, Beta Yayın Dağıtım, 1989, s. 541.) 
1057 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 05.03.2002 Tarih ve E: 2002/11–28, K:2002/179 Sayılı Kararı, “…Fiillerin aynı suç 

işleme kararı altında işlenmesi gerekir. “Aynı suç işleme kararından” amaç, yasanın aynı hükmünün birçok kez ihlâl 

edilmesi hususunda önceden kurulan bir plan, genel bir niyettir. Fâil suçu işlemeden önce bir plan yapmalı ve niyet ettiği bir 

fiili bir defada yapmak yerine kısımlara bölerek değişik zamanlarda gerçekleştirmeyi uygun görmelidir. Öngörülen plan 

çerçevesinde hareket etmeli ve fâilin eylemleri arasında sübjektif bir bağlantı bulunmalı, aynı suç işleme kararının varlığı 

olaysal olarak saptanmalıdır…”(http://www.yargitay.gov.tr.05.04.2011) ,Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun, 8.7.2003 Tarih 

ve E: 2003/5–189, K: 2003/207 Sayılı Kararı, “Aynı suç işleme kararının varlığı, suçun işleniş biçimi, fiillerin işlendikleri 

yer ve zaman, aralarında geçen süre, mağdurların farklı olup olmadıkları, ihlâl edilen değer ve yarar ile korunan değer ve 

yarar, olayların oluşum ve gelişimi ile tüm özellikleri  birlikte değerlendirilerek olaysal olarak saptanmalıdır.”  

(http://www.kazanci.com,25.04.2012) 
1058 ŞENYÜZ, a.g.e.,  s. 473-474. 
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Zincirleme suçun oluşabilmesinin şartlarından biri de; suçun değişik zamanlarda 

işlenmiş olması, iki suç oluşumu arasında bir zaman aralığının girme şartının sağlanmasıdır. 

Vergi suçları için “değişik zaman” ölçütü kural olarak “vergilendirme dönemi”dir1059. Suçun 

işlenmesi “kast bütünlüğü” yönünden düşünüldüğünde aynı vergilendirme dönemi içerisinde 

“farklı zamanlarda” gerçekleştirilen eylemler zincirleme suç kapsamında bir tek suçu 

oluşturmaktadır1060. 

 

3.2.5.5.2.1.  Suçun Aynı Vergilendirme Döneminde İşlenmesi 

 

Aynı vergilendirme dönemi içinde VUK’un 359. maddesinin a-2, b ve c bentlerinde 

düzenlenen üç ayrı suç grubu yönünden, aynı bent içerisinde düzenlenmiş olan seçimlik 

hareketlerin bir kaçının veya hepsinin birlikte yapılması suçun birden çok sayıda işlendiğini 

göstermez ve fikri içtima kuralları uygulanmaz1061. Bu maddede ise  “veya” bağlacı alternatif 

anlamında kullanılmıştır. VUK’un 359. maddesinin (b) bendinde düzenlenen sahte belge 

düzenleme veya kullanma fiilleri nitelikleri yönünden aynı suçlar olup aralarında “seçimlik 

hareketli suç ilkeleri” tatbik edilecektir. Bu fiillerle suçun işlenmesi durumunda TCK’nın 

43/1. maddesi  “aynı suç işleme kararı” kapsamında kabul edilerek tek bir suç sayılacak ve 

ceza dörtte birinden dörtte üçüne (¼’ünden ¾’üne) kadar arttırılarak tatbik edilecektir. 

Yargıtay’ın aynı hesap dönemi içerisini kapsayan sahte belge kullanma fiillerini 

teselsül içerisinde görmesi ve fâile tek ceza verilmesi yaklaşımı, gerçek içtima kuralının 

görmezden gelinerek, bu fiilleri tek suç kabul etme eğilimi, suçun koruduğu menfaat ile de 

çeliştiği gerekçesi ile eleştirilmektedir. Bu eleştirinin esası, vergi kaybının suçun unsuru 

olmaması nedeni ile korunan vergisel bir menfaat bulunmamasıdır. Burada korunan kamu 

güveni olduğu için, aynı döneme ilişkin vergiler bakımından yapılan teselsül yaklaşımının, 

işlenen her bir suç ile kamu güveninin yeniden ve bir öncekinden bağımsız şekilde tehlikeye 

atılmış olabileceğinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca takvim yılının tek 

suç işleme iradesinin varlığında aranan bir ölçüt olması Vergi Usul Hukuku açısından içinden 

çıkılması zor durumlar oluşturmaktadır1062.  Zira takvim yılı esasının mali yıla tekabül etmesi 

bir kural olmakla birlikte, birçok istisnası bulunmaktadır. Örneğin 5520 Sayılı KVK’nın 

25.maddesi yıllık beyan esasının özel hesap dönemi ile de uygulanabilir olduğunu 

                                                           
1059 Vergilendirme dönemi, vergilerin türlerine ve ticari faaliyetin niteliği ile vergilendirme usûlüne göre kendi içlerinde 

değişkenlik göstermekte ve yine yasanın verdiği yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından aşağıya çekilebilmektedir. 

Gelir Vergisi Kanunu “Vergilendirme Dönemi” Madde 108 “takvim yılı”, Kurumlar Vergisi Kanunu “Vergilendirme 

Dönemi ve Tarhiyat” Madde 16 “Hesap Dönemi/Özel Hesap Dönemi” ve Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 39 “takvim 

yılının üçer aylık/birer aylık” dönemleridir. 
1060 BATUN, a.g.m., s.137. 
1061 DONAY, a.g.e., s.47. 
1062 BAYAR, a.g.e., s.177. 
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göstermektedir. Bu nedenle mali yılın bir yıldan daha uzun veya daha kısa olduğu durumlarda 

zincirleme suç tespitinin nasıl yapılacağı belirsizdir. Teselsülün varlığı için gerekli olan saikte 

birlik şartı, önceden kurulması gereken bir plan şeklinde düşünülmektedir. Bu ölçüt ile 

Yargıtay’ın teselsül için aradığı, takvim yılında işlenmiş tüm suçları tek suç işleme iradesi 

olarak kabul etme yaklaşımı vergi kaçakçılığı suçu açısından tartışılır bir hal almaktadır. 

Vergi kaçakçılığı suçu işleyenlerin tek amacının, eksik vergi beyan etmek olmaması da 

dikkate alınmalıdır1063. Yargıtay’ın suçun işlendiği anı her vergi türü için kanunda belirlenen 

sürenin sonu olarak belirlemesi vergi suçunun oluşması için parasal bir zarar öngören, 4369 

Sayılı Kanun öncesinden gelen bir yaklaşımdır. Ancak 4369 Sayılı Kanun sonrası suçun 

oluşması için vergi ziyaı aranmadığı için, fiilin işlendiği tarihin esas alınması gerekir. Çünkü 

fiilin işlendiği tarihte suçun oluşumu için vergi ziyaı şart olmayıp, kamu güveni zarar görmüş 

olması yeterlidir. Sahte belgenin düzenlendiği ve kullanıldığı tarihte kamu güveni her 

durumda zarar görmektedir. Ayrıca suçun işlendiği tarihin beyannameye göre tespit edilmesi 

durumunda, yetkili mahkeme beyannamenin verildiği vergi dairesinin bulunduğu yerdeki 

mahkeme olacaktır. Ancak sahte bir fatura düzenlenmesi halinde yetkili mahkeme sahteciliğin 

yapıldığı yerdeki mahkemedir1064.  

 

              3.2.5.5.2.2. Suçun Farklı Vergilendirme Döneminde İşlenmesi 

 

Zincirleme suça ilişkin hükümler, vergi suçlarının oluşumu yönünden “takvim 

yılı/hesap dönemi” esas alınarak, aynı fâil tarafından aynı “takvim yılı/hesap dönemi içinde” 

vergi suçunun birden çok işlenmesi durumunda uygulanabilir. Aynı şekilde vergilendirme 

dönemi aylık olan vergi türleri açısından “farklı vergilendirme döneminde” fakat aynı takvim 

yılı içerisinde vergi suçunun birden fazla işlenmesi durumunda da zincirleme suç 

oluşmaktadır. Vergi suçunun sonraki vergilendirme dönemine uzaması ve hukuki bir 

kesintinin bulunmaması halinde, zincirleme suç hükümleri tatbik edilebilir. Yargı kararlarında 

                                                           
1063 BAYAR, a.g.e., s.178. 
1064 DONAY, a.g.e., s.53. 
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bu hâllerde her vergi dönemi için bir suç olarak değil, aynı suç işleme kararının diğer 

yıla/döneme uzanmış olması olarak kabul edilmektedir1065.   

TCK’nın 67. maddesine göre suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi halinde dava 

zamanaşımı kesilmektedir1066. Zincirleme suç şartlarının gerçekleşmesi açısından, aynı suç 

işleme kararına iddianame ile kamu davası açılması durumunda,  ikinci suç içinde ayrı dava 

açılabilecek ve bu durum hükmedilecek cezanın belirlenmesinde yargıcın takdirine bağlı 

olarak alt sınırın üstünde ceza şeklinde belirlenebilecektir. Sahte belge kullanma veya 

düzenleme fiillerinde, belgeyi düzenleyen yönünden, belgenin üzerinde belirtilen düzenleme 

tarihinde ve belgeyi kullanan yönünden ise defter kayıtlarına intikal ettirildiği tarihte suç 

işlenmiş bulunmaktadır. Aynı takvim yılı/hesap dönemi içerisinde birden fazla sahte belge 

bulunması yargı kararlarında1067 zincirleme suç olarak kabul edilmekte, farklı takvim 

yılı(hesap dönemi) içerisinde düzenlenen belgeler her yıl için ayrı suçun konusunu 

oluşturmaktadır. Bu durumda da her yıl için ayrı dava açılacağı için zamanaşımı her yıl için 

ayrı ayrı dikkate alınacaktır. Zamanaşımının başlangıcı bir yıl içerisinde teselsülün sona erdiği 

en son fatura tarihi veya kayıt tarihi olmaktadır1068. Sahte belge düzenleyen kişilerin vergi 

mükellefi olmamaları durumunda, beyanname vermeleri de mümkün olmadığı için, iki ayrı 

vergilendirme dönemi beklenilmeden zincirleme suç hükümleri uygulanabilecektir1069. 

 

3.2.5.5.2.3. Suçun Temel Şekli Yönünden Nitelikli Şekillerinin Aynı Suç Sayılması  

 

TCK’nın 43. maddesinde “Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı 

gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır.” hükmü yer almaktadır.  Aynı vergi mükellefi 

tarafından, hem muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, hem de sahte belge düzenlenmesi 

durumunda, birden fazla fiil olmasına rağmen suç çokluğundan söz edilemeyecek; bu 

durumda, hafif olan suça ceza verilmezken daha ağır olan suçun cezası tatbik edilecektir1070. 

Geçitli suçlar olarak adlandırılan bu tür suçlarda, fâil daha ağır suçu işlemek için daha hafif 

                                                           
1065 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 05.03.2002 Tarih ve E:2001/11–28, K:2002/179 Sayılı Kararı, “…Suçların oluşumu 

yönünden hesap dönemi-takvim yılının esas alındığı görülmektedir. Bu nedenle KDV indiriminden yararlanabilmek için aynı 

hesap dönemi içerisinde ve farklı tarihlerde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura kullananların eylemlerinin 

hesap dönemi-takvim yılı esas alınarak teselsül eden bir suçu oluşturduğunun kabul edilmesi yasanın ruhuna aykırı bir 

yorum tarzı sayılamaz. Ancak burada, iddianame ile dava açılması gibi suçta hukuki kesinti husûle gelmesi halinde ayrı 

bağımsız suçların oluşacağı ve yine bir yıllık süre içerisinde kanunun aynı hükmünün çeşitli kereler ihlâl edilmesi halinde 

zararın ağırlığı, kastın yoğunluğu, fâilin amacı nazara alınarak Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca cezanın 

artırılarak tatbiki hususunun düşünülmesi gerektiği de belirtilmelidir. Yukarıdaki açıklamalar ışığında somut olay ele 

alınarak değerlendirildiğinde, sahte olarak düzenlenmiş faturaları 1998 ve 1999 yılları içerisinde defter ve kayıtlarına intikal 

ettirerek KDV beyannamelerinde indirim konusu yaptığı anlaşılan sanığın teselsül eden iki ayrı sahte fatura kullanma 

suçundan dolayı cezalandırılması gerektiğinden…” 
1066 TCK’nın 67/2-c maddesi “Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi halinde dava zamanaşımı kesilir.” 
1067 Bkz. 1050,1051, 1057 ve 1065 No’lu dipnot. 
1068 DONAY, a.g.e., s.47-48. 
1069 DONAY, a.g.e., s.53. 
1070 BATUN, a.g.m., s.137. 
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suçtan geçmek zorundadır. Suç yolunda ilerleyen fâil, önce hafif suçu daha sonra aynı 

konuyla ilgili daha ağır suçu icra edecektir. Hafif sonuçtan ağır sonuca doğru giden yolda fâil 

hangi sonuçta kalırsa söz konusu sonuç için verilmesi gereken ceza verilecektir1071. Şâyet fâil 

ağır sonuca ulaşmış ise,  o ana kadar oluşmuş hafif sonuçlar bağımsız kimliklerini kaybeder.  

  3.2.5.5.3. Değerlendirme 

 

Suçun özel görünümlerinden olan İştirak, teşebbüs ve tekerrür hükümleri yönünden 

vergi suçları için TCK’da düzenlenmiş olan hükümler uygulanması yeterlidir.  Vergi Ziyaı ve 

usûlsüzlük kabahatleri yönünden ise, tekerrürle ilgili yasa maddesi metni yapılacak 

değişikliklerle ceza hukukunda yer alan tekerrür müessesesinin suçlunun tekrar suç 

işlemesinin önlenmesi amacına uyumlu hale getirilmelidir. Kanun koyucunun amaçlarına 

ulaşmasını sağlayacak ve uygulamada karşılaşılan tartışmalı hususları sona erdirecek şekilde 

VUK’un 339. maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi uygun olacaktır: 

 “Tekerrür 

 Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usûlsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası 

kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi 

ziyaında beş, usûlsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası 

yüzde elli, usûlsüzlük ve özel usûlsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle 

uygulanır. Tekerrür nedeniyle sonraki fiil için artış tutarının hesaplanmasında; arttırılan 

tutar hiçbir şekilde önceki fiil için kesilen vergi ziyaı cezasına göre yüzde elli, usûlsüzlük ve 

özel usûlsüzlük cezasına göre yüzde yirmibeş oranına göre hesaplanan tutarı geçemez.  

Tekerrür hükmüne esas alınacak sonraki fiilin karşılığı olan vergi ziyaı ve usûlsüzlük 

cezasının, her durumda önceki fiil için verilen vergi ziyaı veya usûlsüzlük cezasının 

kesinleşme tarihinden sonraki bir tarihte gerçekleşmiş olması gerekir.” 

Vergi kaçakçılığı suçu için iştirak ile ilgili TCK hükümleri yeterli olup, VUK’un 

“Cezadan İndirim” başlıklı 360. maddesi yürürlükten kaldırılmalıdır. Çünkü aynı suça iştirak 

edenlere daha az ceza öngörülmesi ve VUK’un 359. maddesinde düzenlenen sahte belge 

düzenleme ve kullanma fiilleri ile kaçakçılık suçu işleyen asli fâile daha fazla ceza 

öngörülmesi aynı suçta farklı cezalar kabul edildiği için, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı 

bir durum oluşturmaktadır. Ayrıca suça iştirak edenler yönünden yetkili mahkeme, suçun 

işlendiği yerin görev ve yetki alanın olduğu mahkemedir.   

VUK’un 359. maddesindeki vergi suçlarının tamamının şeklî  ve neticesi harekete 

bitişik suç kabul edilerek teşebbüsün imkânsız olduğunu söylemenin doğru olmadığını, her 

                                                           
1071 DONAY, a.g.e., s.54. 



 

259 
 

suçun ayrı ayrı incelenmesi ve icraî hareketlere başlandıktan sonra hareketin sonuçtan ayrılıp 

ayrılamayacağının belirlenmesi gerektiğini ifade etmek mümkündür. VUK’un 359. 

maddesinin (b) bendindeki sahte olarak düzenlenmiş belgeleri kullanmak, teşebbüse müsait 

suçlardan olup sahte olarak düzenlenen belgenin kullanılması için üçüncü bir kişi ile anlaşma 

yapan ve belgeleri kullanmak için kullanacağı yere ulaştırırken yakalanan kişi de teşebbüs 

aşamasında kalmıştır1072.Neticesi harekete bitişik suçlarda davranışın kısımlara bölünebildiği 

(zamana yayıldığı)  durumlar bakımından teşebbüs mümkün olabilecektir. 

Çalışmamızda ulaştığımız sonuçlardan biri, sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri 

dahil vergi kaçakçılığı suçları için öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezaların süreleri, TCK ve  

diğer ülkelerdeki hürriyeti bağlayıcı cezalarla birlikte değerlendirildiğinde yeterlidir. Bu 

cezaların suç ve/veya cezaların birleştirilerek arttırılması doğru olmayacaktır. Suçların İçtimaı 

hususunda VUK’un 359. maddesinde düzenlenen, gerek sahte belge düzenleme ve kullanma 

fiilleri, gerekse sayılan diğer fiillerin birden fazla işlenmesi açısından, aşağıdaki gibi bir yasal 

değişikliğin, VUK’un 340. maddesi açısından önerilebilmesi mümkündür1073: 

           “Suç, kabahat ve cezalarda birleşme 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin de kaçakçılık suçu olarak kabul edilen 

fiiller yönünden; bir suç işleme kararının icrası kapsamında birden fazla işlenmiş fiillerin, 

birden fazla takvim yılına sirayet etmesi halinde tek suç işlenmiş kabul edilir. Birden fazla 

işlenmiş fiillerin, birden fazla takvim yılına sirayet edip etmediğinin bir suç işleme 

kararının icrası kapsamında olup olmadığının tespit edilememesi halinde, aynı takvim yılı 

içerisinde tek suç işlenmiş kabul edilir. Birden fazla işlenmiş aynı fiiller yönünden, o fiil 

için VUK’un 359. maddesinde kabul edilmiş hürriyeti bağlayıcı ceza tatbik edilir. Birden 

fazla işlenmiş farklı fiiller yönünden, cezası en ağır olan işlenmiş fiil için kabul edilen 

hürriyeti bağlayıcı ceza tatbik edilir.   

  Bu kanunda yazılı vergi ziyaı cezası ve usûlsüzlük cezaları ile 359 uncu maddede ve 

diğer kanunlarda yazılı cezalar; içtima ve tekerrür hükümleri bakımından birleştirilemez. 

 Bu Kanunla vergi cezasiyle cezalandırılan fiiller, aynı zamanda 359 uncu maddeye göre 

suç teşkil ettiği takdirde vergi cezası kesilmesi söz konusu madde hükmüne göre takibat 

yapılmasına engel olmaz.” 

VUK’un 359. maddesinde sayılan fiilllerin birleşmesi yönünden yasal değişiklik 

önerisinde dikkate aldığımız ölçütler şunlardır: 

                                                           
1072 DONAY, a.g.e., s. 153–154 . 
1073 VUK’un “Suçlarda birleşme” başlıklı 340. maddesi “ Bu kanunda yazılı vergi ziyaı cezası ve usûlsüzlük cezaları ile 359 

uncu maddede ve diğer kanunlarda yazılı cezalar; içtima ve tekerrür hükümleri bakımından birleştirilemez. 

Bu Kanunla vergi cezasiyle cezalandırılan fiiller, aynı zamanda 359 uncu maddeye göre suç teşkil ettiği takdirde vergi cezası 

kesilmesi söz konusu madde hükmüne göre takibat yapılmasına engel olmaz.” 
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1) Ülkemiz açısından “Aynı vergi dönemi içerisinde birden fazla belge düzenlenmiş 

veya tedarik edilmiş ise, tek suç kabul edileceği” görüşü Yargıtay içtihatları ile süreklilik 

kazanmıştır. Ancak VUK’ta bu hususta her hangi bir hüküm yer almamakta olup, yasal 

düzenleme yapılması uygun olacaktır. Bu konuda benzer bir düzenleme İtalya uygulamasında 

mevcuttur. İtalya’da işlenen vergi suçları açısından, aynı vergi dönemi içerisinde birden çok 

fatura veya belge var olmayan işlemlere ilişkin olarak düzenlenmiş veya tedarik edilmişse, 

ortada tek bir suç var kabul edilir1074. Suç sayılan fiillerin bir yıldan uzun sürmesi durumunda 

suç isnadında bulunulan sanığın suçu aynı suç işleme kararı kapsamında işleyip işlemediği 

incelenerek karar verilmesi gerekir. 

2)  Bir suç işleme kararının icrası kapsamında işlenen vergi suçlarına konu olan yasal 

defterler, bir takvim yılı kullanılmak için noterde tasdik ettirilir, fatura ve diğer belgeler 

bastırılır. Defter ve belgelerin tasdik ve basım sürecinde sahte belge düzenlemeyi amaçlayan 

mükellefler  aynı suç işleme kararına göre yasal işlemleri yerine getirmektedirler. Sahte Belge 

kullanmayı amaçlayan mükellefler ise; genellikle aynı suç işleme kararının icrası kapsamında 

öncelikle, yapacakları emtia ve hizmet satış tutarları üzerinde tahmini rakamları belirleyerek, 

gerçek dışı gider faturalarını defter belge ve beyannamelerine yansıtmaktadırlar. Sahte belge 

düzenleyen ve kullanan mükelefler sahte belgelere dayanarak aylık olarak KDV, üç aylık 

olarak Geçici Gelir/Kurumlar Vergisi ve Yıllık Gelir/Kurumlar  vergisi ödememeyi veya 

sembolik düzeyde ödemeyi planlamaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında, sahte düzenlenmiş 

veya kullanılmış her belge için ayrı hürriyeti bağlayıcı ceza tatbik etmek, suç ve ceza 

siyasetinin amacına aykırı sonuçlar doğuracağı için, vergi kanunlarına göre tutulması zorunlu 

olan defter ve belgelerin özelliğinden dolayı aynı takvim yılı içerisinde birden fazla belge 

düzenlenmiş veya tedarik edilmiş ise, tek suç kabul edilmesi daha doğru olacaktır. 

3) Aynı suç işleme kararının icrası kapsamında birden fazla işlenmiş aynı fiiller 

yönünden, o fiil için VUK’un 359. maddesinde kabul edilmiş hürriyeti bağlayıcı ceza tatbik 

edilecek olması, birden fazla işlenmiş farklı fiiller yönünden, cezası en ağır olan işlenmiş fiil 

için kabul edilen hürriyeti bağlayıcı tatbik edilecek olması suçlarda birleşme yönünden adil 

olacaktır. Düşüncemize göre vergi kaçakçılığı suçuna uygulanan hürriyeti bağlayıcı cezalar 

diğer ülkelerle mukayese edildiğinde ülkemiz açısından yeterlidir. Hürriyeti bağlayıcı 

cezaların doğrudan veya içtima ile dolaylı olarak arttırılması yerine, vergi idaresinin denetim 

ve inceleme faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak etkinleştirilerek ve mükelleflerin vergiye 

uyumunu arttıracak önlemler alınarak uzun dönemde vergi suçları azaltılabilecektir. 

                                                           
1074 Çalışmanın ikinci bölümünde incelenmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SAHTE BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA FİİLLERİ İLE İŞLENEN 

KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA YARGILAMA USÛLÜ VE YAPTIRIMLAR 

 

             4.1. KAMU DAVASI 

 

             Ceza yargısının kapsamı, suç haberinin öğrenilmesi ile başlayan ve hükmün 

kesinleşmesine kadar geçen süredir. Ceza yargısı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 

“Tanımlar” başlıklı 2. maddesine göre, öncelikle yetkili merciler tarafından suç şüphesinin 

öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evre “soruşturma evresi”, ikinci evre 

ise iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evre ise 

“kovuşturma evresi” dir1075. Soruşturma evresinin “hazırlayıcılık” ve “ayıklayıcılık” olmak 

üzere iki temel işlevi vardır. Soruşturma evresi suç şüphesi üzerine kovuşturmanın maddi 

gerçeklere uygun bir şekilde ve makul bir sürede sonuçlandırılması amacıyla araştırma 

yapılması için hazırlayıcılık görevini yerine getirmektedir1076. 

 CMK’nın “Bir Suç İşlendiğini Öğrenen Cumhuriyet Savcısının Görevi” başlıklı 

160/1. maddesine göre; Cumhuriyet Savcısı, suç işlendiği intibaını veren bir durumu öğrenir 

öğrenmez kamu davası açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere işin gerçeğini 

araştırmaya başlar. Cumhuriyet Savcısı ve emri altındaki adlî kolluk görevlileri vasıtasıyla 

kural olarak yazılı ve gizli yapılan araştırma faaliyeti “soruşturma” ve araştırma faaliyetinin 

yapıldığı evre ise “soruşturma evresi” olarak adlandırılmaktadır1077. Soruşturma evresi 

tamam olduktan sonra kovuşturmaya yer olmadığı kararını veya iddianame ile kamu 

davasının açılması kararını Cumhuriyet Savcılığı verir. Kovuşturma evresi, Cumhuriyet 

Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamenin kabulüyle başlamaktadır1078. Deliller 

aracılığıyla kovuşturma evresinde olay ortaya konulmakta ve gerçek bir sonuca varılmaktadır. 

Kovuşturma evresinde belirli bir uyuşmazlığın incelenip, deliller çerçevesinde sonuca 

ulaşılması, iddianame ile dava konusu yapılmasına bağlıdır1079. Cumhuriyet Savcısı, maddi 

gerçeğin araştırılması ve adil yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk 

görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına 

                                                           
1075 Yener ÜNVER, Hakan HAKERİ, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011, s.518 
1076 Ali PARLAR, Muzaffer HATİOĞLU, Erol Güngör YÜKSEL, Ceza Muhakemesi Hukukunda Deliller, Çapraz Sorgu 

ve İspat,  Ankara, 2008,  s.473-475. 
1077 CMK’nın “Soruşturmanın Gizliliği” başlıklı 157. maddesi ve “Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa 

Bağlanması” başlıklı 169. maddesi. 
1078 ÜNVER-HAKERİ, a.g.e.,  s.539. 
1079 Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara, 2011, s.262. 
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almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür1080. İddianamenin kabulüyle kamu 

davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar1081.  

 CMK’nın “Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi” başlıklı 

225/1. maddesine göre yargılamanın sonunda verilecek olan hüküm sadece iddianamede 

unsurları belirtilen suça ilişkin fiil ve fâil ile sınırlandırılmıştır. 

           4.1.1. Kamu Davası Açılabilmesinin Ön Şartı ve Soruşturma Öncesi Evresi 

 

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından yapılan vergi incelemesi 

sonucunda hapis cezasını gerektiren bir suçun işlendiğinin tespit edilmesi halinde suçun 

bildirimi veya Cumhuriyet Savcılığı tarafından diğer şekillerde suçtan haberdar olunması 

halinde vergi incelemesi yapılması talebinde bulunulması usûlü VUK’un 367. maddesinde 

düzenlenmiştir. Bu madde hükmü ile suçun tespiti, vergi incelemesine ve vergi incelemesi 

sonucunda suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde suçun Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesi 

önşartına bağlanmıştır1082. VUK’un 367. maddesinde belirlenen vergi incelemesi yapmaya 

yetkili olanlara “suç duyurusunda bulunma zorunluluğu” getiren ve bir kovuşturma şartı olan 

düzenleme ceza soruşturması ve kovuşturmasına başlanması yöntemlerinin bir istisnasıdır1083. 

Cumhuriyet Savcısı vergi suçu raporu bulunmadan, suç oluşturan olay tespit ettirilmeden ve 

teknik bir konuda bilgi sahibi olmadan doğrudan doğruya kamu davası açamamaktadır1084. 

Cumhuriyet Savcısı’nın, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar marifetiyle suç 

duyurusunda bulunulması dışında, diğer şekillerde suçtan haberdar olması halinde, kamu 

davasının açılabilmesi vergi incelemesi için ön şart olarak öngörülmüştür1085. Kamu davasının 

açılması vergi incelemesi sonucunun Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesine kadar geri 

bırakılacaktır. Cumhuriyet Savcılığı’na suçun işlenildiğine dair doğrudan bir ihbarda 

bulunulmuş ise Cumhuriyet Savcılığı bu durumu derhal ilgili vergi dairesine bildirerek vergi 

                                                           
1080 CMK’nın 160/2. maddesi “Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil yargılamanın yapılabilmesi için, 

emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla 

ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.” 
1081 CMK’nın 170. maddesi “Kamu Davasını Açma Görevi” başlığını taşımaktadır. CMK’nın “İddianamenin Kabulü ve 

Duruşma Hazırlığı” başlıklı 175(1) maddesine göre “İddianamenin kabulüyle kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi 

başlar.” 
1082 Azmi DEMİRCİ, “Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen Kaçakçılık Suçlarının ve Diğer Suçların İlgili Makamlara 

Bildirilmesi II”, Yaklaşım, Sayı 217,s.96. 
1083 “Dava bu mütalaa alınmadan açılmışsa, yargılama makamı da, şart yerine getirilmemiş olduğundan, uyuşmazlığı çözme 

demek olan yargılama işlemlerini yapamaz. Bunun asıl nedeni, bizce, yetkili makamın aydınlatılmamış olmasıdır. Şart sadece 

mütalaanın alınmasıdır. Mütalaanın olumlu veya olumsuz olması, yani ortada bir suç bulunduğu yolunda olması veya 

olmaması mümkündür. Maliyecilerin mütalaası ile yargılama makamı elbette bağlanamaz. Bundan çıkardığımız sonuç şudur 

ki, mütalaa şartı, sırf dava açılması bakımından savcılığın, dava açılmışsa yargılama makamının aydınlatılması için 

aranmaktadır. Mütalaa olumsuz da olsa dava açılabilir. Mali suç olup olmadığını maliyeciler hakimden daha iyi bilir 

denilemeyeceğine göre, mahkeme olumsuz mütalaaya rağmen sanığı mahkûm edebilir.”(Nurullah KUNTER, Feridun 

YENİSEY, Ayşe NUHOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku, 16. Bası, İstanbul, 2006, s. 107–108.) 
1084 Osman Selim KOCAHANOĞLU, Türk Vergilendirme Hukukunda Vergi Suçları Vergi Cezaları ve İhtilaflar 

Sistemi, 1. Bası, İstanbul, 1977, s. 199. 
1085 M. Ezhan DOĞRUSÖZ, “Bazı Vergi Suçlarının Ceza Mahkemesinde Görülmesinde Şarta Bağlılık Hali”, Yaklaşım,  

Sayı 199, Temmuz 2009, s.248. 
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incelemesi yapılmasını talep edecektir1086. Vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi suçu 

raporu Cumhuriyet Savcılığı’na verildikten sonra kamu davası açılacaktır1087. Soruşturma 

sırasında Cumhuriyet Savcılığı tarafından vergi suçu raporunun (mütalaanın) olmadığının fark 

edilmesi durumunda, soruşturmaya ara verilecek ve vergi incelemesi talep edilerek, 

soruşturmaya vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi suçu raporundan sonra devam 

edilecektir1088. Soruşturma evresinde davanın, vergi incelemesi şartı gerçekleşmeden açılmış 

olduğunun anlaşılması halinde durma kararı verilir ve vergi incelemesinin sonuçlanması 

beklenir. Vergi suçu raporu ve mütalaa olmadan karar verilmesi bozma nedenidir1089. Vergi 

suçu raporu olmaksızın verilmiş olan karar, temyiz edilirse ön şart tamam olmadığı için usûl 

yönünden bozulur. CMK’nın 223. maddesine göre kamu davasının durması kararı, 

soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş ve şartın henüz 

gerçekleşmediğinin anlaşılması durumunda şartın gerçekleşmesini beklemek amacıyla 

verilmesi gereken karardır1090. 

            4.1.1.1. Suçun Maddi Unsurunun Tespiti 

 

Soruşturma öncesi evresinin ilk ve en önemli aşaması vergi suçunu oluşturan 

sahtecilik olayının tespitine yönelik vergi incelemesidir. VUK’un 134. maddesinde 

düzenlenen vergi incelemesi ile ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, 

tespit edilmesi ve sağlanması için,  vergilendirmede vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin 

işlemlerin gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması gerekecektir. VUK’un 3. ve 134. 

maddelerine göre, vergi incelemesi vergi mükellefinin defter ve belgeleri ile sınırlı olmaksızın 

her türlü ispat aracı kullanılarak yapılacaktır. Vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti ile 

belgelere yansıyan kayıtlar arasında farklılık olması durumunda, kayıtların doğru ve gerçek 

                                                           
1086 CMK’nın 158. maddesi  “İhbar ve Şikayet” (1) “Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk 

makamlarına yapılabilir.” Madde 160: “Bir Suçun İşlendiğini Öğrenen Cumhuriyet Savcısının Görevi” (1) Cumhuriyet 

Savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya 

yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.” Madde 161 “Cumhuriyet Savcısının 

Görev ve Yetkileri” (4) Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bilgi ve 

belgeleri, talep eden Cumhuriyet savcısına vakit geçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür.” 
1087Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 27.6.2001 Tarih ve E: 2001/6898, K: 2001/7380 Sayılı Kararı, “Kaçakçılık suçunun 

işlendiğinden haberdar olan C.Savcılığının hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme istemesi ve kamu davası 

açılması hususunun, inceleme sonucunun bildirilmesine talîk olunması gerekirken, dava şartı olan mütalaa alınmadan açılan 

kamu davasına devamla mahkûmiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.”Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 29.4.1997 Tarih ve E: 

1997/1251, K: 1997/3001 Sayılı Kararı, “213 sayılı Yasanın 367. Maddesi gereğince Defterdarlıktan mütalaa alınmadan 

Emniyet Müdürlüğünün ihbar yazısına dayanılarak açılan davaya devamla hüküm tesisi yasaya aykırıdır.”  
1088CMK’nın 223/8. Maddesi “TCK’da öngörülen düşme sebeplerinin varlığı veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin 

anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. Ancak, ,soruşturmanın ve kovuşturmanın yapılması şarta bağlı 

tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere durma kararı verilir. Bu karara 

itiraz edilebilir.” 
1089Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 06.11.1990 Tarih ve E: 1990/2860, K: 1990/3641 Sayılı Kararı.( 

http://ictihatevi.com/documents?orgs%5B%5D=%5B37%5D&per_page=25&ara=&page=382.05.06.2011) 
1090 ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.691. 
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olduğu yönünde vergi mükellefinin olayı ispatlamak üzere inandırıcı ve hukuken kabul 

edilebilir delilleri kullanması mümkündür1091. 

Vergi hukukunda vergi matrahının tespit edilmesine yönelik düzenlenen bu belgeleri 

düzenleyenler hakkında hukuki bir hüküm ifade eden belgeler maddi delil niteliği 

taşımaktadır. Yasal mevzuata ve gerçeğe uygun düzenlenen defter, fiş, fatura, bordro, kontrat, 

makbuz vb. belgeler maddi delil olarak kabul edilmektedir. Yargı kararlarına göre; vergi 

kanunlarına uygun düzenlenen defter ve belgeler, defter kayıtları, keşif ve bilirkişi 

incelemeleri, tanık beyanları, defter, fatura, makbuz, müstahsil fişi, bordro, resmi kayıt ve 

mukaveleler, vergi mükellefi tarafından vergi incelemesi sırasında ikrar edilen hususlar, 

bizzat olayın içinde bulunan ve hep birlikte vergi mükellefi aleyhine beyanda bulunmalarının 

düşünülmesinin mümkün olmadığı alıcı beyanları ve vergiyi doğuran olayda taraf olan 

kişilerin yazılı ve sözlü beyanları maddi delil niteliği taşımaktadır1092.  Vergi matrahının 

tespitinde dayanağı olan vergi mükellefine ait belgelerin, vergi kanunlarda ve bu kanunların 

vermiş olduğu yetkiye dayanılarak yapılan idârî düzenlemelerde belirlenen şekil kurallarına 

uygun olması ve belgelerin temsil ettiği vergiyi doğuran olayla ilgili diğer şeklî işlemler 

eksiksiz ve tam olarak yerine getirilmiş olmalıdır. Ayrıca vergiyi doğuran olayı gösteren 

belgelerin şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş olması, belge içeriğinin mutlaka doğru 

olduğu anlamına gelmez. Vergi hukukunda, vergi suçuna konu olan sahtecilik eylemlerinde 

suçun maddi unsurunun kesin ve ayrıntılı olarak tespit edilmesi, bir belgenin sahte olup 

olmadığına ilişkin somut belge üzerinde yapılan tespite göre değil, belgeye yansıtılan işlemin 

gerçek olup olmadığının tespitine yönelik olduğu için çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır1093. 

Vergi mükellefi tarafından düzenlenen belgelerin ve bu belgeler esas alınarak gerçekleştirilen 

defter kayıtlarının vergilendirmeye konu olabilmesi için söz konusu şeklî işlemlerin, vergiyi 

                                                           
1091 Veysi SEVİĞ, “Gelişen Vergi Hukukunda Delil ve İspat”, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl 23, Sayı 277, Eylül 2004, s. 10–

14. 
1092 Danıştay 4. Dairesi’nin 13.03.1978 Tarih ve E:1977/3061, K:1978/852 Sayılı Kararı, “Vergi hukukunda maddi delilin 

defter, fatura, makbuz, müstahsil fişi, bordro resmi kayıt ve mukavelelere dayanılarak tespit edilen matrahlar için söz konusu 

olabileceği…”(http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp 12.04.2011) 
1093 DONAY, a.g.e., s.147. 

http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp
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doğuran olayın gerçek mahiyeti ile uyumlu olması gerekmektedir1094. Vergi incelemeleri ile 

vergi idaresi, vergi mükellefi tarafından şeklî delil niteliği taşıyan belgelerle ortaya konulan 

ekonomik işlemin doğruluğunu ve gerçekliğini araştıracaktır. Aşağıdaki bölümlerde sahte 

belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık fiillerinin tespit edilmesi ve 

soruşturma öncesi evresi incelenecektir. 

               4.1.1.1.1. Vergi İncelemesi 

 

Vergi incelemesi yasalar gereğince vergi ödemekle yükümlü olanlar tarafından 

ödenecek vergilerin doğruluğunun vergi inceleme yetkisi olan memurlar tarafından araştırılıp 

tespit edilmesidir1095. Vergi incelemelerinde yükümlülere ait defter ve belgeler her zaman ilk 

hareket noktasını oluşturur1096. Düzenlenen belgelerin içeriği, düzenleyen yükümlülerin 

                                                           
1094 Danıştay 3. Dairesi’nin 26.09.2006 Tarih ve E: 2006/30, K: 2006/2284 Sayılı Kararı, “…belgelerin ve defter kayıtlarının 

vergi kanunlarında ve bu kanunların vermiş olduğu yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan idâri düzenlemelerde öngörülen  

biçimsel kurallara uygun bulunması ve belgelerin temsil ettiği vergiyi doğuran olayla ilgili diğer biçimsel işlemlerin 

noksansız yerine getirilmiş olması, örneğin, mükellefiyet tesisi, belge bastırma izni alınması, sevk irsaliyesi düzenlenmesi, çek 

verilmesi, borsa tescili gibi işlemlerin yapılması, düzenlenen belgelerin ve bu bilgilere dayanılarak gerçekleştirilen defter 

kayıtlarının vergilendirmeye esas alınması için yeterli değildir. Ayrıca; söz konusu biçimsel işlemlerin, vergiyi doğuran 

olayın gerçek mahiyeti ile uyumlu olması da gereklidir. (www.danistay.gov.tr.18.03.2011), Danıştay 7. Dairesi’nin 

15.03.2005 Tarih ve E: 2003/1347, K: 2005/372 Sayılı Kararı,“Vergilendirmeye esas alınan belge ve kayıtların gerçek 

mahiyetle uyumlu olduğunun kabul edilebilmesi ise; biçimselliklerinin ötesine geçilerek, belgeyi düzenleyenin iştigal konusu, 

satmış göründüğü emtia veya yapmış olduğu hizmet bakımından organizasyonu, ekipmanı, işin gerektirdiği sayıda işçinin 

varlığına, emtia alımlarının gerçekliği, alım-satım için zorunlu veya bu işlemlerin doğal sonucu olan diğer işlemlerin 

gerçekleştirilme biçimi, ekonomik durumu ile vergilendirme döneminde yapmış göründüğü işin hacmi arasındaki ilişki, kredi 

kullanıp kullanmadığı, vergi ödevlerinin yerine getirilmesindeki özen gibi unsurlardan hareketle yapılacak inceleme 

sonuçlarının, ortada gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifası olduğunu göstermesine bağlıdır.( 

www.danistay.gov.tr.30.03.2011),Danıştay 11. Dairesi’nin  E:1996/6899, K:1997/4410 Sayılı Kararı, “Faturaların biçimsel 

kurallara uygun olmasının,  sevk irsaliyesi ve çek düzenlenmesinin, borsaya tescil yapılmasının, faturada gösterilen emtianın 

gerçekten faturaların düzenleyicisi gözüken kimselerden satın alındığını kanıtlamaya yeterli olmadığı, Çünkü gerçeğe aykırı 

fatura düzenlendiği gibi sevk irsaliyesi de düzenlenebilmesi, işlemlere gerçek görüntüsü verebilmek için anlaşmalı kişilere 

çekle ödeme yapılıp paranın daha sonra geri alınması da mümkün olmaktadır. Yine borsa tescilleri tamamen alıcı ve 

satıcıların beyanına dayandığından malın borsada gösterilmesinin söz konusu olmadığı, burada yapılan işlerin satışlara 

ilişkin olarak düzenlenen faturalarda yer alan bilgilerin borsa beyannamesine aktarılması ve söz konusu beyannamenin 

borsaca onaylanmasından ibaret olduğundan, tescil işleminin yapılmış olması tescile konu ürünün gerçekten satın 

alındığının kanıtı sayılamaz.”(http://www.danistay.gov.tr,  16.05.2012) 
1095 Maliye Bakanlığı bünyesinde doğrudan Bakana bağlı olarak faaliyet gösteren Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 

10.07.2011 Tarih ve 27990 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 

İlgili Kararname öncesinde Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmeni ünvanı ile vergi 

incelemesi yapan kamu görevlileri, vergi denetiminin tek elden yürütüleceği Kurul bünyesinde, Vergi Müfettişi unvanı 

altında toplanmıştır. 646 Sayılı  KHK’ne göre Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, 

Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişleri (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş 

Yardımcısı)’nden oluşmaktadır. 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurula, vergi incelemelerinin yapılması, 

mükelleflerin faaliyetlerinin analiz edilerek risk alanlarının tespit edilmesi, ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi, inceleme 

ve denetim sonuçlarının izlenmesi, vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve tekniklerin 

geliştirmesi; inceleme ve denetim rehberlerinin hazırlanması, etik kuralların belirlenmesi ve Bakan tarafından verilen teftiş, 

inceleme, denetim, soruşturma ve benzeri görevlerin yapılması gibi görev ve yetkiler verilmiştir. VUK’un 135. maddesine 

göre vergi müfettişlerine ek olarak Defterdar,  vergi dairesi müdürleri vergi incelemesine yetkilidirler. Vergi incelemesine 

yetkili olanlar tarafından yapılacak tam ve sınırlı vergi incelemelerinin kapsamı, vergi incelemesine tabi tutulma bakımından 

birinci sınıf tüccarların yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye büyüklükleri esas alınarak gruplara ayrılması ve yapılacak bu 

gruplamaya bağlı olarak vergi incelemesine alınma bakımından asgari süreler getirilmesi ile bu hususlara dair 31.10.2011 

Tarih 28101 Sayılı Resmi Gazete’de Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 

VUK’un 134-141. maddelerinde inceleme ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. VUK’un 134. maddesine göre vergi 

incelemesinin amacı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Bu amaçlara ilave 

olarak -kamu davası açma konusunda son kararı Cumhuriyet Savcısı vermesine rağmen- vergi suçunun tespitini de ilave 

etmek mümkündür.  
1096 M.Aykut KELECİOĞLU, “Sahte Faturanın Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı(II)”,Yaklaşım, Sayı 95, Kasım 

2000, s.122. 
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faaliyet konuları, faaliyette bulunma süresi ne olursa olsun defter ve belgeler üzerinden 

inceleme yapılmaksızın bir kanaate ulaşılması oldukça zordur. Defter ve belgeler üzerinde 

yapılacak olan incelemeler sadece belgeleri düzenleyen yükümlüleri değil, emtia veya hizmet 

satın aldığı işletmeler varsa bu yükümlüler ile ilgili de inceleme genişletilerek 

sürdürülecektir1097. Emtia veya hizmet satan yükümlü ve bu yükümlüye mal tedarik edenler 

nezdinde ve defter ve belgeler üzerinde inceleme yapılmadan, sadece diğer veriler ile 

faturanın sahteliği iddia etmek mümkün değildir1098.  

 Danıştay içtihatlarına göre belgelerin sahteliğini tespit etmek için defter ve belgeler 

üzerinde yapılacak olan vergi incelemesi sırasında, alım satım faaliyetleri ile uğraşan vergi 

mükellefleri için defter ve belgeler üzerinde kaydi ve fiili envanter yapılarak emtia miktar 

dengesinin oluşup oluşmadığının araştırılmalıdır. Danıştay tarafından verilen bir kararda1099 

“…ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun tespiti ancak faturaların gerçek bir mal 

hareketine dayanıp dayanmadığının araştırılması yoluyla bulunabilir, söz konusu araştırma 

ise en doğru şekilde karşıt inceleme ve yıl içerisindeki mal hareketlerinin ortaya konulması 

amacıyla davacı kurumun defter ve belgeleri üzerinde yapılabilir, oysa vergi inceleme 

raporunda yıl içindeki mal hareketlerine ilişkin inceleme ve araştırmanın yapılmadığı, sahte 

fatura düzenlediği ileri sürülen şahısların tamamının vergi mükellefi olmasına rağmen karşıt 

inceleme yoluna başvurulmadığı, yalnızca bağlı olduğu vergi dairesinden gelen yazılar esas 

alınmak suretiyle faturanın gerçeği yansıtmadığı sonucuna ulaşıldığını bu sebeple tarhiyatın 

kaldırılması gerektiği…” şeklinde hüküm tesis edilmiştir. Başka bir Danıştay kararında da 

emtia ticareti yerine fatura ticareti yaptığı saptanan kişilerden alınan malın, gerçekte 

üreticiden satın alındığının kesin delillerle saptanamaması durumunda, idarenin iddiasının 

işletmenin defter ve belgeleri üzerinde emtia dengesi, üretim ve ödeme belgeleri ile 

doğrulanarak tespiti gerektiği belirtilmektedir1100. Bu yargı kararlarından da anlaşılacağı 

üzere, belgelerin sahteliğini tespit etmek için defter ve belgeler üzerinde yapılacak 

incelemelerde, alım satım faaliyetleriyle uğraşan mükellefler için defter ve belgeler üzerinde 

kaydi, bazı durumlarda fiili envanter yapılarak emtia dengesinin oluşup oluşmadığından 

hareket edilmeli ve bu işlemlerden sonra sahte belge yönünden karar verilmelidir1101. İmalatçı 

işletmeler için satıma konu ettiği malları üretebilecek kapasiteye sahip olup olmadığının 

                                                           
1097İsmail Hakkı DURA,“Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belgelerin Oluşumu ve Engellenmesi(I)”, s.71. 
1098 Danıştay 4. Dairesi’nin, 21.09.2006 tarih ve E.2006/2008, K.2006/1670 Sayılı Kararı “Başkaca araştırma ve saptamada 

bulunulmadan,  hurda metal ticareti sektöründe sahte fatura kullanımının yaygın olduğu ileri sürülerek yapılan tarhiyatta 

hukuka uyarlık bulunmadığı.” 

( http://www.danistay.gov.tr/kerisim/EsasNoKararC.jsp.05.05.2011) 
1099Danıştay 4. Dairesi’nin E:1999/1245, K:1999/2784 Sayılı Kararı, (www.danıştay.gov.tr/erişim 2.11.2009) 
1100 VDDGK’nın  2.6.1989 Tarih ve  K:1998/159 Sayılı Kararı, ( www.danıştay.gov.tr/erişim 2.11.2009) 
1101 M.Aykut KELECİOĞLU, “Sahte Faturanın Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı(II)”, s.123. 

http://www.danıştay.gov.tr/erişim
http://www.danıştay.gov.tr/erişim
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üretim hacmi dikkate alınarak tespit edilmesi gerekir. Ayrıca işletmelerin defter ve belgeleri 

üzerinde satışlarının da incelenmesi bir yöntem olarak kullanılabilir. 

Düzenlenen belgelerin içeriklerinin sahte belge niteliğinde olup olmadığı ile ilgili 

olarak yapılacak ilk araştırma ve incelemelerden biri karşıt incelemedir1102. Emtia veya 

hizmet alan vergi yükümlüsü ile ilgili inceleme yapılıyor ise, emtia veya hizmeti satan vergi 

yükümlüsü nezdinde de gerekli incelemenin yapılarak karşılıklı mutabakatın sağlanması 

gerekir. Mükellefin bilinen adreslerinde bulunamaması düzenlenen belgenin sahte olduğunu 

doğrudan tek başına ispatlayabilecek bir ispat aracı değildir1103. 

Karşıt inceleme kapsamında vergi idaresi tarafından bilinen adreslerinde bulunamayan 

mükelleflerin bulunamaması ile ilgili nedenler şunlardır: 

-Yükümlü sahte belge işi ile iştigal ettiği için verilen adreste yoktur1104. 

-Firma paravan olarak kurulduğu için sürekli adres değiştirmektedir1105. 

-Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti zarar ettiği için terk eden mükellefler, vergi 

borçlarını ödememek için  adresini değiştirmiş ve vergi dairesine bildirmemiştir. 

-Ticari, zirai veya  mesleki faaliyetini terk etmiş, fakat ölüm, tasfiye, birleşme vb. 

nedenlerle adres değişikliğini vergi dairesine bildirmemiştir. 

-İş yeri değişikliği yaptığı halde bilerek veya bilmeyerek vergi dairesine 

bildirmemiştir. 

-Hürriyeti bağlayıcı cezanın infaz edilmesinden kaçınma, vatandaşlıktan çıkarılma, 

gaiplik vb. gibi nedenlerle adres değişiklikleri tespit edilememiştir1106. 

 Karşıt incelemeden amaç vergi yükümlüleri arasındaki ekonomik ilişkilerin 

doğruluğunun ve tutarlılığının incelenmesidir. Karşıt incelemelerde sadece belgenin karşı 

tarafın kayıtlarına intikal ettirildiğinin tespit edilmesinden başka, söz konusu belgeyi 

                                                           
1102 Aydın ERDİM, “Karşıt İnceleme”,  Maliye Postası, S.492, 2001, s.35. 
1103 Danıştay VDDGK’nın  23.10.1998 Tarih ve E. 1997/79,K 1998/296 Sayılı Kararı,  “…213 sayılı VUKnun 3 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasında; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas 

olduğu, aynı Yasanın 134 üncü maddesinde de vergi incelemesinden amacın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun 

araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanması olduğu kurala bağlanmıştır. Vergi inceleme raporu ve eki tutanakların 

incelenmesinden, İSKİ ve TEK'e taahhüt işi yapan yükümlü şirketin bu faaliyetini sürdürdüğü ve üstlenilen işlerin yerine 

getirildiği inceleme elemanınca da kabul edilmekte ancak, bu işlerin faturaları düzenleyen kişiler tarafından yapılmadığı, 

başkalarına yaptırılan işler karşılığı sözü edilen kişilerden fatura temin edilerek haksız katma değer vergisi indirimi 

uygulandığı kabul edilmiştir. Setaş adlı firmanın ...'un şahsi firması olduğu, Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğünde kayıtlı 

bulunduğu ve davacıya ... tarihli ve ...lira tutarlı bir adet fatura düzenlediği, fatura bedelinin nakden ödendiği, bu kişinin 

1992 yılının Ağustos ayına ilişkin katma değer vergisi beyannamesini verdiği ve vergisini ödediği, yükümlü şirkete fatura 

düzenleyen ... adlı firmanın ...'nın şahsi firması olduğu, ...Vergi Dairesi Müdürlüğünde kayıtlı bulunduğu, davacıya 1992 

yılında dokuz adet fatura düzenlediği, bu kişinin de 1992 yılında verdiği katma değer vergisi beyannamelerinde ... lira 

matrah beyan ettiği vergi inceleme raporu ile tespit edilmiştir. Bu durumda ... ve ...'nın bilinen adreslerinde bulunamamaları 

nedeniyle düzenlediği faturaların gerçeği yansıtmadığı sonucuna ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle temyiz isteminin 

kabulüne, ... Vergi Mahkemesinin,... günlü ve 1996/2194 sayılı ısrar kararının bozulmasına, karar verildi.” 

(www.danistay.gov.tr.30.06.2011) 
1104 Danıştay 4. Dairesi’nin 09.10.2007 tarih ve E:2007/1355, K:2007/3093 Sayılı Kararı, “Faturanın alındığı şirketin 

adreste bulunmamasının sorumluluğunun faturayı alan şirkete yüklenemeyeceği hakkında”(www.danistay.gov.tr.05.07.2011) 
1105 İsmail Hakkı DURA, “ Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belgelerin Oluşumu ve Engellenmesi (I)”, s 70-71. 
1106 AKGÜNER-SEKDUR, a.g.e., s.30. 
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düzenleyen vergi yükümlüsünün belgede yer alan miktardaki emtiayı satabilecek veya hizmeti 

gerçekleştirebilecek iş hacmine ve kapasitesine sahip olup olmadığının, gerekirse alt 

firmalarının da kayıtlarına inerek saptanması gibi çeşitli aşamaları olan işlemler bütünü 

mevcuttur1107. VUK’ta belirtilen belgelerin düzenlenmesi sırasında şekil şartlarına uyulmuş 

olması vergi yükümlülerinin lehine hukukta ilk görünüş karinesi olarak isimlendirilen bir 

karine olup bu belgelerin sahte belge niteliğinde olup olmadığının tespit ve ispat edilmesi 

gerekmektedir1108.  Sahte belge düzenleme eylemi; bu işi meslek haline getiren, gerçekte ticari 

hiç bir faaliyeti olmayan, bu işin riskini göze alan, üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz her 

hangi bir mal varlığı bulunmayan kişiler tarafından yapılmaktadır1109. Zaman içerisinde 

ekonomik faaliyetleri iyiye gitmeyen bazı işletmelerinde sahte belge düzenleme ve kullanma 

eylemlerine yöneldikleri de görülebilmektedir1110. VUK’ta belirlenen belgelerin gerçek bir 

ekonomik ilişkiyi yansıtıp yansıtmadığının tespit edilmesi için vergi idaresi tarafından 

kullanılan yöntemler aşağıda açıklanacaktır. 

4.1.1.1.2. Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Fiilleri İle İşlenen Kaçakçılık 

Suçunun İspatında Kullanılan İdârî Usûller 

                4.1.1.1.2.1.  Arama 

 

  Vergi mükelleflerinin veya mükellefle ilgili kanûni temsilci ve diğer şahısların 

üzerlerinde, işyerleri ve evlerinde yapılan ve vergi kaçırmaya delil teşkil eden her türlü belge, 

bilgi ve bunları depolamış alet ve cihazlara (CD, disket, bilgisayar) el konulması için  yapılan 

idârî işleme “arama” denir1111. “Vergi gizlenmesi suretiyle işlenen bir vergi suçuna ait 

delillerin, suçu işleyen, iştirak eden veya yardım eden, veyahutta ilgili bulunan diğer kişilerin 

işyerlerinde, ikâmetgâhlarında veya bu kimselerin üzerlerinde arayıp meydana çıkarılması 

veya elde edilmesi amacıyla başvurulan bir müessesedir.”1112 Ceza Yargılama Hukuku 

açısından, 5271 Sayılı CMK’nın1113 Birinci Kitabı’nın Dördüncü Kısmında “koruma 

tedbirleri” adıyla düzenlenmiştir.  Genel olarak arama; suç şüphesi altındaki kişilerin, suç 

                                                           
1107 ERDİM, a.g.m., s.36-38. 
1108 Danıştay 7.Dairesi’nin, 12.6.2001, E:2000/7368, K:2001/2200 Sayılı Kararı, “Usûlüne uygun olarak düzenlenen 

faturanın gerçek durumu yansıtmadığının söylenebilmesi için, düzenleyenin ekonomik durumu, iştigal konusu, davacıya 

satmış gösterdiği emtia bakımından organizasyonu,işçi çalıştırıp çalıştırmadığı emtia alışlarının niteliği, alım satım için 

zorunlu ve bu işlemlerin doğal sonucu olan diğer işlemlerin gerçekleştirilme biçimi ile vergi ödevlerinin yerine 

getirilmesinde özen gibi unsurlardan hareketle gerçek bir emtia akışının ortaya konulmasının gerekli olduğu, ayrıca fatura 

düzenleyenler hakkında ne gibi bir işlem yapıldığının ve bu işlemler sonucu uyuşmazlık çıkıp çıkmadığının;çıkmış ise nasıl 

sonuçlandığının araştırılmasının gerekeceği hk.”( http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp 29.04.2011) 
1109 AKGÜNER-SEKDUR, a.g.e. , s.26. 
1110İsmail Hakkı DURA, “ Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belgelerin Oluşumu ve Engellenmesi”, Vergi Sorunları, 

Sayı 105, Eylül 2001, s.65. 
1111Osman Selim KOCAHANOĞLU, Vergi Suçları, Vergi Cezaları ve Kurtulma Yolları, İstanbul,1983, s.34,  Arama ve 

İncelemenin Bitmesi, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Sirküler Rapor, Mart 2003,s.46,  H.Nezih ŞEKER, Hukuksal 

Yapısıyla Vergi İncelemesi, Beta Basım, İstanbul ,1994, s.393. 
1112 Ali DAYIOĞLU, “Arama ve Aramalı Vergi İncelemesinde Mükellefin Hakları”,Vergi Sorunları, Sayı 2, 1984, s.100.   
1113 17.12.2004 Tarih ve 25673 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu kanunun 334. maddesine göre 1 Haziran 2005 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp
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delillerinin ve müsadereye tabi nesnelerin elde edilmesi için; konutta, başka kapalı yerlerde ve 

kişilerin üzerinde yapılan işlem şeklinde tanımlanmaktadır1114. 01.06.2005 Tarih ve 25832 

Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adlî ve Önleme Arama Yönetmeliği’nin 5. maddesi“Adlî 

arama, bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında 

bulunan kimsenin, saklananın, şüphelinin, sanığın veya hükümlünün yakalanması ve suçun iz, 

eser, emare veya delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile hayatının 

gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait diğer yerlerde, üzerinde, özel 

kâğıtlarında, eşyasında, aracında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile diğer kanunlara 

göre yapılan araştırma işlemidir.”1115 

VUK’un 142-147. maddelerinde düzenlenmiş olağanüstü bir inceleme yöntemi olarak 

kabul edilen aramalı vergi incelemesi, alınan ihbarlar veya yapılmakta olan incelemeler 

sırasında, vergi kaçırdığına dair emareler bulunan vergi mükellefi ve onunla ilişkili üçüncü 

şahıslar nezdinde yapılmakta ve bünyesinde “arama ve el koyma” önlemlerini de 

barındırmaktadır1116. Aşağıda açıklandığı üzere aramalı vergi incelemesi, anayasal bazı temel 

haklara yasal müdahale niteliği taşıması ve inceleme sonrasında uygulanan cezaî yaptırımların 

ağır olması nedenleri ile diğer vergi denetim araçlarından farklılık göstermektedir.  

4.1.1.1.2.1.1.Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Arama 

 

Temel hak ve özgürlükler Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın 12. 

maddesine göre, “herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 

hürriyetlere sahiptir.” Anayasa’nın 13. maddesinde ise temel hak ve hürriyetlerin 

sınırlandırılmasının şartları düzenlenmiştir. Bu maddeye göre “Temel hak ve hürriyetler, 

özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 

olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, 

demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı 

olamaz.” 2001 yılında Anayasa’nın 13. maddesinde yapılan değişiklik ile demokratik toplum 

düzeni ve ölçülülük ilkesi Anayasa’ya konulmuştur. Arama uygulaması ile Anayasa’nın 

güvence altına aldığı konut dokunulmazlığına, özel hayatın gizliliğine, kişi özgürlüğüne ve 

vücut bütünlüğüne müdahalede bulunulmaktadır. Anayasa’nın 20. ve 21. maddelerine 

göre1117, herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 

                                                           
1114 Erdener YURTCAN, Ceza Yargılaması Hukuku,10.Bası, Kazancı Yayınları,İstanbul,2004,s.399. 
1115 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23170.html 05.11.2010 
1116 Emrah AKIN, “Aramalı Vergi İncelemesinde Temel Kişi Hakları Bağlamı”, Yaklaşım, S.167, Kasım 2006, s.76. 
1117 Anayasa’nın 20. ve 21. maddeleri “MADDE 20- Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme 

hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.  

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23170.html
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Özel hayatın, aile hayatının gizliliğine ve kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, 

kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, 

usûlüne göre verilmiş hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de kanunla 

yetkili kılınmış organın yazılı emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası 

aranamaz ve bunlara el konulamaz, kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve 

buradaki eşyaya el konulamaz. Anayasal temel haklardan olan özel hayatın gizliliği ve konut 

dokunulmazlığının sınırlandırılmasının şartları; sınırlamanın kanunla yapılması, meşru bir 

nedene dayanması, demokratik toplum düzeni ve ölçülülük ilkesine aykırı olmamasıdır1118. 

Arama Anayasa’da düzenlenen ve güvence altına alınan bu haklara mutlak bir 

müdahaleyi gerektirmekte olup, Anayasada bu hakların hangi şartlar altında nasıl 

sınırlanacağı ilgili maddelerde düzenlemiştir. VUK’un 142. maddesinde yer alan düzenleme 

sınırlamanın kanunla yapılması şartını biçimsel olarak karşılamaktadır. Sınırlamanın 

meşruiyeti, mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden emareler bulunması anlamına gelen 

makul şüphe ve hâkim kararı ile yerine getirilmiştir. Hâkim vergisel aramanın amacı ile 

kullanılacak araçlar arasındaki ilişkiyi analiz ederek usûlüne uygun olarak arama kararı 

verebilecektir. Ayrıca VUK’ta aramaya ilişkin düzenlenmeyen hususlarda CMK’nın ilgili 

hükümlerinin uygulanabilir olması kanûnilik şartını karşılamaktadır. Aramanın VUK’un 359. 

maddesinde belirtilen kaçakçılık suçunun unsurlarını oluşturan suç delillerinin elde edilmesi 

amacıyla yapılıyor olması suç işlenmesini önleme amacı taşıdığı için ve bu durumun kamu 

düzeni ile ilgili olması nedeniyle meşru nedene bağlılık şartını karşılamaktadır.  

Kişisel verilerin işlenmesinde usûl hükmü ile ilgili düzenlemenin 2010 yılında 

yapılan anayasa değişikliği ile Anayasa’nın “Özel hayatın Gizliliği” başlıklı 20. maddesindeki 

“Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hâllerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. 

                                                                                                                                                                                     
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usûlüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; 

yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri 

bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört 

saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, 

el koyma kendiliğinden kalkar. 

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler 

hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık 

rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usûller kanunla düzenlenir. 

MADDE 21- Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve 

genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak 

usûlüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de 

kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki 

eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el 

koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.” 

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm 12.01.2012 
1118Nihal Saban, “Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İle Bir Vergi Hukuku Kavramını Okumak:Arama”, Polis 

Dergisi, Sayı 36, (http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/36/web/anayasa_hukuku_insan_ haklari/ 

prof_dr_nihal_saban.htm  10.08.2010) 

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm
http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/
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Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usûller kanunla düzenlenir.” hükmü ile kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin hukuksal güvence sağlanmıştır. Ancak aramalı vergi 

incelemesinde elde edilen verilerin işlenmesini düzenleyen “İncelemede Usûl” başlıklı 

VUK’un 144. maddesi 1961 yılında ve o günün şartlarına göre düzenlenmiştir. Günümüzün 

hızla değişen bilişim teknolojileri karşısında bu maddenin yetersiz kaldığı görülmektedir. 

Çünkü VUK’ta aramada elde edilen bilgisayar ve elektronik verilerin nasıl elde edileceği, 

kişisel veriler ve vergisel işlemlere ait verilerin nasıl sınıflandırılacağı konusunda herhangi bir 

hüküm bulunmamaktadır. Anayasa bu konu ile ilgili kanunla bir düzenleme yapma yetkisi 

vermekte iken, VUK’ta halen bir düzenleme yapılmamış olmasının bir eksiklik olduğu 

savunulmaktadır1119. 

Özel hayat ve aile hayatı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de koruma altına 

alınmıştır. Sözleşmenin 8. maddesine göre, “herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve 

haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.” Bu maddenin devamında müdahale 

sınırları, kamu otoritesi bu hakkın kullanımına ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin 

ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlık ve ahlâkın 

veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması olarak belirlenmiştir. Kamu otoritesinin 

müdahalesinin hukuka uygun olması için kısıtlayıcı tedbirin kanunla düzenlenmiş olması, 

kısıtlama ile hedeflenen amacın meşru olması ve müdahale anlamına gelen işlemin 

demokratik bir toplumda zorunlu olması gereklidir. 

            4.1.1.1.2.1.2. Vergi Usul Kanunu Açısından Arama 

              4.1.1.1.2.1.2.1. Arama Yapılmasının Gerekçeleri  

 

Vergi incelemesine başlamadan veya başlandıktan sonra, bazı durumlarda bilgi ve 

belgelerin kısmen veya tamamen ortadan kaldırılarak yok edilmesi riski bulunmaktadır1120. 

İşte bu riskin bertaraf edilebilmesi ve ayrıca arama gibi hukuksal açıdan çok hassas bir 

görevin görev ve yetki tanımıyla örtüştürülerek1121  yapılması için aramalı vergi incelemesi ile 

ilgili düzenlemeler VUK’ta ayrıntılı olarak yapılmıştır. Vergi denetiminde aramalı vergi 

incelemesi yapılmasının nedeni normal vergi incelemesi veya diğer denetim yolları ile elde 

edilemeyecek şekilde kaçakçılık suçuna konu olan suç unsurlarının elde edilmek istenmesidir. 

VUK’un 142. maddesine göre, vergisel arama yöntemi vergi kaçakçılığına ilişkin delillerin 

elde edilmesi ve sonucunun rapor ile açıklanmasını sağlayan bir hukuksal kurumdur. Vergi 

kaçakçılığı suçu, ceza hukuku anlamında yargılamayı gerektiren bir suç olduğu için, vergi 

                                                           
1119 Engin HEPEKSAZ, Fatih ÇEVİKCAN, Ersan ÖZ,  “Aramalı Vergi İncelemesi ve İşlerliği”, Vergi Dünyası, S.354, 

Şubat 2011, s.150-151. 
1120 Selim KANETİ, Vergi Hukuku, 2.Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul,1989, s.173. 
1121Veysi SEVİĞ, “ Vergi İncelemeleri ve Uygulama Dışı Bırakılan Yasal Düzenlemeler”, Dünya Gazetesi, 31.08.2000 
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kaçakçılığı dışındaki vergi suçlarının belirtileri ile karşılaşıldığı zaman, vergisel arama 

yapılması mümkün değildir1122. CMK’dan vergi hukukuna uyarlanmış bulunan vergisel arama 

yöntemi ile, mükellef tarafından gizlenmek istenen belgelerin ele geçirilmesi amaçlanmakta 

olup, bu yönüyle arama kamu alacağı yönünden bir tedbir niteliği taşımaktadır1123. 

Genel olarak vergi incelemeleri mükelleflere yasal defter ve belgeleri isteme 

yazılarının tebliği ile başlamakta olup, vergi mükellefleri bu tebligat ile haklarında vergi 

incelemesi başlatıldığını öğrenmektedirler. Ancak aramalı vergi incelemelerinde vergi 

idaresinin mükellefi bilgilendirme yetkisi yoktur. Şâyet vergi idaresi böyle bir bilgilendirme 

yapar veya önceden arama yapılacağını mükellefe bildirir ise, TCK’da yer alan suç delillerini 

yok etme suçunun işlenebilmesi durumu ortaya çıkabilecektir1124. VUK’un 142. maddesine 

göre, yapılan incelemeler dolayısıyla veya alınan bir ihbar nedeniyle, bir mükellefin vergi 

kaçırdığına delil oluşturan karineler bulunursa, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen 

diğer kişiler nezdinde ve üzerlerinde arama yapılabilecektir. VUK’un 142. maddesine göre 

arama yapmaya karar vermede asıl unsur "vergi kaçırıldığına delalet eden emarelerin 

bulunması"dır. Madde metninde "kuvvetli emare" ifadesi bulunmadığı için, vergi kaçırma ile 

ilgili herhangi bir belirti yeterli olacaktır. Ancak bu noktada soyut ve varsayıma dayalı bir zan 

ve tahmin değil, bunların ötesinde emare niteliği taşıyan bazı maddi delillerin ortaya 

konulması gerekmektedir. Ayrıca mükellef dışındakiler nezdinde arama yapılabilmesi için bu 

kişilerin kaçakçılıkla ilgilerinin bulunması gerekmekte olup, bu ilginin kurulması hâkimin 

takdir yetkisine bırakılmıştır. Vergi idaresi tarafından mükellef dışındaki kişiler nezdinde 

yapılacak arama taleplerinde bu ilginin varlığını ve şeklini belirtmesi gerekmektedir1125. 

Arama yapılabilmesi için; 

- Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların aramaya lüzum görmesi ve gerekçeli bir 

yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh yargıcına başvuruda bulunması, 

- Sulh yargıcının da istenilen yerlerde arama yapılması yönünde karar vermesi 

şarttır1126. Aramalı incelemeden geçirilecek gerçek ve tüzel kişi mükellef ile ekonomik ve 

vergisel bağlantıları nedeniyle çeşitli kişiler nezdinde ve yerlerde yapılmasına gerek görülen 

aramalardan birine karar vermeye yetkili olan sulh yargıcı, bunlardan diğer sulh yargıçlarının 

yetkisine dâhil bulunanlar hakkında da karar vermeye yetkilidir. Yapılan bu yasal düzenleme 

                                                           
1122HEPEKSAZ-ÇEVİKCAN-Ersan ÖZ,  a.g.m., s.151. 
1123 M. Ezhan DOĞRUSÖZ, "Vergi Hukukunda Arama", Yaklaşım, Yıl 11, S. 132, Aralık 2003, s.183. 
1124 TCK’nın 281. maddesi “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme”; (1) Gerçeğin meydana çıkmasını 

engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra hükmüne göre ceza 

verilmez. (2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında 

artırılır. (3) İlişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmeden önce gizlenen delilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında bu 

maddede tanımlanan suç nedeniyle verilecek cezanın beşte dördü indirilir.” 
1125 DOĞRUSÖZ, a.g.m., s. 185., 
1126 Arama ve İncelemenin Bitmesi, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Sirküler Rapor, Mart 2003, s.47. 
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ile Sulh yargıcının yetkisi, kanunların sınırlarını tayin ettiği alanla sınırlandırılarak yetki 

çatışmasının da önüne geçilmiştir1127. 

4.1.1.1.2.1.2.2. Arama İle Ele Geçirilen Verilerin Delil Olma Niteliği 

 

VUK’un 143. maddesinde hüküm altına alındığı üzere, arama yapılan kişiler (gerçek 

veya tüzel) nezdinde, işyerinde veya ikâmetgâhlarında bulunan ve vergi kaçakçılığına delil 

teşkil edecek defter, belge, kaset, disket, CD, bilgisayar hard-diski, mektup, kâğıt gibi her 

türlü eşyaya el konularak aramaya katılanların en azından bir kısmının katıldığı bir tutanakla 

eşyalar genellikle çuvallara konur ve mühürlenip imzalanır. Bu çuvallar inceleme elemanının 

iş yerine getirilerek koruma altına alınır. 

Arama yapılan hâllerde, inceleme diğer işlerden öncelikle ve çok kısa sürede 

sonuçlandırılmalıdır. Aramada ele geçirilen ve ayrıntılı olarak tutanaklara bağlanmış olan 

defter, belge, disket, CD gibi kanıtlar üzerinden incelemeye acilen başlanır1128. Aramada ele 

geçirilmiş ve tutanağa bağlanmış olan her şey vergi kaçırıldığına delalet ediyorsa, her zaman 

birinci derecede kanıt niteliğindedir. Suç delili olan defter, belge ve eşyalar tutanaklar 

imzalanmış olsa bile hiç bir şekilde mükellefe geri verilmeyecektir1129. Aramanın mesai 

saatleri dışında da sürmesini gerektirecek nedenlerin varlığı ve ele geçirilen vergi 

kaçakçılığına delil teşkil eden her türlü eşyanın ayrıntılı olarak bir tutanağa bağlanmasının 

mümkün olmaması halinde, bu eşyalar mükellef nezdinde emin bir yere veya denetim 

elemanın iş adresinin olduğu yere getirilip kapalı bir yere konur ve mükellefle birlikte bu 

kapalı yer mühürlenir1130. Daha sonra mükellefin veya temsilcisinin hazır bulunduğu bir 

ortamda mühür fekki  yapılıp, içindekiler tek tek belirtilerek ve her birisine bir birini takip 

                                                           
1127Aramanın yapılabilmesi için önce yukarıda sayılan şartların oluşması gerekmektedir. Aramanın mükellefler ve nezdinde 

arama yapılan diğer kişiler için ağır ve ticari-psikolojik yıpratıcı bir yönü vardır1127. Bu nedenle ihbara dayalı aramalarda, 

ihbarda belirtilen hususların mevcut olmadığı ortaya çıkarsa, nezdinde arama yapılan gerçek ve tüzel kişiler ihbarda bulunan 

kimsenin kimliğini vergi idaresinden öğrenme hakkına sahip oldukları gibi, uğradıkları maddi veya manevi zararlarının 

tazmini için adlî yargı mercilerinde TCK'nın 267. maddesine göre muhbir aleyhine iftira etmekten dolayı ceza davası ve 

ayrıca Borçlar Kanunu'na göre tazminat davası açabilirler.  Şâyet ihbar konusunun doğru çıkması halinde ihbarcının kimliği 

hiçbir kimseye bildirilmeyecek ve ihbarcıya talepte bulunmuş ise, kaçırılan vergi miktarına bağlı olarak kesinleşen vergi ve 

cezalar üzerinden ihbar ikramiyesi hesaplanarak ödenecektir. (Adnan ÇAVUŞ, Vergi İdaresinin Yükümlüyü Denetleme 

Yolları, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), MÜSBE, İstanbul, 2006, s.270.) 

Arama, kural olarak gündüz ve çalışma saatlerinde yapılır. Aramaya başlanmadan önce yetkili ve görevli kimsenin kimliğini 

ve mahkeme kararını, nezdinde arama yapılan ilgili kimseye göstermesi, aramanın amacını ve kapsamını açıklaması 

gereklidir. Eğer arama uzun sürecek ise gece de sürdürülebilir. Aramaya ara verilecek ise arama yapılan yerde bir tutanak 

düzenlenerek arama yapılan yerin kapısı mühürlenecektir. Arama vergisel açıdan titizlikle yapılması gereken yasal bir 

uygulama olup, arama sırasında mukavemetle karşılaşılma ihtimâlinin yüksek olması nedeniyle, VUK’un 7. maddesine göre; 

emniyet amir ve memurlarının vergi kanunlarının uygulanmasında ilgili memurlara yardımda bulunma mecburiyetleri 

vardır.( M.E. DOĞRUSÖZ, , a.g.m., s. 184., Mehmet BECEREN, “Gizlenmiş Vergileri Haber Verme İkramiyesi”, Vergi 

Dünyası, Sayı 212, Nisan 1999, s.28.) 
1128 Ercan ALPTÜRK, “Aramalı İncelemenin Bilgisayar Kayıtları Ve Bilgisayar Ekipmanları Yönünden Değerlendirilmesi”, 

Maliye Postası, Sayı 537,15 Ocak 2003, s.94. 
1129Emrah AKIN, “Aramalı Vergi İncelemesinde Temel Kişi Hakları Bağlamı”, Yaklaşım, Sayı 167,Kasım 2006, s.93. 
1130 Arama ve İncelemenin Bitmesi, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Sirküler Rapor, Mart 2003, s.48. 
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eden numaralar verilerek  ayrıntılı olarak tutanaklara bağlanır1131. Bu tutanakların birer örneği 

de mükellefe veya temsilcisine verilir. Arama kararında açıkça belirtilmemiş olsa bile, arama 

esnasında ele geçirilip kapalı çuvallara konulan eşyaların inceleme elemanının çalıştığı yere 

götürülebileceği, VUK’un 143. maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca, mükellef aramada hazır 

bulunmaz veya imzadan imtina eder ise veya çuvalların açılıp eşyaların bağlandığı tutanağın 

düzenlenmesi sırasında bulunmak istemezse, iki memur aracılığı ile tutanak imza altına 

alınarak idârî işlem sonuçlandırılır. 

4.1.1.1.2.1.2.3. Aramalı Vergi İncelemesinin Sona Ermesi 

 

          VUK’un 144,145 ve 146. maddelerine göre aramalı vergi incelemesiyle ilgili esaslar 

şunlardır1132:  

           -Aramalı vergi incelemesinin, özel şartları taşıması nedeniyle üç ay içerisinde 

bitirilmesi gerekir. Ancak, haklı gerekçelerin varlığı nedeniyle, bu incelemenin üç ayda 

bitirilmesine mümkün değil ise, Sulh yargıcına gereken başvuru yapılarak inceleme süresinin 

uzatılması talep edilir. Sulh yargıcının vereceği karar üzerine inceleme süresi uzatılabilir. 

Arama sırasında ele geçirilmiş ve vergi ile ilgisi olmayan şahsî ve özel mektuplar ile diğer 

evrak ve eşyalar tutanağa bağlanarak sahiplerine iade edilir1133. 

            -Mükellef, vergi incelemesine yetkili olanların denetim ve gözetimi altında ele 

geçirilmiş olan defter, belge ve diğer vesikalar ile eşyalar üzerinde inceleme yapabilir, 

bunlardan örnek alabilme ve kayıt çıkarabilme haklarına her zaman sahiptir. 

             -Yapılan aramada, defter ve belgelere el konulmuş olması, mükellefin süresi gelen 

vergi beyannamelerinin verilmesi ödevini ortadan kaldırmayacağından, yukarıda belirtildiği 

gibi mükellef, beyannamesini düzenlemek için gerekli bilgileri her zaman alabilir. Mükellefin 

bu yöndeki yazılı talebi vergi incelemesi yapanlarca yerine getirilmek zorundadır1134. 

              -Mükellef nezdinde yapılan arama, vergi beyannamesi verme süresinin bitimine bir 

aydan daha az bir süre kalmışken yapılmışsa, beyanname verme süresi (mücbir sebep hallerini 

düzenleyen VUK’un 13. maddesinin 1-3. fıkralarıyla, zor durum hallerini düzenleyen aynı 

kanunun 17. maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla) kendiliğinden bir ay uzar ve ek süre 

de bu sürenin sonundan işlemeye başlayacaktır. 

            Arama esnasında ele geçirilen defter ve diğer evrakların koruma altına alınması 

nedeniyle, mükellefin VUK’un 219. maddesi uyarınca yapılamayan kayıtları, söz konusu 

                                                           
1131 Hakkı KOÇAK, “Aramalı Vergi İncelemesi ve Karşılaşılan Bir sorun”, Vergi Dünyası , Sayı 213,Mayıs 1999,   (Vergi 

Dünyası CD Room) 
1132 Arama ve İncelemenin Bitmesi, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Sirküler Rapor, Mart 2003, s.46-49. 
1133  İsmail YOĞUN, “Vergi Hukukumuzda Aramalı Vergi İncelemesi,” Maliye Ve Sigorta Yorumları, Sayı 461, 15 Eylül 

2006, s.179. 
1134 AKIN, a.g.m., s.94. 
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defterlerin geri verilmesinden sonra idare ile mükellef arasında belirlenecek uygun bir süre 

içerisinde yapılacaktır. Ayrıca, kayıtların yapılması için idarenin bu amaçla vereceği süre bir 

aydan az olamayacaktır. Öte yandan, mükellef dilerse, nezdinde yapılan arama sonucunda el 

konulan defterleri kendisine geri verilinceye kadar tüm işlemlerini, yeniden tasdik ettireceği 

defterlere kaydedebilme, defterleri geri verilince de bu kayıtları geri verilen defterlere 

aktarabilme haklarına sahiptir. Bu hak mükellefe VUK’un 146. maddesiyle verilmiştir. 

Aramalı vergi incelemesi bitirildikten sonra, normal vergi incelemelerinde, tarh 

edilecek (re’sen veya ikmalen) vergi mevcut ise, düzenlenen bu rapor, tarhiyatı öngörülen 

vergiler ile kesilmesi gereken cezalar için ilgili vergi dairesine gönderilir1135. Ayrıca, vergi 

suçu yönünden VUK’un 359. ve 360. maddelerinde yazılı suçlar, tespit edilmişse; konunun 

mahiyetini açıklayacak şekilde düzenlenecek bir Vergi Suçu Raporuyla (esas tarhiyat raporu 

da ek yapılmak suretiyle) Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi kamu davası açılacağı için 

zorunludur.  Aramalı vergi incelemesi tamamlanıp rapor düzenlendikten sonra, suç unsuru 

teşkil ettiği gerekçesiyle mükellefe geri verilmeyen defter, belge ve diğer eşyalar ayrıntılı 

tutanaklarla tespit edilerek ilgili vergi dairesine teslim edilip, güvenli bir ortamda koruma 

altına alınması sağlanır1136 . 

İnceleme elemanı incelemenin uzaması durumunda mahkemeden ek süre talep eder. 

İnceleme elemanının haklı gerekçelerin varlığı nedeniyle talep ettiği süre, Sulh yargıcı 

tarafından verilmezse dolayısıyla süre uzatım talebi reddedilirse, bu kez bir üst mahkeme 

durumunda olan Asliye Hukuk Mahkemesine, Sulh yargıcının red kararı da eklenmek 

suretiyle yeniden yazılacak bir itiraz dilekçesiyle (Cumhuriyet Başsavcılığı marifetiyle) 

başvurulur. Arama ile başlanılan vergi incelemesi, haklı sebeplerin varlığı nedeniyle kanunda 

öngörülen üç aylık süre içerisinde tamamlanamamışsa, Sulh ceza yargıcından talep edilen ek 

süre de verilmemişse, dolayısıyla süre uzatım talebi reddedilmişse ve bu karara karşı bir üst 

yargı mercii konumunda olan Asliye Hukuk mahkemesine itirazda bulunulmuş, itiraz da 

kabul edilmeyerek reddedilmiş ise vergi inceleme elemanı ne yapacaktır?  Düşüncemize göre 

ortaya çıkan bu yeni durumda üç aylık sürenin sonunda aramalı inceleme süreci sona ermekte 

olup yeni bir idârî işlem süreci başlamalıdır. Bu sürenin sonunda idârî işlemin “yeniden 

tanımlanarak” normal vergi inceleme süreci içerisinde incelemenin sonuçlandırılacağının 

mükellefe bildirilmesi gerekecektir1137. Çünkü aramada alıkonan ve suç unsuru teşkil eden 

defter, belge ve diğer eşyaların hiç bir şekilde geri verilmesi mümkün değildir. İnceleme 

elemanı, aramada ele geçirdiği bu defter, belge ve eşyalar üzerinde gerekli vergi incelemesini 

                                                           
1135 ALPTÜRK, a.g.m., s.94-95. 
1136Arama ve İncelemenin Bitmesi, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Sirküler Rapor, Mart 2003,s.49. 
1137 (bkz.aynı yönde) AKIN,a.g.m., s.94. 
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sonuçlandırıp, incelemenin sonucunda da, tarhiyat, ceza ve vergi suçuna ilişkin raporlarını 

yazıp ilgili yerlere tebligat sürecini başlatacaktır. 

               4.1.1.1.2.2. Ödemelerin Yapılış Biçiminin Araştırılması  

 

Uygulamada en çok tartışılan konuların başında sahte olduğu ileri sürülen fatura 

bedelinin çek veya banka yoluyla ödenmiş olması durumunda faturanın sahteliğinden söz 

edilip edilemeyeceğidir1138. Bu konudaki yaygın görüşe göre çek veya banka yoluyla yapılmış 

bir ödemenin, nakit ödemeye göre daha ispatlanabilir oluşu nedeniyle, gerçek bir ödeme varsa 

gerçek bir mal veya hizmet alımını söz konusu olduğudur1139. Ancak ödeme şekli, faturanın 

gerçekliğini veya sahteliğini tek başına ispatlayıcı değil destekleyici bir unsurdur1140.  Ödeme 

şeklini gösteren belgelerin sahteliğinin tespit edilmesinde, ispatlama vasıtası olarak 

kullanılabilmeleri için vergiyi doğuran olayla ilgileri tespit edilmeli, bunun yanında bu tür 

belgelerin kendi kanunlarında belirtilen şekil şartlarına uygun olarak düzenlenip 

düzenlenmedikleri araştırılmalıdır. Örneğin çekin Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen şekil 

şartlarına uygun olarak düzenlenmesi şarttır. Aksi takdirde, çekle ilgili bir ödeme söz konusu 

olmayacağından vergiyi doğuran olayda meydana gelmemiş olacaktır. 

               4.1.1.1.2.3. Vergi Matrahı-Yapılan İş-Kapasite Uyumunun Araştırılması 

 

Sahte fatura düzenleyenlerin belirli bir organizasyon çerçevesinde oluşturulan, sahte 

belge üretme tekniklerinde uzmanlaşmış örgütlü kişiler oldukları yapılan incelemeler ve 

denetimlerde anlaşılmaktadır. Bu kişiler sahte faturayı birinci elden piyasaya sürmemekte, 

birçok paravan firmada dolaştırarak firmalardan oluşan bir zincirin içerisinde 

satabilmektedirler1141.  

                                                           
1138Danıştay 9. Dairesi’nin, 7.12.1996 tarih ve E:1995/4422, K:1995/3947 Sayılı Kararı, “İncelemenin çevreden toplanan 

bilgi ve beyanlara göre sonuçlandırılarak yapıldığı defter ve belge üzerinde inceleme yapmadan, kişinin ifadesine 

başvurmadan faturanın gerçek bir mal alım satımı ile ilgili olmadığı sunucuna varıldığı, oysa faturalarda yazılı mal 

bedelinin fatura düzenleyen kişiye banka havalesi ile ödendiğinin dava dilekçesindeki belgelerden anlaşıldığı, incelemeden 

maksadın ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu tespit etmek noktasından hareketle tarhiyatın yersiz olduğu” kanaatine 

varmıştır.”( www.danıştay.gov.tr/erişim 13.12.2010) 
1139 Danıştay 3.Dairesi’nin 06.05.2008 tarih ve E.2007/2735, K.2008/1390 Sayılı Kararı. 

(http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp 14.06.2011) 
1140 Tunay BAKIR, “ Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge(I)”,s.133,  VDDGK’nın  26.2.1999 Tarih E:1998/337, 

K:1999/132 Sayılı Kararı,“Faturaların biçimsel kurallara uygun olması, sevk irsaliyesi ve çek düzenlemesi, borsaya tescil 

işlemlerinin yapılması gibi işlemler ,faturalarda gösterilen emtianın gerçekten fatura düzenleyenlerden alındığını 

kanıtlamaya yeterli olmadığı ; esasen gerçeğe aykırı fatura gibi sevk irsaliyesinin de  gerçeğe aykırı olarak düzenlenerek 

işlemlere gerçek görüntüsü  verilebileceği ;kimi kişilere çekle ödeme yapılıp, paranın daha sonra geri alınabileceği;olayda 

,faturaları düzenleyenler hakkında yapılan tespitler karşısında ,gerçekte müstahsilden alınan zirai ürünün gelir (stopaj) 

vergisi ödeme yükümlülüğünden kaçınmak amacıyla, bu kişilerden alınan faturalarla belgelendirilmesi yoluna gidildiği 

anlaşıldığından; sorumlu sıfatıyla davacı adına salınan vergi ve kesilen kaçakçılık cezasından kanuna aykırılık bulunmadığı 

hk.” (www.danıştay.gov.tr/erişim 13.12.2010) 
1141 Ayhan YAMAN, “Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenlere Yönelik Terk İşlemleri”, Maliye 

Postası, Sayı 586,1 Şubat 2005, s.97. 

http://www.danıştay.gov.tr/erişim
http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp
http://www.danıştay.gov.tr/erişim
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Vergi idaresi “satın alınmamış bir malın satışınında olamayacağı” prensibi ile 

satışlarında gerçeği yansıtmadığını kabul etmektedir1142. Ancak, sahte fatura organizasyonu 

içinde olan veya olmadan işe karışmış bazı firmalar gerçek faaliyette bulunabilmektedirler1143. 

Bu tür durumlarda bazı mükellefler gerçek olarak yaptıkları giderlerini veya mal alışlarını 

belgelendirememekte, bu alışlarına karşılık sahte fatura temin edebilmektedirler. Bazı 

mükelleflere ise gerçek bir mal veya hizmet satın aldığı halde, satıcı tarafından düzenlenen 

fatura sahte belge niteliğinde olabilmektedir1144. Söz konusu mal veya hizmet alınmış ancak 

faturası sahtedir. Mükellefin alış faturalarının sahteliğinin tespiti; hazineye intikal etmeyen 

KDV’nin mükelleften aranılmasını da gerektirecektir. Ancak böyle bir faturanın varlığı 

işletmenin içerisinde bulundukları dönem karını azaltmak amacıyla kullandığı veya sahte 

fatura düzenleyerek gelir elde ettiği yönünde bir sonuca ulaşmak için tek başına yeterli 

değildir1145. Mükelleflerin alışlarının sahte olması tek başına bir ispat aracı olmayıp aşağıda 

açıklanacak olan diğer tespit yöntemleri ile desteklemek gerekir1146. 

4.1.1.1.2.3.1. Çalışan İşçi Sayısı Yönünden 

 

Mükelleflerin vergi matrahlarının yaptıkları iş ile orantılı olup olmadığının 

saptanmasında çalışan işçi sayısı önemli bir destek unsurudur. Örneğin hizmet sektöründe 

faaliyet gösteren mükellef kişi ve kurumların doğal olarak, hasılatları arttığı sürece 

çalıştırdıkları işçi sayısını da arttırmaları gerekecektir. Aynı şekilde imalatçı işletmeler için 

fatura üzerindeki teslimin yapılmasını sağlayacak sayıda işçi çalıştırıp çalıştırmadığının 

belirlenmesi faturanın sıhhati konusunda bilgi verecektir. Vergi inceleme elemanı inceleme 

                                                           
1142 Danıştay 3. Dairesi’nin 20.6.1996 Tarih E:1995/3859, K:1996/2507 Sayılı Kararı,“Mükellefiyet kaydı otobüs yazıhanesi 

işletmeciliğinden dolayı olan, canlı hayvan ticaretinden dolayı mükellefiyet tesis ettirmemiş bulunan kişinin ,canlı hayvan 

satımına ilişkin faturaların içerikleri itibariyle sahte olduğu; bu faturaları kullanan davacının, gerçekte, müstahsilden satın 

aldığı canlı hayvanı tüccardan almış gibi göstermek suretiyle zirai ürün alımı dolayısıyla tevkif edip , vergi dairesine ödemek 

zorunda olduğu gelir stopaj vergisini ödemekten kaçındığı ;dolayısıyla sorumlu sıfatıyla salınan vergi ve kesilen kaçakçılık 

cezasında isabetsizlik bulunmadığı hk.” (www.danıştay.gov.tr/erişim 03.01.2011) 
1143 Danıştay 7. Dairesi’nin 12.6.2001 tarih E:2000/7368, K:2001/2200 Sayılı Kararı “Usûlüne uygun olarak düzenlenen 

faturanın gerçek durumu yansıtmadığının söylenebilmesi için, düzenleyenin ekonomik durumu iştigal konusu, davacıya 

satmış gösterdiği emtia bakımından organizasyonu ,işçi çalıştırıp çalıştırmadığı emtia alışlarının niteliği, alım satım için 

zorunlu ve bu işlemlerin doğal sonucu olan diğer işlemlerin gerçekleştirilme biçimi ile vergi ödevlerinin yerine 

getirilmesinde özen gibi unsurlardan hareketle gerçek bir emtia akışının ortaya konulmasının gerekli olduğu, ayrıca fatura 

düzenleyenler hakkında ne gibi bir işlem yapıldığının ve bu işlemler sonucu uyuşmazlık çıkıp çıkmadığının;çıkmış ise nasıl 

sonuçlandığının araştırılmasının gerekeceği hk.” (www.danıştay.gov.tr/erişim 04.01.2011) 
1144 M.Aykut KELECİOĞLU, “Sahte Faturanın Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı(I)”,Yaklaşım,  Sayı 94,Ekim 2000, 

s.161-162 .  
1145 KELECİOĞLU, “Sahte Faturanın Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı(II)”, s.127. 
1146 Danıştay 4. Dairesi’nin 12.11.2007 tarih ve E.2006/4841, K.2007/3488 Sayılı Kararı,“Fatura içeriği emtianın 

alınmadığı, imal edilip satılmadığı hususunun emtia dengesi kurulmak suretiyle kaydi envanter yapılarak somut olarak 

saptanmadan sadece faturayı düzenleyen şahıs nezdinde yapılan inceleme dikkate alınarak yapılan tarhiyatta isabet 

bulunmadığı…”( www.danıştay.gov.tr/erişim 05.01.2011) 

http://www.danıştay.gov.tr/erişim
http://www.danıştay.gov.tr/erişim
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sırasında hasılatlar ile işçi sayıları arasındaki ilişkiyi de sorgulayarak bir sonuca 

ulaşacaktır1147. 

                4.1.1.1.2.3.2. Makine, Makine Parkı, Ambar, Demirbaş, Araç Gibi Ölçütler 

Yönünden 

 

 Üretim işletmeleri için alım-satıma konu ettiği malları üretebilecek kapasiteye sahip 

olup olmadığının üretim hacmi dikkate alınarak randıman incelemesi yapılması ve ayrıca 

işletmelerin satışlarının incelenmesi gerekir1148. İmalat işi yapan mükelleflerin üretimi 

gerçekleştirebilmek için makine, makine parkları ve üretilen ürünlerin depolanmasında 

kullanacakları ambarlar ve bunları taşıyabilecek araçlara ihtiyaçları vardır1149. Ürünlerin 

üretimi, makinelerin kapasite kullanım oranları ve işletmede mevcut ambar, araç gibi unsurlar  

“yapılan işin gerçek niteliğinin” araştırılması icap ettiği için vergi inceleme elemanı açısından 

oldukça önemli verilerdir1150. 

               4.1.1.1.2.3.3. Üretim Süreci ve Tüketilen Enerji Miktarı Yönünden 

 

Üretim sürecinde yapılabilecek incelemelerde ilk madde-malzeme veya yarı madde-

malzeme şeklinde işletmeye giren ürünün mamul haline gelme süreci ve bu mamullerin satış 

tarihleri dikkate alınarak, böyle bir ürünün fiilen satılmasının mümkün olup olmadığı 

destekleyici unsurlardan biridir1151. Ayrıca üretim yapan işletmelerde tüketilen elektrik, su, 

doğalgaz vb. ile kullanılarak üretim yapılması enerji ve su giderleri üzerinde de bazı 

durumlarda inceleme yapmayı gerektirmektedir. 

                4.1.1.1.2.3.4. Ürün Sevk Edilme Yöntemi Yönünden 

 

Fatura üzerinde kayıtlı olan emtianın; hangi yolla sevk edildiği, malın miktarı ile 

sevkiyatın niteliğinin uyumlu olup olmadığı, sevkiyat üçüncü kişilerce yapılmışsa bu kişilerin 

gerçek olup olmadığı, sevkiyat alıcı veya satıcı tarafından gerçekleştirilmişse alıcı veya 

satıcının bunu gerçekleştirebilecek taşıt parkına sahip olup olmadığı fatura içeriğinin 

doğruluğunu ispatlama konusunda destekleyici unsurlardır1152. 

 
                                                           
1147 KELECİOĞLU, “Sahte Faturanın Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı(II)”, s.126. 
 1148 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 02.06.1989 tarih ve K:1998/159 Sayılı Kararı. 

( www.danıştay.gov.tr/erişim 04.01.2011) 
1149 Danıştay 11. Dairesi, 15.10.1998 tarih ve  E: 1998/218, K:1998/3507 Sayılı Kararı “Çalıştırdığı işçi sayısı, kullandığı 

makine parkı, kiraladığı işyeri hacmi dikkate alındığında verilen hizmeti yapabilecek kapasitede olduğundan sabit ve 

yaptırdığı soya kesim ve dikim işine ait faturalarda gösterilen fiyat ve tutarlarının başka firmalara yaptırılan işlere ait fiyat 

ortalamasının içinde kaldığının açık olması karşısında faturaların gerçek bir fason veya soya kesim dikim işine ait olduğu 

sonucuna varılması gerekmektedir.”( www.danıştay.gov.tr/erişim 05.01.2011) 
1150 KELECİOĞLU, “Sahte Faturanın Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı(II)”, s.126. 
1151 KELECİOĞLU, “Sahte Faturanın Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı(I)”, s.162. 
1152 KELECİOĞLU, “Sahte Faturanın Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı(II)”, s.126-127. 

http://www.danıştay.gov.tr/erişim
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                4.1.1.1.2.3.5. Ciro ve Kar Arasındaki Orantılılık Yönünden 

 

Ekonomik ve ticari gereklerden hareketle vergilendirmeye ilişkin olayların gerçek 

mahiyetinin tespit edilmesi ile ilgili ciro ve kar arasındaki orantılılığın araştırılması belge 

düzeni ile beraber değerlendirildiğinde vergi incelemelerine yön veren önemli bir unsurdur.  

İşletmelerde ciro artmasına rağmen karın aynı kalması veya azalmasının sebeplerinin 

araştırılması gerekecektir. İşletme kısa dönemde pazarlama stratejisinin bir gereği olarak daha 

düşük kar marjı ile çalışmayı tercih edebileceği gibi, sektörel rekabet şartlarının sonucu olarak 

daha düşük kar marjıyla çalışmak zorunda kalabilir. Ancak sahte belge düzenleyen ve 

kullanan mükelleflerde de hasılat ve maliyetler kaydi olarak artmasına rağmen kar 

artmamakta veya zarar azalmamaktadır.  

4.1.1.1.2.3.6. Sermaye ve Bilgi Birikimi Yönünden 

 

İşletmenin defter ve belgeleri üzerinde kayıtlı işleri gerçekleştirebilmesine imkân 

sağlayan sermaye miktarı, zaman zaman yapılan sermaye artırımları, verildiği ileri sürülen 

hizmetin o işletme veya o kişi tarafından verilebilecek bilgi düzeyine sahip olup olmadığı 

araştırılmalıdır. Bu araştırma yapılırken ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alınmış olan 

hizmetle ilgili belgelerinde araştırılmasında fayda vardır. 

4.1.1.1.2.3.7.Mükelleflerin Banka Hesap Hareketleri İle Belgelerin 

Karşılaştırılması Yönünden 

 

Mükelleflere ait banka hesap hareketlerinin belgelerle karşılaştırılması, 

gerçekleştirilen ekonomik işlem için ödenen tutar ile düzenlenen belgelerin karşılaştırılması 

önemli unsurlardan biridir. Faturaların üst ve alt nüshalarının farklı düzenlendiği durumlarda 

banka hesap hareketleri çok önemli delil niteliği taşımaktadır. 

               4.1.1.1.2.4. Vergisel Ödevlerin Yerine Getirilip Getirilmediğinin Araştırılması 

 

VUK’un 19. maddesi hükmüne göre vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi 

bağladıkları olayın ortaya çıkması veya hukuki durumun tekemmülü ile doğmaktadır.  Beyan 

esasına dayanan vergilerde, vergiyi doğuran olayın ortaya çıkması veya hukuki durumun 

oluşmasında, vergi idaresinin “aktif” bir rolü olmadığına göre, vergi borcunun zamanında ve 

tam olarak ödenmesi açısından ispat yükünün mükellefe ait olması gerekmektedir1153. VUK’ta 

belirtilen defter ve belge düzeninin sonucu olarak mükellefin vergilemeye ilişkin olayları 

gerçek belgelere bağlama ve defter kayıtlarına aktarma yükümlülükleri vardır. Mükellef, 

                                                           
1153 Tunay BAKIR, “Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge(I)” , Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı 6, Şubat 

2004, s.131-136. 
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ancak beyanname, defter ve belge düzenine uygun davranarak, beyanname defter ve 

belgelerin doğruluğu karinesinden yararlanabilir1154. Beyanname, defter ve belgelerin gerçeği 

yansıtmadığını ispat yükü vergi idaresine aittir. Mükellef belge düzenine tamamen uygun 

davranmaz veya yasaya uygun olarak yerine getirmez ise, artık defter ve belgeleri sağlıklı bir 

vergi incelemesine elverişli olmayacaktır. Bu durumdaki mükellefler vergilendirme açısından 

defter ve belgelerin doğruluğu karinesinden yararlanamayacakları gibi, defter ve belgeler 

mükellef yararına kanıt olabilme niteliklerini de yitirirler1155. Ödevlerini zamanında ve 

eksiksiz olarak yerine getiren iyi niyetli vergi mükelleflerin, diğer kişilerin vergi ödeyip 

ödemediklerini takip etmesi ve onları bu yönde zorlaması imkânsız olduğu için onların 

eylemlerinden dolayı sorumlu tutulmalarında yasal isabet bulunmamaktadır1156.  

Mükelleflerin defter ve belge ibraz etmemesi1157, defter tutmaması, işyerinde ve 

ikâmetgâhında bulunamayan mükelleflerin işi terk ve adres değişikliklerini bildirmemesi, 

beyannamelerini vermemesi, ödenmesi gereken vergilerin ödenmemesi gibi vergi 

yükümlülüğüne ilişkin ödevlerin zamanında yerine getirilmemesi,  düzenlenen belgelerin 

gerçek bir ekonomik ilişkiyi yansıtıp yansıtmadığı konusunda incelemelerle ilgili ipuçları 

oluşturmaktadır. Faturayı düzenleyen şirketin defter ve belgelerinin yandığı için incelemeye 

ibraz edilememesi, şirket ve ortaklarının adreslerinde bulunamaması, sermayesiyle 

kıyaslanamayacak şekilde ciro yapması gibi nedenlerle yapılan cezalı tarhiyatları onayan 

yargı kararları mevcuttur1158. Mükellefiyete ilişkin ödevlerini yerine getirmeyenlerin 

düzenlediği belgelerin sahte olduğuna ilişkin yargı kararlarında; sahte olduğu kabul edilen 

faturaların mükellefiyetle ilgili ödevlerin yerine getirilmemelerine ilave olarak diğer 

göstergelerde dikkate alınmaktadır.  Bir Danıştay Kararında1159 “…sahte fatura ticareti 

yapmak üzere kurulduğu iddia edilen şirketin; bilinen tüm adreslerinde bulunamaması, defter 

ve belgelerini incelemeye ibraz etmemesi ve çok yüksek tutarlarda cirosu olduğu halde 

sembolik denebilecek düzeyde kar elde etmiş olması, şirketin sahte fatura ticareti kurulduğu 

kanaatini doğrulayıcı tespitler olarak göz önüne alınır.” hükmü yer almaktadır.   

                                                           
1154 Danıştay 7.Dairesi’nin 28.1.2002, E:2000/6409, K:2002/280 Sayılı Kararı, “Vergi ile ilgili ödevlerini noksansız yerine 

getiren, iş yerinde iştigal konusuyla ilgili malzeme tespit edilen mükellefin düzenlediği faturaların gerçek olduğunun kabulü 

gerektiği hk.” (www.danıştay.gov.tr/erişim 07.01.2011) 
1155 Tunay BAKIR, “ Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge(I)”, s.132. 
1156Danıştay 9. Dairesi’nin, 24.2.1998 Tarih ve E:1997/1860, K:1999/684 Sayılı Kararı (www.danıştay.gov.tr/erişim 

07.01.2011) 
1157VDDGK’nın  03.07.2009 tarih ve E.2009/59,K.2009/397 Sayılı Kararı, “Defter ve belgelerin haklı bir neden olmaksızın 

ibraz edilmemesi halinde bulunacak matrah farkı üzerinden üç kat vergi ziyaı kesilmesi  gerekir.” 

http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp (05.02.2011) 
1158VDDGK’nın  27.10.2000 Tarih ve E. 2000/173,K 2000/340 Sayılı Kararı, “Yükümlüye fatura düzenleyen şahıslara ilişkin 

tespitlerden yükümlünün alımlarının gerçek olup olmadığı hususu irdelenerek düzenlediği satış faturalarının gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığının tespitinden sonra söz konusu faturaların komisyon karşılığı düzenlenip düzenlenmediğine karar verilmesi 

gerektiği hk.” www.danistay.gov.tr.(16.06.2011) 
1159Danıştay 11. Dairesi’nin, 24.2.1998 Tarih ve E:1997/3669, K:1999/798 Sayılı Kararı. www.danıştay.gov.tr/erişim 

(07.01.2011) 

http://www.danıştay.gov.tr/erişim
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                 4.1.1.1.2.5. Vergi Mükellefiyet Tescil İşlemlerinin Araştırılması 

 

Vergi idaresinin kayıtlarında adına vergi mükellefiyet tescili yapılmayan kişiler 

adına düzenlenen belgeler açık bir şekilde sahteliği belli olan belgelerdir. Bu nitelikteki 

belgelerin tespit edilmesi durumunda hukuksal anlamda da sahtelik  mevcuttur. Adına belge 

bastırılan kişinin mükellef olmadığı için, tasdik ettirdiği herhangi bir yasal defter ve belgeler 

mevcut değildir1160. Adına belge düzenlenen kişilerin vergi mükellefi olmaması durumunda 

vergi idaresine verilmiş herhangi bir beyannamede bulunmamaktadır. Vergi idaresi tarafından 

yapılan denetim, karşıt inceleme, ihbar vb. gibi çalışmalar ile tespit edilmektedir. Bu 

denetimlerde  “Büyük Alışlar(BA) ve Büyük Satışlar(BS)” formlarının beyanname ekinde 

verilmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından beyanname alınmasında elektronik ortamın 

daha etkin kullanılması çapraz kontrollerin yoğunluğunu ve etkinliğini arttırmıştır1161.  

               4.1.1.1.2.6. Vergi Mükellefiyet Terk Tarihinin Araştırılması 

 

Hukuken sahte olduğu kesin, açık ve kolay tespit yapılabilen belge türü vergi 

mükellefiyetini sona erdirmiş mükellefler adına düzenlenen belgelerdir1162. Sahte belge 

düzenlemeyi meslek haline getiren kişiler; gerçek kişilerin mükellefiyet kayıtlarına ait 

bilgileri kullandıkları gibi, mükellefiyetleri sona eren kişilere ait bilgileri de 

kullanabilirler1163. Hatta böyle bir hukuka aykırı işlemi bilerek veya bilmeyerek mükellefiyeti 

terk eden mükellefler veya temsilcileri de yapabilir. Örneğin ticari, zirai veya serbest meslek 

faaliyeti gösteren yükümlüler vergi mükellefiyeti sona erdikten sonra doğal olarak bu 

faaliyetleri ile ilgili vergi beyannameleri vermezler. Vergi incelemelerinde ise beyan 

                                                           
1160 Tunay BAKIR, “ Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge(I)”,s.133. 
1161 Murat YILMAZSOY, “Ba-Bs Uygulamasında “Mükellef Geri Bildirim Sistemi” ve Ba-Bs’lerin Büyülü Dünyası”,Vergi 

Dünyası,  Mart 2011, Sayı 355, s.95. 
1162Tunay BAKIR, “Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge(I)”,s.133-134, Danıştay 4.Dairesi’nin 3.3.1999, 

E:1998/3390, K:1999/755 Sayılı Kararı “Mükellefiyetin sona erdirilmesi sırasında vergi dairesince iptal edilen fatura 

cildinde yer alan on dört adet faturanın daha sonra kullanılması, vergi Dairesi’nin iptal işlemindeki özensizliğini 

gösterdiğinden, davacı tarafından düzenlendiği kanıtlanamayan bu faturaların kendisine verilmesi sonucu kayıtlarına 

geçirmekten dolayı davacının sorumlu tutulamayacağı; iki adet faturayı incelemeye ibraz etmeyen davacı hakkında bu 

faturaların kullanıldığı vergi dairesince saptanmadıkça, fatura tutarlarını kayıt dışı bıraktığından bahisle tarhiyat 

yapılamayacağı hk.”(http://www.danistay.gov.tr 18.05.2011)  
1163Ahmet ŞANLI, “İşi Bırakan ve Adreslerinde Bulunamayan Mükellefler Nedeniyle Vergi incelemelerinde Ortaya Çıkan 

Sorunlar ve Bir Öneri”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 103,Temmuz 2001, s.175. 
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edilmeyen faturalardan hareketle mükellefiyetlerini terk eden mükellefler adına yapılan 

düzenlenen sahte belgeler araştırılır1164. 

               4.1.1.1.2.7. Vergi Mükelleflerinin Beyan ve İfadelerine Başvurulması 

 

VUK’un 3/B maddesine göre; vergilendirmeye ilişkin olay ve muamelelerin gerçek 

mahiyetinin saptanmasında yemin hariç olayla ilgisi tabii ve açık olan kişilerin ifadeleri ispat 

aracı olarak kullanılmaktadır1165. Faturaların sahteliğini ispat için, sahte fatura düzenlediği 

iddia edilen kişi ile, bu kimseye fatura düzenleyenlerin alım satım ilişkileri konusunda beyan 

ve ifadelerine başvurulmalıdır. Ancak bu ifadeler tek başına fatura sahteliğini ispat edebilmek 

için yeterli olmayıp diğer ispat araçlarıyla bunun desteklenmesi gereklidir1166. Çünkü, 

“faturanın sahte olmadığı” beyanında bulunan mükellefin bu beyanı, faturanın gerçek 

olduğunu ispata yetmiyorsa, faturanın komisyon karşılığında düzenlendiği yönündeki 

ifadelerin tek başına faturanın sahteliğini ispatlanması mümkün değildir1167. Danıştay 

“Mükellefin…şahsından yaptığı alımların, bu şahsın poliste sanık sıfatıyla verdiği ifadede 

sahte fatura temin ettiği yolundaki beyanları nedeniyle gerçek olmadığı, aslında müstahsilden 

satın alındığı varsayılarak, başkaca hiçbir tespit ve araştırma yapmadan tarhiyat 

yapılmasında yasal isabet bulunmadığı…”,1168“…faturaların şekle uygun olmadığı, gerçeği 

yansıtmadığının mükellefin ikrarı veya sair delillerle sabit olmaması halinde, sadece 

                                                           
1164 VDDGK’nın  11.06.1999 Tarih ve E. 1999/79,K 1998/332 Sayılı Kararı, “… 213 sayılı VUKnun 160’ıncı maddesinde işe 

başladığını bildirmek zorunda olan yükümlülerden işi bırakanların, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları 

kurala bağlanmıştır.Aynı Yasanın mükerrer 257’nci maddesinde Maliye Bakanlığına yasal defter ve belgelerin tasdik, 

muhafaza ve ibraz mecburiyeti koyma yönünde tanınmış yetki uyarınca ... günlü ve ... sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe konulan 246 sayılı VUK Genel Tebliğinin "E" işaretli bölümünde ise işi bırakan mükelleflerin, işi bırakma 

bildiriminde bulunacakları süre içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine ibraz ederek kullanılmamış belgelerin iptal 

edilmesini sağlamaları, kullanılmamış belgelerin, kullanılmayacak şekilde iptal edilmesini, iptale ilişkin olarak düzenlenen 

tutanağın bir nüshasının muhafaza edilmek üzere mükellefe verilmesini, diğer nüshasının ise mükellefin tarh dosyasında 

saklanmasını öngörmüştür. Davacının, söz konusu düzenlemenin gereğini yerine getirmediği ve sadece işi bırakma 

bildiriminde bulunduğu, kullanılmayan fatura ciltlerinden bir faturanın ... gününde bir başka vergi mükellefine kesilerek 

verildiği anlaşılmaktadır. Davacı kurum yetkilisi tarafından faturanın, işin bırakılmasından sonra ortaklarından birinin işçisi 

tarafından düzenlendiği, kendilerinin bilgisi dışında gelişen bu olay nedeniyle tarhiyat yapılamayacağı ileri sürülmüşse de, 

işin bırakılmasından sonra kullanılmayan belgelerin ilgili vergi idaresine teslim edilerek iptal edilmemiş olması karşısında, 

söz konusu faturanın komisyon karşılığında düzenlendiği sonucuna varılarak yapılan tarhiyatın yazılı gerekçeyle 

kaldırılmasında hukuka uygunluk görülmemiştir. Bu nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, ... Vergi Mahkemesinin... günlü ve 

...Sayılı Kararının bozulmasına karar verildi.” (http://www.danistay.gov.tr/kerisim/EsasNoKararC.jsp .29.05.2011) 
1165 KARAKOÇ, Genel Vergi Hukuku, s.526. 
1166 Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 05.07.2007 Tarih ve E.2007/3143,K.2007/4730 Sayılı Kararı, “Sanığın sahte faturayı kim 

veya kimlerden aldığı, hangi tarihli faturaların sahte olduğu ve bu faturaların nerede, nasıl kullanıldığı açıklanıp 

gösterilmeden, dosyanın safahati özetlenerek karar verilmesi kanuna aykırıdır….Sanık hakkında düzenlenen (…) tarihli 

Kaçakçılık Suç Raporunda sahte fatura kullanmaktan söz edilmeyip düzenlendiğinin belirtilmesi ve sanık tarafından 

düzenlenen sahte faturayı kulanlar  hakkında (…) Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın bu dava ile birleştirilmesi  

karşısında sanığın kim veya kimlerden aldığı, hangi tarihli faturaların sahte olduğu ve bu faturaların nerde, nasıl kullanıldığı 

karar yerinde açıklanıp gösterilmeden dosya safahati özetlenip sadece ‘’iddia ,sanık savunmaları ve tüm dosya kapsamı ile 

sanıkların sahte fatura kullandıkları mahkememizce kabul edilmiştir.’’ Şeklindeki Anayasa’nın 141,CMK’nın 34, 230. 

maddelerine aykırı yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle mahkûmiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanığın temyiz 

itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı 

Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca 

bozulmasına,oybirliğiyle karar verildi”.  
1167 KELECİOĞLU, “Sahte Faturanın Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı(II)”, s.124. 
1168Danıştay 9. Dairesi’nin 29.11.1998 Tarih ve E:1998/2285, K. 1998/4175 Sayılı Kararı (www.danıştay.gov.tr,10.01.2011) 
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alıcıların sözlü beyanlarına dayanılarak ikmalen  tarhiyat…”1169  yapılmasının mümkün 

olmadığı biçiminde karar vermiştir. Vergi yargısında bu yönde kararlar olmakla beraber 

mükellefler, kendi aleyhlerine gerçek olmayan bir beyanda bulunmaya zorlanamaz1170. Ancak 

bazı durumlarda mükellefler karşı tarafın sahte belge ticareti yaptıklarını sonradan 

öğrendikleri için bu konuda bilgi verebilmektedirler. Ayrıca “komisyon karşılığı belge 

düzenleyen kişiler” bunu itiraf ettiklerinde “elde ettikleri komisyon geliri üzerinden” daha az 

miktarlarda vergi ve ceza ödeyeceklerini bildikleri için, ikrarda bulunabilmektedirler1171.  

4.1.1.1.2.8. Emtia ve Hizmet Alış-Satış Gerçek Bedellerinin Araştırılması 

 

Belge şekil şartlarını taşımasına rağmen, içerik olarak gerçeği yansıtmama ihtimâli 

mevcuttur. Özellikle ithal edilen ürünlerde bazı mükellefler daha az vergi ve harç ödemek için 

sahte gümrük beyannameleri ile ürün bedellerini daha düşük göstererek işlem 

yapabilmektedirler. Bu ürünlerin satışı sırasında ise faturalar ürünün piyasa fiyatının çok 

altında düzenlenebilmektedir1172. Bazı durumlarda satılan ürün başka kişiye, düzenlenen 

fatura ise daha başka bir kişiye ait olabilmektedir. Faturanın sahte olduğunun ispatı, defter ve 

belgeler yanında, yapılacak diğer araştırmalar, karşılaştırmalar ve iktisadi gerçekler, delil 

serbestliği ilkesi ile birlikte değerlendirilerek yapılabilecektir.  

            4.1.1.2. Suçun Cumhuriyet Savcılığa Bildirim Şekli  

 

VUK’un 367. maddesi1173, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların yaptıkları 

incelemeler sonucunda hapis cezası gerektiren bir suçun işlendiğini tespit etmeleri halinde suç 

duyurusunda bulunulmasını öngörmektedir.   

VUK’a göre vergi incelemesi sonucunda tespit edilen vergi suçlarının yetkili 

Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesi zorunluluğu vardır. Suçun konusunu oluşturan fiillerin 

Vergi müfettişleri ve yardımcıları tarafından tespit edilmesi durumunda ilgili rapor 

                                                           
1169Danıştay 4. Dairesi’nin, 6.1.1977 Tarih ve E:1976/2671, K:1977/73 Sayılı Kararı. (www.danıştay.gov.tr,11.01.2011) 
1170Yusuf KARAKOÇ, “Vergi Yargılaması Hukukunda Tanık Beyanının Delil Olması”,Vergi Sorunları, Sayı 104, Mayıs 

1997, s.90. 
1171Danıştay 9. Dairesi’nin, 23.12.1992 Tarih ve E:1992/2671, K:1992/3428 Sayılı Kararı, “Mükelleflerin zirai ürün alımları 

olmadan mahiyeti itibariyle yanıltıcı fatura kullandıkları yolunda serbest iradeleriyle verdikleri ifadeler kanıt değerindedir. 

Vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetinin ortaya çıkarabilmesi için ayrıca karşıt inceleme yapmasına gerek olmadığına…” 

(www.danistay.gov.tr/erişim  27.11.2010) 
1172 VDDGK’nın  12.04.1994 tarih E.1994/355, K.1995/23 Sayılı Kararı, “biçimsel kurallara uygun olan faturaların gerçeğe 

aykırılığının her zaman usûlüne uygun saptamalarla kanıtlanabileceği hk.”  www.danistay.gov.tr.(06.04.2011) 
1173VUK’un 367. maddesi “(6009 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 01.01.2011)Yaptıkları 

inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden (646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 

üncü maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 10.07.2011)Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından ilgili rapor 

değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından 

ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık tarafından keyfiyetin 

Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi mecburidir. 

VUK’un 359’uncu maddede yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet başsavcılığı hemen ilgili 

vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talep eder. Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet 

başsavcılığına bildirilmesine talîk olunur. 359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası 

veya usûlsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.” (www.gib.gov.tr, 14.05.2012) 

http://www.danistay.gov.tr/erişim
http://www.gib.gov.tr/
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değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya yetkili Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu görev inceleme elemanının 

dışındaki başka bir inceleme elemanı, kişi ve kurum tarafından yerine getirilmesi mümkün 

olmayan bir görevdir.  

           4.1.1.2.1.Vergi Suçu Raporu 

 

Vergi Suçu raporu vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından vergi suçunu, suçun 

işlendiği dönemi ve bu suçun fâillerini tespit amacıyla düzenlenen rapordur. Vergi suçu 

raporunda suç oluşturan olaylar, hareketler ve sonuçları, suçun işlenme yeri ve zamanı, suçun 

işleniş şekli, suçu işlediği tespit edilen fâiller ile suça katılanları kimlik bilgileri ve suç 

oluşturan olay ile ilgileri, suç delilleri ve suç oluşturan olay ile ilgili kanunun sayısı ve madde 

numarası açıkça belirtilmelidir. Vergi suçu raporunda,  olaylar ve fiil mevcut delillerle 

ilişkilendirilmeli, suç oluşturan olaylar ve kanıtları tutanakla tespit edilmiş olmalıdır1174. Delil 

olabilecek her türlü tutanak ve suç oluşturabilecek belgeler vergi suçu raporuna 

eklenmelidir1175.  

            4.1.1.2.2.Mütalaa 

 

Mütalaa; Ceza hukukunda bir takım suçlardan dolayı kovuşturma yapılabilmesi için 

söz konusu suç nedeniyle hak ve menfaatleri ihlâl edilen kurumun suç hakkında verdiği yazılı 

görüş şeklinde tarif edilmektedir1176. Ceza hukuku yönünden Vergi Dairesi Başkanlığı veya 

                                                           
1174 Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 28.03.2007 Tarih, E.2007/1382, K.2007/2169 Sayılı Kararı, “Düzenlendiği iddia olunan 

sahte faturalar araştırılıp, hangi faturaların araştırılıp, hangi faturaların düzenlendiğinin faturaların onaylı örnekleri ile 

şirket hakkındaki vergi inceleme raporları getirilip karar yerinde açıklanıp gösterilmeden eksik incelemeyle mahkûmiyet 

kararı verilmesi yasaya aykırıdır. 213 sayılı VUK’a muhalefet suçlarından sanık (…)’ın yapılan yargılanması sonunda; 1999 

yılında sahte fatura düzenlemek suçundan mahkûmiyetine, 2000-2001 ve 2002 yıllarında sahte fatura düzenlemek 

suçlarından ise karar verilmesine yer olmadığına dair (…) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen karar hükmün süresi içinde 

Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafisi ile katılan vekil tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının 

onama isteyen (…) tarihli tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü.  1)1999 yılında sahte fatura 

düzenlemek suçuyla ilgili olarak; Kaçakçılık suçu raporunda, sanığın,(…) Ltd. Şti adına  düzenlediği iddia olunan suça konu 

sahte faturalar araştırılıp, hangi faturaları düzenlediğinin faturaların onaylı örnekleri ile bu şirket hakkındaki vergi inceleme 

raporları getirtilip karar yerinde açıklanıp gösterilmeden  eksik inceleme ile yazılı şekilde mahkûmiyet kararı verilmesi,2- 

(…) tarihli iddianame ile sanık hakkında 1999-2000-2001 ve 2002 yıllarında olmak üzere ‘’sahte fatura 

düzenlemek’’suçlarından  dört kez cezalandırılması talebiyle kamu davası açıldığı, ancak,213 sayılı Kanun’un 367. maddesi 

uyarınca dava şartı olan defterdarlık mütalaasının  1999 yılına ait olup, diğer yıllar için verilmiş mütalaa bulunmadığı 

gözetilerek, 1412 sayılı CMUK’nun 253/4.(5271 sayılı Yasa’nın 223/8) madde ve fıkrası uyarınca anılar yıllar bakımından 

da dava şartının gerçekleşmesini beklemek için yargılamanın durdurulmasına karar verilmesine yerine,2000-2001-2002 

yıllarında sahte fatura düzenlemek suçlarından açılmış kamu davası bulunmadığından bahisle yazılı şekilde hüküm 

kurulması , Yasaya aykırı,sanık müdafisi ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan 

hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. 

maddesi gereğince isteme aykırı olarak bozulmasına ,oybirliğiyle karar verildi.” 
1175VUK’un “İncelemenin Bitmesi” başlıklı 145. maddesinin 3, 4 ve 5. fıkrası “Defter ve vesikaların incelenmesi sırasında 

kanuna aykırı görülen olaylar ve hesap durumları tutanakla tesbit olunur. Mükellef bu tutanakları imzadan çekindiği 

takdirde, bahis mevzu olayları ve hesap durumlarını ihtiva eden defter veya vesikalar aramanın mevzuu ile ilgili vergi ve 

cezalar kesinleşinceye kadar kendisine geri verilmez. İlgililer tutanaklara diledikleri itiraz ve mülahazaları kaydedebilirler. 

İlgililer bu tutanakları her zaman imzalayarak defter ve vesikalarını geri alabilirler. Ancak, bu defter ve vesikaların suç delili 

teşkil etmemesi şarttır.” 
1176 Zübeyir YILDIRIM, Serkan AĞAR, “Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Mütalaa Şartı”,  Yaklaşım, Mart 2007,Sayı 171, s.283. 
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Defterdarlığın mütalaası, kovuşturma, yargılama ve dava şartı olarak dikkate alınmaktadır1177. 

Yargı organları yönünden ise mütalaa uygulaması bir “dava şartı” olarak dikkate 

alınmaktadır1178. Mütalaa olmaksızın yapılan suç duyurularında Cumhuriyet Savcılığı kamu 

davası açabilmek için durumu Vergi Dairesi Başkanlığı’na veya Defterdarlığa intikal ettirerek 

mütalaa talebinde bulunmaktadırlar1179.  

6009 Sayılı Kanun ile VUK’un 367. maddesinin değişen birinci fıkrası ile1180 

yaptıkları inceleme sırasında 359. maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden Vergi 

müfettiş ve yardımcıları ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan 

doğruya Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirmek zorundadırlar1181. Vergi suçu sayılan fiillerin 

diğer memurlar tarafından tespit edilmesi durumunda, ilgili rapor değerlendirme 

komisyonunun mütalaasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suçun bildiriminin ilgili vergi 

dairesinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık tarafından bildirilmesi 

                                                           
1177 GÜNDEL, a.g.e., s. 22. 
1178 YILDIRIM-AĞAR, a.g.m., s.283-284. 
1179 DONAY, a.g.e., s.66 , Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 14.11.2007 Tarih ve E: 2006/6740, K: 2007/7940 Sayılı Kararı, 

“Sanığın sahte fatura düzenlemekten ibaret eylemi, 213 sayılı VUK’un 359/b–1 maddesinde öngörülen suçu oluşturur. Suçun 

işlendiğini haber alan Cumhuriyet Savcılığının ilgili Vergi Dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını istemesi gerekir. 

Kamu davası açılması hususunun inceleme sonucunun bildirilmesine kadar ertelenmesi gerekirken, dava şartı olan mütalaa 

alınmadan açılan kamu davasına devamla suç vasfında yanılgıya düşülerek özel belgede sahtecilik suçundan mahkûmiyet 

hükmü kurulması yasaya aykırıdır.” 

(http://www.kaynakcalivergikanunlari.com/modul_bilgi_goster.asp?id=17566.02.05.2011),Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin, 

17.09.2007 Tarih, E.2005/3113, K.2007/6121 Sayılı Kararı, “Gelirler Bölge Müdürlüğü mütalaası sahte fatura 

düzenlemekten verilmesine, vergi inceleme ve kaçakçılık raporları da bu suçtan düzenlenmesine rağmen, sanık hakkında 

sahte belge kullanmak suçundan dava açılmış olup,dosyanın sahte fatura düzenlemek suçundan dava açılmak üzere 

Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gerekirken,yargılamaya devam edilerek davanın düşürülmesine karar verilmesi 

yasaya aykırıdır.”, Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin  20.09.2007 Tarih, E.2005/8398, K.2007/6286 Sayılı Kararı, “Tahkikatın 

her halinde müdahale yolu ile kamu davasına katılma hakkı’’ bulunan şikayetçiye usûlen haber verilmeden ve duruşma 

açılmadan tensiple hüküm kurulması suretiyle davaya katılma hakkının kısıtlanması yasaya aykırıdır.”Yargıtay Ceza Genel 

Kurulu’nun 08.10.2002 tarih, E.2002/11-248, K.2002/351 Sayılı Kararı “Vergi  denetmenlerinin yapacakları bildirimlere 

mütalaa eklenmesi gerekir.” (http://mevzuatevi.com/documents?08.05.2011),Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 30.01.2006 tarih, 

E.2005/2456, K.2006/362 Sayılı Kararı,“Sahte fatura düzenleme suçunda defterdarlık mütalaası alınması yargılama şartıdır. 

Mütalaa alındıktan sonra sanıkların hukuki durumlarının takdir ve değerlendirilmesi gerekir.” 

(http://ictihatevi.com,23.06.2011), Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 16.03.2005 tarih, E.2004/3027, K.2005/1133 Sayılı Kararı, 

“Sanık hakkında dava şartı olan mütalaa alınmadan yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya 

aykırıdır.”(http://www.ictihatevi.com,22.04.2011), 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 17.09.2007 Tarih, E.2007/6858, K.2007/5457 Sayılı Kararı, “Defterdarlık veya gelirler bölge 

müdürlüğünden mütalaa alınması gerektiğinden ve sonradan 5615 sayılı Kanunla anılan maddede yapılan değişiklikle vergi 

dairesi Vergi Dairesi Başkanı tarafından verilen mütalaayı geçerli kılmayacağından yasal makamlardan usûlüne uygun 

biçimde mütalaa alınmadan yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya 

aykırıdır.”(http://www.ictihatevi.com,06.03.2011), Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 29.12.2008 Tarih ve E: 2008/458, K: 

2008/13886 Sayılı Kararı, “sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar 

olduğu, kamu davasının “sahte fatura kullanmak” suçundan açıldığı gözetilmeden, kaçakçılık suçu ile vergi inceleme 

raporlarına uygun, ancak dava konusu yapılmayan “sahte fatura düzenlemek” suçundan mahkûmiyetine karar verilmesinin 

yasaya aykırı olduğu…”  
1180VUK’un 367.maddesinin 1. fıkrası, “(6009 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 

01.01.2011)Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden (646 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 10.07.2011)Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş 

Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesine 

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

defterdarlık tarafından keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi mecburidir.” 
118110.07.2011 Tarih ve 27990 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.  “MADDE 4 – 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun; 

c) 367 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların yardımcıları ve gelirler 

kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri” ibaresi “Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları” şeklinde 

değiştirilmiştir.” (www.gib.gov.tr, 14.07.2012) 

http://www.ictihatevi.com,22.04.2011/
http://www.gib.gov.tr/
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gerekmektedir1182. Vergi Dairesi Müdürleri doğrudan değil, dolaylı olarak yazdıkları vergi 

suçu raporlarını, rapor değerlendirme komisyonlarına intikal ettirecek1183, ilgili rapor 

değerlendirme komisyonunun mütalaası ile Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık suç 

duyurusunda bulunacaktır1184.  

Vergi suçu raporunun bulunması, kamu davasının açılacağı anlamına gelmemektedir. 

TCK’ya göre Cumhuriyet Savcısı, soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılması için 

yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma imkânının bulunmaması 

hallerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir1185. Vergi suçu raporunda ulaşılan sonuç 

ve mütalaa olumsuz olmasına rağmen, Cumhuriyet Savcısı kamu davası açabileceği gibi, 

olumlu olmasına rağmen de dava açmayabilecektir1186. Cumhuriyet Savcısı’nın dava 

açmaması halinde ise, suçtan zarar gören Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı vasıtasıyla, en 

yakın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na 15 gün içinde itiraz eder. Eğer Ağır Ceza 

Mahkemesi Başkanlığı tarafından itiraz geçerli bulunduğu takdirde dava açılır1187. 

Yargılama makamı ve Cumhuriyet Savcısı, kendisine tevdi edilen mütalaa ile bağlı 

değildir. Vergi incelemesi şartı soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı’nın ve kovuşturma 

evresinde ise yargılama makamının vergi suçunun oluşup oluşmadığını tespit etmesinde yol 

gösterici bir nitelik taşımaktadır1188. 

           4.1.2. Kamu Davasının Hazırlanması ve Açılması 

CMK “Kamu davasını açma görevi” başlıklı 170. maddesi hükmüne göre, kamu 

davası Cumhuriyet Savcısı tarafından açılır1189. Cumhuriyet Savcısı herhangi bir şekilde bir 

suçun işlendiği izlenimini verecek bir durumdan haberdar olur olmaz kamu davasının 

hazırlanması, davanın açılabilmesi için gerekli ve yeterli delillerin mevcut olup olmadığının 

bilinmesi ve kamu davası açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin 

gerçeğini araştırma çalışmalarına başlamak zorundadır1190. Cumhuriyet Savcısı hazırlık 

                                                           
1182Tahir ERDEM,“Kaçakçılık Suçlarının Bildirilmesinde ve Cezalandırılmasında Usûl”, Vergi Sorunları Dergisi, 

Sayı,273, Haziran 2011, s.94,  6009 Sayılı Kanun ile 367. Maddede yapılan değişiklik öncesi, vergi suçunun vergi 

incelemesine yetkili olan Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ile yardımcıları ve Gelirler Kontrolörleri ile stajyer Gelirler 

Kontrolörleri tarafından doğrudan, bunların dışındaki diğer memurlar tarafından tespit edilmesi durumunda, Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na suçun bildiriminin ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığı’nın veya Defterdarlığın 

mütalaasıyla yapılmaktaydı.   
1183Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usûl ve Esasları Yönetmelik 31.10.2011 Tarih ve 

28101 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
1184 A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Suçlarında Bildirim Usûlünün Anayasa’ya Aykırılığı”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 189, 

Eylül 2008, s.45. 
1185 ERDEM, a.g.m., s.88-89. 
1186 KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, a.g.e., s.107. 
1187 CMK’nın 171/1. maddesi, “Cezanın ortadan kaldırılmasını gerektiren şahsi sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin 

uygulanmasını gerektiren ya da şahsi cezasızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığı 

kararı verebilir.” 
1188 KUNTER-YENİEY-NUHOĞLU, a.g.e., s.108. 
1189 TOROSLU-FEYZİOĞLU, a.g.e.,  s.273. 
1190  ERDEM, a.g.m., s.86. 
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soruşturmasını yapabilmek için bütün devlet memurlarından her türlü bilgiyi isteme yetkisine 

sahiptir1191. Cumhuriyet Savcısı yaptığı soruşturma sonucunda işlendiği iddia edilen suçun 

ispatlanma ihtimâlinin zayıf olması durumunda iddianame hazırlamaz. İşlendiği iddia edilen 

suç ile ilgili şüphe, delillere dayanmalıdır1192. “Yeterli şüphe” kavramı, eldeki delillere 

nazaran yapılacak muhakemede sanığın mahkûm olma ihtimâlinin, beraat etmesi ihtimâlinden 

daha kuvvetli olmasını ifade etmektedir. İddianamenin düzenlenmesi için, “belli oluş değil” 

“yeterli şüphe” arandığı için, “şüpheden sanık yararlanır ilkesi” soruşturma evresinde geçerli 

olmayacaktır. Araştırılan olay hakkında dava açmaya yeterli suç şüphesinin bulunması 

durumunda “Kamu davasının mecburiliği ilkesi1193” gereği, Cumhuriyet Savcısı re’sen 

harekete geçerek ceza davası açmak zorundadır. Bu yönden ceza yargılaması hem medeni 

usûl hem de idârî usûlden farklılık göstermektedir. Ceza yargılamasının en önemli özelliği 

kamusal yarar gözetilmesi nedeniyle “re’sen harekete geçme ilkesi”nin uygulanması 

zorunluluğudur1194. Yapılan Soruşturma evresinin sonunda, suçun işlendiği hususuyla ilgili 

elde edilen deliller yeterli şüphe oluşturduğu zaman, Cumhuriyet Savcısı görevli ve yetkili 

mahkemeye hitaben bir iddianame düzenleyerek iddianameyi mahkemeye gönderir1195. 

Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede yüklenen suçun nev’i, ilgili 

kanun maddeleri, yüklenen suçun tarihi, zaman dilimi ve işlendiği yer gösterilerek yüklenen 

suçu oluşturan olayların mevcut delillerle ilişkisi açıklanır.   

           4.1.3. Kamu Davasının Yürütülmesi 

CMK’nın 175. maddesi hükmüne göre, Cumhuriyet Savcısı tarafından yeterli delil 

olduğu düşüncesiyle görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamenin 

kabulüyle, kamu davası açılmış ve kovuşturma evresi başlamış olur. Cumhuriyet Savcısı’nın 

düzenleyerek mahkemeye tevdi ettiği iddianamenin hüküm ve sonuç doğurması iddianamenin 

kabulüne bağlıdır. İddianamenin kabul edilmesi ile somut olay mahkemenin yetki alanına 

girmekte ve mahkeme somut olay hakkında duruşmalar sonucunda bir karara varmaktadır. 

Mahkeme sonucunda verilen karar bir üst makama temyiz için götürülmüyor ise, karar 

                                                           
1191  ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.553. 
1192 Doğan GEDİK, “Ceza Muhakemesi Kanunu 171. Madde Bağlamında Cumhuriyet Savcısının Kamu Davası Açmada 

Takdir Yetkisi”,, (http://www.turkhukuksitesi.com, Erişim: 20.03.2011) 
1193 Hüsamettin UĞUR, “Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Mecburiyeti İlkesinden Maslahata Uygunluk İlkesi”, 

(http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/makale-1.doc, Erişim: 20.03.2011) “Kamu davası açılması, suçtan meydana gelen 

zarardan veya suçlunun cezasız kalmasındaki toplum zararından daha büyük bir zarar doğuracaksa veya suçlunun şahsiyeti 

bakımından işlediği suça göz yummak daha faydalı ise dava açılmayabilecektir.” A. Caner YENİDÜNYA, “5271 Sayılı 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Kamu Davasının Açılması, İddianamenin Unsurları ve İadesi”, (http://www.e-

akademi.org/makaleler/acyenidunya-1.htm,19.03.2011)  
1194CMK’nın 170/2. maddesi“Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe 

oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler.”  
1195 ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.550. 
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kesinleşmekte ve cezanın infazı evresine geçilmektedir1196. Şâyet karar bir üst makama  

temyize götürülmüş, üst mercii de kararı hukuka uygun bularak tasdik etmiş ise karar 

kesinleşmektedir. Üst merci kararı hukuka aykırı bularak bozma kararı verir ise, ilk derece 

mahkemesine tekrar yargılama yapmak üzere gönderir. İlk derece mahkemesinin üst mercii 

haklı bulması halinde karar kesinleşir. İlk derece mahkemesinin ilk kararında ısrar etmesi 

durumunda ise, Ceza Genel Kurulu’na götürülebilir. Ceza Genel Kurulu’nun vereceği karar 

kesin bir hüküm ifade etmektedir1197. 

Ceza hukuku alanındaki yargısal faaliyetler ceza mahkemeleri tarafından yerine 

getirilmektedir. 26.9.2004 tarih ve 5235 Sayılı “Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge 

Adlîye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun” hükümlerine göre, 

VUK’un 359.  maddesinin (a), (b), (c) bentlerinde düzenlenmiş olan suçların karara 

bağlanması “asliye ceza mahkemelerinin1198” görev alanı içerisinde yer almaktadır. 

Kovuşturma evresinde vergi suçu raporu, duruşmada okunması gereken belgeler 

arasında yer almaktadır1199. Kovuşturma evresinde, vergi suçu raporu, diğer bilgi ve belgeler 

delilleri serbestçe araştırma ve değerlendirme ilkesine göre teferruatlı değerlendirilerek 

hüküm ihdas edilir. Vergi suçu raporları ile ilgili başka bir açıklamaya gerek görülmesi 

halinde,  bu raporu düzenleyen inceleme elemanının yazılı veya sözlü görüşü alınabilir. 

Yargıtay kararına göre; Ceza yargılamasında delil serbestliği ilkesi başlığı altında 

toparlanabilecek temel ilkeler şunlardır1200:  

a)  Hukuka aykırı elde edilmiş olanlar hariç, her şey delil olabilecektir. 

b)  İlgililer delil ileri sürebileceklerdir. 

c)   Yargıç kendiliğinden(hatta zorunlu olarak) delilleri araştırabilecektir. 

d)   Delil iddia etmede zaman kısıtlaması yoktur. 

e)   İspatlama külfeti sanığa yüklenemeyecektir. 

f)  Delilleri değerlendirme sürecinde yargıcı bağlayan üstün delil söz konusu olmayıp, 

yargıç tüm delilleri vicdani kanaatine göre serbestçe değerlendirecektir. 

                                                           
1196 TOROSLU-FEYZİOĞLU, a.g.e.,  s.273. 
1197Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 16.07.2007 Tarih, E.2007/4025,K.2007/5052 Sayılı Kararı,“Mahkeme tarafından verilecek 

hükmün konusunun iddianamede gösterilen fileden ibaret olması nedeniyle, hakkında sahte fatura kullanmak suçundan dava 

açılan bir kişi hakkında sahte fatura düzenlemek suçundan mahkûmiyete karar verilmesi kanuna aykırıdır.”                                                                                                                                                                                                                           
1198 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  26.09.2004 tarih ve 5235 sayılı Kanun 10. Maddesi, 

“Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, sulh ceza (iki yıla kadar hapis) ve ağır ceza (on yıldan fazla 

hapis cezasını gerektiren) mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.” 
1199 CMK’nın 214. maddesi - (1) Rapor, belge ve diğer yazıların okunması “Bir açıklamayı ve görüşü içeren resmî belge ve 

diğer yazılar ve fennî muayene ve doktor raporlarının okunmasından sonra gerekli görülürse belge ve diğer yazılar veya 

raporda imzası bulunanlar, açıklamada bulunmak üzere duruşmaya çağrılabilirler. (2) Açıklama ve görüş veya rapor bir 

kurul tarafından verilmişse mahkeme, kurulun görüşünü açıklamak üzere görevi, üyelerden birine vermeyi kurula 

önerebilir.(3) Bilimsel görüşlere ilişkin açıklama, bu Kanunun 68 inci madde hükümlerine göre yapılır.” 
1200 Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu’nun 08.04.1991 Tarih ve E.1991/9-81, K.1991/111 Sayılı Kararı. 



 

289 
 

İspatlama kuralları vergi ve ceza yargısı açısından farklılık göstermektedir. Vergi 

yargısından farklı bir biçimde, CMK, ikrara özel bir önem vermektedir. CMK, Cumhuriyet 

Savcısı tarafından kovuşturma sırasında şüphelinin alınan ifadesine yanında müdafinin 

katılımıyla elde edilmiş olması şartıyla delil değeri atfetmektedir1201. Savcılıkta verilen 

ifadenin hükme esas alınabilmesi için müdafinin ifade alma sırasında hazır bulunmasına gerek 

yoktur. 

            4.1.4. Kamu Davasının Sona Ermesi 

Kamu davasının sona ermesi, görevli mahkeme tarafından hüküm verilmesi ile 

olmaktadır. Hüküm; mahkeme tarafından yargılamanın konusuna ilişkin verilen ve 

yargılamayı sona erdiren karardır1202.  

Ceza yargılaması sonucundan verilen hüküm;(1) Beraat kararı, (2) Mahkûmiyet kararı, 

(3) Ceza verilmesine gerek olmadığı kararı, (4) Güvenlik tedbirine hükmedilmesi kararı, (5) 

Davanın reddi kararı, (6) Davanın düşmesi kararı şeklinde tasnif edilir1203. 

              4.1.4.1.  Beraat Kararı 

 

 Beraat kararı1204 yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, yüklenen 

suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, yüklenen suç açısından fâilin kast veya 

taksirinin bulunmaması, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen olayda bir 

hukuka uygunluk nedeninin bulunması veya yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin 

sabit olmaması durumlarında verilir1205. 

Suçsuzluk karinesi, şüpheden sanık yararlanır ilkesinden kaynaklanmaktadır1206. Ceza 

yargılaması hukukunda maddi sorunun çözümlenmesinde şüpheden sanık yararlanır. Ceza 

                                                           
1201 CMK’nın “Sanığın Önceki İfadesinin Okunması” başlıklı 213. maddesi “ (1) Aralarında çelişki bulunması halinde; 

sanığın, hakim veya mahkeme huzurunda yaptığı açıklamalar ile Cumhuriyet savcısı tarafından alınan veya müdafiinin hazır 

bulunduğu kolluk ifadesine ilişkin tutanaklar duruşmada okunabilir.”, CMK’nın 148. maddesi, “(5) Şüphelinin aynı olayla 

ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından 

yapılabilir.” 
1202 PARLAR, HATİOĞLU, YÜKSEL, a.g.e.,  s.797. 
1203 ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.673. 
1204 CMK’nın 230. Maddesinin 2. fıkrası, “Beraat hükmünün gerekçesinde, 223’üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 

hallerden hangisine dayanıldığının gösterilmesi gerekir.” 

CMK’nın 223.maddesinin 2. fıkrası, “Beraat kararı; a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, b) 

Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, c) Yüklenen suç açısından fâilin kast veya taksirinin 

bulunmaması, d) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması, e) 

Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması, hallerinde verilir.” 
1205ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.680, Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin, 20.09.2006 Tarih, E.2006/2065,K.2006/7370 Sayılı 

Kararı, “Sanık  hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan dava açılmasına rağmen aynı eylemle ilgili olarak kaçakçılık 

suçundan da başka bir mahkemede dava açıldığı ve bu dosyada sanık hakkında  beraat kararı verildiği,ancak bu kararın 

kesinleşmediği anlaşılmış olup mahkemece, söz konusu dava dosyası celp edilerek özeti duruşma tutanağına 

geçirilmelidir.Ayrıca bu davayı ilgilendiren bilirkişi raporu ve delillerin onaylı örneklerinin dosyaya aktarılması, dosya 

içinde bulunan İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’nin verdiği raporla karşılaştırılması yapılıp,toplanan deliller bir bütün 

halinde değerlendirilerek sonucuna göre 213 sayılı Yasa’nın 359. maddesi de  tartışılarak sanığın hukuki durumunun  takdir 

ve tayini gerekir.” 

( http://asmevzuat.com/documents?orgs%5B%5D=%5B39%5D&ara=&page=24.08.03.2011) 
1206 PARLAR,  HATİPOĞLU,  YÜKSEL, a.g.e.,  s.1. 
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mahkemesi sanığın suçlu olduğu konusunda şüpheyi gideremediği hâllerde, delil 

yetersizliğinden sanığın beraatine karar verir1207.  

TCK’da suçların yaptırımı olan cezalar gerçek kişiler esas alınarak düzenlenmiştir. 

TCK’da yer alan “Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği prensibi” cezanın suçu işlemiş olan fâile 

verilmesi gerektiğini ifade etmektedir1208. Suçu işleyen kişinin suç işlemeye yönelik kastı, 

ceza sorumluluğunun tespit edilmesinde dikkate alınır1209. 

Vergi hukukunda ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler VUK’un “Ceza Hükümleri” 

başlıklı Dördüncü Kitabının, “Genel Esaslar” başlıklı Birinci Kısmında 331, 332, 333 ve 

334. maddeleri ile düzenlenmiştir. VUK’un “Cezalar” başlıklı 331. maddesinde, “Vergi 

kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları (vergi ziyaı 

cezası ve usûlsüzlük cezaları) ve diğer cezalarla cezalandırılırlar.” hükmüne göre “vergi 

kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler” cezanın muhatabı olarak sayılmışlardır. Cezaî 

sorumluluk mükellef veya vergi sorumlusu için değil, vergi kanunları hükümlerine aykırı 

hareket eden herkes için öngörüldüğü için ceza hukukundaki cezaların şahsîliği ilkesi ile 

uyuşmaktadır. VUK’un “Küçüklerin ve Kısıtlıların Ceza Muhatabı Olmadığı Haller” başlıklı 

332. maddesinin “Velâyet ve vesayet altında bulunanlar veya işlerinin idaresi bir kayyıma 

tevdi edilmiş olanlar, kendilerine izafeten veli, vasi veya kayyımın vergi kanunlarına aykırı 

hareketlerinden dolayı cezaya muhatap tutulmazlar. Bu hâllerde cezanın muhatabı veli, vasi 

veya kayyımdır.” hükmüne göre cezanın muhatabı olarak vergi kanunlarına aykırı hareket 

eden veli, vasi veya kayyım cezanın muhatabı olacaktır. VUK’un 10. ve 332.  madde 

hükümlerinin sadece vergi kabahatlerine ilişkin parasal yaptırımlarla ilgili olduğunu vergi 

suçlarını kapsamadığını savunan görüşlerde mevcuttur1210. Vergi suçları için vergi kanunları 

hükümlerine aykırı hareket edenler veya fiilleri işleyenler ibareleri kullanılarak, cezanın suçu 

kasıtlı olarak işlemiş gerçek kişiye verilmesi gerektiği hususu açık bir şekilde düzenlenmiştir.    

           4.1.4.2.  Mahkûmiyet Kararı 

 

Ceza yargılaması sonucunda yüklenilen suçun işlenildiği sabit olduğu zaman 

mahkûmiyet kararı verilir1211. VUK’ta düzenlenen yaptırım, alt ve üst sınırları olan süreli 

hapis cezasıdır.  VUK’un 359. maddesi b bendi hükmüne göre, vergi kanunlarına göre tutulan 

veya düzenlenen, saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan belgelerin asıl veya suretlerini 

                                                           
1207CMK’nın “Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm” başlıklı 223/2(e) maddesi ile “yüklenen suçun sanık tarafından 

işlendiğinin sabit olmaması” hali olarak düzenlenmiştir. 
1208 ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.680-681. 
1209 TCK Kast Madde 21/1 “Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanunî tanımındaki unsurların bilerek ve 

istenerek gerçekleştirilmesidir.” 
1210 Adnan ÇAVUŞ, “Vergi Kaçakçılığı Suçunun Fâili”, E-Yaklaşım Dergisi, Nisan 2004 
1211 ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.681. 
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tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, “üç yıldan 

beş yıla kadar”  hapis cezası ile cezalandırılır.  

           4.1.4.3.  Ceza Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar 

 

CMK’nın 223. maddesine göre ceza verilmesine yer olmadığı kararı, yüklenen suçla 

bağlantılı olarak; yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik hali, geçici nedenlerin 

bulunması, yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle 

veya zorunluluk hali veyahutta cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi veya kusurluluğu ortadan 

kaldıran hataya düşülmesi hallerinde kusurun bulunmaması nedeniyle verilir1212. Ceza 

verilmesine yer olmadığına ilişkin kararın gerekçesinde, TCK’nın 223. maddesinin üçüncü ve 

dördüncü fıkralarında sayılan hâllerden hangisine dayanıldığının açıklanması gerekir1213. 

“Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler”, TCK’nın 24-34. maddeleri arasında 

düzenlenmiş olup, bu nedenler çalışmanın üçüncü bölümünde incelenmiştir. 

 

             4.1.4.4. Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesi 

 

CMK’nın 223/6. maddesine göre;  sanığın yüklenen suçu işlediğinin sabit olması 

halinde, belli bir cezayı mahkûmiyet yerine veya mahkûmiyetinin yanı sıra güvenlik tedbirine 

hükmolunabilir. Bu güvenlik tedbirleri TCK’nın 53. maddesinde yer almaktadır1214. CMK’nın 

230/4. maddesine göre, bu kararın verilme nedeni gerekçesinde gösterilmelidir1215. 

 

             4.1.4.5. Kamu Davasının Reddi Kararı 

 

 CMK’nın 223. maddesine göre aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir 

hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir. Bir kimse hakkında aynı fiil 

nedeniyle ancak bir kez yargılama yapılabilir1216. 

 

 

                                                           
1212 CMK’nın 223. Maddesi;“(3) Sanık hakkında; a) Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır 

ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması, b) Yüklenen suçun zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle 

işlenmesi, c) Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması, d) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya 

düşülmesi, hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir. (4)İşlenen fiilin suç 

olma özelliğini devam ettirmesine rağmen; a) Etkin pişmanlık, b) Şahsî cezasızlık sebebinin varlığı, c) Karşılıklı hakaret, 

d)İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı dolayısıyla, fâile ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer olmadığı kararı 

verilir.” 
1213 ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.681. 
1214Sonraki bölümde “Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Dışında Güvenlik Önlemlerinin Uygulanması” başlığı altında TCK’nın 53. 

maddesi yer almaktadır. Bu bölümde konu kamu davası açısından incelenmiş, bir sonraki bölümde ise adlî ve idâri ceza ve 

yaptırımlar açısından incelenmiştir. 
1215 PARLAR-HATİPOĞLU,YÜKSEL, a.g.e., s. 799. 
1216 ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.683. 
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             4.1.4.6. Kamu Davasının Düşmesi Kararı 

 

 

CMK’nın 223. maddesine göre kamu davasının düşmesi kararı, soruşturma veya 

kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde veya TCK’da öngörülen 

düşme sebeplerinin varlığı halinde verilen karardır1217. 

 

 4.2. SAHTE BELGE DÜZENLEYEN VE KULLANANLAR İÇİN ADLİ VE 

İDARİ CEZALAR 

 

            4.2.1. Hürriyeti Bağlayıcı Ceza 

 

 4.2.1.1. Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Belirlenmesi 

 

 

VUK’un 359. maddesi (b) bendi hükmüne göre, vergi kanunlarına göre tutulan veya 

düzenlenen, saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan belgelerin asıl veya suretlerini tamamen 

veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, “üç yıldan beş yıla 

kadar”  hapis cezası ile cezalandırılır. VUK’un 359. maddesinde düzenlenen sahte belge 

düzenleme ve kullanma suçlarında vergi kaybının gerçekleşmesi (zarar) aranmaz. Vergi kaybı 

tehlikesi (zarar tehlikesi) yaratılmış olması yeterlidir. Bu suç tehlike suçu olup kamu yararını 

ve devletin gelir kaynaklarını tehlikeye sokan fiilleri cezalandırmaktadır1218. Bu maddede 

sayılan fiillerin sonuçlarının tehlike derecelerinin araştırılması gerekmektedir. Suçun tanımına 

ilişkin madde metnine tehlike kavramının dâhil edilmemiş olması, yargıç tarafından suç 

tarihindeki vergi kaybı tehlikesinin ölçülmesini ve tehlikeye sokulan vergi kaybı miktarına 

                                                           
1217 ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.689. 
1218 Billur YALTI, “İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Sistemi Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması”,  Vergi Sorunları Dergisi, 

Sayı 233, Şubat 2008, s.106, Billur YALTI, “Vergi Kaçakçılığı Suçunu Avrupa Topluluğu Bütçesi Aleyhine Kaçakçılık Suçu 

ile Okumak: Adil ve Orantılı bir Ceza Sistemi Yaratmak Mümkün müdür?”, Vergi  Sorunları Dergisi,  Sayı 169, Ekim 2002, 

s.49–71. 
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bağlı olarak cezalarda farklılaştırma yapılmasını ortadan kaldırmaz1219. Tehlike kavramının bu 

maddeye dâhil edilmesi gerekmektedir1220. 

TCK’nın 61. maddesine göre somut olayda suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve 

zaman, suçun konusunun önemi ve değeri, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, meydana 

gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, fâilin kast ve taksire dayalı kusurunun ağırlığı ile fâilin 

güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak işlenen suçun kanûni tanımında öngörülen cezanın alt 

ve üst sınırı arasında temel ceza belirlenecektir1221. 

VUK’ta adaleti gerçekleştirilebilmek ve cezanın amaçlarına hizmet etmek için cezanın 

şahsîleştirilmesine imkân verecek şekilde alt ve üst sınırlar arasında kalan süreli hapis cezası 

belirlenmiştir1222.  Alt ve üst sınırlar arasında kalan süreli hapis cezası üzerinden arttırma ve 

eksiltme yapılacaktır1223. Yargıç her olayın özelliğine ve fâilin kişiliğine göre cezayı alt ve üst 

sınırlar arasında kalmak suretiyle gerekçeli olarak belirleme serbestisine sahiptir. Yargıç alt 

ve üst sınırlar içinde kalan ceza miktarını belirlerken sahte belge suçlarında suça konu 

belgelerin sayısı ve varsa kayba uğratılan vergi miktarını dikkate alır. 

 

             4.2.1.2. Suçun Niteliğinde Değişiklik Olması 

 

 

Suçun hukuki niteliği, suç sayılan eylemin kanunda yer alan hangi hükmün ihlâl 

edildiği anlamına gelmektedir.  Sadece iddianamede unsurları belirtilen suça ilişkin fiil ve fâili 

hakkında hüküm verilir1224. Sanık, suçun hukuki niteliğinin değişmesinden önce haber verilip 

de savunmasını yapabilecek bir halde bulundurulmadıkça, iddianamede kanûni unsurları 

                                                           
1219 Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 13.6.1990 Tarih ve E:1990/1747, K: 1990/2474 Sayılı Kararı, “Sanığın tetkik için istenen 

belgelerin kaybolduğunu bildirerek ibrazdan kaçınmış bulunması karşısında Vergi Usul Kanunu’nun 139. maddesine uygun 

tebligat aranamayacağından, defter ve belgelerin yetkililere ibraz edilmemesi halinde mefruz vergi ziyaı söz konusu 

olduğundan tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.”, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 6.4.1993 Tarih ve E: 

1993/831, K:1993/1689 Sayılı Kararı, “…sanığın işyerini 10.1.1988 tarihinde kapattığı, defter ve belgelerini kaybetmesi 

nedeniyle Vergi Dairesine ibraz edemediği ve bu nedenle vergi ziyaı doğup 213 sayılı Kanunun 139. maddesindeki istisnai 

durumun gerçekleştiği gözetilmeden ” hüküm tesisi hukuka aykırıdır.(www.yargitay.gov.tr 13.12.2012) 
1220 GÜNDEL, a.g.e., s. 13. 
1221 ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.681-682. 
1222 DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., Cilt II, s. 344–346. “Suçun karşılığında alt ve üst basamaklı olarak, yani aşağı ve yukarı 

sınırları olan bir ceza konulmuş olduğundan, aşağı ve yukarı sınırlar arasında kalan herhangi bir ceza olabilir, cezada 

yapılacak arttırma ve eksiltme bu temel ceza üzerinden yapılacaktır.” 
1223 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 09.10.2001 tarih ve 11–161/211 Sayılı Kararı,  “Sahte faturanın bir adet oluşu  ve 

kaybına neden olunan vergi bedelinin düşük olması hususları Yerel Mahkemece, sanığın atılı eylemi bilerek ve isteyerek 

işlemediğinin kanıtı olarak kabul edilmişse de, mal ve hizmet satın almadığı bir şirketin mal satışına ilişkin faturasını kendi 

şirketinin defter ve kayıtlarına işleyerek kullanan sanığın, ortada gerçek bir mal satışı da bulunmadığına göre, bu faturanın 

sahte olduğunu bildiği anlaşılmaktadır. Buna göre, suça konu belgelerin sayısı ve kaybına neden olunan vergi bedeli ancak, 

cezanın aşağı ve yukarı hadler arasında tayini sırasında yahut takdiri hafifletici neden olarak göz önüne alınabilecek 

nitelikte hususlardır.” 
1224 Faruk EREM, Ceza Usûlü Hukuku, İkinci Baskı, Ajans Türk Matbaacılık Sanayi, Ankara, 1968, s. 224–229. 

http://www.yargitay.gov.tr/
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gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başkasıyla mahkûm edilemez. Fiilin 

nitelendirilmesinde, mahkeme iddia ve savunmalarla bağlı değildir1225.  

Suçun niteliğinin belirlenmesi konusunda VUK’un 359. maddesinde sahte belge ile 

yanıltıcı belge ayrımında esas alınan “gerçekleşen bir işlem” kıstasının özenle araştırılması 

gerekmektedir. Bu durum cezanın türünde de karışıklığa neden olmakta, bazı durumlarda 

vergi suçları açısından sahte belge ve yanıltıcı belge ayrımı sağlıklı bir şekilde 

yapılamamaktadır. VUK hükümlerine göre yanıltıcı belge suçu için öngörülen hapis cezası 

süresi ile sahte belge suçu için öngörülen hapis cezası süresi farklıdır. Bu bağlamda 18 aydan 

3 yıla kadar hapis cezası yerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi durumunda, hapis 

cezasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması imkânlarından 

yararlanılamaması gibi adlî hatalar ortaya çıkabilmektedir. Gerçekleşen ama 

belgelendirilemeyen giderlerin başka birisinden temin edilen fatura ile belgeli hale getirilmesi 

yanıltıcı belge olarak kabul edilmektedir1226. Yargıtay içtihatlarına göre; belgesiz mal satın 

alınması ve belgenin başkasından temin edilmesi işlemlerinin bilinçli olarak yapılması 

halinde, belgeyi düzenleyen ile belgeyi alan arasında gerçek bir işlem bulunmadığı için sahte 

belge olarak nitelendirilmesi gerekir1227. 

 

4.2.1.3. Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi, Ertelenmesi, Hükmün 

Açıklanmasının Ertelenmesi 

 

 

VUK’ta düzenlenen vergi suçları için, kabul edilen hapis cezalarının alt ve üst sınırları 

TCK’da öngörülen para cezasına çevrilme, hapis cezasının ertelenmesi ve hükmün 

                                                           
1225 CMK’nın 225. maddesi “ (1) Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fâili hakkında verilir. 

(2) Mahkeme, fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değildir. 

CMK “Suçun niteliğinin değişmesi” CMK’nın 226. maddesi (1) Sanık, suçun hukuki niteliğinin değişmesinden önce haber 

verilip de savunmasını yapabilecek bir halde bulundurulmadıkça, iddianamede kanunî unsurları gösterilen suçun değindiği 

kanun hükmünden başkasıyla mahkûm edilemez. 

(2) Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını gerektirecek haller, ilk defa duruşma 

sırasında ortaya çıktığında aynı hüküm uygulanır. 

(3) Ek savunma verilmesini gerektiren hallerde istem üzerine sanığa ek savunmasını hazırlaması için süre verilir. 

(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bildirimler, varsa müdafie yapılır. Müdafii sanığa tanınan haklardan onun gibi yararlanır.” 
1226 Mehmet MAÇ, “Yanıltıcı Belgeler ve Sahte Belgeler ile İlgili Hapis ve Ağır Hapis Cezalarında Hatalı Anlayış ve 

Uygulamalar”, Yaklaşım Dergisi, Şubat 2002, s. 111-113. 
1227 A. Bumin  DOĞRUSÖZ, “Sahte Belge Kullanımı: Riskler ve Alternatifler”, Yaklaşım Dergisi, Ekim 2008, Sayı 190, s. 

33, Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 10.10.2002 Tarih ve E: 2002/5726, K: 2002/7843 Sayılı Kararı, “Sahte fatura 

düzenlendiğinden sanık hakkında 213 sayılı Yasaya aykırılıktan açılan davada, Türk Ceza Kanunu’nun 345. maddesine 

uygun bulunduğundan bahisle, CMUK 258. maddesi uyarınca ek savunma hakkı tanınmak suretiyle hüküm kurulması 

gerekirken, sanığın beraatine, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.” 

(http://www.kazanci.com/kho2/ibb/yargitay/yd103.htm.13.04.2011),Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 24.6.2002 Tarih ve E: 

2002/5109, K: 2002/6193 Sayılı Kararı,“Faturasız yapılan satın almanın, bir başka mükellefin faturası ile belgelendirilmesi 

halinde, faturayı düzenleyen ile alan arasında gerçek bir mal ve hizmet alımı bulunmaması nedeniyle faturanın sahte 

olduğunun kabulü gerektiği, vergi inceleme raporlarındaki tespitlere göre sanığın, başka mükelleflerden aldığı mal ve 

hizmetlere karşılık temin ettiği faturaları kullandığı, sanığa atılı suçun tüm unsurları ile oluştuğu, bir takvim yılında her 

vergilendirme dönemindeki kullanmaların teselsül hükmünün uygulanmasını da gerektirdiği gözetilmeden sanığın 

mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.” (http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/ 

02.05.2011) 
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açıklanmasının ertelenmesi kurumlarından yararlanılmasını engellemek amacına yönelik 

olarak düzenlenmektedir1228. VUK’ta yer alan vergi suçları için düzenlenen hapis cezalarının 

alt sınırlarında artış yönünde değişiklikler yapılmış ve aşağıda açıklanmış olduğu üzere bazı 

vergi suçları için fâilin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinde düzenlenen “hükmün 

açıklanmasının ertelenmesi kurumu”ndan yararlanılması mümkün bulunmaktadır1229.  

 

VUK’un 359. maddesi kapsamında belirlenecek hapis cezasının para cezasına 

çevrilmesinde veya ertelenmesinde, TCK’nın 50. ve 51. maddeleri hükümlerinin uygulanması 

kabul edilmiştir. İşlenilen bir vergi suçu için hükmolunan hapis cezasının bir yıl veya daha az 

süreli hapis cezası1230 olması halinde fâil, TCK’nın 50. maddesinden yararlanabileceği gibi, 

                                                           
1228 Ata DİLİÇIKIK, “Türk Ceza Kanunu’na Uyum Amacıyla Yapılan Değişiklikler”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 320, 

Nisan 2008, s. 69. 
1229 CMK’nın 231. maddesi  “(1) Duruşma sonunda, 232 nci Maddede belirtilen esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen 

hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır.  

(2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve süresi bildirilir. 

(3) Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hâl varsa bu da bildirilir. 

(4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir. 

(5)Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî 

para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler 

saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade 

eder.  

(6) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;  

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, 

b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç 

işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,  

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin 

suretiyle tamamen giderilmesi, gerekir.  

(7) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması 

halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez.  

(8)  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. 

Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak; 

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim 

programına devam etmesine,  

b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir 

başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,  

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek 

başka yükümlülüğü yerine getirmesine, karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur. 

(9) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu derhal yerine getiremediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya 

verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.” 

(10)Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun 

davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.  

(11)Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı 

davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen 

sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının 

varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir 

mahkûmiyet hükmü kurabilir.  

(12) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir.  

(13)Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir 

soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu 

maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.” 
1230 03.07.2009 tarihinden önce işlenen yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma suçları için hapis cezasının alt sınırı bir 

yıldır. 
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hapis cezası yargıç kararı ile para cezasına dönüştürülebilir veya TCK’nın 50. maddesinde 

düzenlenen hapis cezasına seçenek diğer yaptırımların uygulanması mümkün olabilir1231.  

Vergi suçu için kabul edilen hapis cezasının iki yıl veya daha az süreli hapis cezası 

olması durumunda, TCK’nın 51. maddesi uyarınca hükmün infazı belli şartlarda 

ertelenebileceği gibi,1232 Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine göre hükmün 

açıklanmasının ertelenmesi kurumundan yararlanabilmek mümkün olacaktır. 

                                                           
1231 TCK’nın 50. maddesi“(1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama 

sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre; 

a) Adlî para cezasına, 

b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle, tamamen 

giderilmesine, 

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

eğitim kurumuna devam etmeye, 

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

yasaklanmaya, 

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

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

belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,  

f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte 

çalıştırılmaya, 

Çevrilebilir. 

(2) Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hâllerde, hapis cezasına hükmedilmişse; 

bu ceza artık adlî para cezasına çevrilmez.   

(3) Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası 

ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya 

daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.” 

(4) Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer koşulların varlığı hâlinde, birinci 

fıkranın (a) bendine göre adlî para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir hâlinde uygulanmaz. 

(5) Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adlî para cezası veya tedbirdir.  

(6) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek yaptırımın 

gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi hâlinde, hükmü veren mahkeme kısa 

süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verir ve bu karar derhâl infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra 

hükmü uygulanmaz.  

(7) Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, hükmü veren 

mahkemece tedbir değiştirilir.” 
1232 TCK’nın 51. maddesi “(1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası 

ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler 

bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin; 

a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,  

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

mahkemede bir kanaatin oluşması, 

Gerekir.  

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

suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda 

çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi hâlinde, hâkim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhâl 

salıverilir.  

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

sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.  

(4) Denetim süresi içinde;  

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

b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir 

başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,   

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

imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine, 

Mahkemece karar verilebilir.  

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

alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; 

eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, 

sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir.  

(6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir 

yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir. 
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VUK’un 359. maddesinin (b) bendinde düzenlenen “sahte belge düzenleme veya sahte 

belge kullanma” fiili için hapis cezasının alt sınırı üç yıl olarak belirlenmek suretiyle hapis 

cezasının para cezasına çevrilmesi, belli şartlarda hapis cezasının ertelenmesi ve hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinden yararlanma imkânı kaldırılmıştır. Sahte belge 

düzenleme veya kullanma fiilleri için öngörülen hapis cezasının ertelenmesi ile ilgili 

hükümlerden yararlanabilmek için, ancak fiili işlediğinde on sekiz yaşından küçük olanlar ile 

altmış beş yaşından büyük olanlar için hapis cezasının en alt sınırından hükmolunması 

durumunda söz konusu olabilecektir.1233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
(7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına 

rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar 

verilir.  

(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.” 
1233 VUK’un 359. maddesi’nin a/2 bendinde tanımlanan muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma suçu 

için kabul edilen hapis cezasının alt sınırı (03.07.2009 tarihine kadar bir yıl, 03.07.2009 tarihinden itibaren on sekiz ay) ve üst 

sınırı üç yıl olarak belirlenmiştir. 03.07.2009 tarihinden önce yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma suçunun işlenilmesi ve 

hapis cezasının alt sınırı olan bir yıl hükmolunması halinde, hapis cezası para cezasına çevrilebilecektir. Hapis cezasının para 

cezasına çevrilmesinde, TCK’nın 52. maddesi hükmü gereği en az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî 

para cezasının miktarı, kişinin ekonomik durumu ve diğer şahsi hâlleri dikkate alınır.  Yargıcın Yirmi Türk Lirasından daha 

fazla bir tutar takdir edilebilmesi için ek gerekçelerinin olması gereklidir. Yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma suçu için 

hükmolunan hapis cezasının iki yıl veya daha az süreli olması durumunda hapis cezasının ertelenmesi ve hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması mümkün olacaktır. Ancak para cezasına çevrilen hapis cezalarının 03.07.2009 tarihinden 

önce işlenen suçlar için alt sınır bir yıl olduğu için ertelenmesi mümkün değildir.  

VUK’un 359. maddesinin (c) bendi ile düzenlenen yetkisiz belge basımı veya yetkisiz basılmış belgeleri bilerek kullanma 

suçu için iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasının alt sınırı olan iki yıl üzerinden hükmolunması halinde, hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması ve hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinden yararlanılmasına imkân sağlanmıştır. Yetkisiz 

belge basımı veya yetkisiz basılmış belgeleri bilerek kullanma suçu için hükmün açıklanmasının geri bırakılması hapis 

cezasının alt sınırdan iki yıl hükmolunması halinde mümkün olabilecektir.  

Yetkisiz belge basımı veya yetkisiz olarak basılmış bu belgeleri bilerek kullanma suçlarında hapis cezasının ertelenmesi 

sadece fiil işlendiğinde on sekiz yaşından küçük olan kişiler ile altmış beş yaşından büyük olanlar için, iki yıldan üç yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunması durumunda söz konusudur. (Erhan GÜMÜŞ, “Vergi Kaçakçılığı Suçunda Paraya 

Çevirme  ve Erteleme”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 296, Nisan 2006, s. 210.) 
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4.2.1.4.Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesi’nde Düzenlenen Suç Örgütü 

Kurma Fiiline Verilecek Cezanın Sahte Belge Düzenleyen ve Kullananlara 

Uygulanması 

 

Sahte belge düzenleme fiili ile işlenen vergi kaçakçılığı suçu; genel olarak örgütlü 

işlenebilen bir suçtur.  Bu fiili işlenmesinde, şirketlerin kurulması, belgelerin bastırılması ve 

bu belgelerin talep eden sahte belge kullanıcılarına ulaştırılması/pazarlanması ve zaman 

zaman bankalar üzerinden yapılan para hareketlerinin gerçekleştirilmesi en az üç veya daha 

fazla kişiden oluşan belli bir örgütün varlığını gerekli kılmaktadır. Benzer bir durum haksız 

vergi iadesi alan hayali ihracatçılar için söz konusudur. Sahte belge düzenleme ve kullanma 

fiilleri ile hayali ihracat yaparak vergi iadesi almak isteyen kişiler, öncelikle belge düzeninin 

etkin işlememesinden, tüketicilerin ödeme kaydedici cihaz fişi veya fatura talep 

etmemesinden kaynaklanan ve diğer mükelleflerin gerçekte olmayan ancak stoklarda varmış 

gibi gözüken kaydi emtia miktar ve tutarlarının şirketlerine fatura edilmesini sağlamaktadırlar. 

Örneğin gerçek faaliyette bulunan (A) şirketi büyük ölçekli bir firmadan temizlik malzemeleri 

almakta ve bu temizlik malzemelerinin pazarlama ve dağıtımını ülke içerisindeki mikro 

ölçekli mükelleflere faturasız gerçekleştirmektedir. Mikro ölçekli mükelleflerde faturasız 

aldıkları temizlik malzemelerini tüketicilere büyük oranda ödeme kaydedici cihaz fişi veya 

fatura düzenlemeden satmaktadırlar. (A) şirketi ise stoklarında biriken malları hayali ihracat 

yapmak üzere kurulmuş (B) şirketine gerçekten satılmış gibi hayali olarak 

faturalandırmaktadır. (B) şirketi bu faturalara göre gümrük beyannamelerini gümrük 

idaresinde usûlsüz olarak tasdik ettirerek ve KDV beyannamelerini verdikten sonra vergi 

dairesine haksız vergi iadesi almak için başvurmaktadır. Bu organizasyonların diğer tarafında 

da; bir şekilde ülkeye yurtdışından kayıtdışı para getirmek isteyen kişi veya şirketler 

bulunmaktadır. Defter ve belgelere gerçek bir ihracat gibi yansıyan sahte belge düzenleme ve 

kullanma fiillerinin örgüt kurulmaksızın işlenebilmesi oldukça zordur. 

Örgüt halinde işlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi 

suçları açısından, TCK’nın 220. maddesinde düzenlenen “suç işleme amacıyla örgüt kurma” 

hükümleri diğer suçlarda olduğu gibi, bu suçlar yönünden de geçerlidir. TCK’nın 220. 

maddesine göre1234 örgüt halinde sahte belge düzenleme ve kullanma fiili ile vergi kaçakçılığı 

                                                           
1234TCK’nın 220. maddesi:  (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, 

sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması hâlinde, iki yıldan altı yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.  (2) Suç işlemek 

amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Örgütün silâhlı olması 

hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.  (4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde 

suç işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur.  (5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçeve-

sinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fâil olarak cezalandırılır. (6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç 

işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır.  (7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla 

birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır.  (8) Örgütün veya amacının 
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suçu işlemek için örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı 

ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması hâlinde, iki yıldan altı yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi 

olması gerekir.  Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  Örgütün silâhlı olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre 

verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır. Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlen-

mesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur. Örgüt yöneticileri, örgütün 

faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fâil olarak cezalandırılır.  Örgüte 

üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı 

cezalandırılır. Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve 

isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır.  

Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçları 

araştırılırken, örgütlü işlenip işlenmediği araştırılmalıdır. TCK’da kabul edilen suç işleme 

amacıyla örgüt kurma ile ilgili hükümler, vergi kaçakçılığı suçu yönünden de geçerlidir. 

4.2.1.5. Sahte Belge Düzenleme ve Sahte Belge Kullanma Fiilleri İçin Öngörülen 

Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Süresinin Aynı olması 

 

Sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinin,  VUK’un 359. maddesinde 3 yıldan 5 

yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanacak fiiller arasında birlikte düzenlenmiş ve ceza 

yönünden bir farklılaştırma yapılmamış olması tartışılan önemli konulardan biridir. Bu 

konuda savunulan birinci görüşe göre, sahte belge düzenlenmesi fiili her hâlükârda kast ile 

işlenen bir fiil olduğu için sahte belge kullanma fiiline göre daha ağır bir fiildir. Sahte 

belgelerin düzenlenmemesi aynı zamanda kullanılmaması anlamına geldiği için, sahte belge 

düzenleyenlere sahte belge kullananlara göre, daha ağır cezalar verilmesi durumunda bu 

fiillerle işlenen suçlar azalacaktır. Bu açıdan sahte belge düzenleme fiili, kullanma fiiline göre 

nitelik olarak daha ağır bir fiil olup daha ağır bir ceza öngörülerek sahte belge kullanma 

fiilinden ayrılmalıdır1235.   

Kanun koyucu 27 Şubat 2003 Tarihinde yürürlüğe giren 4811 Sayılı Vergi Barışı 

Kanunu’nun 14. maddesinin 2. fıkrasında “Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya 

kısmen sahte olarak düzenleyenler”’in bu kanunla getirilen af hükümlerinden 

yararlanamayacağını ifade edilmiştir. Düzenlenen af hükümlerinden sahte belge kullananların 

yararlanması mümkün iken, sahte belge düzenleyenlerin yararlanamaması nedeniyle Anayasa 

                                                                                                                                                                                     
propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi 

hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.” (www.mevzuat.gov.tr, 14.02.2014)  

1235Bekir BAYKARA, “Vergi Barışı Kanununun 14. Maddesinin Anayasal Durumu”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 261, 

Mayıs 2003, s. 4–11. 

http://www.mevzuat.gov.tr/
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Mahkemesine başvuru yapılmıştır1236. Yapılan bu başvurunun gerekçesinde, kanun 

koyucunun VUK’un 359. maddesine göre  suç oluşturan fiilleri aynı ağırlıkta kabul ederek 

aynı ceza ile cezalandırmış ve aynı maddede düzenlemiş olduğu için, başka bir kanun ile bu 

fillerden bir bölümü için farklı bir hukuki düzenleme yapılmasının haklı bir nedene 

dayanmadığı, makul ve adil olmadığı ifade edilmektedir. Şarta bağlı bir af niteliğini taşıdığını 

belirtilen 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanun’un 14. maddesinin 2. fıkrasında yer alan istisna 

hükmü, özellikle yargılamaya konu olan sahte belge düzenleme ve bu belgeleri bilerek 

kullanma fiilleri ve bu fiilleri gerçekleştirenler açısından; ekonomik açıdan belgelerin 

kısmen ya da tamamen sahte olarak düzenlenmesi, bu tür belgelerin talep edilmesine bağlı 

olarak gerçekleşen bir arz eylemidir. Vergi yükümlüleri tarafından bu tür sahte belge talep 

edilmediği sürece belgelerin sahte olarak düzenlenmesi, düzenleme eylemini gerçekleştiren 

şahıs açısından kağıt ve mürekkep harcamaktan başka bir anlam ifade etmemektedir. 

Uygulamada vergi yargısı sahte belge düzenleyen kişilerin belgelerde belirtilen tutarın yüzde 

ikisi oranında komisyon alarak belgeyi sattığını kabul etmekte ve bu oran matrah kabul 

edilerek ilgililere gelir vergisi açısından vergi cezası kesilmektedir. Ancak bu belgeyi sahte 

olduğunu bilerek alan ve kullanan vergi yükümlüleri ise, belge tutarını KDV, Kurumlar ve 

Gelir Vergisi gibi tüm vergi matrahlarından indirmekte ve daha çok vergi kaybına neden 

olmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında sahte belge kullananlar düzenleyenlere göre daha fazla 

vergi ziyaına neden olarak kamu güvenine daha fazla zarar verdikleri için sahte belge 

kullanma fiili daha ağır bir fiildir. Bu nedenle sahte belgeyi bilerek kabul eden ve kullanan 

kişileri şartlı af kapsamına alınmış olmasına rağmen arz talep dengesinin diğer tarafını 

oluşturan belgeyi düzenleyenlerin kapsam dışında bırakılmış olmalarının Anayasa'nın 10. 

maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırı olduğu ifade edilmiştir.  

VUK’ta sahte belge düzenlemek ve kullanma fiillerini aynı ağırlıkta kabul eden kanun 

koyucunun yapmış olduğu takdir ile, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu’nun 14. maddesinin 

düzenlenmesi sırasında koyduğu istisna hükümdeki takdir birbiriyle çelişmektedir. 4811 

Sayılı Kanun ile sahte belge düzenleme fiilinin kullanmaya göre daha ağır bir fiil olarak kabul 

eden kanun koyucu, VUK’un 359. maddesi yönünden her iki fiili de aynı ağırlıkta kabul 

etmiştir. Yapılan başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi 4811 Sayılı Kanun’un 

gerekçesinden yola çıkarak bu başvuruyu reddetmiştir. Bu Kanun’un gerekçesinde ise  “Bu 

düzenlemenin amacı, esas itibariyle kastı olmaksızın sahte belge kullanma fiili nedeniyle ve 

maddede bu fiil için öngörülen cezadan daha ağır cezaya hükmolunması öngörülmeyen diğer 

suçları işlemiş olanlar için hükmolunan veya hükmolunacak hapis cezalarının ortadan 

                                                           
1236Anayasa Mahkemesi’nin10 Şubat 2005 Tarih ve 25723 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  26.05.2004 Tarih ve 

E.2004/35 ve K.2004/64 Sayılı Kararı. 
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kaldırılması suretiyle mükelleflerin mağduriyetlerinin önlenmesi, gerek idarenin gerekse idârî 

yargı ile adlî yargının iş yüklerinin azaltılması suretiyle vergi barışının tesis 

edilmesidir.” denilmektedir. Anayasa Mahkemesi kararına göre, hukuk devletinde kanun 

koyucu, kuşkusuz Anayasa ve ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla kamu 

yararı, kamu düzeni gibi nedenleri gözeterek hangi eylemlerin suç sayılacağını ve bunlara 

verilecek cezanın türü ve miktarını saptayabileceği gibi, kimi suçları işleyenlere verilen 

cezanın paraya veya tedbire çevrilmemesini, kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarından da 

kimilerinin çektirilmemesini de şarta bağlı olarak öngörebilir. Buna göre, kimi durumlarda 

bilmeden de işlenebileceği gözetilerek, sahte belge kullanılması eyleminin, sahte olarak 

düzenleme eylemi ile aynı ağırlıkta olmadığı kabul edilerek, düzenleme suçunun yasanın 

kapsamı dışında tutulması, kanun koyucunun bu konudaki takdir yetkisi içindedir. Diğer 

taraftan, yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamına 

gelmemekte olup, aynı durumda olanlara ayrı kuralların uygulanması ve ayrıcalıklı kişi ve 

toplulukların yaratılması engellenmektedir. Durum ve konumlarındaki değişik özellikler kimi 

kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal 

durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar ayrı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’da öngörülen 

eşitlik ilkesi zedelenmez. 4811 sayılı Yasa’nın 14. maddesinin VUK’un 359. maddesi ile 

birlikte incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, sahte belge kullananlar ile düzenleyenler aynı 

hukuksal konumda bulunmadıklarından eşitlik karşılaştırmasına esas alınamazlar. Belirtilen 

nedenlerle, itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olmadığından iptal 

isteminin reddi yönünde karar verilmiştir. Bu konuda Anayasa Mahkemesi sahte belge 

düzenleme ve kullanma fiillerinin VUK’un 359. maddesinde kaçakçılık başlığı altında ve aynı 

sürede hürriyeti bağlayıcı ceza ile düzenlenmesi hususunu tartışmamış, daha çok vergi 

ihtilâflarını azaltmak ve vergi gelirlerini arttırmak gibi pratik nedenlerle meşrulaştırılan, af 

kavramı üzerinde durmuştur.  

Düşüncemize göre sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinin her ikisinde, vergi 

ziyaının oluşup oluşmadığının bir önemi yoktur ve kamu güveni ihlâl edilmektedir. Her 

ikisinde de fiillerin bilerek işlenmesi durumunda hürriyeti bağlayıcı ceza ile yargılanmanın 

yolu açılmaktadır. Ancak sahte belge düzenleme fiilinin bilinmeden işlenmesi mümkün 

değildir. Sahte belge kullanılması fiilinin ise, bilinmeden işlenmesi mümkündür. Bu açıdan 

bakıldığında sahte belge kullanma fiilinin kaynağı, sahte belge düzenleme fiilinin 

işlenmesidir. Sahte belge düzenleme fiilinin cezasının kullanmaya göre daha ağır olması 

durumunda, düzenleme fiili ile işlenen suçlar azalacağı için, kullanma fiili ile işlenen suçlar 

da azalacaktır. Açıklanan nedenlerle sahte belge düzenleme fiili kullanma fiiline göre nitelik 
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olarak daha ağır bir fiil olup, ya sahte belge düzenleme fiili daha ağır bir ceza ile 

düzenlenerek veya sahte belge kullanma fiillerine ziyaa uğratılan vergi miktarına göre 

kademelendirme yapılarak bu iki fiil hakkında hürriyeti bağlayıcı cezalar farklılaştırılmalıdır. 

4.2.1.6. Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesinde Sayılan Diğer Fiillere 

Uygulanan Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar İle Karşılaştırılması 

 

 VUK 359. maddenin (a)  bendinde düzenlenen fiilleri işleyenler“onsekiz aydan üç 

yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bentte yer alan fiillerden muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı belge düzenleme fiili ile kullanma fiili açısından da cezalar farklılaştırılmalı, 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler için daha ağır cezalar öngörülmelidir. 

VUK 359. maddenin (c)  bendinde düzenlenen fiilleri işleyenler““iki yıldan beş yıla kadar 

hapis” cezası öngörülmüştür. Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği 

belgeleri, bakanlıkla anlaşması olmadığı halde basma veya bilerek kullanma suç olarak 

düzenlenmiş ve yetkisiz belge basımı suçu için düzenlenen cezaların alt sınırı, (b) bendinde 

yer alan tamamen veya kısmen sahte belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçundan 

daha hafif bir suç olduğu için düzenlenen cezaların alt sınırından daha az bir ceza 

öngörülmüştür1237.  

VUK’un 359. maddesinde düzenlenen tahrifat fiili için “onsekiz aydan üç yıla kadar 

hürriyeti bağlayıcı ceza” ön görülmüştür. Ancak, TCK’nın 208. maddesinde “özel belgeyi 

bozma”olarak düzenlenen tahrifat fiili, sahte belge düzenleme ve kullanma fiili ile aynı 

yaptırıma bağlanmıştır. TCK ile uyumlu bir yaklaşım olması açısından; VUK’ta düzenlenen 

tahrifat fiilinin cezasının, sahte belge düzenleme ve kullanma fiili ile aynı hürriyeti bağlayıcı 

ceza olması uygun olacaktır. 

VUK’un 359. maddesinde düzenlenen gizleme fiili için “onsekiz aydan üç yıla kadar 

hürriyeti bağlayıcı ceza” öngörülmüştür. Ancak, TCK’nın 208. maddesine göre gizleme fiili, 

sahte belge düzenleme ve kullanma fiili ile aynı yaptırıma bağlanmıştır. TCK ile uyumlu bir 

yaklaşım olması açısından sahte belge düzenleme ve kullanma fiili ile aynı hürriyeti bağlayıcı 

ceza olması uygun olacaktır. Ayrıca VUK’un 359. maddesinin mevcut haliyle sahte belge 

düzenleyen bir mükellefin defter ve belgelerini yetkili birimlere ibraz etmesi halinde alacağı 

hürriyeti bağlayıcı ceza en fazla beş yıl ancak defter ve belgeleri gizleyip ibraz etmemesi 

durumunda alacağı hürriyeti bağlayıcı ceza da en fazla üç yıldır. Gizleme fiiline öngörülen 

hürriyeti bağlayıcı cezanın sahte belge düzenlemeye göre daha az süreli olması, sahte belge 

düzenleyenler lehine bir durum oluşturmaktadır. Aynı şekilde sahte belge basılması ve bilerek 

                                                           
1237 Çalışmanın ikinci bölümünde “Çeşitli Ülkelerde Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Fiileri ile İşlenen Vergi Suçları” 

incelenmiş, bu bölümde “Değerlendirme” başlığı altında yer alan “Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Açısından” başlıklı alt 

bölümde karşılaştırma yapılmıştır.   
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basılmış bu belgelerin kullanılması fiilleri fiillerine göre hürriyeti bağlayıcı ceza iki yıl olduğu 

için, de sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerine göre bir yıllık bir avantaj sağlayarak 

hapis cezasının ertelenmesinin yolunu açmaktadır. Düşüncemize göre, sahte belge basma fiili 

ağırlık olarak sahte belge düzenleme fiili ile hemen hemen aynı ağırlıkta bir fiildir. Çünkü 

bilerek sahte belge basan bir kişi, ya bu belgeyi kendisi düzenleyecektir yada düzenleyecek 

olan farklı kişilerle ortak hareket edecektir. Aynı şekilde basılmış olan sahte belgeyi bilerek 

kullanan kişinin fiili ile sahte belge kullanma fiili arasında da ağırlık olarak paralellik 

bulunmaktadır. Bu nedenle bu bentte düzenlenen hürriyeti bağlayıcı ceza süresi sahte belge 

düzenleme ve kullanma fiilleri ile eşitlenmelidir. 

4.2.1.7. Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Fiilleri İle Türk Ceza Kanunu’nda 

Düzenlenen Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Uygulanan Hürriyeti Bağlayıcı Ceza 

Açısından Karşılaştırılması 

 

VUK’ta düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık 

suçları, TCK’da düzenlenen belgede sahtecilik suçu karşısında özel norm niteliğinde 

düzenlemedir. VUK’un 359. maddesinde özel olarak düzenlenen sahte belge düzenleme ve 

kullanma fiilleri işlenen kaçakçılık suçları, VUK’ta düzenlenen belgeler TCK’da resmi belge 

olarak sayılmadığı için, TCK’da düzenlenen özel belgede sahtecilik suçlarına yaklaşmaktadır. 

TCK’nın 207. maddesinde düzenlenen “özel belgede sahtecilik” suçunun cezası bir yıldan üç 

yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezadır. VUK’ta düzenlenen kaçakçılık suçu ile ilgili hürriyeti 

bağlayıcı cezalar, TCK’da düzenlenen özel belgede sahtecilik suçunun cezasına göre daha 

ağır olup, her iki suç ile de kamu güveni ihlâl edilmektedir. 

Kanun koyucunun kamu güveninin ihlâl edilmesi açısından; özel belgede sahtecilik 

suçunda (1-3) yıl hürriyeti bağlayıcı ceza uygulamayı yeterli görürken, VUK’ta düzenlenen 

sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri açısından (3-5) yıl hürriyeti bağlayıcı ceza 

öngörmüş olması, vergi kaçakçılığı suçunun cezalandırılmasında kademelendirme 

oluşturulabileceği düşüncemizin dayanağını oluşturabilecektir. Şöyle ki; kamu güvenini ihlâl 

eden ancak vergi ziyaı ortaya çıkmayan yada belli bir matrah/vergi farkının altında kalan 

kaçakçılık suçları açısından, TCK’da kabul edilen (1-3) yıllık hürriyeti bağlayıcı ceza yeterli 

olabilecektir.  Bu konu aşağıdaki bölümde açıklanacaktır. 

4.2.1.8.Sahte Belge Kullanma Fiili İle İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçun İçin 

Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar İçin Kademelendirme Önerisi 

 

Vergi suçlarında, vergi ödenmemek suretiyle devlet hazinesine verilen veya verilmesi 

muhtemel zarar kamusal bir zarardır. Bu türden zarar doğurucu fiillerin önlenmesi ve 

cezalandırılması kamu yararı açısından gereklidir. Bu suçlar, devlet aleyhine değil toplum 



 

304 
 

aleyhine işlenen bir suç olarak, verilen kamusal zarar yönünden ağırlığı çoğunlukla ölçülebilir 

bir nitelik taşır; yani parasal bir değeri vardır. O zaman, vergi ceza hukukunda suç ile ceza 

arasında yapılacak mukâyesenin ölçüsü meydana gelen vergi ziyaı(zarar) veya meydana 

gelmesi muhtemel vergi ziyaı(zarar tehlikesi) olmalıdır. Kaçakçılık suçunda cezanın değer 

ölçüsü, kayba uğratılan veya kayba uğrama tehlikesi altına sokulan vergi miktarı olmalıdır. 

Kaçakçılık suçunun cezası objektif bir ölçüye bağlanmalı, suçun ağırlığı miktar üzerinden 

ölçülmelidir. Bugünkü vergi ceza sisteminde ise, hapis cezası miktarı ile oluşan veya oluşma 

tehlikesi bulunan vergi ziyaı miktarı arasında hiçbir bağ bulunmamaktadır. Yukarıda 

açıklandığı üzere, orantılılık ilkesi kamuya verilen zarar miktarı arttıkça hapis cezası 

miktarının da artmasına dayalı bir kademelendirmeyi gerektirmekte olup, hapis cezaları zarar 

veya zarar tehlikesi miktarına göre kademelendirilmelidir. Kanun koyucu, kayba uğratılan 

vergi veya kayba uğrama tehlikesi altında bulunan vergi miktarına göre hapis ceza 

belirleyebileceği gibi bu miktarın belirli eşikleri aşmasını, ağırlaştırıcı ve hafifletici sebep 

olarak da kabul edebilir. Kademelendirmede üst kademeler için hapis cezası miktarının 

ağırlaştırılması da sağlanabilir1238.  

Suç ve Ceza arasında orantılılık ilkesi, suçla ceza arasında olması gereken ölçüyü 

belirler, fiilin ağırlık derecesine göre cezanın ağırlaşmasını ifade eder. Ceza, fiilin ağırlığına 

ve fâilin kusur derecesine orantılı olarak belirlenmelidir1239. Orantılılık ilkesine göre, “ceza, 

hukuka aykırılığın ve kusurun derecesini aşacak ölçüde şiddetli olmamalı”, suç ile ceza 

arasında bir “değer mukâyesesi” yapılmalıdır1240.  Cezanın kanunlarla düzenlenmiş olmasının 

yanı sıra işlenen suçun oluşturduğu zararın karşılığı ile yani suç ile cezanın oranlı olması 

şarttır. Ayrıca bu oran, yalnızca belli bir suç ve bunun karşılığı olan ceza arasında değil, 

benzer nitelikteki diğer suçları oluşturan fiillere karşılık olan cezalar arasında da 

sağlanmalıdır.  

Düşüncemize göre; TCK’da düzenlenen özel belge de sahtecilik suçu ile ilgili hürriyeti 

bağlayıcı ceza esas alınarak, VUK’un 359. maddesinin aşağıdakine benzer bir şekilde yeniden 

düzenlenmesi veya yeni yasal düzenlemenin yapılması halinde dikkate alınması suç ve 

cezaların orantılılığı ilkesine uygun olacaktır:  

 

 

 

 

                                                           
1238 YALTI, a.g.m., s.106-107. 
1239 DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., s.551. 
1240Kayıhan İÇEL, Fusun SOKULLU AKINCI, İzzet ÖZGENÇ, Adem SÖZÜER, Fatih S.MAHMUTOĞLU, Yener 

ÜNVER, Yaptırım Teorisi, 3.Kitap, Beta Yayın Dağıtım, İstanbul 2002, s.22-25. 
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         “Kaçakçılık Suçu ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar 

         Madde 359- Kaçakçılık suçu; vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen, 

saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt, beyanname ve belgelerin asıl, suret veya 

nüshaları ile işlenen aşağıda sayılan fiillerden oluşmaktadır. 

a) Defter, kayıt, beyanname ve belgelerin asıl, suret veya nüshalarını tamamen veya 

kısmen sahte olarak düzenleyen veya bu belgeleri kullanan kişi üç yıldan beş yıla kadar 

hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılır. Kullanan kişi yönünden, kasıt olmaksızın beyan 

dışı bırakılan yersiz vergi mahsup ve indirimleri veya haksız yere vergi iadesine sebebiyet 

verilmesi nedeniyle ödenmesi gereken verginin veya vergi farkının 360.000 TL’den daha az 

olması veya beyannamede yazılı matrahın % 5’ine kadar noksan bildirilmesi veya % 5’ine 

kadar noksan bildirilmiş olsa bile, noksan bildirilen matrah farkının 2.000.000 TL’den daha 

az olması halinde; hürriyeti bağlayıcı ceza verilmez, ancak kast varsa kullanan kişi bir 

yıldan üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya 

durum olmadığı halde bunlar varmış gibi; düzenlenen veya vergi ile ilgili iş ve muamelelerde 

kullanılan belge, sahte belgedir. 

b) Defter, kayıt, beyanname ve belgelerin asıl, suret veya nüshalarını tahrif eden veya 

kullanan kişi üç yıldan beş yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılır1241. 

Kullanan kişi yönünden, kasıt olmaksızın beyan dışı bırakılan yersiz vergi mahsup ve 

indirimleri veya haksız yere vergi iadesine sebebiyet verilmesi nedeniyle ödenmesi gereken 

verginin veya vergi farkının 360.000 TL’den daha az olması veya beyannamede yazılı 

matrahın % 5’ine kadar noksan bildirilmesi veya % 5’ine kadar noksan bildirilmiş olsa bile, 

noksan bildirilen matrah farkının 2.000.000 TL’den daha az olması halinde; hürriyeti 

bağlayıcı ceza verilmez, ancak kast varsa kullanan kişi bir yıldan üç yıla kadar hürriyeti 

bağlayıcı ceza ile cezalandırılır. 

c) Defter, kayıt, beyanname ve belgelerin asıl, suret veya nüshalarını yok eden veya 

defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyan veya hiç yaprak koymayan kişi, 

üç yıldan beş yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılır. 

d) Defter, kayıt, beyanname ve belgelerin asıl, suret veya nüshalarını gizleyen kişi üç 

yıldan beş yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılır1242. Varlığı noter tasdik 

                                                           
1241 Tahrifat fiili çalışma konumuzun dışında olup, yukarıda “Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesinde Sayılan Diğer 

Fiillere Uygulanan Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar” bölümünde açıklanan nedenlerle hürriyeti bağlayıcı ceza süresi sahte belge 

düzenleme ve kullanma fiileri ile eşitlenmiştir. 
1242 Gizleme fiili de çalışma konumuzun dışındadır. Yukarıda “Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesinde Sayılan Diğer 

Fiillere Uygulanan Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar” bölümünde açıklanan nedenlerle hürriyeti bağlayıcı ceza süresi sahte belge 

düzenleme ve kullanma fiileri ile eşitlenmiştir. İfade edilmesi gereken başka bir konuda; çalışmanın ikinci bölümünde ülke 

uygulamaları yönünden gizleme fiili değerlendirilmiş olup, Birleşik Krallık’ta bu fiil için iki yıla kadar hürriyeti bağlayıcı 

ceza uygulanmaktadır. Ülkemiz açısından,  Birleşik Krallık’ta olduğu gibi mükelleflere defter ve belge ibrazı edebilmeleri 

için daha uzun süreler verilmeli, mücbir sebepleri var ise dikkate alınmalıdır. Daha sonra yasal süreler içinde defter ve 
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kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili 

kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme 

olarak kabul edilir. 

e) Defter, kayıt, beyanname ve belgelerin asıl, suret veya nüshalarına kaydı gereken 

hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya 

kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydeden kişi üç yıldan beş yıla 

kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılır. 

f) Defter, kayıt, beyanname ve belgelerin asıl, suret veya nüshalarında vergi 

matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde; hesap ve muhasebe hilesi yapan veya 

gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açan kişi 

onsekiz aydan üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezası ile cezalandırılır1243. 

g) Defter, kayıt, beyanname ve belgelerin asıl, suret veya nüshalarını muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı şekilde düzenleyen veya bu belgeleri kullanan kişi onsekiz aydan üç yıla 

kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılır. Kullanan kişi yönünden, kasıt olmaksızın 

beyan dışı bırakılan yersiz vergi mahsup ve indirimleri veya haksız yere vergi iadesine 

sebebiyet verilmesi nedeniyle ödenmesi gereken verginin veya vergi farkının 360.000 TL’den 

daha az olması veya beyannamede yazılı matrahın % 5’ine kadar noksan bildirilmesi veya % 

5’ine kadar noksan bildirilmiş olsa bile, noksan bildirilen matrah farkının 2.000.000 TL’den 

daha az olması halinde; hürriyeti bağlayıcı ceza verilmez, ancak kast varsa kullanan kişi bir 

yıldan iki yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya 

duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe 

aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. 

h) Bu Kanun hükümlerine göre, ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin 

basabileceği belgeleri, Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basan veya Maliye 

Bakanlığı ile Anlaşması olduğu halde sahte belge basan1244 veya bilerek kullanan kişi üç 

yıldan beş yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılır1245. Kullanan kişi yönünden, 

                                                                                                                                                                                     
belgelerini ibraz etmeyen/edemeyen mükellefler -hürriyeti bağlayıcı ceza maksadıyla değil, defter ve belgelerini yargıya 

ibraz etmelerini sağlamak maksadıyla- adlî yargıya bildirilerek, mahkemenin talep etmesi koşuluyla defter ve belgelerini 

mahkemeye ibraz etmelidir. Mahkemeye ibraz edilen defter ve belgeler vergi idaresine intikal ettirilerek vergi incelemesi 

süreci başlatılabilmelidir. Şâyet mükellefin defter ve belgelerini mahkemeye ibraz etmemesi durumunda hürriyeti bağlayıcı 

ceza ile yargılama düşünülmelidir. 
1243Muhasebe hilesi fiili de çalışma konumuzun dışındadır. Ancak birinci bölümde ifade edildiği üzere muhasebe hilesi 

kavramı içerisine adeta bu maddede sayılmayan tüm fiilleri sokmak mümkündür.  
1244VUK’un 359. maddesinde düzenlenmeyen anlaşmalı matbaaların sahte belge basması fiili, açıkça suç olarak 

sayılmaktadır. 
1245Sahte belge basma fiili ağırlık olarak sahte belge düzenleme fiili ile hemen hemen aynı ağırlıkta bir fiildir. Çünkü bilerek 

sahte belge basan bir kişi, ya bu belgeyi kendisi düzenleyecektir ya da düzenleyecek olan farklı kişilerle ortak hareket 

edecektir. Aynı şekilde basılmış olan sahte belgeyi bilerek kullanan kişinin fiili ile sahte belge kullanma fiili arasında da 

ağırlık olarak paralellik bulunmaktadır. Bu nedenle bu bentte düzenlenen hürriyeti bağlayıcı ceza süresi sahte belge 

düzenleme ve kullanma fiilleri ile eşitlenmelidir. 
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kasıt olmaksızın beyan dışı bırakılan yersiz vergi mahsup ve indirimleri veya haksız yere vergi 

iadesine sebebiyet verilmesi nedeniyle ödenmesi gereken verginin veya vergi farkının 360.000 

TL’den daha az olması veya beyannamede yazılı matrahın % 5’ine kadar noksan bildirilmesi 

veya % 5’ine kadar noksan bildirilmiş olsa bile, noksan bildirilen matrah farkının 2.000.000 

TL’den daha az olması halinde; hürriyeti bağlayıcı ceza verilmez, ancak kast varsa kullanan 

kişi bir yıldan üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılır. 

 Yukarıdaki fiil veya fiilleri işleyen kişi 371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun 

olarak durumu ilgili makamlara bildirirse,  hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 

 Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 

üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.” 

Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçları açısından bu 

öneri geliştirilirken dikkate alınan ölçütler ise şunlardır: 

1) VUK’un 359. maddesi suç ve ceza teorisine uygun olarak  “Kaçakçılık Suçları ve 

Cezaları” olan madde başlığının, “Kaçakçılık Suçu ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar” şeklinde 

değiştirilmesi önerilerek suç kabul edilen fiiller sıralanmıştır. Maddenin güncel halinde fiiller 

iç içe sıralanmakta, ancak bu fiillerin hepsinin birbirinden bağımsız bir suç mu, fiil mi olduğu 

anlaşılamamaktadır. Özellikle sonucu harekete bitişik olan fiiller ile, vergi matrahının 

azalması sonucu aranan fiiller (e) ve (f) bentlerinde takip edecek şekilde yazılmıştır.  

2) Kanun koyucunun mevcut maddede yer alan iradesine uygun olarak, vergi ziyaı 

oluşsun veya oluşmasın her durumda kasden sahte belge düzenleme ve kullanma fiili suç 

olarak kabul edilmiştir. Ayrıca sahte belgenin kullanıldığı tarih olarak yararlanmanın 

gerçekleştiği tarihi esas alan Yargıtay içtihatlarına uygun olarak sahte belgenin tanımına 

“veya vergi ile ilgili iş ve muamelelerde kullanılan” ibaresi eklenmiştir1246. Aksi halde kamu 

güveni ihlâl edilmiş olduğu ve vergi ziyaı şartı da aranmadığı için sahte belge düzenlendiği 

tarihte kullanma fiili de işlenmiş olacaktır. 

3) TCK ile uyumlu olacağı düşüncesi ile sahte belge kullanma fiilleri açısından TCK’da 

yer alan özel belgede sahtecilik suçuna uygulanacak “bir yıldan üç yıla kadar hürriyeti 

bağlayıcı ceza” ile VUK’ta düzenlenen “üç yıldan beş yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza” 

kriterleri esas alınmıştır. Vergi ve matrah farkı ile ilgili belli tutar ve oranlar dikkate alınarak, 

bu tutar ve oranlarda vergi kaçırılması durumunda (1-3 yıl) ve (3-5) yıl aralıklarında hürriyeti 

bağlayıcı ceza açısından ikili kademeli bir yapı önerilmiştir. 

                                                           
1246 Çalışmanın üçüncü bölümünde Suçun maddi unsurları incelenirken, sahte belge kullanma fiilinin işlendiği tarih olarak 

beyannamenin verildiği tarihin esas alınması yaklaşımı ile ilgili çelişkiler ortaya konulmuş ve çözüm yolu olarak yukarıdaki 

ibarenin tanımda yer almasının faydalı olacağı ifade edilmiştir. 
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4) Vergi idaresinin yapmış olduğu incelemelerde özellikle kullanılmış olan sahte belge 

niteliğindeki faturalar üzerinde odaklanılmakta ve kullanılan sahte faturalara dayalı 

düzenlenen beyannamelerin de sahte olarak düzenlendiği üzerinde genellikle 

durulmamaktadır. Oysaki beyannamelerin vergi kanunlarına göre düzenlenmesi zorunlu 

belgelerden olduğu ve yapılan incelemelerde beyannameler yönünden de araştırılması 

gerektiği için “beyanname” kelimesinin madde içerisinde zikredilmesi uygun olacaktır. 

Örneğin muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı faturayı bilerek kullanan kişi, bu belgenin miktar ve 

mahiyetine ilişkin bilgileri beyannamesine yansıtıyor ise işlediği fiil; fatura açısından 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiili, beyanname açısından ise sahte belge 

düzenleme fiili kapsamındadır. 

5)  Maddenin mevcut halinde belgelerle ilgili “asıl” ve “suret” kelimeleri zikredilmiş 

olmasına rağmen, birden fazla meydana getirilen belge asıllarından biri olarak “nüsha” 

kelimesi zikredilmediği için öneride yer almaktadır1247. 

6) Sahte belge kullanma fiili işleyenler yönünden kademelendirmenin nasıl yapılacağı 

sorusunun cevabı aranırken; sahte belge kullanma fiilinde, vergi ziyaı ortaya çıkmasa bile 

kamu güveni ihlâl edildiği için suçun oluştuğu, daha çok vergi kaçırmanın kamu güvenini 

daha çok ihlâl etmek anlamına geldiği, belli bir limitin altında TCK’da özel belgede sahtecilik 

için düzenlenen hürriyeti bağlayıcı cezanın yeterli olacağı ilkesinden hareket edilmiştir. Alt 

limitin somutlaştırılması konusunda ise, incelenen ülke uygulamaları da dikkate alınarak1248, 

ülkemizin koşulları çerçevesinde öncelikle Maliye Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 84 No’lu 

KDV Genel Tebliği’nde yer alan “1.4. Olumlu Rapor” başlıklı bölümdeki açıklamalar ile 

oluşturmuş olduğu sahte belge kullanımındaki % 5’lik sınır esas alınmıştır1249. Vergi 

idaresinin böyle bir oransal sınır oluşturması konusunda herhangi bir yasal yetkisi olmadığı 

için, yasal düzenleme yapılması ihtiyacı da bulunmaktadır. Matrah farkı ve vergi farkı 

tutarının belirlenmesinde; kamunun vergisel menfaatleri ile vergi mükelleflerinin 

menfaatlerini dengeleyebilmek ve orantı sağlayabilmek amacıyla,  04.11.2012 Tarih ve 28457 

Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, 

Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik”’te yer alan küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) tanımında belirlenmiş 

yıllık satış hasılatı ölçütü olan 40.000.000 TL’ye yukarıda açıklanan % 5’lik oran uygulanarak 

                                                           
1247 Çalışmanın birinci bölümünde “Sahte Belge Kavramı” başlığı altında belge asıl, suret ve nüsha kavramları açıklanmıştır. 
1248 Şüphesiz ki her ülkenin içerisinde bulunduğu hukuksal, kurumsal, iktisadi ve sosyal koşullar birbirinden farklıdır. Hatta 

bireylerin vergiye ve vergi suçlarına yaklaşımı bile ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. 
1249 KIZILOT-KIZILOT, a.g.e., s.588. 
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matrah farkı tutarının 2.000.000. TL olarak esas alınması önerilmiştir1250. 360.000 TL olarak 

esas alınan vergi farkı ise, matrah farkı olarak dikkate alınan 2.000.000 TL’ye KDV genel 

oranı (% 18)’nın uygulanması suretiyle belirlenmiştir. Bir bakıma matrah ile vergi arasındaki 

orantı da korunmaya çalışılmıştır.  

Vergi kaçakçılığı suçuna uygulanacak hürriyeti bağlayıcı ceza ve para cezalarının 

kademelendirilmesi görüşü kadar, bu kademelendirmenin nasıl yapılacağı görüşü de doktrinde 

tartışılan görüşlerdendir. Yukarıda ifade edilen öneride yer alan, vergi ve matrah farkı ile ilgili 

oran ve tutarların, hatta hesaplama yönteminin tartışılması ve farklı önerilerin ileri sürülmesi 

her zaman mümkündür. Vergi kaçakçılığı yönünden; kamu güvenine verilen zararın 

kademelendirilerek cezanın belirleniyor olması, suç ve cezaların orantılılık ilkesine uygun 

olacaktır. Ancak cezanın gerek kamu güvenine verdiği zarar ile, gerekse suç oluşturan başka 

fiillere karşılık olarak verilen cezalar ile uygunluğu gerçekleştirilemez ise, ceza yaptırımının 

amaçları ile bağdaşmayan bir durum ortaya çıkar. Eğer fâilin aleyhine bir oransızlık mevcut 

ise, bu kanun koyucunun hatasının fâile yüklenmesi demektir1251. Her bir suç için verilecek 

ceza miktarını belirlemek zor olsa bile, toplumu oluşturan fertlerin devletten beklentisi bunun 

detaylı bir araştırma ile belirleniyor olmasıdır.   

 4.2.1.9. Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Dışında Güvenlik Önlemleri Uygulanması 

 

Ülkemizde sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile vergi kaçakçılığı suçu 

işleyenler hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza ve idârî para cezalarına ilave olarak; yatırımlarda 

devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde Yatırım Teşvik Belgesi, Vergi, Resim ve 

Harç İstisna Belgesi alamazlar ve bu kararlara göre uygulanan devlet yardımlarından 

yararlanamazlar1252. Banka ve sigorta şirketi kuramazlar ve kurulanlarda ortak, yönetim ve 

denetim kurulu üyesi olamazlar. Factoring şirketi, leasing şirketi, döviz bürosu ve borsada 

aracı kurum kuramazlar. Kurulu olanlara ortak olamaz, yönetim ve denetim kurulu üyesi 

olarak görev alamazlar1253.  

Güvenlik tedbirleri başlıklı TCK’nın ikinci bölümünde düzenlenen “Belli hakları 

kullanmaktan yoksun bırakma” başlıklı maddeye göre1254  Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan 

                                                           
125004.11.2012 Tarih ve 28457 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, 

Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesine göre; 

“Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya 

mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta 

büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri,” dir. www.resmigazete.gov.tr 20.02.2014 
1251 YALTI, a.g.m., s.106. 
125219.06.2012 Tarih ve 28328 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 
12531.11.2005 Tarih ve Mük.25983 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8. maddesine 

göre yaptırım uygulanmaktadır. 
1254 TCK’nın 53. Maddesi: “(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu 

olarak;  

http://www.resmigazete.gov.tr/
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dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanûni sonucu olarak;   sürekli, süreli veya geçici bir 

kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, TBMM üyeliğinden veya Devlet, il, bele-

diye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, 

atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, seçme ve 

seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan, velayet hakkından; vesayet veya 

kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî 

parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,  bir kamu kurumunun veya kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi bir meslek veya sanatı, kendi 

sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.  

Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamla-

nıncaya kadar bu hakları kullanamaz1255.  

Düşüncemize göre, ülkemizde uygulanan hürriyeti bağlayıcı cezalar ve yukarıda 

açıklanan güvenlik tedbirleri genel olarak yeterlidir. Ancak kaçakçılık fiillerini işleyenlerin 

malvarlıklarına ve şirketlerine yediemin atanması, vergi kaçakçılığı suçu işledikleri adlî 

yargıda kesinleşenlere ait mahkeme kararlarının suçun ağırlığına göre yerel veya ülke 

ölçeğinde yayın yapan gazetelerde mahkeme kararı ile ilan edilmesini sağlayacak yasal 

değişikliğin yapılabilmesi için “Vergi Kaçakçılığı Suçu İşleyenlere Uygulanabilecek Güvenlik 

Tedbirleri” başlıklı aşağıdaki gibi yasal düzenlemenin yapılması uygun olacaktır: 

 

 

                                                                                                                                                                                     
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden 

veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya 

veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, 

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan, 

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, 

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,  

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi bir meslek veya sanatı, kendi 

sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, 

Yoksun bırakılır. 

(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları 

kullanamaz.  

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve 

kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü 

hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir. 

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra 

hükmü uygulanmaz.  

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına 

mahkûmiyet hâlinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak 

ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen 

suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına 

kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile 

ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar. 

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla 

işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının 

yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle 

yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.” 
1255Bu bölümden sonra incelenen “Cezayı Sona Erdiren ve Azaltan Haller” başlığı altında yer alan “Sanığın veya 

Hükümlünün Ölümü” kısmında suç gelirlerinin müsaderesi üzerinde durulmuştur. 
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“Vergi Kaçakçılığı Suçu İşleyenlere Uygulanabilecek Güvenlik Tedbirleri 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesinde sayılan fiilleri işleyenlere güvenlik 

tedbirleri uygulanmasında;  Türk Ceza Kanunu’nun “Güvenlik Tedbirleri” başlıklı İkinci 

Bölümünde kabul edilen usûl ve tedbirler esas alınır1256. Bu tedbirlere ilave olarak; 

Yargılamayı yapan mahkeme tarafından; yukarıdaki fiilleri işleyenlerin malvarlıklarına 

veya ilişkili oldukları şirketlere kamu davasının açılması ile birlikte, kamu davası sona 

erene kadar yediemin atanabilir, bedeli fâil tarafından karşılanmak üzere kesinleşmiş 

mahkeme kararının yerel veya ülke genelinde yayın yapan gazetelerde en fazla üç güne 

kadar ilan edilmesi kararı verilebilir.” 

4.2.1.10. Ceza Mahkemelerinde Ceza Hükmü Taşıyan VUK Hükümlerine Göre 

Verilen Karar ve Sanık Sayılarının Değerlendirilmesi 

 

Vergi idaresi tarafından sahte belge düzenleme ve kullanma eylemleri ile ilgili suçlar 

hakkında yazılan ve Adlî Yargıya intikal eden vergi suçu raporları ile birlikte yargılama süreci 

başlamaktadır. T.C. Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 

yayımlamış olduğu istatistik verilerden(2010) hareket ederek yorumlanmaya çalışılırsa şu 

hususlar belirtilebilir1257.  

TABLO II: CEZA MAHKEMELERİNDE CEZA HÜKMÜ TAŞIYAN VUK HÜKÜMLERİNE 

GÖRE KARARA BAĞLANAN DAVALARIN SANIKLARI HAKKINDA VERİLEN KARAR 

TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

                                               (1/1/2010-31/12/2010) 

KARAR KİŞİ ORANSAL 

DAĞILIMI(%) 

MAHKÛMİYET   6.235   41,8 

BERAAT   2.452   16,5 

DİĞER KARARLAR  6.214   41,7 

TOPLAM ÇIKAN KARAR SAYISI  14.901   100,00 

 

KAYNAK:  T.C.  Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü İstatistikleri 

(www.adlîsicil.adalet.gov.tr/istatistik_2010/ist_tab.htm.05.4.2012) 

 

Sahte belge düzenleme ve kullanma eylemleri ile ilgili suçlar nedeniyle açılan davalar 

ait düzenlenen iddianame ve kararlarda suç tipi “213 Sayılı VUK’a Muhalefet” olarak 

adlandırılmaktadır. Bu nedenle sahte belge düzenleme ve kullanma eylemleri ile ilgili 

suçlarda dâhil tüm vergi suçları için herhangi bir ayrım yapılmamakla birlikte Tablo II’de yer 

alan rakamlar hapis cezasının etkinliği açısından bilgi vermektedir. Bu tabloya göre ceza 

                                                           
1256 TCK’nın 53 maddesinde belli haklardan yoksun bırakma, 54. maddesinde eşya müsaderesi, 55. maddesinde kazanç 

müsaderesi, 59. maddesinde yabancıların sınırdışı edilmesi ve 60. maddesinde ise tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri 

düzenlenmiştir. 
1257Bu çalışmanın konusu olan sahte belge düzenleme ve kullanma eylemleri ile işlenen kaçakçılık suçları yönünden detaylı 

rakamlar ilgili kurum tarafından yayımlanmadığı için genel olarak vergi suçları ile ilgili rakamlardan hareketle ulaşılabilen 

istatistiki veriler tahlil edilmeye çalışılmıştır. 
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mahkemelerinde 2010 Takvim yılında 14.901 Kişi hakkında karar verilmiş olup, yaklaşık bu 

kişilerin % 41.8’i hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir. Yargılanan 2.452 kişi beraat etmiş 

olup, % 16,5 oranına tekabül etmektedir.  Yargılan bu kişilerin % 41,7’si hakkında da 

mahkûmiyet kararı verilmemiş ve diğer nedenlerden(Cezaya yer olmadığına ilişkin karar, 

zamanaşımı ve af nedeniyle kamu davasının düşmesi kararı ve kamu davasının durması 

kararı) karar verilmemiştir. Ceza mahkemelerin tarafından verilen % 41.7 mahkûmiyet oranı 

çok düşük bir oran olup, bu durumun suçun maddi unsurunu tespit edilmesinde vergi idaresi 

tarafından somut deliller bakımından yeterli inceleme yapılmadan suç duyurusunda 

bulunulmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca cezaya yer olmadığına ilişkin karar, 

zamanaşımı ve af nedeniyle kamu davasının düşmesi kararı ve kamu davasının durması kararı 

gibi diğer nedenlerle verilen karar oranının % 41,7 olması, yaş küçüklüğü, hata ve tüzel 

kişilerde kanûni temsilci ve personelin sorumluluğu, zamanaşımı, af ve mütalaa şartı ile ilgili 

hususların ceza verilmesinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

 4.2.2. İdârî Para Cezaları 

4.2.2.1. Ziyaa Uğratılan Vergi Tutarının Belirlenmesi 

4.2.2.1.1. Sahte Belge Düzenleyenler Açısından 

 

            Sahte belge (fatura) düzenleyenler bu belgeleri komisyon karşılığında satmaktadırlar. 

Sahte fatura ticaretinin kanunlarla yasak edilmiş olması, vergilendirilmesine engel değildir. 

Nitekim VUK’un 9. maddesinin ikinci fıkrasına göre “Vergiyi doğuran olayın kanunlarla 

yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz.”  Sahte belge 

(fatura) düzenlenmesi karşılığında elde edilen komisyon geliri “ticari kazanç” olarak 

nitelendirilmektedir1258. Dolayısıyla yapılan iş yasalara aykırı olmasına rağmen bir ticarettir. 

Ticareti yapılan emtia ise sahte faturanın bizzat kendisidir. Sahte fatura yukarıda da 

belirtildiği üzere taklit biçiminde oluşturulup satılabilir veya başkası tarafından oluşturulan 

sahte fatura alınıp satılabilir. Alınıp satılan sahte fatura ticaretinde, birden fazla kimse 

tarafından, el değiştirmeden veya el değiştirerek yapılan alım satım faaliyetinin her biri ayrı 

ayrı vergilendirilir. 

Sahte belge (fatura) düzenlenmesi karşılığında elde edilen gelirin ticari kazanç olması 

sebebiyle, elde edilen kazanç, ticari kazancı düzenleyen GVK’nın 37. ve takip eden maddeleri 

ile, VUK hükümlerine göre tespit edilir. Elde edilen komisyon gelirinin,  bu belgelerde yazılı 

                                                           
1258 Danıştay 4. Dairesi’nin 26.04.2007 tarih ve E.2006/1742, K.2007/1408 Sayılı Kararı,“Faturanın; içeriği itibariyle 

yanıltıcı belge  olduğu sonucuna  varılabilmesi  için, vergi inceleme raporuna dayalı olarak, faturayı düzenleyen hakkında 

komisyon geliri  elde etmekten dolayı tarhiyat yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa sonucunun ne olduğu, raporlara ilişkin yargı 

kararının olup olmadığı, faturayı düzenleyenin mükellefiyetinin terkin edilip edilmediğinin ,terkin edilmişse dava konusu 

yapılıp yapılmadığının ,fatura düzenlenen dönemde KDV beyannamelerinin verilip verilmediğinin ,KDV tarhiyatı yapılmışsa 

,yargı kararı bulunup bulunmadığı hususlarının araştırılması gerektiği…”( www.danıştay.gov.tr/erişim 17.01.2012) 

http://www.danıştay.gov.tr/erişim
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olan tutarın % 2’sinin esas alınarak belirleneceği konusunda Danıştay kararları mevcuttur1259. 

Vergi hukukunda yer olan delil serbestliği ve ekonomik yaklaşım ilkeleri gereği vergiyi 

doğuran olayın doğru olarak tespiti için önceki bölümlerde açıklanan faturanın sahteliğinin 

ispat yöntemleri kullanılarak, sahte belge düzenleyenlerin komisyon gelirini hesaplamada 

kullanılan %2 oranı dışında bir oranda belirlenebilecektir. Sahte belge düzenleyen paravan 

firma, eğer ticaret sicilinde ve vergi dairesinde gerçekten kayıtlı ise, defterleri düzenli olarak 

tutuluyor, KDV ve diğer vergi türlerine ait beyannameleri aksatmadan veriyor, faturaları 

usûlüne uygun bastırılmış ise, komisyon oranı %8-%10 arasında değişmektedir. Bu 

kategoride yer alan düzenleyiciler, kullanıcı firmaların genellikle ticari faaliyet zincirinin bir, 

seyreklikle iki alt halkasında yer alırlar. İlk inceleme aşamasında verdikleri sağlam firma 

imajı, bunların faturasını kullanan firma için bir güven unsuru sağlamaktadır. Bu şartlar 

içerisinde sahtekârlığın “maddi delillerle” kanıtlanması daha alt basamaklarda mümkün 

olabildiği için, kullanıcı firmanın aklanma ihtimâli güçlenmektedir. Bu kategoride yer alan 

işletmeler genellikle “limitet şirket” biçiminde kurulmaktadır. En önemli özellikleri şirket 

unvanlarının içerisinde çok fazla ticari faaliyet kolunun yer alması, bir yıl içinde birbirleriyle 

hiç ilgisi olmayan çok farklı iş kollarında sahte belge düzenlemeleridir.   

4.2.2.1.2. Sahte Belge Kullananlar Açısından 

 

Sahte belgeleri kullanan mükellefler bu belgelerin hiçbir mal veya hizmet alımı 

olmadığı halde kullanabilecekleri gibi, belgesiz olarak alınan mal ve hizmetlerin 

belgelendirilmesi için de kullanabilmektedirler. Sahte belgeleri kullanan mükellefler hiçbir 

mal ve hizmet alışı olmadığı halde1260 bu belgeleri kullanıyorsa sahte veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belgelere dayanan ve indirim konusu yapılan maliyet ve giderlerin 

reddedilerek, KDV, gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahlarının yeniden hesaplanması 

gerekir1261. Sahte belgeleri kullanan mükellefler, şâyet belgesiz olarak alınan mal ve 

hizmetleri belgelendirmek için bu belgeleri kullanılıyor ise, VUK’un 3. maddesine göre, 

belgesiz alınan mal ve hizmetlerin belgelendirilmesi için kullanılan belgelerdeki tutarlarının 

maliyet ve gider olarak kabul edilmesi gerekir. Sahte belge kullanarak mal/hizmet hareketini 

                                                           
1259Şükrü KIZILOT, Vergi Hukukunda Naylon Fatura(Doçentlik Tezi) ,Vergi Dünyası Dergisi Eki, Sayı 188,Nisan 1997, 

s.62, Danıştay 3. Dairesi’nin 16.4.1996 Tarih E:1995/1757, K:1996/1366 Sayılı Kararı,“%2 komisyonla sahte fatura 

düzenleyen kişinin komisyon geliri dolayısıyla salınan vergiye kaçakçılık cezası uygulanacağı hk.” 
1260 Danıştay11.Dairesi’nin 12.1.1998 tarih E:1996/6980, K:1998/23 Sayılı Kararı, “Mal ve hizmet  hareketi olmaksızın sahte 

ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura kullanan kişiye, bu nedenle yapılan KDV tarhiyatına kaçakçılık cezası uygulanacağı 

hk.”( www.danıştay.gov.tr/erişim 18.01.2011) 
1261 Danıştay 9.Dairesi’nin 15.04.2009 tarih ve E.2007/6198, K.2009/1744 Sayılı Kararı, “Mal ve hizmet alışları nedeniyle 

yüklenilen katma değer vergilerinin indirim ve iade konusu yapılabilmesi için faturaların gerçek bir mal alımı satım karşılığı 

düzenlenmesi gerekmektedir. Gerçekleşmemiş teslim ve hizmetler dolayısıyla katma değer vergisi ödenmesi ve bunun sonucu 

olarak da vergi indirimi söz konusu olmayacağından, vergi indirimine dayanak teşkil eden faturaların gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığının ortaya konulması gerekir.”(www.danıştay.gov.tr/erişim 12.02.2011) 

http://www.danıştay.gov.tr/erişim
http://www.danıştay.gov.tr/erişim
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belgelendiren mükelleflerin giderleri toplamı değişmediği için ekonomik işlemlerinin “gerçek 

mahiyeti” açısından dönem karları da değişmemektedir. Örnek vermek gerekirse; 100.000 

TL’lik giderini çeşitli nedenlerle belgelendiremeyen bir mükellef hukuk dışı olarak sahte 

belge düzenleyenlerden temin edeceği 100.000 TL’lik fatura ile belgelendirmesi halinde KDV 

indirimi hakkından yararlanamayacak, ancak Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi’nin 

hesaplanmasında gider gerçek olduğu için dikkate alınabilecektir.  Fakat bir görüşe göre bu 

belgelerdeki tutarlar gerçek bir ekonomik işleme dayanmadığı ve sonradan sahte belge 

düzenleyenlerin beyannameleri iptal edilmiş veya hiç beyan edilmemiş olduğu için, gider 

olarak beyan edilemeyeceği ve dikkate alınmasının mümkün olmadığı1262, diğer bir görüşe 

göre Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi yönünden kazancın tespit edilmesinde indirim 

olarak kabul edilmesi gerektiği1263 ileri sürülmektedirler.  

3065 sayılı KDVK’nın “Vergi İndirimi” başlıklı 29. maddesinde, “mükellefler, 

yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanun’da 

aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler.” 

hükmüne yer verilmiş, maddenin (a) bendinde ise “kendilerine yapılan teslim ve hizmetler 

dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer 

vergisinin indirilebileceği” belirtilerek yasal olarak vergi mükelleflerine “vergi indirim 

hakkı” verilmektedir. Vergi indirimi için gerekli şartların bir diğeri ise KDVK’nın 

indirimlerin belgelendirilmesi başlıklı 34. maddesinde, “Yurt içinden sağlanan veya ithal 

olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve 

gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanûni defterlere kaydedilmek 

şartıyla indirilebilir.” hükmüne göre gerçek bir mal alışına dayanmayan sahte belge 

niteliğinde olan bu faturalara dayanılarak elde edilen KDV indirimlerinin Kanun’da aranan 

KDV indiriminde kullanılacak belge niteliğinde olmadığından, bu belgelere dayanılarak KDV 

indiriminden yararlanılamayacaktır. Gerçek bir mal teslim veya hizmet ifasını belgelemeyen 

bu belgeler hukuki anlamda da herhangi bir değer ifade etmemektedir.1264 KDV uygulaması 

indirim sistemi üzerine kurulmuştur. Mükellefler, dönem içerisinde yapmış oldukları emtia ve 

hizmet satışları için tahsil ettikleri KDV’den, yapmış oldukları emtia ve hizmet alışları için 

ödedikleri KDV’ni indirim konusu yapmaktadırlar. Sahte belgelerin hiçbir mal veya hizmet 

alışı olmadığı halde kullanılmasının tespit edilmesi durumunda, bu belgelerde yer alan indirim 

konusu yapılan KDV’nin reddedilerek ödenmesi gereken KDV’nin yeniden tespit edilmesi 

                                                           
1262 GÜNDAY, a.g.m., s.66. 
1263 Hasan YALÇIN, “Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge İle Belgelendirilen Giderler”, Vergici ve Muhasebeci 

İle Diyalog, Sayı 153,Ocak 2000, s.78. 
1264 Bahattin ÇELİK, “ Vergi Tekniği Raporunun Mükellefe Verilmemesi ve Adil Yargılanma Hakkı”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 

221, Mayıs 2011, s.289. 
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gerekir. Bu belgeler; mal teslimi veya hizmet ifası yapılmaksızın düzenlenen belgeler 

olduğundan, KDV Kanunu açısından, vergiyi doğuran olay (kanunda sayılan teslim veya 

hizmet ifası) gerçekleşmemektedir. Aynı şekilde sahte belge niteliğindeki faturaların belgesiz 

mal veya hizmet alışlarının belgelendirilmesi için kullanılması halinde, belgelerde yer alan 

KDV’nin reddedilmesi gerekir. Bu şartlarda mal veya hizmetler, belgeler üzerinde adı, soyadı 

ve unvanı yer alan gerçek veya tüzel kişilerden değil, genellikle mükellef tarafından alındığı 

beyan edilebilen bu belgelerde yer alan KDV hazineye intikal etmemektedir. Yargı 

kararlarında sahte belgeler ile indirim konusu yapılan belgelerin ispat araçları ile araştırılarak 

incelenmesi gerektiği belirtilmektedir1265.  

4.2.2.2.  Ceza Tutarının Belirlenmesi 

 4.2.2.2.1.Vergi Ziyaı Kabahati Açısından 

 

VUK’un 341. maddesine göre, vergi ziyaı mükellefin veya sorumlunun 

vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi 

yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini 

ifade eder.  Vergi ziyaı ceza tutarının tespit edilebilmesi için, yukarıdaki bölümde açıklandığı 

üzere öncelikle kayba uğratılan vergi tutarının tespit edilmiş olması gerekir.  Şâyet vergi 

kaybı meydana gelmiş ise vergi ziyaı cezası kesilecek, fiil özel usûlsüzlük cezasını da 

gerektiriyorsa bu ceza da uygulanacaktır.  Vergi ziyaının oluşmaması halinde fiilin durumuna 

göre özel usûlsüzlük veya usûlsüzlük cezası kesilecektir.  Pişmanlık halinde ise, ceza 

kesilmeyecektir1266. 

Vergi ziyaı kabahatinin maddi unsuru gerçekleşirken kast içinde bulunulmuş 

olunması şart değildir. Bu durum madde gerekçesinde, “...vergi kaybı (ziyaı) ister hatadan, 

ihmâlden veya bir usûlsüzlükten doğmuş olsun, isterse nitelikli ve kasıtlı olsun vergi cezası 

kesilmesi konusunda farklılık arz etmeyeceği” biçiminde açıklanmıştır1267. Bir başka görüşe 

göre ise, vergi kabahatinin manevi unsuru olarak kast veya ağır kusur aranmadığı 

vurgulanırken en hafif bir kusur türü olan adi taksirin, kabahatin manevi unsurunun meydana 

gelmesi için yeterli olduğu belirtilmektedir1268. Kasıt, öngörülü (bilinçli) taksir ve taksir 

olarak belirtilen kusurluluk hallerinden en hafifi olan taksirin sonucudur. Taksir istenmeden 

bir davranışta bulunulmasıdır. Kişiyi bu davranışa iten, dikkatsizliği ve özen eksikliğidir.   Bir 

davranışın gerekli kıldığı dikkati ve özeni göstermeyen kişi bu davranışta taksirli davranmış 

                                                           
1265 Danıştay 3. Dairesi’nin, 30.11.1999 Tarih ve E:1998/3428, K:1999/4126 Sayılı Kararı, Danıştay V.D.D.K’nun 2.5.1997 

Tarih ve E:1996/137, K:1997/207 Sayılı Kararı (www.danistay.gov.tr/erişim 21.7.2009) 
1266 ERDEM, a.g.e., s.212. 
1267 Bir Reformun Anatomisi, Maliye Bakanlığı GGM Yayınları, Ankara, 1988, s.85. 

1268 MUTLUER, a.g.e., s.381. 

http://www.danistay.gov.tr/erişim
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demektir1269.  VUK’un 341. maddesinin birinci fıkrasında “vergilendirme ile ilgili ödevlerin 

zamanında yerine getirilmemesinden veya eksik yerine getirilmesinden” söz edilmektedir. 

Kanunun bu hükmü dikkate alındığında, kastın bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 

konulmuş kurallara uyulmaması sonucunu ortaya çıkartan durum “riayetsizlik taksiri” olarak 

değerlendirilir1270.  

VUK’un 344. maddesinin birinci fıkrasında “341 inci maddede yazılı hâllerde vergi 

ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin 

bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesileceği”  ikinci fıkrasında da “Vergi ziyaına 359’uncu 

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

ise bir kat olarak uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Buna göre vergi ziyaına VUK’un 359. 

maddesinde yazılı kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verilmesi halinde vergi ziyaı cezası üç 

kat uygulanacaktır. Bu düzenleme ile VUK’un 359. maddesinde sayılan fiillerle vergi ziyaına 

sebep olunması, işlenen kabahatin nitelikli hali olarak kabul edilmekte ve daha ağırlaştırılmış 

yaptırım uygulanması kabul edilmektedir. Kaçakçılık suçuna iştirak edenlere ziyaa uğratılan 

vergi kadar vergi ziyaı cezası kesilecektir. Vergi kabahatleri ve vergi ziyaı kabahati kasıt veya 

ihmâlle işlenebilecek eylemlerden oluşabilmektedir.  

Sahte belgeyi bilerek kullanan bir mükellef hakkında, VUK’un 359. maddesindeki 

kaçakçılık suçu için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması ve aynı 

Kanunu’nun 344. maddesinin ikinci fıkrasına göre üç kat vergi ziyaı cezası kesilmesi 

gerekmektedir1271. Sahte belge düzenleme ve kullanma eylemleri ile ilgili kabahatlerde, 

mükelleflerin mal veya hizmet alışı ile ilgili olarak kullanmış oldukları belgelerin, bu malı 

sağlayana ait olup olmadıklarını bilip bilmemeleri oldukça önemlidir. Maliye Bakanlığı 

çıkarmış olduğu 306 Seri No’lu VUK Genel Tebliği ile sahte veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge kullanımında “bilerek” kullanma unsuru ile ilgili açıklama yapmış, TCK’da 

yer alan cürümlerde kastın bulunmaması halinin cezayı kaldıracağı hükmünden bahisle, suçun 

                                                           
1269 ŞENYÜZ, a.g.e., , s.99-100. 

1270 Bekir BAYKARA, “Vergi Ziyaı Suçunda Manevi Unsur”, Vergi Dünyası, Sayı 279,Kasım 2004, s.7. 
1271 Danıştay 7. Dairesi’nin 15/03/2004 Tarih E. 2001/3160, K. 2004/668 Sayılı Kararı, “Olayda, davacı Şirketin alıcı Şirkete 

düzenlediği faturanın alt ve üst nüshalarındaki miktarların farklı olmasının ve davacı Şirketin yevmiye defterine düşük tutar 

içeren alt nüshayı kaydetmesinin, davacı Şirketin hasılatının bir bölümünü kayıt dışı bırakma iradesinin açık bir göstergesi 

olduğu sonucuna varılmakla, 213 sayılı Kanunun yukarıda anılan 359'uncu maddesi kapsamında bulunan olay nedeniyle üç 

kat vergi zıyaı cezası kesilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, mahkeme kararının bu hususa ilişkin hüküm fıkrasında 

isabet görülmemiştir.”( http://www.danistay.gov.tr/kerisim/EsasNoKararC.jsp.15.04.2011) 
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oluşumundan bahsedilebilmesi için kastın araştırılması gerektiği belirtilmiştir1272.  Sahte veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeyi bilmeden kullanan bir mükellef hakkında, bir başka 

deyişle kastın bulunmadığı durumda, kaçakçılık suçu raporu düzenlenmeyecek, bu 

mükellefler adına sadece VUK’un 344. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre tek kat vergi 

ziyaı cezası kesilecektir. VUK’un 341. ve 344. maddeleri incelendiğinde görülmektedir ki;  

VUK’un 359. maddesinde sayılan fiillerle işlenen vergi ziyaı ve usûlsüzlük kabahatlerinde 

kast unsuru ön plana çıkmakta, bunun dışında kalan kabahatlerde ise ihmâl sorumluluğu 

bulunmaktadır. 

Bazı vergiler ile ilgili vergilendirme tekniği kullanılırken vergiye tabi matrahın 

saptanmasında indirim ve mahsuplara yer verilmesi gerekmektedir. Vergilendirme işlemi 

sırasında kişiselleştirme işlemi yapılmasının vergi mükellefinin sakat olup olmaması, evli 

veya bekâr olması, sahip olduğu çocuk sayısının dikkate alınması indirim veya mahsup olarak 

tahakkuk edecek vergiyi belirleyecektir. Yukarıda açıklanan konularda gerçeğe aykırı 

beyanlarda bulunulması verginin eksik tahakkukuna sebebiyet verecektir.  Örneğin sakat 

olmadığı halde sahte belgelerle sakatlık indiriminden faydalanan bir mükellef tahakkuk 

etmesi gereken vergiyi azaltacağı için eksik tahakkuk söz konusu olacaktır1273. Vergi idaresi 

tarafından eksik tahakkuk eden kısım için vergi ziyaı hesaplanacağı gibi, sahte belgeler 

nedeniyle vergi mükellefi hakkında vergi suçu raporu yazılarak ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na 

intikal ettirilecektir. 

                                                           
127218.06.2002 tarihli ve 24789 sayılı Resmi Gazetede yayınlamlanan 306 Seri No’lu VUK Genel Tebliği  “…gerçekte 

yapılan bir mal veya hizmet alımı karşılığında mal veya hizmet sağlayan tarafından kendi belgesi yerine bir başka mükellefin 

belgesi verilebilmektedir. Bu gibi durumlarda iş veya hizmetin mahiyetine göre belgeyi alan tarafın bu belgenin mal veya 

hizmetin sağlandığı mükellefe ait olup olmadığını bilemediği durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda sahte 

belgeyi kullanmış olan mükellefin, bu belgenin satın aldığı mal veya hizmeti sağlayana ait olup olmadığının bilip bilmemesi 

önem taşıyacaktır. Şâyet kullanıcının belgenin sahte olduğunu bilmesi gerekiyorsa, bir başka deyimle kast söz konusu ise 

burada 359’uncu maddede belirtilen anlamda bir sahte belge kullanımı söz konusu olacaktır. Aksi taktirde ise suçun manevi 

unsuru oluşmadığından durum madde kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu itibarla, kaçakçılık suçunun oluşması sahte 

veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin bilerek kullanılıp, kullanılmadığının; diğer bir anlatımla, bu kullanımda kastın 

bulunup bulunmadığının değerlendirilmesine ve belirlenmesine bağlı bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde  sahte veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin bilerek, isteyerek kullanılıp kullanılmadığını vergi incelemesine yetkili olanlarca 

değerlendirilmesi ve bu belgeleri bilerek kullanıldığı sonucuna varılan mükellefler için vergi suçu raporlarının düzenlenmesi, 

haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması ile bu belgelerin kullanılması sonucu vergi ziyaına 

sebebiyet verilmiş olması halinde 344’üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca üç kat vergi ziyaı cezası kesilmesi 

gerekmektedir. Ancak sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin bilerek kullanılıp kullanılmadığının 

araştırılmasında bu belgeleri bilmeden kullandığı sonucuna varılan mükellefler adına vergi suçu raporu düzenlenmemesi ve 

haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurularında bulunulmaması icap etmektedir. Ayrıca, bu belgeleri kullanmak 

suretiyle vergi ziyaına sebebiyet verilmiş olması halinde bu mükellefler adına 344’üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca 

vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekmektedir.” 
1273 ŞENYÜZ, a.g.e., s.92-93. 
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VUK’ta yer alan1274 düzeltme hükümlerine göre fazla tahsil edilen vergilerin ödeyen 

mükelleflere geri verilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu yasal düzenleme vergi mükellefleri 

tarafından vergi idaresinin yaptığı idârî işlemler üzerinde denetim sağlayacağı gibi, vergi 

mükelleflerinden fazladan tahsil edilen vergilerin ödenmesini de sağlar. Ancak bazı 

durumlarda vergi mükellefleri bilerek veya bilmeyerek gerçek dışı beyanlarda bulunarak, 

vergi iadesi talep edebilmekte, bu iadenin vergi dairesi tarafından yerine getirilmesi 

durumunda ise vergi ziyaı suçu ortaya çıkmaktadır1275. Vergi ziyaı, ödenmiş bir verginin 

haksız geri verilmesi durumunda ortaya çıkar.  

KDV iade uygulamasında; KDV listeleri 53 Seri No’lu KDV Sirküleri’ne göre 

elektronik ortamda gönderilmekte, bu listeler Gelir İdaresi Başkanlığı otomasyon sistemi 

tarafından risk analizine tabi tutularak tespit edilen sonuçlar ilgili vergi dairesine rapor 

edilerek bildirilmektedir. İade talebinde bulunan yükümlü söz konusu rapordaki eksiklikleri 

elektronik ortamda gidermesi ve vergi dairesi tarafından yapılacak olan diğer incelemelerin 

tamamlanması durumunda nakden veya mahsuben KDV iadesini alabilmektedir. Vergi idaresi 

veznesinden çıkmayan para için vergi ziyaından söz edilemez. Verginin haksız olarak geri 

verilmesi durumunda, vergi ziyaı geri vermenin yapıldığı tarihte doğmaktadır. Henüz 

tahakkuk etmemiş veya geç tahakkuk etmiş olsa bile vergi noksansız bir şekilde ödenmiş ise 

vergi ziyaından söz edilemez.  Ayrıca vergi ziyaının, verginin eksik veya geç tahsili ile 

herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Vergi zamanında tahakkuk etmiş olmak şartıyla, 

ödemenin vadesinde yapılmamış olması halinde, vergi ziyaı ortaya çıkmaz1276. Vadesinde 

ödenmeyen borçlar için 6183 Sayılı AATUHK uygulanır. Bu esasın istisnası tahakkuku 

tahsile bağlı vergiler için söz konusudur. Örneğin damga vergisinde ödemenin zamanında 

yapılmaması halinde tahakkuk gerçekleşmemiş olacağından, vergi ziyaı doğmuş olur. 

Verginin geç tahakkuku vergi dairesinin ihmalinden kaynaklanmış ise, mükellef veya vergi 

sorumlusundan kaynaklanan herhangi bir kusur olmadığından vergi ziyaı suçundan 

bahsedilemez. Bazı durumlarda da mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile 

ilgili ödevlerini yerine getirememesi belli nedenlerden kaynaklanır. VUK’un 13. maddesinde 

mücbir sebepler sayılmış olup vergi idaresi bu sebepleri de dikkate almak zorundadır. 

                                                           
1274 VUK’un 120. maddesi, “Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. Bu hatalar düzeltme 

fişine dayanılarak düzeltilir. Hatanın mükellef aleyhine yapılmış olması halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak terkin ve 

tahsil olunmuş ise mükellefe reddolunur. Düzeltme fişinin bir nüshası, reddedilecek miktarla müracaat edeceği muhasebe ve 

müracaat süresi zikredilmek suretiyle mükellefe tebliğ edilir. Mükellef tebliğ tarihinden başlıyarak bir yıl içinde parasını geri 

almak üzere müracaat etmediği takdirde hakkı sakıt olur. Nakden veya mahsuben tahsil edilen ancak fazla veya yersiz olarak 

tahsil edildiği anlaşılan vergilerde ve kanunları gereğince mükelleflere yapılacak iade ve mahsup işlemlerinde, düzeltmeye 

dayanak teşkil edecek belgeler ile bu işlemlere ait usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.Bu Kanunun 4 üncü 

maddesinde yazılı vergi dairesinin görev ve yetkilerini haiz olarak faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında düzeltme 

yetkisi vergi dairesi başkanına ait olup, başkan bu yetkisini ilgili grup müdürlerine ve/veya müdürlere devredebilir.” 

(www.gib.gov.tr,(29.03.2010) 
1275 PARLAR-DEMİREL, a.g.e., s.345. 
1276 ÖZBALCI,a.g.e., s.813. 
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VUK’un 344. maddesinin üçüncü fıkrasında “Vergi incelemesine başlanılmasından 

veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanûni süresi 

geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli 

oranında uygulanır.” hükmü yer almaktadır.  VUK’un 371. maddesinde düzenlenmiş olan 

pişmanlık ve ıslah müessesinden yararlanmak vergi ziyaı cezasının tamamından kurtulmayı 

sağlamaktadır1277. Ancak pişmanlıktan yararlanamayacak veya pişmanlık hükümlerini yerine 

getiremeyecek olanların kendiliğinden verilen beyanname hükmü kapsamında ceza tutarını 

indirimli ödeme imkânı bulunmaktadır. 

               4.2.2.2.2. Usûlsüzlük Ve Özel Usûlsüzlük Kabahatleri Açısından 

 

Usûlsüzlük kabahatleri vergi kanunlarının şekle ve usûle ilişkin hükümlerine 

uyulmaması halini ifade etmektedir. Usûlsüzlük cezaları hem vergi mükellefiyetine bağlı 

olarak, bildirim, belge alma-verme, belge bulundurma, defter tutma ve tasdiki vb. şeklî 

ödevlerle1278 ilgili hususlara ilişkin aykırılıkları cezalandırmayı, hem de vergi ziyaı gibi daha 

ağır bir suçun işlenmesini daha en baştan engellemeyi hedeflemektedir1279. Usûlsüzlük 

kabahatinde henüz bir vergi kaybı meydana gelmemektedir. Usûlsüzlük cezaları içerik olarak 

vergi ziyaını önlemek için konulmuş yaptırımlar olarak değerlendirilebilirler. Usûlsüzlük fiili, 

vergi ziyaına bağlı olmaksızın, vergi kanunlarına aykırı bazı biçimsel eylemlerin oluşması ile 

ilgilidir. Usûlsüzlüklerde bir “tehlike suçu”nun varlığından söz edilebilir. Çünkü vergi 

yükümlüsü veya vergi sorumlusu vergi yasalarının şekle ve usûle ilişkin hükümlerine aykırı 

davranarak vergi kaybı için elverişli bir ortam sağlamak hedefindedir. Usûlsüzlükte vergi 

kaybı olmamasına rağmen vergi kaybı olan durumlarda da usûlsüzlük meydana gelebilir. Bu 

durumda miktar olarak ağır olan cezanın kesilmesi kabul edilmiştir1280. VUK’ta genel 

usûlsüzlük şeklindedir ayrım yapılmamış olmasına rağmen, uygulamada özel usûlsüzlük ve 

usûlsüzlük fillerini birbirinden ayırmak üzere genel usûlsüzlük ifadesi kabul görmüştür. 

VUK’un 352. maddesinde genel usûlsüzlük fiilleri, birinci ve ikinci derece usûlsüzlükler 

olarak iki ayrı grupta toplanmıştır. Her grupta usûlsüzlük sayılan fiiller tek tek belirtilmiştir. 

Ayrıca 353. maddede "Özel Usûlsüzlük" adıyla başka bir vergi kabahati belirlenmiştir1281. 

Genel usûlsüzlük ve özel usûlsüzlük olarak gruplanan usûlsüzlük cezaları eylem olarak ayrı 

                                                           
1277 Pişmanlık müessesesi bir sonraki alt bölümde  “Cezayı Sona Erdiren veya Azaltan Haller” başlığı altında incelenmiştir. 
1278 ŞENYÜZ, a.g.e., s.112. 

1279 CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s. 156. 
1280 Nihat EDİZDOĞAN, Metin TAŞ, Vergi Ceza Hukuku, Bursa,1993, s.77. 

1281 ULUATAM, METHİBAY, a.g.e.,  s.213. 
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ayrı sayılmıştır1282. Bu nedenle maddelerde sayılmayan eylemlerin usûlsüzlük olarak 

sayılması ve cezalandırılması mümkün değildir1283.  

Aşağıdaki Tablo III’de görüldüğü üzere, usûlsüzlük fiilleri, VUK’a bağlı cetvele 

göre cezalandırılırlar. Bu cetveldeki cezalar maktu tutarlar olup sınırları Bakanlar Kurulu’na 

verilen yetkiler çerçevesinde Bakanlar Kurulunca belirlenir. Genel usûlsüzlük cezaları, 

kanuna bağlı cetvelde her mükellef sınıfına göre maktu miktarlar şeklinde düzenlenmiş iken, 

özel usûlsüzlük cezalarının belli oran veya miktarları vardır. Özel usûlsüzlük cezaları; vergi 

ile ilgili işlemlerde gerçek durum, vergi kanunları ve muhasebe tekniklerine uygun 

davranılmasını sağlamayı amaçlamaktadır1284. Bir başka görüşe göre özel usûlsüzlük cezası 

ile, cari yıl içinde yapılacak denetimlerde vergiyi doğuran olay ile belge ve kayıtlar arasında 

ilişki kurularak vergi ziyaına yol açacak suçların önlenmesi amaçlanmaktadır1285. 

TABLO III: USÛLSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL(2013-2014) 

MÜKELLEF GRUPLARI 

BİRİNCİ DERECE İKİNCİ DERECE 

USÛLSÜZLÜKLER İÇİN USÛLSÜZLÜKLER İÇİN 

1.1.2013’den 

itibaren (TL) 

1.1.2013’den 

itibaren (TL) 

1.1.2014’den 

itibaren (TL) 

1.1.2014’den 

itibaren (TL) 

1. Sermaye Şirketleri 110,00 110,00 60,00 60,00 

2. Sermaye Şirketleri Dışında 

Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve 

Serbest Meslek Erbabı 
70,00 70,00 35,00 36,00 

3. İkinci Sınıf Tüccarlar 35,00 36,00 17,00 17,00 

4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp 

Beyanname Usûlüyle Gelir 

Vergisine Tabi Olanlar 

17,00 17,00 9,40 9,70 

5. Kazancı Basit Usûlde Tespit 

Edilenler 
9,40 9,70 4,30 4,40 

6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4,30 4,40 2,40 2,40 

Kaynak:http://www.yaklasim.com/malibilgiler/pratikbilgiler/maddeler/021.htm(20.01.2014) 

Danıştay, “Özel usûlsüzlük cezası kesilebilmesi için, cezayı gerektiren fiilin tüm 

unsurları tamam olmadan fâilin cezalandırılamayacağı yolundaki genel ceza ilkesinin 

varsayım ya da kıyas yolu ile ceza tayin edilerek özel usûlsüzlük cezası kesilemeyeceği” ne 

karar vermiştir1286. Başka bir Danıştay kararına göre ise ; “Alınan faturaların, sırf alındığı 

şirketin adreslerinde bulunamaması ve beyannamelerini vermemesi nedeni ile sahte 

muhteviyatı itibarı ile yanıltıcı belge olduğu kabul edilemez. Özel usûlsüzlük cezası 

                                                           
1282 AKDOĞAN ,a.g.e., s.47. 

1283 KIRBAŞ, a.g.e., s.184. 

1284 AKDOĞAN, a.g.e., s.49. 

1285 ALTINDAĞ, a.g.e., s.515. 

1286Danıştay Dördüncü Dairenin 22.03.2000 tarih, E. No.1999/3172, K. No: 2000/1067 No’lu Kararı, 

(www.danistay.gov.tr/kerisim 09.03.2010) 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim
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kesilebilmesi için VUK’un 353. maddesinde sayılmış olan belgelerin verilmediğinin, 

alınmadığının veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer 

verildiğinin ve bu belgeleri düzenlemek veya almak zorunda olanların, hukuken geçerli bir 

biçimde somut olarak tespit edilmiş olması zorunludur.”1287  

Sahte belge düzenlenmesi ve kullanılması fiilleri hakkında kesilecek özel usûlsüzlük 

cezaları VUK’ta düzenlenmiştir. VUK’un 353. maddesine göre; verilmesi ve alınması 

icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının 

verilmemesi, alınmaması veya “düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı 

meblağlara yer verilmesi” halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her 

birine, her bir belge için 190 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken 

meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usûlsüzlük cezası kesilmesi 

gerekmektedir. Aynı şekilde Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve 

yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile 

Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, 

kullanılmadığının, bulundurulmadığının, “düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı 

meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin” tespiti halinde, her 

bir belge için 190 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya 

meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usûlsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir1288. 

VUK’un 353 maddesinin 8. fıkrasına göre belge basımı ile ilgili bildirim görevini 

kısmen veya tamamen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine özel usûlsüzlük cezası 

kesilir. Bu düzenlemenin amacı, belge basımını izleyerek sahte belge düzenleme ve kullanma 

eylemleri ile ilgili suç ve kabahat kabul edilen eylemleri en aza indirmektir. VUK’un 353. 

maddesinde sayılan bütün özel usûlsüzlük cezaları için, maddenin son fıkrasıyla genel bir 

hüküm getirilmiştir. Buna göre eğer bu tür usûlsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana 

                                                           
1287Danıştay Üçüncü Daire’sinin E.1999/566, K. 2000/477 No’lu Kararı, (www.danistay.gov.tr/kerisim        10.03.2010) 

1288VUK’un 353. maddesinin 1. ve 2. bendi “Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile 

serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara 

yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların herbirine, her bir belge için (4369 sayılı Kanunun 

19 uncu maddesiyle belirlenen miktar) 10.000.000 liradan (432 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2014'den itibaren 190 

-TL) aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usûlsüzlük 

cezası kesilir.  

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usûlsüzlükler için kesilecek cezanın 

toplamı (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktar) 5.000.000.000 lirayı (432 Sıra No.lu V.U.K Genel 

Tebliği ile 1.1.2014'den itibaren 97.000 -TL) geçemez. 

2. (4108 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen bent) Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve 

yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme 

zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile 

örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 

(4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktar) 10.000.000 lira (432 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 

1.1.2014'den itibaren 190 -TL) özel uzulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usûlsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için (4369 sayılı Kanunun 

19 uncu maddesiyle belirlenen miktarlar) 500.000.000 lirayı (432 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2014'den itibaren 

9.700 -TL) bir takvim yılı içinde ise 5.000.000.000 lirayı (432 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2014'den itibaren 

97.000 -TL)  aşamaz.” (http://www.gib.gov.tr, 01.01.2014) 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim
http://www.gib.gov.tr/
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gelmiş ise, bu vergi ziyaının gerektirdiği cezalarda ayrıca uygulanacaktır. Bir başka deyişle 

özel usûlsüzlük cezasının kesilmesi diğer cezaların kesilmesini engellemez. Bu maddede 

hüküm altına alınan diğer bir hususta özel usûlsüzlük cezalarında VUK’un 336. madde 

hükmünün uygulanamayacağıdır1289. Bu düzenleme ile kanun koyucu özel usûlsüzlük 

cezalarını yaptırım olarak daha da etkili hale getirmiştir. 

Usûlsüzlük cezaları, vergi kanunlarının şekle ve usûle ilişkin hükümlerine 

uyulmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş cezalardır. Genel ve özel usûlsüzlük cezalarının;  

usûlsüzlük kabahatleri ve cezaları adı altında kapsadığı fiiller tasnif edilerek ve sayılarak daha 

açık bir şekilde düzenlenmesi uygun olacaktır.  Usûlsüzlük cezaları, belge düzeninin 

korunması ve belge düzenine yönelik suç eğilimlerinin bertaraf edilmesi açısından önemlidir. 

4.2.2.3. Vergi Ziyaı Cezasının Orantılılık İlkesi Açısından Değerlendirilmesi 

 

Yukarıda açıklanan orantılılık ilkesi açısından bakıldığında çalışmada incelenen diğer 

ülkelere göre, vergi ziyaı cezasının da işlenen fiillerin ağırlığı ile orantılı olduğunu söylemek 

mümkün değildir. Birleşik Krallık’ta Para cezalarının hesaplanmasında, kayba uğratılan vergi 

tutarı, işlenen fiiller açısından kesilecek para cezası oranı % 0-30 arasında iken kasta dayalı 

işlenen fiillerde % 20-100 arasındadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Vergi mükellefinin 

gelir vergisi beyannamesinde bildirdiği vergi miktarı, IRS tarafından yapılan inceleme 

neticesinde bildirilmesi gerekenden az/eksik bulunur ve bu azlığın/eksikliğin nedeni vergi 

mükellefinin kayba uğratılan verginin %20’si ile %40’ı oranında para cezasına karar 

verilebilir. Almanya Federal Cumhuriyeti’nde kasıt veya ağır kusur yok ise mükellef cezaya 

muhatap olmaz, kasıt var ise azami 50.000-Euro para cezasına muhatap olabilir. Fransa’da 

ise,  kayba uğratılan vergi tutarının % 80’ine kadar idârî para cezası verilebilir1290. 

Ülkemiz açısından ise vergi kabahatinin dikkat-özen yetersizliği veya ihmâl ile 

işlenmesi halinde uygulanacak ceza kayba uğratılan verginin % 100’ü, VUK’un 359. 

maddesinde belirtilen kaçakçılık suçları ile işlenmesi halinde % 300’üdür. İdârî para cezaları 

açısından, ülkemizde vergi ziyaı cezası oransal olarak çok yüksek olduğu ve sadece iki oran 

esas alınarak uygulandığı için, orantılılık ilkesi açısından tartışılması gerekmektedir. Dikkat-

özen yetersizliği veya ihmâl ile işlenen bir fiil ile vergi kaybının meydana gelmesi 

durumunda; hem gecikme faiziyle beraber verginin, hem de % 100 vergi ziyaı cezası ve 

usûlsüzlük cezasının uygulanması, aynı şekilde kasıtla işlenen fiiller açısından da hem 

                                                           
1289 VUK’un 336. maddesi: “Cezayı istilzam eden tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usûlsüzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara ait 

cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı kesilir. Usûlsüzlük cezası kesilen bir fiil ile vergi ziyaına da sebebiyet verildiği 

sonradan anlaşıldığı takdirde, evvelce usûlsüzlük cezası kesilmiş olması, bu cezanın ziyaa uğratılan vergiden dolayı kesilmesi 

gereken vergi ziyaı cezası ile mukayesesine ve noksan kesilen cezanın ikmaline mani değildir.” (www.gib.gov.tr,(29.03.2010) 
1290Çalışmanın ikinci bölümünde ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. 
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gecikme faiziyle beraber verginin hem de % 300 vergi ziyaı cezası ve usûlsüzlük cezasının 

uygulanması oldukça ağırdır. Çalışmamızda ulaştığımız sonuç; uzlaşma kurumunun bir ceza 

affı gibi uygulanmış olması nedeniyle vergi ziyaı cezası oranlarının bu güne kadar 

tartışılmamış olduğudur. 

 Mevcut oranların yerine, yukarıda açıklandığı gibi daha geçişli, mükelleflerin ihmâl ile 

kasıt durumlarını dikkate alan geçişli oranların uygulanması için yasal değişikliklerin 

yapılması orantılılık ilkesine uygundur. Çünkü cezaların katı olması, vergi incelemelerinin en 

başında mükellef ile vergi idaresinin ilişkilerinin gergin başlamasına neden olduğu gibi, vergi 

incelemelerinde gerekli delillerin elde edilmesini de zorlaştırmaktadır. Delillerin nitelik ve 

nicelik olarak eksik olması, vergi ihtilâflarının vergi idaresi aleyhine sonuçlanma ihtimalini 

arttırdığı gibi, birbirleriyle ticari ilişki içerisinde olan mükellefleri olumsuz etkilemektedir. 

Yukarıda yapılan değerlendirmelere göre; VUK’un “Vergi Ziyaı” başlıklı 341. 

Maddesinin başlığının “Vergi Ziyaı Kabahati” şeklinde, “Vergi Ziyaının Cezası” başlıklı 

VUK’un 344. maddesinin “Vergi Ziyaı Kabahatinin Cezası” şeklinde ve madde metninin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, orantılılık ilkesi açısından daha uygun olacaktır1291: 

       “Vergi Ziyaı Kabahatinin Cezası 

 341 inci maddede yazılı hâllerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef 

veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin yüzde yirmisinden yüzde ellisine kadar vergi 

ziyaı cezası kesilir. 

Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu fiilleri 

işleyenlere ve iştirak edenlere ziyaa uğratılan verginin yüzde yüzünden yüzde ikiyüzüne 

kadar vergi ziyaı cezası kesilir. 

Vergi ziyaı cezasına uygulanacak oranın tespit edilmesinde; (1) verginin olması 

gerekenden az bildirilmesi, olması gerekenden az hesaplanması, olması gerekenden 

fazlasının iadesinin talep edilmesi veya olması gerekenden fazlasının iade edilmesi 

neticesinde ortaya çıkan vergi ziyaı tutarı, (2) hukuka aykırı fiilin ortaya çıkmasında fâilin  

dikkat veya özen eksikliği ile ihmalinin veyahutta kasıt derecesinin ağırlığı, (3) Hukuka 

aykırı fiilin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından tespit edilip edilmediği, (4) 

Hukuka aykırı fiilin fâil tarafından vergi incelemesine yetkili olanlara gönüllü olarak 

                                                           
1291 VUK’un 344. maddesi “341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya 

sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. 

Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir 

kat olarak uygulanır.  

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanunî 
süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.” 
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açıklanıp açıklanmadığı, (5) Fâilin hukuka aykırı fiil ile ilgili yapmış olduğu açıklamanın 

niteliği dikkate alınır. Şu kadar ki; vergi ziyaı cezası tutarı;  

a) Dikkatsizlik ve İhmale dayalı hata veya yanlış kendiliğinden vergi incelemesine 

yetkili olanlara açıklanmışsa, bu açıklamanın niteliğine göre, ziyaa uğratılan vergi 

tutarının en az % 20’si en fazla %30’u,  

b) Dikkatsizlik ve ihmale dayalı hata veya yanlış vergi incelemesine yetkili 

olanlardan gelen talep üzerine açıklanmışsa, bu açıklamanın niteliğine göre, ziyaa 

uğratılan vergi tutarının en az %30’u en fazla %50’si, 

c) Kasta veya kasdı gizlemeye dayalı hata veya yanlış kendiliğinden vergi 

incelemesine yetkili olanlara açıklanmışsa, bu açıklamanın niteliğine göre, ziyaa uğratılan 

vergi tutarının en az %100’ü en fazla % 120’si, 

d) Kasta veya kasdı gizlemeye dayalı hata veya yanlış vergi incelemesine yetkili 

olanlardan gelen talep üzerine açıklanmışsa, bu açıklamanın niteliğine göre, ziyaa 

uğratılan vergi tutarının en az %120’si en fazla %200’üdür. ” 

Vergi ziyaı kabahat ve cezası açısından yukarıdaki öneri oluşturulurken dikkate alınan 

ölçütler şunlardır: 

1)  Çalışmanın birinci bölümünde ayrıntılı olarak incelendiği üzere, TCK’nın ve 

Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle beraber tartışılan ve bu güne kadar VUK’a 

konulmayan “Kabahat” teriminin kanunda zikredilmesi doğru olacaktır.  

2)  Çalışmada incelenen ülke uygulamaları ve orantılılık ilkesi açısından daha evvel bir 

kat vergi ziyaı uygulanan kasıt olmadan işlenen kabahatler hakkında, ziyaa uğratılan verginin  

% 20’sinden % 50’sine kadar vergi ziyaı cezası kesilmesi, yine daha evvel kasıtla işlenen  

hem suç hem de kabahat oluşturan üç kat vergi ziyaı cezası kesilen fiiller açısından ziyaa 

uğratılan verginin  % 100’ünden % 200’üne kadar vergi ziyaı cezası kesilmesi önerilmektedir.  

3)   Vergi kabahatine iştirak edenlere, suçun fâili kadar, vergi ziyaı cezası verilmesi 

önerilmektedir. Çünkü aynı suç veya kabahate iştirak edenlere asli fâile göre daha az ceza 

verilmesi aynı suç veya kabahatte farklı cezalar kabul edildiği için, Anayasa’nın eşitlik 

ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.  

4)   Vergi kabahati işleyen mükelleflerin, fiili işlerken ihmâl veya kasıtla davranıp 

davranmadıkları, vergi idaresine samimi ikrarda bulunup bulunmadıkları gibi yeni ölçütler 

oluşturulması, vergi denetim birimleri ile mükellefler arasındaki iletişimin daha sağlıklı 

kurulmasını ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Mevcut uygulamada vergi ziyaı cezası 

oranları yüksek olduğu için, vergi incelemelerinin en başında mükellef ile vergi idaresinin 

ilişkileri gergin başlamaktadır. Vergi inceleme elemanı ve mükellef “vergi cezasının bir kat 
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mı, yoksa üç kat mı tespit edileceği” sorusu ile, vergi incelemesi sürecine başlamaktadır. 

Vergi ziyaı cezalarının oransal olarak geçişli olması, vergi inceleme elemanı ile mükellef 

arasındaki iletişimin sürdürülebilir olmasını sağlayacağı gibi, yürütülen incelemede mükellef 

haklarının korunması ve hukuki delillerin toplanması açısından olumlu olacaktır. 

5)  Vergi ziyaı cezası oranlarının düşürülmesi önerimizin başarılı olabilmesi için, 

uzlaşma kurumunun kaldırılması gerekmektedir. Bir sonraki bölümde incelenen uzlaşma 

kurumu ile vergi cezalarının affedilmesi yerine, çalışmada incelenen ülkelerden Birleşik 

Krallık’ta olduğu gibi, belli bir süre için kısmen veya tamamen ertelenmesi ve bu sürenin 

bitimine kadar, vergi kabahati işlemeyen, gerekli önlemleri alan ve vergiye uyum sağlayan 

mükelleflerin vergi cezalarının kaldırılmasına yönelik yasal değişiklikler yapılabilmelidir.  

 

4.3. CEZAYI SONA ERDİREN VEYA AZALTAN HALLER 

4.3.1. Zamanaşımı 

 

Vergi suçlarına ilişkin olarak ceza mahkemelerinde açılacak davalarda uygulanacak 

dava zamanaşımı ile ilgili VUK’ta özel düzenleme bulunmamaktadır. VUK’un zamanaşımı 

ile ilgili tek hükmü olan 374. maddesinde öngörülen zamanaşımı, sadece vergi kabahatlerine 

ilişkindir1292. VUK’un “Ceza Kesmede Zamanaşımı” başlıklı 374. maddesinde vergi ziyaı 

cezası için ceza kesme zamanaşımı, “Zamanaşımı Süreleri” başlıklı 114. maddesinin birinci 

fıkrasında vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl 

olarak kabul eden tarh zamanaşımı süresine uygun olarak düzenlemiştir. Bunun için tarh 

zamanaşımı süresi ile vergi ziyaı cezasında ceza kesme zamanaşımı süresi aynıdır. Ceza 

hukuku yönünden bir suç olan vergi suçu ile ilgili zamanaşımını düzenleyen özel bir hüküm 

                                                           
1292 A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Ceza Sistemine Yönelik Eleştiriler”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 233, Şubat 2008, 

s.100. 
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VUK’ta olmadığı için, TCK’nın genel hükümler kısmında yer alan zamanaşımı sürelerinin 

dikkate alınması gerekmektedir1293.  

TCK’ya göre dava zamanaşımı ve ceza zamanaşımı olmak üzere, iki farklı 

zamanaşımı bulunmaktadır. Dava zamanaşımında kanunlarda düzenlenen süreler geçtikten 

sonra, kamu davası açılamaz; açılmış olsa bile dava zamanaşımı gerçekleşmiş ise,  böyle bir 

davaya artık devam edilmesi mümkün değildir. Ceza zamanaşımında ise kesinleşmiş bir karar, 

kanunda düzenlenmiş olan süre geçtikten sonra yerine getirilemez. Ceza zamanaşımı dava 

zamanaşımından daha uzun bir süreyi kapsamaktadır1294. 

TCK’nın 66/e. maddesine göre beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para 

cezasını gerektiren suçlarda dava zamanaşımı süresi fiilin işlendiği tarihten itibaren TCK’nın 

72/1. maddesine göre hesaplanacak olup sekiz yıldır1295. Vergi kaçakçılığı suçu için TCK 

açısından geçerli olan 8 yıllık zamanaşımı süresinin vergi kaçakçılığı suçlarına iştirak edenler 

yönünden de geçerli olduğu kabul edilmektedir1296. TCK’daki dava zamanaşımı süresinin 

VUK’taki tarh zamanaşımı süresinden daha uzun olması, suçluluğun kanıtlanmasında ve 

savunma hakkının kullanılmasında bir uyumsuzluğa neden olmaktadır1297. Bu yönden 

                                                           
1293 Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin,11.02.2008 Tarih, E.2005/3084,K.2008/900 Sayılı Kararı, “Zamanaşımı nedeniyle ortadan 

kaldırma…213 sayılı kanuna  muhalefetten sanık (A) ve arkadaşları  hakkında yapılan  duruşma sonunda: Beraatine dair 

(…)Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen29.09.2004 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili  tarafından 

süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 07.02.2005 tarihli tebliğnamesiyle daireye 

verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü: Zamanaşımını  kesen son 

işlem olan savunmaların alındığı tarih olan 12.12.2002  günü itibariyle temyiz inceleme gününde suç ve karar tarihinde 

yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK’nın 102/4. maddesinde öngörülen zamanaşımı süresi tahakkuk etmiş olduğundan hükmün 

bozulmasına, anılan madde uyarınca sanıklar hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına, 

oybirliğiyle karar verildi”, Yargıtay 7.Ceza Dairesi’nin, 12.03.2008 Tarih, E.2006/15186,K.2008/4639 Sayılı 

Kararı,“Zamanaşımında sanık lehine hükümlerin uygulanması gerektiği…213 sayılı kanuna  muhalefetten sanık (A) ve 

arkadaşları  hakkında yapılan  duruşma sonunda: Sanık hakkında 1997 takvim yılı için açılan kamu davasının TCK’nın 

102/4. ve 104/2. maddeleri gereğince ortadan kaldırılmasına ve 1998-1999-2000 takvim yıllarındaki vergi dönemleri için 

hükümlülüğüne dair (…)Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen 02.05.2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık 

müdafii ve katılan vekili  tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama,bozma ve ortadan 

kaldırma  isteyen 31.10.2006 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra Türk Milleti 

adına gereği görüşülüp düşünüldü:I- Katılan vekili’nin temyiz talebi 1997 takvim yılında işlendiği iddia olunan suça yönelik 

olup buna göre yapılan incelemede; Yapılan duruşmaya ,toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere ,gösterilen gerekçeye 

ve takdire göre, katılan idare vekili’nin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi onanmasına,II- 

1998 ve 1999 takvim yıllarında işlendiği iddia olunan suça yönelik sanık müdafii’ nin temyiz talebinin incelenmesinde; Suç 

tarihleri itibariyle temyiz inceleme gününde sanık yararına olan 765 sayılı TCK’nın  102/4 ve 104/2. maddelerin de 

öngörülen zamanaşımı süresi geçmiş bulunduğundan hükmün bozulmasına, anılan maddeler uyarınca sanık hakkındaki kamu 

davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına,III- 2000 takvim yılında işlendiği iddia olunan suçtan kurulan hükme 

yönelik sanık müdafii’nin temyizine gelince;5271 sayılı CMK’nın 5560 sayılı yasa ile değişik 231. maddesinin 5 ve 14. 

fıkralarında değişiklik yapan 5728 sayılı Yasanın 562. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması 

uygulaması olanaklı hale geldiğinden ,5237 sayılı TCK’nın 7. maddesi gözetilerek,yasal koşullarının oluşup oluşmadığının 

saptanması ve sonucuna göre uygulama yapma görevinin de yerel mahkemeye ait bulunması zorunluluğu, Bozmayı icap et 

tirmiş,sanık müdafii’nin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu 

sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi 

uyarınca bozulmasına,oybirliğiyle karar verildi.” 
1294 Recep ÇERÇİ, “Vergi Suç ve Cezalarına İlişkin Yasal Düzenlemelerin Gelir İdaresi ve Adlî Yargı Mercilerince Farklı 

Yorumlanmasından Kaynaklanan Adaletsizlikler ve Doğurduğu Sonuçlar ile İlgili Çözüm Önerileri”, Mali Pusula Dergisi, 

Yıl 4 Sayı 39, Mart 2008, s. 27.  
1295Bekir BAYKARA, “Hapis Cezasını Gerektiren Vergi Suçlarında Dava Zamanaşımı ve Zamanaşımının Başlangıcı”, 

Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 270, Şubat 2004, s. 8–13. 
1296 DONAY, a.g.e., s.219. 
1297 Azmi DEMİRCİ, “Vergi Usul Kanunu’nda Düzenlenen Zamanaşımı Sürelerinin Yeni Türk Ceza Kanunu ile Uyumu”, 

Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 297, Mayıs 2006, s. 33. 
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VUK’un 114. maddesinde düzenlenen 5 yıllık tarh zamanaşımı süresinin vergi suçu ve vergi 

suçuna iştirak suçu ile ilgili, TCK’nın 66. maddesinde düzenlenen dava zamanaşımı süresiyle 

uyumlu hale getirecek düzenlemeler yapılmalıdır1298. Ayrıca kasıtlı işlenen vergi suçları için 

daha uzun bir zamanaşımı süresi belirlenmelidir.  

Zamanaşımının kesilmemesi veya durmaması halinde vergi suçları için öngörülen 

sekiz yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur. TCK’nın 67/2. maddesinde1299 belirtilen 

nedenlerden bir tanesinin gerçekleşmesi nedeniyle zamanaşımının kesilmesi durumunda 

zamanaşımı süresi en fazla yarısına kadar uzayacağı için zamanaşımı süresi en fazla on iki 

yıla çıkmaktadır. Dava zamanaşımını durduran nedenlerden birisi varsa, zamanaşımını 

durduran neden ortadan kalkmadıkça üst sınır söz konusu olmayacaktır. Suçun vergi 

incelemesi sonucuna bağlı kamu davası açılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığı’nca 

iddianame düzenlenmesi halinde, vergi suçları için kabul edilen sekiz yıllık zamanaşımı süresi 

kesilmekte ve en fazla on iki yıla kadar uzamaktadır. Kamu davasının açılmasının oldukça 

uzun bir zaman alması ve zamanaşımı süresinin suçun işlendiği tarihten başlaması ve ancak 

iddianamenin düzenlenmesiyle kesilmesi nedeniyle kamu davası düşebilmektedir1300. 

VUK’un 367. maddesine göre, yapılan inceleme sırasında 359. ve 360. maddesinde 

sayılan fiilleri işlediği tespit edilen mükellefler hakkında düzenlenen kaçakçılık suçu raporları 

mükelleflere tebliğ edilir, tarh edilen vergi ve cezaların kesinleşmelerinden itibaren 30 gün 

içinde vergi dairesi müdürleri tarafından bir üst yazı ile Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilir.  

VUK’un 114. maddesine göre, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın 

başından başlayarak 5 yıl içinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.  

VUK’un 359. maddesine göre sahte belge kullanma düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen 

kaçakçılık suçunda, vergi kaybı suçun maddi unsurunu oluşturmadığından, sahte belgenin 

düzenlenmesi veya kullanılması ile suç tamamlanmış olur. Sahte belgenin düzenlendiği 

                                                           
1298 A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Suçlarında Ceza Dava Zamanaşımı”, Dünya Gazetesi, 25 Ekim 2004, DEMİRCİ, 

a.g.m., s. 33. 
1299 TCK’nın “Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi” başlıklı 67. maddesi hükmü şu şekildedir:  

MADDE 67.– (1) Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi 

gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hâllerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya 

kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç fâili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava 

zamanaşımı durur. 

(2) Bir suçla ilgili olarak; 

a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi, 

b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi, 

c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi,  

d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi, 

Halinde, dava zamanaşımı kesilir. 

(3) Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen birden fazla 

nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar. 

(4) Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar.” 
1300 DEMİRCİ, a.g.m., s.35. 
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tarihin, suç tarihi veya suçun işlendiği gün olarak kabul edilmesi gerekmektedir1301. Vergi 

kaybı oluşmayan suçlarda suçun işlendiği gün olarak vergi kaybının oluştuğu tarihin değil, 

suçun maddi unsurunun gerçekleştiği, fiilin işlendiği tarihin esas alınması gerekir1302. Ancak 

vergi hukukunda belgelerin düzenlendikleri, kanûni defterlere kaydedildikleri ve belge 

kullanmanın vergi tarhının oluşturduğu tarihler birbirinden farklıdır. Sahte belgenin, 

düzenleyen veya adına belge düzenlenen vergi mükellefi veya vergi sorumlusu tarafından 

hasılat,  gider veya maliyet unsuru olarak kanûni defterlere kaydedilmek suretiyle vergi 

matrahının tespitinde dikkate alınması yönünden suçun işlendiği tarihi tespit etmek 

gerekmektedir. Kanûni defter tutulması halinde, sahte belge kanûni defterlere kaydedilmekle 

kayıtların ve vergi matrahının oluşturulmasında ve vergi matrahının hukuk dışı olarak 

azaltılmasında dikkate alınmış olmaktadır. Sahte belgenin düzenlenmesi, kanûni defterlere 

kaydedilmesi halinde, kullanma gerçekleşmiş olduğu için, vergi kaybı gerçekleşmemiş olsa 

dahi kullanıldığı tespit edilmekte ve cezalandırılmaktadır.  

Kanûni defter tutma zorunluluğu olmayan vergi mükellefleri için önemli olan iki farklı 

tarih vardır. Bunlardan ilki sahte belgenin düzenlenme tarihi ve ikincisi de sonucun yani vergi 

kaybının gerçekleştiği tarihtir. Bu açıdan, kanûni defter tutulmaması durumlarında, sahte 

belgenin düzenlenme tarihi kullanma tarihi olarak kabul edilmektedir. Kanûni defter tutulması 

söz konusu ancak sahte belgenin kanûni deftere kaydedilmemiş olması veya kayıt olunmuş 

ama düzeltme işlemi gerçekleştirilerek kayıtlardan çıkarılması durumunda; belge kayıtların 

oluşturulmasında ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınmamış olduğu için suç oluşmaz. 

Diğer taraftan belgenin kanûni deftere kaydedilmemesine rağmen vergi matrahının tespitinde 

dikkate alınması halinde; kullanma suçu belgenin vergi matrahının azaltılmasında dikkate 

alınması ile gerçekleşmiş olacağından, suçun işlendiği tarihin vergi tarhı için kanunda 

belirlenen sürenin sonu şeklinde kabul edilmesi gerekir.  Ağırlıklı görüş sahte belge kullanma 

fiillerinde, belgenin ilgili olduğu dönem beyannamenin verildiği tarihin zamanaşımı tarihi 

olarak tespit edilmesi yönündedir1303. Bu görüşün adeta Yargıtay’ın istikrar kazanmış 

uygulaması haline dönüştüğü anlaşılmaktadır1304. Yargıtay’a göre her bir verginin beyan 

edileceği son gün zamanaşımı bakımından başlangıç olarak dikkate alınmalıdır1305. 

                                                           
1301 Yunus ŞENGÖZ, “Vergi Ceza Hukukunda Kaçakçılık Suçunun Suç Tarihi, Dava Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı”, 

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 233, Yıl 31, Şubat 2008, s.122. 
1302 DONAY, a.g.e., s. 228. 
1303 OK-GÜNDEL, a.g.e., s.73. 
1304 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 14.03.2005 Tarih ve E:2004/10487, K: 2005/1063 Sayılı Kararı, “…Sanığa yüklenen sahte 

fatura kullanmak suçunun yasada getirdiği cezasının türü ve üst sınırı itibari ile tabi olduğu TCK’nın 102/4 ve 104/2 

maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının, suça konu faturalardan 30.08.1996 tarihli olup katma değer vergisinde 

kullanıldığından, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 41 ve 45. maddeleri uyarınca suç tarihinin vergi tarhı için 

kanunda belirlenen sürenin sonu olan 26.09.1996 tarihinden hüküm tarihine kadar gerçekleştiği gözetilmeden kamu 

davasının…”(http://www.ictihatevi.com,06.06.2011) 
1305 BAYAR, a.g.e., s.208. 
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Zamanaşımının hesaplanmasında beyanname verme sürelerinin dikkate alınması sanık 

aleyhine bazı durumların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Öncelikle beyannamenin verildiği 

tarih ile düzenlenen sahte belgenin kullanıldığı tarih arasındaki gün sayısı kadar zamanaşımı 

süresi ilave olunmaktadır. Bu ve benzeri hâllerde yargı yerlerinin beyanname verme süresinin 

son gününü dikkate alması, zamanaşımı süresinin başlaması açısından sanık aleyhine sonuç 

doğurmaktadır. Vergi beyannamesi verme süresinin başladığı ve bittiği tarihler arasında 

gerçekten beyannamenin ne zaman verildiğinin tespit edilmesi daha doğru sonuçlar 

doğuracaktır. Şâyet sanığın beyannameyi ne zaman verdiği kesin olarak tespit edilemiyorsa, 

oluşan şüpheden sanığın yararlanması ve beyannamenin sürenin başlangıcında verildiğini 

kabul etmek gerekir. Sanığın yasal sürenin geçmesinden sonra vereceği beyannamesi, 

Yargıtay’ın yaklaşımına göre zamanaşımı hesabının başlangıcını ve sona ermesini 

geciktirecektir1306. Ayrıca beyanname verme süreleri vergi idaresi tarafından çeşitli 

dönemlerde uzatılabilmekte, yapılan bu tür “idârî işlemler” zamanaşımı süresi üzerinde etki 

etmektedir. Beyannamesini yasal süresinden sonra veren mükellefler için de zamanaşımının 

beyannamenin verildiği tarihten itibaren hesaplanıyor olması zamanaşımı süresini sanık 

aleyhine değiştirmektedir. Düşüncemize göre aşağıdaki gibi bir yasal düzenleme yapılarak, 

sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçları bu belgelerin 

düzenlendiği veya kullanıldığı tarihte gerçekleştiği ve kanun koyucu tarafından da vergi ziyaı 

aranmadığı için davranışın tamamlandığı tarih esas alınmalıdır: 

“Vergi Kaçakçılığı Suçunda Tarh, Tahakkuk ve Tahsil Zamanaşımı 

            Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde kaçakçılık suçu olarak kabul edilen fiiller 

yönünden; tarh, tahakkuk ve tahsil1307 zamanaşımı vergi alacağının doğduğu takvim yılını 

takip eden yılın başından başlayarak 8 yıldır. Zamanaşımı suç olarak kabul edilen fiilin 

işlendiği tarihten itibaren hesaplanır. Bir suç işleme kararının icrası kapsamında birden 

fazla fiil ile suçun işlenmesi halinde, en son fiilin işlendiği tarihten itibaren zamanaşımı 

hesaplanır.” 

Beyanname verme sürelerine göre idarenin zamanaşımının başlangıç süresini 

belirleme konusunda takdir yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca vergi ziyaının oluşması şartı 

aranmadığı ve düzenlenen-kullanılan sahte belgeler ile kamu güveni zarar gördüğü için, 

beyannamelere dayanarak zamanaşımı süresinin belirlenmesi, vergi kaçakçılığı suçunun vergi 

ziyaı şartına bağlı olduğu gibi hatalı bir değerlendirme yapılmasına neden olmaktadır.  

 

                                                           
1306 BAYAR, a.g.e.,s.209-210. 
1307 Amme alacaklarını Tahsil Usûlü Hakkında Kanun’un “Tahsil Zamanaşımı”nı düzenleyen 102. maddesinde “Para 

cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.” hükmü yer almaktadır. www.mevzuat.gov.tr 

20.02.2014 

http://www.mevzuat.gov.tr/
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              4.3.2. Pişmanlık 

 

Pişmanlık ve ıslah, vergi kanunlarına aykırı hareketleri ile vergi ziyaına açarak 

kaçakçılık suçu işleyenlerin, duydukları pişmanlığı yasallaştıran bir kurumdur. Vergi 

yükümlüleri vergi ziyaını doğuran bir suç işledikten sonra bu suç vergi idaresi tarafından 

saptanmadan idareye haber verdiklerinde bu suçtan kurtulabilme imkânları vardır1308. İyi 

niyetli mükelleflerin korunması ve bu suretle uygulamaya etkinlik kazandırılması amacıyla 

yasada sayılan belirli koşullar çerçevesinde uygulanmak üzere bu müessese 

düzenlenmiştir1309. Pişmanlık uygulaması ile, mükellefleri kanunların katı hükümleri 

karşısında zor durumda bırakmamaya ve vergi ziyaına neden olan kanuna aykırı eylemlerini 

vergi dairesine bildirmeyi özendirerek vergi verimliliği korunmaya çalışılmaktadır1310.  

Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı 

hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere, VUK’un 

371. maddesinde belirtilen şartları1311 yerine getirmeleri durumunda vergi ziyaı cezası 

kesilmeyecektir. Aynı kanunun 360. maddesinde yazılı iştirak şeklinde yapılan fiiller de bu 

kapsamda kabul edilmektedir. Pişmanlık şartlarının yerine getirilmesi halinde, kaçakçılık 

suçlarını işleyenlerde ceza mahkemelerinde yargılanmayacaktır1312. Usûlsüzlük cezaları ise 

pişmanlık kapsamına girmemektedir1313. 

Beyana dayanan vergiler için vergi kanunlarına aykırı eylemlerini kendiliğinden bir 

dilekçe ile ilgili makamlara bildiren mükelleflere vergi ziyaı ve usûlsüzlük cezaları 

kesilmeyeceği gibi, iştirak halinde işlenecek suçlar için de ceza verilmez1314. Bu hükümlerden 

yararlanan mükelleflerden, ödeme süresi geçmiş olan vergiler için gecikme zammı oranında 

pişmanlık zammı tahsil edilmekte olup mükellefleri hukuka aykırı fiilleri nedeni ile ortaya 

                                                           
1308 KARAKOÇ, a.g.e., s.8. 
1309 AKDOĞAN, a.g.e.,  s.60. 
1310 KANETİ, a.g.e., s.253-254. 
1311 VUK’un “Pişmanlık ve ıslah” başlıklı 371. maddesi: “Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri 

işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara 

kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez. 

1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi 

beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın 

resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.). 

2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya 

olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) 

verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması. 

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak onbeş gün 

içinde tevdi olunması. 

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde 

tamamlanması veya düzeltilmesi. 

5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı 

Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme 

tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi. 

Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili olarak uygulanmaz.” 
1312 ARSLAN, a.g.e.,  s.218. 
1313 EROĞLU, a.g.e., s.594 . 
1314 KARAKOÇ, Vergi Hukuku, s.373. 
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çıkacak cezalı tarhiyattan da kurtulmaktadır1315. Ayrıca pişmanlık ve ıslah hükümleri, ceza 

mahkemelerinde yargılanması gereken kaçakçılık ve kaçakçılığa iştirak suçlarının işlendiği 

gerekçesi ile dava açılmasını engellediği için, vergi mükelleflerine hürriyeti bağlayıcı 

cezalardan da kurtulma imkânı vermektedir. 

VUK’ta pişmanlık kurumu, TCK’da sadece belli başlı bazı suçlar için özel hükümlerle 

düzenlenmiş olan “etkin pişmanlık” kurumuna yaklaşmaktadır1316. Etkin pişmanlık, suçun 

tüm unsurları ile birlikte tamamlanmasından sonraki pişmanlık olarak tanımlanmaktadır1317. 

TCK’ya göre etkin pişmanlık suçun sona erme aşamasından sonra yalnızca ilgili olduğu suç 

açısından cezasızlık veya cezada indirim nedenidir1318. TCK’da genel olarak düzenlenmiş tüm 

suçlar açısından suçun sona erme aşamasına kadar uygulanacak bir kurum olan “gönüllü 

vazgeçme”, tek fâilin gönüllü vazgeçmesi1319 ve iştirak hâlinde işlenen bir suçta suç 

ortaklarından birinin gönüllü vazgeçmesi1320 şeklinde sınıflandırılmıştır. TCK’ya göre 

“İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme” başlıklı suçun tamamlanmasını veya 

neticenin gerçekleşmesini önlerse ibaresi kullanılarak suçun her aşamasında gönüllü 

vazgeçme öngörülmüştür. Bu durumda, gönüllü vazgeçme hükümleri, icra hareketlerinin 

bittiği ancak suçun tamamlanmadığı durumlarda da uygulanacaktır. Diğer suç ortakları 

gönüllü vazgeçen suç ortağının bütün gayretine rağmen suçu işlemişlerse, suç işlenmiş 

olmasına rağmen suçun işlenmemesi için elinden gelen bütün çabayı gösteren ve gönüllü 

vazgeçen suç ortağı işlenen suça iştirakten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ancak suç ortağı 

gönüllü vazgeçme anına kadar yapmış olduğu fiillerin bağımsız bir suç oluşturması 

durumunda, bu suçtan dolayı sorumlu tutulur. TCK’da yer alan gönüllü vazgeçme kurumu 

                                                           
1315 Danıştay 7.Dairesinin, 14.12.1990 Tarih, E:1987/1761, K:1990/4092 Sayılı Kararı, “Şirket  kayıtlarındaki hataların, 

vergi inceleme raporunun düzenlenmesinden önce mükellef tarafından  düzeltilmiş olması nedeniyle, olaya, kaçakçılık cezası 

uygulanmayacağı hk...”(http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp 05.04.2011) 
1316 TCK’da Etkin Pişmanlık 93, 110, 168, 192, 221, 248, 254, 269, 274, 293. maddelerindeki suçlar için düzenlenmiştir. 
1317 ERMAN, Vergi Suçları, s.21. 
1318 HIZLI, a.g.e., s.82. 
1319TCK’nın 36. maddesi,“Fâil, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını 

veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç 

oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır.” 
1320TCK’nın 41. maddesi,“(1) İştirak halinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme 

hükümlerinden yararlanır. (2) Suçun;  a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir sebeple işlenmemiş olması, 

b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen işlenmiş olması, hallerinde de gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanır.” 

http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp
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teşebbüs halindeki suçlar yönünden düzenlendiği için, VUK’a göre kabul edilmiş olan 

kaçakçılık suçları açısından öngörülen pişmanlık ve ıslah kurumu farklıdır1321. 

TCK’ya uyum sağlanması amacıyla 8 Şubat 2008 tarih ve 26781 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan ve aynı tarih itibariyle yürürlüğe giren 5728 Sayılı Temel Ceza 

Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile, VUK’un 359. maddesinin son fıkrasında yer alan pişmanlık ve 

ıslah kurumunun geçmişten gelen düzenleme biçimi yeni yasal düzenlemede de aynı şekilde 

korunarak, kaçakçılık suçu ve bu suça iştirak açısından özel bir hüküm olarak VUK’un 371. 

maddesindeki pişmanlık uygulamasının devam edeceği belirlemesi yapılmıştır1322.  

VUK’ta düzenlenen pişmanlık kurumu ile ilgili doktrinde getirilen en önemli 

eleştirilerden birincisi; pişmanlık hükümlerinin sadece beyana dayalı vergileri kapsaması, 

beyana dayanmayan vergileri kapsam dışında tutmasıdır. İkinci eleştiri, pişmanlık kurumunun 

sadece “vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak 

eden diğer kişileri” kapsaması, “vergi ziyaı cezası gerektirmeyen” fiilleri işleyenlerin ve 

bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin de kapsam dışında tutulmuş olmasıdır. Vergi 

kaçakçılığı suçunun tamamlanmasında vergi ziyaı şartını aramayan kanun koyucunun, 

pişmanlık kurumu ile ilgili “vergi ziyaını gerektiren fiil” tabirini kullanması tezat 

oluşturmaktadır. Burada vergi ziyaını gerektiren fiiller yönünden, vergi ziyaını 

gerektirmeyenlere göre pozitif bir ayrımcılık ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle, vergi 

kaçakçılığı suçunu işleyen kişilerin vergi ziyaına da yol açmaları lehlerine bir sonuç 

oluşturabilmektedir1323. Üçüncü eleştiri ise; mükellefin pişmanlık şartlarını taşıyıp 

taşımadığına karar verecek olan vergi idaresinin pişmanlık şartlarının oluşmadığı yönünde 

                                                           
1321Tahir ERDEM, “Vergi Cezalarına Rötuş”, Dünya Gazetesi, 08 Şubat 2008, (http://www.muhasebenet.net, 12.03.2011) 

“Pişmanlık kurumu her ne kadar gönüllü vazgeçmeye benzese de iki kurum arasında bire bir örtüşme olduğu söylenemez. 

TCK’nın 36. Maddesi uyarınca gönüllü vazgeçme iki şekilde meydana gelmektedir: icra hareketlerinden vazgeçme ve suçun 

tamamlanmasını veya sonucun gerçekleşmesini önleme. Pişmanlık kurumunun bu anlamada icra hareketlerinin 

tamamlamasından önce gerçekleşen gönüllü vazgeçme ile bir benzerliği bulunmamaktadır. Zira pişmanlıktan gerek vergi 

kaçakçılığı gerekse de vergi ziyaı bakımından faydalanmanın koşulu suçun veya kabahatin tamamlanmış olmasıdır. Vergi 

kaçakçılığı suçunu işleyen fâilin, icra hareketlerini tamamlayarak sonucu gerçekleştirmesi de tek başına pişmanlıktan 

faydalanmasına yetmemektedir. Fâilin pişmanlıktan faydalanabilmesi için kaçakçılık sonucu vergi ziyaına da yol açması 

koşulu aranmaktadır. Esasen bu sonuç vergi kaçakçılığı suçuna konu fiillerden kaynaklanmamaktadır. Bu durum daha çok 

pişmanlığın vergi ziyaına bağlanmış olmasından kaynaklanmaktadır.”( BAYAR, a.g.e., s.200-203.) 
1322 “TCK’nın “Özel Kanunlarla İlişki” başlıklı 5. maddesi ve bu maddenin yürürlük tarihini gösteren 5349 ve 5560 sayılı 

Kanunlarla değişik Geçici 1. Maddesine göre, 31.12.2008 tarihinden sonra TCK’ nın genel hükümleri tüm özel ceza 

kanunları ve ceza içeren kanunlar yönünden de geçerli olacaktır. Bu durumda suçun maddi unsurunu belirleyen norm olan 

özel ceza kanununda veya ceza içeren kanunda değişiklik olmamakta, ancak TCK’ da yer alan genel hükümler değişikliğe 

uğradığı için bu kanunlar uyarınca verilen hükümler de etkilenmektedir. 31.12.2008 tarihine kadar özel kanunlarda bir 

değişiklik yapılması durumunda özel kanunlardaki hükümler, değişiklik yapılmaması durumunda ise TCK’ nın genel 

hükümleri (Madde 1–75) özel ceza kanunlarındaki suçlar bakımından da uygulama alanı bulacak ve VUK’ndaki TCK’ nın 

genel hükümlerine aykırı düzenlemeler yürürlükten kalkmış olacaktır. TCK’nın 5. maddesinde yer alan kural bir yasa kuralı 

olduğuna ve yasa kuralları arasında herhangi bir hiyerarşi söz konusu olamayacağına göre sonradan yürürlüğe giren bir 

yasayla TCK’ nın 5. maddesine aykırı bir düzenleme getirilmesine herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu bakımdan TCK 

’nın 5. maddesindeki düzenleme sembolik bir düzenleme olup daha çok bir temenniyi yansıtmaktadır.” (Tahir ERDEM, 

“Vergi Cezalarına Rötuş”, Dünya Gazetesi, 08 Şubat 2008, http://www.muhasebenet.net, 12.03.2011) 
1323 BAYAR, a.g.e., s.203. 

http://www.muhasebenet.net/
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idârî işlem tesis etmesi halinde mükellef ile vergi dairesi arasında hukuki bir ihtilâf ortaya 

çıkacaktır. Bu ihtilâfın idârî yargıya intikal etmesi ve idârî yargı tarafından mükellef lehine 

karar verilmesi, ceza mahkemesine intikal etmiş kaçakçılık suçunu da etkileyecektir. Bu 

nedenle pişmanlığın şartlarının oluşup oluşmadığının bir vergi davasına konu olması 

durumunda ceza mahkemesinin, vergi mahkemesinden çıkacak sonucu beklemesi gerektiği 

ifade edilmektedir1324. Pişmanlık kurumuna getirilen son eleştiri ise; pişmanlık hükümlerinden 

faydalanmak isteyenlerin dilekçelerinde, ileride dava açabileceklerine yönelik ihtirazi kayıt 

koymaları durumunda bu kaydın geçerli olmadığı ve bu kayda rağmen dava açamayacak 

olmalarıdır. Danıştay kararına göre1325 mükellef pişmanlıkla beyanname verme işlemini “faal 

nedamet haliyle” gerçekleştirmektedir ve hukuk düzeninde faal nedamet halinin sonuç 

doğurması koşulsuz olmasına bağlıdır1326. Ancak vergi kaçakçılığı suçları açısından gerçek bir 

işleme dayanan emtia veya hizmet alımında bulunduğu bir üst mükellef hakkında vergi idaresi 

tarafından sahte belge düzenleyicisi olduğuna dair rapor yazıldığını öğrenen mükellefin, bu 

durum nedeniyle pişmanlık beyannamesi vermesinin gerekçesi “faal nedamet hali” değil, 

ticari, cezaî ve vergisel risk almama düşüncesidir. Bu nedenle pişmanlıkla verilen 

beyannameleri dava konusu yapan ve beyannameyi risk almama düşüncesi ile verdiğini iddia 

eden mükelleflerin bu iddiaları, karar verme sürecinde yargı tarafından değerlendirilmelidir. 

            4.3.3. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 

 

1985 yılından itibaren 3239 Sayılı Kanun ile1327 tarhiyat öncesi uzlaşma 

müessesesi1328 yürürlüğe girmiştir1329. Tarhiyat öncesi uzlaşma, “yapılan vergi incelemesine 

dayanılarak ikmalen yada re’sen bir vergi tarhiyatı yapılmadan önce, salınacak vergilerle 

kesilecek ceza tutarı üzerinde Maliye Bakanlığı ile mükellefin karşılıklı görüşüp anlaşarak bir 

uzlaşmaya varması”dır. Türk vergi hukukunda 1963 yılında 205 Sayılı Kanun ile oluşturulan 

                                                           
1324 OK-GÜNDEL, a.g.e.,s.136 
1325 Danıştay 7. Dairesi’nin Esas 2003/2371 Konu 2005/3028 Sayılı Kararı.(Akt.: DONAY, a.g.e., s.215-216.) 
1326 DONAY, a.g.e., s.216. 
1327 3239 Sayılı Kanun 11.12.1985 tarih, 18955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
1328 Uzlaşmanın hukuki niteliği ile ilgili olarak mükellef ile idare arasındaki uyuşmazlığı uzlaşma yolu ile çözmek bir 

anlamda özel hukuktaki "sulh sözleşmesine" benzetilebilmektedir.  Konu ön ödeme açısından değerlendirildiğinde ise;  Ön 

ödemede fâil peşinen ve tek taraflı olarak belirlenmiş bir miktarı ödemeyi kabul veya reddetmektedir.(ŞENYÜZ, a.g.e,  

s.293-294.) Uzlaşmada ise vergi cezası kesilen veya kesilecek yükümlünün uzlaşma komisyonu ile karşılıklı görüşerek 

ekonomik bir miktarı belirlemesi söz konusudur. (Şükrü KIZILOT, Zuhal KIZILOT, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 

10.baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2005, s.236.)Uzlaşma karşılıklı irade beyanı ile oluşturulduğu için idare ile mükellefin 

iradelerinin uyuşması sonucu ortaya çıkan "idâri sözleşme" olduğu da iddia edilse bile, kamu hukukunun bir dalı olan vergi 

hukuku ilişkisinin sonucu olarak kurulan bir ilişkidir. Bir sözleşmenin idâri sözleşme kabul edilebilmesi için sözleşmenin 

kamu hizmetinin yürütülmesi ile ilgili olması veya idareye özel hukuk yetkilerinin üzerinde yetkiler tanınması 

gereklidir.(Funda BAŞARAN,“Keyfilik Yaratıcısı mı Yoksa Hukuki Barış Sağlayıcı mı? Sorgudaki Kurum:Uzlaşma” 

Mükellefin Dergisi, Sayı 90, Haziran 2000, s.33.) 
1329 Buna ilişkin esaslar 16.2.1987 tarihinde yayımlanan “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. Bu 

yönetmelik 31.10.2011 Tarih ve 28101 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nin 22. 

maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ve yeni yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 
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uzlaşma müessesesi1330; devletin egemenlik gücünü azaltması, vergilendirmede yasallık, 

adalet ve eşitlik ilkelerini zarar vermesi, vergi inceleme elemanlarının emek ve mesailerini 

hükümsüz kılması gibi nedenlerle eleştirilirken,1331  bireylerin sosyal ve ekonomik durumu, 

güvenliği ve özgürlüğünün zarar görmemesi ve vergisel sorunların hızla çözülerek kamu 

gelirlerinin hızlı tahsil edilmesi gibi nedenlerle de savunulmaktadır1332. Tarhiyat öncesi 

uzlaşmanın kapsamına; tarh edilecek vergi veya kesilecek ceza VUK’ta cezalar nitelikleri 

belirtilen bir vergi incelemesine dayanarak yapılan,1333 VUK kapsamına giren vergiler (resim 

ve harçlar dâhil) vergi ziyaı kabahati, (vergi ziyaı kabahatine ağır niteliklerle sebebiyet 

verilmesi hali hariç), genel usûlsüzlük ve özel usûlsüzlük kabahatleri girmektedir1334. 

VUK Ek 1. maddesinde yer alan  ”359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına 

sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere 

kesilen ceza hariç” şeklindeki paranteziçi ifadesi ile, vergi ziyaına neden olunarak kaçakçılık 

yapılması halinde tarhiyat öncesi uzlaşmanın mümkün olmadığı anlaşılmaktadır1335. Ancak 

burada vergi ziyaına neden olunmadan kaçakçılık yapılması durumunda tarhiyat öncesi 

uzlaşmanın mümkün olduğu görülmektedir. VUK’un Ek 11/2.maddesinde yer alan  

“Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus hakkında 

dava açılamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunulamaz” hükmüne göre tarhiyat öncesi 

                                                           
1330 Uzlaşma; vergi uyuşmazlıklarının idare ile yükümlü arasında anlaşma yolu ile çözümlenmesidir.1330 Bir başka tanıma 

göre uzlaşma “Vergi idaresi ile vergi mükelleflerinin aralarındaki uyuşmazlıkları karşılıklı görüşme, tartışma ve pazarlıkla 

çözmeleri esasına dayalı olarak bulduğu çözüm yolu”dur.( KIRBAŞ, a.g.e.,  s.210.) Uzlaşmaya dair düzenlemeler öncelikle 

idâri usûl normu kapsamındadır ve idare ile yükümlü arasındaki uyuşmazlığın, yine idâri usûllerle çözülmesi aracı olarak 

kabul edilmektedir.( Turgut CANDAN, Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, Ankara,  2001, s.443-444.) VUK’a 205 

Sayılı Kanun’la eklenen Ek madde ile mükellefle vergi idaresi arasında uyuşmazlıkların önce uzlaşma yolu ile çözülmesi 

amaçlanarak, mükellefin kastı olmadan meydana gelen veya mükellef ve/veya idarenin açık hatalarından kaynaklanan 

vergisel problemlerin yargı prosedürüne gidilmeden her iki tarafın istek ve iradesi ile çözülmesini sağlamak için uzlaşma 

müessesesi oluşturulmuştur.( Bir Reformun Anatomisi, s.108.) 
1331 OZONSOY, a.g.e.,   s.210. 
1332 Adnan GERÇEK, Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2006, s.122. 
1333Danıştay 7.Dairesi’nin 31.05.2004 Tarih K: 2004/1496 E:2001/4723 No’lu Kararı (www.danistay.gov.tr/kerisim 

11.04.2011) 
1334 Fehmi GÜNAY, “01.01.2006 Tarihinden Önceki Dönemlere İlişkin Olup Bu Tarihten Sonra Ortaya Çıkan ve Vergi 

Kaçakçılığı Fiiline Bağlı Olarak Üç Kat Vergi Zıyaı Cezası Kesilmesi Gereken Tarhiyata İlişkin Vergi ve Cezaların Uzlasma 

Karşısındaki Durumu”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı: 239, Mart 2008, s.48. 
1335 VUK’un Ek 1. maddesi “Mükellef tarafından ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi 

ziyaı cezalarının (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza 

ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda, vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin 

kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da 369'uncu maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya bu 

Kanunun 116, 117 ve 118'inci maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata bulunduğunun veya 

yargı kararları ile idarenin ihtilâf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare bu bölümde 

yer alan hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir. Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği 

durumlarda uzlaşma sadece toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi kısmı için de yapılabilir. Uzlaşma talebi 

vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi 

halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa idarenin nihai teklifi 

yazılır.Mükellef dava açma süresinin sonuna kadar teklif edilen vergi ve cezayı kabul ettiğini yazılı olarak bildirirse bu 

takdirde uzlaşma sağlanmış sayılır.Mükellef, uzlaşma görüşmelerinde, bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 3568 

sayılı Kanuna göre kurulan meslek odasından bir meslek mensubu bulundurabilir.  Sürekli, geçici ve merkezi uzlaşma 

komisyonlarının teşkili, uzlaşmaya müracaat etmeye yetkili olanların belirlenmesi, uzlaşmanın şekli, uzlaşmaya konu 

edilebilecek vergi, resim ve harçların belirlenmesi, uzlaşma komisyonlarının yetkileri, uzlaşmanın yapılmasına ilişkin usûl ve 

esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. İl özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve 

harçlar için bu yönetmelik İçişleri Bakanlığınca hazırlanır.”( www.gib.gov.tr, 12.10.2013) 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim
http://www.gib.gov.tr/
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uzlaşmanın vuku bulması idârî ve hukuki açıdan kesinlik içermekte olup, tarhiyat öncesi 

uzlaşmanın vuku bulması durumunda vergi kaçakçılığından söz edilemeyecek, haklarında 

vergi kaçakçılığı suçundan dolayı dava açılamayacaktır1336. Vergi ziyaı olmaksızın tarhiyat 

öncesi uzlaşmanın talep edilebilecek olması, usûlsüzlük kabahati ile mümkün olabilecektir. 

Örneğin gerçek emtia alışını bir başka mükellefin belgesi ile belgelendiren vergi mükellefi, 

vergi ziyaına yol açmaksızın vergi kaçakçılık suçu işlemiş olabilecektir. Bu durumda olan 

vergi mükelleflerinin usûlsüzlük kabahati yönünden tarhiyat öncesi uzlaşmaya başvuru 

imkânı bulunmaktadır.  Burada belirtilmesi gereken husus asli fâil yönünden tanınan bu 

imkânın, iştirak eden fâil yönünden kullanılmasının mümkün olmamasıdır. Çünkü vergi 

kaçakçılığı suçuna iştirak eden kişinin, usûlsüzlük fiilini işlemiş olmasının imkânız olması, 

tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına girmesine engellemektedir1337.  Ölen kişinin mirasçıları 

açısından, ceza ölümle düştüğü için sadece vergi aslı yönünden uzlaşma talebinde bulunmak 

mümkündür1338. 

Uzlaşma kurumunun varlığı ve işleyiş usûlü ve pratikte ortaya çıkardığı sonuçlar 

yukarıda açıklanan tartışmaları beraberinde getirmiştir. Burada ifade edilmesi gereken husus, 

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde verginin yasallığı ilkesine aykırı olması gerekçesi ile, 

1963 yılında uygulamadan uzlaşma kurumu kaldırılmış ve yerine “Fiili Sözleşme” olarak 

adlandırılan kurum oluşturulmuştur. Bu uygulama ile denetim elemanları her mükellefin 

inceleme ve seyri konusunda bilgi edinme, hakları çerçevesinde denetim sonunda mükellefle 

bir görüşme yapmakta ve bu ilk görüşmede, bulunan matrah farkı üzerinde bir mutabakat 

sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son bir kapanış görüşmesi yapılmaktadır. Birleşik Krallık’ta 

ise; yaptığı dikkatsizliğe dayalı hatayı/yanlışı gelecekte tekrarlamamak için HMRC ile 

anlaşarak önleyici tedbirler alan vergi mükellefinin müeyyidesi ertelenebilir ve eğer tedbirler 

kendisine tanınan süre (-ki bu maksimum 2 yıl olabilir) içerisinde eksiksiz yerine getirilirse 

müeyyide tamamıyla iptal edilebilir. Ertelemenin gereğini yapmayan mükellef, hem ertelenen 

cezaları hem de süreç içerisinde oluşan diğer cezaları ödemek zorunda kalır1339. 

Ülkemiz açısından uzlaşma kurumu ile pratikte vergi cezaları affedilmektedir. Bir 

başka deyişle; uzlaşma kurumu bir af kurumu gibi çalıştırılmaktadır. Vergi cezalarının 

affedilmesinin yerine, belli bir süre için kısmen veya tamamen ertelenmesi ve bu sürenin 

bitimine kadar, gerekli tedbirleri alan ve vergiye uyum sağlayan mükelleflerin vergi 

cezalarının kaldırılması, suç ve ceza siyaseti yönünden daha uygun bir yol olacaktır. 

                                                           
1336 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 06.05.2002 Tarih ve E:2001/7659, K:2002/3817 Sayılı Kararı. 
1337 OK-GÜNDEL, a.g.e., s.134 
1338 DONAY, a.g.e., s.231. 
1339 Çalışmanın ikinci bölümünde “Çeşitli Ülkelerde Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Fiileri ile İşlenen Vergi Suçları” 

incelenmiş, bu bölümde “Değerlendirme” başlığı altında yer alan “Uzlaşma Kurumunun Terk Edilip Fiili Sözleşme 

Kurumunu Uygulanması Açısından” başlıklı alt bölümde karşılaştırma yapılmıştır.   
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               4.3.4. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 

 

TCK’nın 64. maddesinde düzenlenen sanığın ölümü ve hükümlünün ölümünün 

yaratacağı hukuki sonuçlara ilişkin hükümler sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile 

işlenen vergi kaçakçılığı suçları yönünden de geçerlidir1340.  TCK’nın 64. maddesinin 1. 

fıkrasında, “Sanığın ölümü hâlinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, 

niteliği itibarıyla müsadereye tâbi eşya ve maddî menfaatler hakkında davaya devam 

olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir” şeklindeki düzenlemeye yer verilmiştir. 

CMK’nın 223/8. maddesinde ise; “Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen düşme sebeplerinin 

varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması 

hallerinde, davanın düşmesine” karar verilecektir. Suçun işlenmesinden sonra ancak 

soruşturma başlamadan önce şüphelinin ölmesi durumunda cezaî takibat yapılamaz; 

soruşturma başladıktan ancak iddianame düzenlenmeden önce ölürse, kovuşturmaya yer 

olmadığına karar verilir1341.  

İştirak halinde işlenen suçlarda ise, sanıklardan birinin ölümü diğerleri hakkında 

açılan kamu davasını düşürmeyecek ve soruşturma veya kovuşturmaya diğer sanık veya 

sanıklar bakımından devam edilecektir1342. Ancak, 64. maddede yer alan açık hüküm 

gereğince, niteliği itibarıyla müsadereye tâbi eşya ve maddî menfaatler hakkında davaya 

devam edilecek ve müsaderesine karar verilebilecektir1343.  Sanığın ölümü, niteliği itibarıyla 

müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların 

müsaderesine hükmolunmasına engel değildir. Sanığın ölümü, niteliği itibarıyla müsadereye 

tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine 

hükmolunmasına engel değildir1344.  

Hükümlünün ölümü halinde TCK’nın 64. maddesinin 2. bendine göre, hapis ve 

henüz infaz edilmemiş adlî para cezaları ortadan kalkmaktadır. Ancak, müsadereye ve 

yargılama giderlerine ait, ölümden önce kesinleşmiş bulunan hüküm infaz olunur. Bu nedenle, 

hükümlünün ölmesinden önce kesinleşen müsadere hükümleri infaz olunacaktır ve bu 

kararların infazı için, müsadereye konu olan varlıklar mirasçılardan geri istenebilecektir1345. 

Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçları açısından 

müsadere yoluna başvurulması mümkün bulunmaktadır. Vergi ziyaına neden olarak hukuk 

                                                           
1340 BAYAR, a.g.e., s. 196. 
1341 ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s. 1055. 
1342 BAYAR, a.g.e., s.196-197. 
1343 Maddi menfaatler,  TCK’nın 64. maddesinde yer verilen kazanç müsaderesine konu olan menfaatlerdir. Niteliği itibariyle 

müsadereye tabi eşya ise, 54. maddede belirtilen, üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç 

oluşturan eşyadır.  
1344 BAYAR, a.g.e., s.197. 
1345 Ali PARLAR-Muzaffer HATİPOĞLU, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, C.I, Ankara, 2007, s.1629. 
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dışı gelir elde eden kimsenin hürriyeti bağlayıcı ceza ve kayba uğrattığı verginin üç katı 

tutarında vergi ziyaı cezası ile cezalandırılmasının yanında, şâyet bu elde ettiği hukuk dışı 

kazanca konu olan varlıklarının da müsadere edilmesi gerekmektedir. Özellikle sahte belge 

düzenleyerek komisyon karşılığı bu belgeleri satan kişiler açısından müsadere hükümlerinin 

uygulanması gerekmektedir. Bu sayede ölen sanığa ait haksız kazancın murislere devrinin 

önüne geçilmiş olacaktır. TCK’nın 55/1. maddesinde yer alan “bu fıkra hükmüne göre 

müsadere kararı verilebilmesi için maddî menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi 

gerekir.” hükmüne göre, haksız kazancın mağdura iade edilmesi halinde müsadere yapmak 

mümkün değildir1346. Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile vergi kaçaklığı suçu 

işleyenler açısından “maddi menfaat”in karşılığı olan “vergi aslının” mağdura (devlet 

hazinesine) iade edilmesi durumunda müsadere yapılmaması gerekir.  Bir başka görüşe göre, 

vergi kaçakçılığı suçu kamu güvenine karşı işlenmiş bir suç olduğu için vergi aslının mirası 

kabul eden mirasçılardan tahsil edilmiş olması, ayrıca kazanç müsaderesi bakımından davaya 

devam edilmesine engel oluşturmamaktadır1347. Ancak kanun koyucunun kamu güvenine 

karşı işlenmiş suçlar yönünden müsadere hükümleri konusunda TCK’nın 55/1. maddesindeki 

hükmün uygulanmayacağına yönelik farklı bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Kanun koyucu 

tarafından gerek TCK’da düzenlenen kamu güvenine karşı işlenmiş suçlar ve gerekse VUK’ta 

düzenlenen kaçakçılık suçları açısından özel bir yasal düzenleme yapılması durumunda 

müsadere uygulanabilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 64. maddesinin ikinci fıkrasına göre, 

hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adlî para cezalarını ortadan 

kaldırmaktadır. Ancak müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden önce 

kesinleşmiş bulunan hüküm infaz olunacaktır.   

Ölüm halinde vergi cezalarının da düşeceği VUK’un 372. maddesinde hüküm altına 

alınmıştır.1348 Ölümün vergi cezasını düşürmesi, cezanın şahsîliği prensibinin genel bir 

sonucudur1349. VUK’un 372. maddesi hükmüne göre “ ölüm halinde vergi cezası düşer.” Bu 

madde hükmünden anlaşılması gereken, ortadan kalkacak olan vergi değil, vergi 

                                                           
1346 BAYAR, a.g.e., s.197-198. 
1347 BAYAR, a.g.e., s.198. 
1348 PARLAR-DEMİREL,a.g.e., s.37. 
1349 ŞENYÜZ, a.g.e., s.248 
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cezalarıdır.1350 Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri mirası reddetmemiş mirasçılarına 

geçecektir. Murise ait vergi cezalarının, mirasçılar mirası reddetmeseler bile, varislere 

devrolması mümkün değildir.1351 Mirasçılar ölenin vergi borçlarından ve varsa gecikme 

zammı, gecikme faizinden miras hisseleri oranında sorumludurlar.1352  Ölümden sonra 

alınması gereken verginin tehlikeye girmemesi için, murisler tarafından yasal süreleri 

içerisinde Veraset ve İntikal Vergisi ve Gelir Vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. 

Bu görevleri yerine getirmemekten dolayı kesilen cezalar mirası reddetmeyen varisler adına 

kesilir.1353 

              4.3.5. Genel veya Özel Af 

 

Vergi kanunlarında yer alan düzenlemelere aykırı olarak ve kanunda suç ve kabahat 

olarak nitelendirilen fiilleri işleyenler, para cezaları ve hürriyeti bağlayıcı cezalar ile muhatap 

olmaktadırlar1354. Vergi kaçakçılığı suçları ceza yargılama makamlarında ve ceza yargılaması 

usûllerine göre yargılanmaktadır1355. Af, kesinleşmiş cezaları kaldıran, hafifleten veya 

değiştiren yahut mahkûmiyeti bütün neticeleriyle birlikte gerçekleşmemiş sayan; yasama veya 

yürütme organlarınca gerçekleştirilen bir kamu hukuku işlemidir1356
. Anayasa’dan ve ceza 

hukukundan kaynağını alan af kavramı1357; sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri işlenen 

                                                           
1350Danıştay11. Dairesi’nin 15.04.1998 tarih E1997/2344,  K 1998/1308 Sayılı Kararı, “Nakliyatçılıkta kullanılan aracın 

bedelinin kasko sigorta değerinden düşük gösterilmesi nedeniyle takdir komisyonunca belirlenen matrah esas alınarak 

yükümlü adına 1993 yılının Kasım dönemi için kaçakçılık cezalı katma değer vergisi salınmıştır. İstanbul 9.Vergi 

Mahkemesinin 1996/1724 Sayılı Kararıyla; aracın fatura tarihi itibarıyla satış bedelinin tespiti amacıyla Danıştay Onbirinci 

Dairesince verilen bozma kararı doğrultusunda yapılan araştırma sonucunda, İstanbul Kamyoncular Esnaf Odasınca 

bildirilen değerin takdir edilen bedelden fazla olduğu anlaşıldığından yapılan tarhiyatta isabetsizlik görülmediği, ancak araç 

satışının noter aracılığı ile yapıldığı ve satış işleminin idarenin bilgisi dışında kalmayacağı hususları dikkate alındığında, 

olaya kaçakçılık cezası uygulanamayacağı gerekçesiyle vergi aslı aynen, ceza ise kusur cezasına çevrilmek suretiyle 

değişiklikle onanmıştır. Davacı tarafından, aracın satış bedelinin beyan edilen kadar olduğu ileri sürülerek mahkeme 

kararının bozulması istenilmektedir.Uyuşmazlık, nakliyatçılıkta kullanılan aracın satış bedelinin kasko sigorta değerinden 

düşük gösterilmesi nedeniyle takdir komisyonunca belirlenen matrah esas alınarak Mehmet Yılmaz adına 1993 yılının Kasım 

dönemi için salınan kaçakçılık cezalı katma değer vergisinden doğmuştur.Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar mahkeme 

kararının,vergi aslını onayan kısmının bozulmasını sağlayacak nitelikte görülmemiştir. Kararın, kaçakçılık cezasını kusura 

çeviren kısmına gelince;213 sayılı VUKnun 372. maddesinde, ölüm halinde vergi cezasının düşeceği hükme bağlanmıştır. 

Dosyanın incelenmesinden, Danıştay Onbirinci Dairesince verilen bozma kararının tebliğe çıkarılması sırasında davacının 

öldüğünün saptanması sonucu dava dosyasının işlemden kaldırıldığı, varislerin yenileme dilekçesi üzerine tesis edilen 

kararla, vergi aslının aynen onandığı, kaçakçılık cezasının ise kusura çevrildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, ölüm halinde 

vergi cezası düşeceğine göre kaçakçılık cezasının kusura çevrilmesi yolunda verilen kararda yasal isabet görülmemiştir. 

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kısmen kabulüyle, İstanbul 9.Vergi Mahkemesinin ... gün ve 1996/1724 Sayılı 

Kararının; kaçakçılık cezasını kusura çeviren kısmının bozulmasına, vergi aslına ilişkin kısmının ise onanmasına, karar 

verildi.” (www.danistay.gov.tr/kerisim 24.05.2010) 
1351 ULUATAM-METHİBAY, a.g.e.,   s.152. 
1352B.Tunç DEMİRALP, Mustafa ŞİMŞEK, Uygulama Miras Davaları Ve Veraset Vergisi, İstanbul: Melisa Matbaacılık, 

1998,  s.139. 
1353 KARAKOÇ, a.g.e., s.218. 
1354 ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s. 1062-1063. 
1355 Nami ÇAĞAN, “Türk Hukukunda Vergi Cezalarının Affı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXXIX, 

S. 1 , s. 115. 
1356 ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s. 1056. 
1357 Af, kaynağını Anayasadan alsa da teknik olarak ceza hukuku tarafından düzenlenmektedir. Meşruluğu en çok tartışma 

konusu yapılan kurumlardan biri olan af, ceza hukukunun önemli ve aynı zamanda en eski kurumlarından biridir. Anayasanın 

87 ve 104. maddeleri ile Türk Ceza Kanunu’nun 65. maddesinde yer almaktadır.  Ceza ve infaz ilişkisini ortadan kaldıran ya 

da davanın sürmesine engel olarak davanın düşmesini sağlayan nedenlerden biri şeklinde ortaya çıkan af, 12.10.2004 tarih ve 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “Dava ve Cezanın Düşürülmesi” başlığı altında düzenlenmiştir. TCK 65. maddede genel 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim
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vergi kaçakçılığı suçları açısından, suçun işlenmesiyle ortaya çıkan, fâil ile devlet arasında 

oluşan ceza ilişkisini veya sadece infaz ilişkisini sona erdiren bir neden olmaktadır1358. Ceza 

hukukunda yapılan genel af–özel af ayrımı vergi suç ve cezaları açısından da geçerlidir1359. 

Şâyet çıkarılan af, kamu davasının ve hükmolunan cezaları bütün sonuçları ile birlikte ortadan 

kaldırıyorsa genel af olarak kabul edilmektedir1360. Özel af ise kesinleşmiş bir cezayı 

tamamen kaldıran, hafifleten veya daha hafif olmak koşuluyla başka cezaya çeviren bir 

kurumdur1361. 

TCK’nın 65. maddesine göre; genel af halinde kamu davası düşer, hükmolunan 

cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. Anayasanın 87. maddesine göre genel af 

çıkarma yetkisi TBMM’ye aittir. Genel af; suçlara yöneliktir, hükümden önce gerçekleşirse 

kamu davasının açılmamasına veya düşmesine sebep olur, kesin hükümden sonra 

gerçekleşirse cezanın infazına son verir ve mahkûmiyeti bütün sonuçları ile birlikte ortadan 

kaldırır,  kural olarak bütün suçlulara veya belirli suçların fâillerine yönelik olur, yeniden 

işlenen suçtan dolayı tekerrür hükümlerinin uygulanmasını engeller, hapis cezasının 

ertelenmesi yeteneğini ortadan kaldırmaz, mecburidir bireylerin kabulüne bağlı değildir, şarta 

bağlanması mümkündür, müsadere edilen varlıkların veya ödenen adlî para cezasının geri 

alınmasını gerektirmez1362. 

TCK’nın 65. maddesinde düzenlenen diğer af kurumu olan özel af ile, hapis 

cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz süresi kısaltılabilir veya 

adlî para cezasına çevrilebilir. Anayasanın 87. maddesine göre özel af yetkisi TBMM’ye 

aittir. Ancak Anayasanın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre 

Cumhurbaşkanına sadece bireysel özel af yetkisi verilmiş olup, bu yetki sadece sürekli 

hastalık, sakatlık ve kocama sebepleriyle kullanılabilir1363. Özel af, sadece kesinleşmiş 

cezaları etkiler, kural olarak hükmün diğer sonuçlarına etki yapmaz, bir grup suç veya 

hükümlü veya bir tek hükümlü için çıkarılabilir, cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen 

hak mahrumiyetlerini kaldırmaz,  suçlulara yöneliktir, mahkûmiyetten önce gerçekleşmiş ise 

kamu davası devam eder ve kesin hükümden sonra tatbik olunur, mecburidir bireylerin 

kabulüne bağlı değildir, şarta bağlanması mümkündür1364. Özel af, hükmün kesinleşmesinden 

sonra uygulandığı için, hukuka aykırı fiilin tespiti halinde müsadere kararı verilebilecektir. 

                                                                                                                                                                                     
ve özel af ayrımına yer verilmiştir. Af, düzenlenme şekline göre hem kamu davasına ve hem de infaz ilişkisine son 

verebilmektedir. 
1358 ÖZTÜRK-ERDEM, a.g.e., s. 435; 
1359 SOYASLAN, a.g.e.,, s. 580 
1360 SOYASLAN, a.g.e.,, s. 580 
1361 TOROSLU, a.g.e., 429-430. 
1362 BAYRAKLI, a.g.e., s.236 
1363 SOYASLAN, a.g.e., 416 
1364 SOYASLAN, a.g.e., s.416 
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Genel ve özel af kurumu ile kamusal nitelikteki vergi suç ve cezalarında olduğu gibi, 

mali nitelikteki vergi kabahati ve para cezaları da tamamen veya kısmen sona erebilmektedir. 

VUK’ta afla ilgili herhangi bir hüküm olmamasına rağmen, ülkemizde çeşitli zamanlarda 

çoğu zaman ekonomik ve siyasal nedenlerle çıkan yasalarla vergi cezaları affedilmektedir.1365 

Vergi cezalarıyla ilgili af yasaları ise, yürürlüğe girdikleri tarih itibariyle henüz kesilmemiş 

bulunan vergi cezalarının kesilmesini engellemekte, kesilenlerinde kaldırılma nedeni 

olmaktadır.1366 Aslında af yetkisi özü itibarıyla vergisel görevlerini düzenli ve titiz bir 

biçimde yerine getiren vergi mükelleflerinin cezalandırılması anlamına gelmektedir. Af 

yasaları ile vergi incelemesi oranlarının yetersiz olmasının sonuçları hafifletilmeye ve vergisel 

sorunlar ihtilâfsız bir şekilde çözülerek hazineye gelir temin edilmeye çalışılmaktadır. 

25.2.2011 tarihli ve 1. mükerrer 27857 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren 6111 Sayılı Kanun, -kanunda ifade edilmemiş olsa bile- bir vergi affı 

niteliğindedir. Sahte belge kullananlar, 6111 Sayılı Kanun’un 6, 7 ve 8. madde hükümlerine 

göre her vergi türü için ayrı ayrı matrah artırımı yapmaları halinde 2006-2007-2008-2009 

Takvim yılları için KDV, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Tevkif Suretiyle Ödenen Gelir 

Vergisi yönünden vergi incelemesine tabi olmayacaklardır. Bu kanun kapsamında vergi 

dairesine başvuru yapan mükelleflerin, daha evvelki dönemlerden vadesi 31.12.2010 tarihine 

kadar olan vergi kabahati niteliğindeki bütün cezaları kaldırılmış ve vergi asılları için taksitle 

ödeme imkânı getirilmiştir. Ayrıca vergi yargısına intikal eden vergi ve cezalarla ilgili, 

mükelleflerin davalarından feragat etmeleri koşuluyla, çeşitli açılardan avantajlar 

sağlanmıştır1367. Matrah artırımından yararlananların ilgili dönemlerde bütün vergi türleri 

itibariyle matrah artırımında bulunmaları, sadece bu vergi türlerine özgü inceleme ve vergi 

tarhiyatı açısından bir avantaj sağlamaktadır. Bu durumdaki mükellefler ile ilgili karşıt inceleme 

yapılması ve ortaya çıkacak sonuca göre mütalaa ve iddianame düzenlenerek yargılama 

yapılması her zaman mümkündür1368. 

 

                                                           
1365 KARAKOÇ, a.g.e., s.220. 
1366 CANDAN, a.g.e.,   s. 404. 
1367Soner ÜLGEN, “Vergi İnceleme Aşamasında Olan Mükelleflerin Vergi Barışı Kanunu Karşısındaki Durumu”, Vergi 

Dünyası, Nisan 2011, Sayı 356, s.19. 
1368 Mustafa ALPASLAN, Eda KAYA, “ Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenleyenler ve Kullananlar 

Açısından 6111 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Matrah Arttırımı Uygulamalarının İrdelenmesi”, Vergi Dünyası, Nisan 2011, 

Sayı 356,s.190-194 “6111 sayılı kanunun 9/6 md hükmüne göre, sahte belge düzenleyenler düzenledikleri yıllarla ilgili 

matrah artırımından faydalanamayacaklardır.  Madde hükmünde daha çok 213 sayılı VUK 359/b hükmüne atıf yapılmıştır.  

VUK md. 359/b hükmü gereğince;  defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sayfalarını  yok ederek  yerine başka 

yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin  asıl veya suretlerini  tümüyle veya kısmen  sahte olarak  

tanzim  edenler matrah artırımından  yararlanamayacaklardır. Örneğin,  2005 yılında hakkında  “sahte belge kullanma ve 

hem de düzenleme raporu”  bulunan bir mükellef, 2006 ve izleyen  yıllar(2007-2008-2009) için  matrah artırımı  yapabilir.”   
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4.4. CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ VERGİ İDARESİ VE VERGİ 

YARGISI KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Ceza mahkemesi, vergi mahkemesi ve vergi idaresi kararlarının birbirini etkileyip 

etkilemeyeceği hususu VUK’un 367. maddesinin 4. ve 5. fıkrasında ve 359. maddenin son 

fıkrasında şu şekilde düzenlenmiştir: 

“359’uncu maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası 

veya usûlsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez. 

Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı 

vergi cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, 

bu makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini bağlamaz.” 

 “Madde 359-Kaçakçılık suçları işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların 

uygulanması 344’üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil 

etmez.” 

VUK’un 367. maddenin 4. fıkrası ve 359. maddenin son fıkrasındaki düzenleme, 

hukukun temel ilkelerinden olan aynı fiilden dolayı, aynı fâile birden fazla ceza 

verilemeyeceği kuralına bir istisna niteliğinde gözükmesine karşın, vergi ziyaı cezası ve 

usûlsüzlük cezalarının vergi dairesi tarafından verilen idârî nitelikte cezalar olması nedeniyle 

engel oluşturmaktadır. Vergi ziyaı cezası ve usûlsüzlük cezaları vergi dairesi tarafından 

herhangi bir yargısal karara gerek olmaksızın doğrudan vergi suçlarını işleyen mükellef ve 

sorumlulara tatbik olunmaktadır. Mükellefin verilen cezaya karşı vergi mahkemesine dava 

açması ve böylece cezanın haklılığının mahkeme tarafından incelenmesi, cezanın niteliğini 

değiştirmemektedir1369. 

VUK’un 367. maddesinin beşinci fıkrasında; ceza mahkemesi ve idârî makamların 

kararlarının birbirini bağlamayacağı hüküm altına alınmıştır. İdarenin ceza kesme yetkisini 

kullanırken kullandığı ölçüler ile ceza mahkemesinin aynı fiillerden dolayı yargılama yapıp 

hüküm verirken dayandığı kurallar farklıdır1370. Ceza mahkemesinin suçun manevi unsurunun 

oluşmadığı, mütalaa şartının gerçekleşmediği gibi nedenlerle beraat veya düşme kararı verme-

si vergi dairesinin ceza kesme yetkisini ortadan kaldırmaz.  Aynı şekilde kaçakçılık fiili için 

vergi idaresi tarafından vergi ziyaı cezası verilmemiş olması, ceza yargıcını bağlamaz.1371 

Ceza yargıcı serbestçe delilleri değerlendirerek, suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı araştırır 

ve kararını verir.1372 

                                                           
1369 YİĞİT, a.g.e., s.179 . 
1370 İbrahim Nihat BAYAR, “Vergi Yargılaması Hukukuna Hakim Olan İlkelerin Ayırıcı Özellikleri”, Legal Mali Hukuk 

Dergisi, Sayı 21, Eylül 2006, s.95. 
1371 Elif SONSUZOĞLU, “Kaçakçılık Suçunun Oluşmasında Vergi Ziyaı Şart mı?”, Yaklaşım, Haziran 2010,Sayı 210, s.30. 
1372 YİĞİT, a.g.e., s179-180. 
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Delillerin serbestçe araştırılması ve değerlendirilmesi ilkesine göre ceza hâkimi,  

Danıştay ve vergi mahkemesinin kararı ile bağlı olmadan, dosyadaki inceleme raporu ile diğer 

bilgi ve belgelere göre karar verir. Kural olarak, Danıştay ve vergi mahkemelerinin kararları 

ceza mahkemelerini bağlamaz1373. Vergi mahkemesi kararları ceza mahkemesi hâkimini 

bağlamasa bile; ihtisas mahkemesi niteliğinde olan vergi mahkemelerinin, vergi kaçakçılığı 

konusundaki nitelendirmeleri ve vergi ziyaı konusundaki kararları ceza mahkemesi tarafından 

dikkate alınmalıdır. Suç tarihi itibariyle dava konusu kaçakçılık cezalarının kaldırılması ile 

ilgili, sanığın hukuki durumunu ilgilendiren veya mücbir sebebin varlığına ait vergi 

mahkemesi kararı incelenmelidir.1374 Örneğin pişmanlık şartlarını taşımadığı düşüncesiyle 

başvurusu vergi idaresi tarafından reddedilen ve vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla ceza 

mahkemesine sevk edilen vergi mükellefi,  idarenin yapmış olduğu işlemi vergi yargısında 

ihtilâf konusu yapacaktır. Vergi yargısının mükellef lehine karar vermesi durumunda 

pişmanlık şartlarının var olduğu kabul edilecektir. Pişmanlık şartlarını taşıdığı kabul edilen bir 

mükellefin ise ceza mahkemesinde yargılanması mümkün değildir.  

Yargıtay kararlarına göre, bir belgenin sahte olup olmadığına karar verecek yargı 

mercii ceza mahkemeleridir1375. Bu tespitin hukuken tartışılması mevcut mevzuat 

çerçevesinde mümkün değildir.  Mevcut yasal düzenlemelerden ve yetkilendirmeden de 

anlaşılacağı üzere belgelerin sahte olması iddiası karşısında öncelikle bu belgelerin hukuki 

açıdan belirlenmesi gerektiği için,  belgenin sahteliği konusunda ceza mahkemesinin vermiş 

olduğu karar vergi dairesini ve vergi yargısını bağlayacaktır1376. 

Ceza mahkemesinde yargılanan vergi suçları ile ilgili ihtilâflarda, ceza mahkemesinde 

görülmekte olan bir davanın sonucunun vergi mahkemesini ne derece etkileyeceği doktrinde 

tartışılmaktadır. Ceza yargıcı tarafından suç teşkil eden bir eylemin var olmadığına karar 

verilmesi durumunda bu kararın Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmesi durumunda yok 

sayılan bir eylemin diğer bir yargı mercii veya idare tarafından var olduğunu ileri sürmek 

hukuki bir kargaşa ortaya çıkaracaktır. Diğer taraftan ceza mahkemesi tarafından hükmedilen 

mahkûmiyet kararı eylemin varlığı kesin olarak tespit edilmiş olduğu için hukuk yargıcını 

bağlayacaktır1377.  

                                                           
1373 Şefik ÇAKMAK, “Nasıl Bir Vergi Yargısı?”, Mali Pusula, Sayı 19,Temmuz 2006, s.7. 
1374 YİĞİT, a.g.e., s.180-181. 
1375 Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 13.02.2008 Tarih, E.2007/13594, K.2008/1374 Sayılı Kararı,“213 sayılı VUK’un 367/son 

maddesinde düzenlenen “ Ceza mahkemesinden sadır olacak kararlar, bu Kanun’un dördüncü kitabının ikinci kısmında (…) 

yazılı vergi cezalarını uygulayacak  makam ve merciler muamele ve kararlarına müessir olmadığı gibi bu makam ve 

mercilerce ittihaz edilecek kararlar da ceza yargıcını bağlamaz.’’ hükmü uyarınca vergi mahkemesince verilen kararlar ceza 

mahkemesini bağlamaz.”, ( http://ictihatevi.com 06.06.2011) 
1376 Veysi SEVİĞ, “Sahte Belge Kullanımında Yargı Kararı”, Dünya Gazetesi, 10/07/2007 
1377 Özgür BİYAN,  Türk Vergi Hukukunda İspat ve Delil, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) MÜSBE, İstanbul 2009, s.237-

238. 
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Uygulamada vergi mahkemesi ve ceza mahkemesi birbirinden bağımsız olarak hareket 

etmekte, birbirlerini dikkate almaksızın karar vermektedirler. Bu gibi hâllerde bir mahkemede 

bir mükellef hakkında suç tespiti olumlu olurken bir diğer mahkemede olumsuz 

olabilmektedir. Bu durum hukuksal anlamda bir çelişki ortaya çıkarmaktadır. Her iki 

mahkemeye de intikal eden bir davada vergi suçu işlendiğine dair bir iddia mevcuttur ve 

ortada bir suç varsa bunun tespit etmesi gereken yer ceza mahkemesidir. Hem mali yaptırım 

hem de hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren vergi suçları nedeniyle ceza mahkemesinin ve 

vergi mahkemesinin eş zamanlı yargılama yapması halinde, ceza mahkemesi yargılama 

konusu uyuşmazlığın somut özelliklerini dikkate almalıdır. Ceza mahkemesi, ihtisas 

mahkemesi niteliğindeki vergi mahkemesinin aynı fiil nedeniyle vereceği kararın, kendi kararı 

üzerinde etkili olacağı yönünde bir tespitte bulunursa, 5278 Sayılı CMK’nın 218. maddesine 

göre1378 "bekletici sorun sayma" kararı vermeli ve vergi mahkemesi kararını beklemelidir. 

Ancak ceza mahkemesinin bu kararı vermesi, vergi mahkemesinin kararıyla bağlı olduğu 

şeklinde anlaşılmamalıdır. Ceza mahkemesi, vergi mahkemesinin vereceği kararın yargılama 

konusu uyuşmazlıkta etkili olmayacağı yönünde bir tespit yaparsa, yargılamaya devam ederek 

hüküm vermelidir1379. 

           4.5. SAHTE BELGE DÜZENLEYEN VE KULLANANLARA YÖNELİK İDARİ 

TEDBİR VE YAPTIRIMLAR  

             4.5.1. Katma Değer Vergisi’nde Tevkifât Uygulanması 

 

Tevkifât kelimesi Arapça’dan Türkçe’ye geçmiş bir kelime olup, temel manası 

“durdurmak” ve “tevkif etmek” demektir. Vergi terminolojisinde “vergiyi kaynakta tutmak”, 

“vergiyi kaynağında tahsil etmek” anlamında kullanılmaktadır1380. Vergi tevkifâtı bir kısım 

gelir unsurlarının mükellef tarafından beyan edilmesi beklenmeksizin, verginin bu gelirleri 

mükellefe sağlayan vergi sorumluları tarafından kesilerek mükellef adına alacaklı vergi 

dairesine ödenmesidir.  

Vergi tevkifâtı uygulaması; vergi idaresi açısından tahsilatta sürat sağlanması, vergi 

kaybını önlemesi, vergi idaresinin işini kolaylaştırması, idârî tasarruf sağlaması ve hazine 

                                                           
1378 5278 Sayılı CMK’nın 218. maddesi, “(1) Yüklenen suçun ispatı, ceza mahkemelerinden başka bir mahkemenin görev 

alanına giren bir sorunun çözümüne bağlı ise; ceza mahkemesi bu sorunla ilgili olarak da bu Kanun hükümlerine göre karar 

verebilir. Ancak, bu sorunla ilgili olarak görevli mahkemede dava açılması veya açılmış davanın sonuçlanması ile ilgili 

olarak bekletici sorun kararı verebilir.  

(2) Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması 

halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usûle göre bu sorunu çözerek hükmünü verir.” www.mevzuat.gov.tr 

(14.02.2014) 
1379Mustafa AKKAYA, “Vergi Mahkemesi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkileşimi Üzerine Bir İnceleme”, 

acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1061/1638.pdf (14.02.2014) 
1380Selahattin TUNCER, Kaynakta Tevkif “Stopaj” Usûlü Hakkında Bir Deneme, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayınları, 

Ankara, 1954, s.5.  

http://www.mevzuat.gov.tr/
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alacağını teminat altına alması açısından savunulmaktadır1381. Vergi tevkifâtının lehinde fikir 

beyan edenlere göre, bu uygulama ile vergi mükellefleri vergi yükünü daha az hissetmekte ve 

idârî yükümlülükten kurtulmaktadırlar. Ancak vergi tevkifâtının aleyhinde fikir beyan 

edenlere göre; vergi tevkifâtı uygulaması gelir eşitsizliklerinin giderilmesinde ve 

vergilendirmede sübjektif etkenlerin dikkate alınmasında araç olarak kullanılan artan oranlı 

vergilemeye imkân vermemesi, bütün gelir unsurlarını kapsayamadığı için uygulama alanının 

sınırlı olması,  geçici bir tahsil usûlü olması ve idareye ek külfetler getirmesi, mükellefler 

arası eşitsizlik yaratması ve vergi bilincinin gelişimini engellemesi ve demokratik bir yöntem 

olmaması nedenleriyle eleştirilmektedir1382.  

Beyan esasının geçerli olduğu bir yöntemde vergilendirmede taraflar devlet ve 

mükellef iken tevkifât yönteminde taraflara bir üçüncü şahıs olarak vergi sorumlusu dâhil 

olmaktadır. VUK’un 8. maddesinde “Alacaklı vergi dairesine karşı verginin ödenmesi 

bakımından muhatap olan kişi” olarak tanımlanan vergi sorumlusu, istihkak sahibi yada diğer 

bir ifade ile mükellefe yapacağı ödemeden vergi kanunlarıyla belirlenen oranda vergiyi tevkif 

ederek mükellef adına alacaklı vergi dairesine ödemeyi yapar. Vergi sorumlusu tarafından 

tevkif edilerek alacaklı vergi dairesine yatırılan bu vergiler dönem sonunda mükellefin beyan 

ettiği gelir üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir1383. 3065 sayılı KDVK’nın “Vergi 

Sorumlusu” başlıklı 9. maddesi’nin 1. bendinde; “Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, 

işyerinin, kanûni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer 

hâllerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi 

işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu 

maddeye göre Maliye Bakanlığı vergi alacağının güvence altına alınması amacıyla; 

mükellefin Türkiye içinde ikâmetgâhının, işyerinin, kanûni merkezi ve iş merkezinin 

bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hâllerde vergiye tabi işlemlere taraf olanları, 

verginin ödenmesinden sorumlu tutabilmektedir1384. Katma Değer Vergisinde tevkifât 

uygulaması ise KDVK’ nun 9. maddesine göre yayımlanan çeşitli tebliğlerle düzenlenmiş ve 

117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği1385 ile uygulama alanı genişletilmiştir1386.  

                                                           
1381 Seçkin KILIÇ, Tevkifât Uygulamasının Vergi Kayıplarını Önlemedeki Rolü ve AB Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma, 

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Manisa 2009,s.3. 
1382 KILIÇ,a.g.e., s.13-23. 
1383 KILIÇ,a.g.e., s.4. 
1384Serdar KUŞÇU,“Fason Hizmetlerde (Tekstil ve Konfeksiyon) Tevkifât Uygulaması”, Yaklaşım, Ekim 2012, Sayı: 238 

http://www.yaklasim.com (9.10.2012 ) 
1385 14.04.2012 tarih ve 288264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

http://www.yaklasim.com/
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Bu çalışmanın konusu açısından tevkifât uygulaması hakkında yukarıdaki 

açıklamalar ile yetinilmiş olup, sahte belge kullanma suçların önlenmesi açısından tevkifât 

uygulamasının değerlendirilmesi gerekecektir. Öncelikle vurgulanması gereken husus tevkifât 

uygulaması ile, devlet kamu alacağı olan verginin tevkifâta tabi tutulan kısmını verginin 

ödenmesinden sorumlu tuttuğu kişi veya kurumdan mükellef adına doğrudan tahsil 

etmektedir. Devletin doğrudan tahsil ettiği bir verginin ise vergi kaçırmak isteyen bir mükellef 

tarafından kaçırılabilmesi oldukça zordur. Kaçırılma ihtimâli çok düşük olan tevkifâta tabi 

tutulmuş bir vergi için sahte belge temin edilmesi vergi kaçırmak isteyen bir mükellef 

açısından rasyonel bir davranış tarzı değildir. Tevkifât uygulamasının sahte belge kullanma 

teminine yönelik talebi ve dolayısıyla sahte belge düzenlenerek arzına yönelik fiilleri de 

azaltacağını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Konu KDV tevkifât uygulamasının olduğu ve 

olmadığı durum açısından örnek bir uygulama ile aşağıda yer alan Tablo III’de sahte belge 

kullandığı varsayılan bir mükellef açısından incelenmiştir. 

Tablo IV’e göre aylık 120.000 TL’lik mal ve hizmet satışı yaptığı ve 100.000 TL’lik 

sahte belge kullandığı varsayılan mükellef tevkifât uygulamasının olmadığı durumda 3.600 

TL KDV ödeyecek ve KDV açısından 18.000 TL vergi ziyaına sebebiyet verecektir. Vergi 

idaresinin daha sonraki dönemlerde yapacağı vergi incelemeleri ile sahte belgeleri tespit 

etmesi durumunda 18.000 TL tutarında KDV cezalı olarak mükelleften talep edilecektir. 

Ancak bu işlem vergilendirme döneminden daha uzun bir süre sonra yapılacağı için, devlet 

vergi gelirinden mahrum olacaktır. Ayrıca böyle bir durumda mükellefin vergiyi 

ödememe/ödeyememe ihtimâli de oldukça yüksektir. Devlet açısından zaman, gelir ve işgücü 

kaybı oluşacaktır. 

 

                                                                                                                                                                                     
1386 Bu konuda ilk uygulama 21.07.1985 tarih ve 15 No’lu KDV Genel Tebliği ile yurtdışından sağlanan hizmetlerde tevkifât 

uygulamasıyla başlamış, daha sonra 21.03.1986 tarihinde GVK’nın 18. maddesine giren işlerde ve 16.12.1988 tarih ve 30 

No’lu KDVGT ile de kiralama ve reklam verme işlemlerinde sorumluluk uygulaması kapsamında tevkifât uygulaması 

başlatılmıştır.(A.Bumin DOĞRUSÖZ, Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme “Stopaj”, İSMMMO Yayınları, No:3, 

İstanbul, 1992, s. 17.)  Katma Değer Vergisinde tevkifât uygulaması ile ilgili 34’ü KDV Genel Tebliği ve üçü de GV Genel 

Tebliği olmak üzere, toplam 37 adet Genel Tebliğ’de yer alan tevkifât uygulamasına ilişkin düzenlemeler 117 Seri No.lu 

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmış ve uygulama alanı genişletilmiştir. Bu tebliğ ile ikametgâhı, 

işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yapılan işlemler, serbest meslek faaliyeti 

çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, kiralama işlemleri, reklâm verme işlemlerine ilişkin tam tevkifât uygulaması 

getirilirken, temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım 

hizmetleri, her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, 

fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık 

hizmetleri,yapı denetim hizmeti, servis taşımacılığı hizmeti, her türlü baskı ve basım hizmeti, işgücü temin hizmeti, turistik 

mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti,  külçe metal teslimleri, bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi, 

metal, plastik, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde 

edilen hammadde teslimi, pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,  ağaç ve orman ürünleri teslimi kabul 

edilen durumlar için kısmi tevkifât uygulaması getirilmiştir. (Nuri DEĞER, “Katma Değer Vergisinde Tevkifât Uygulaması-

I”, Yaklaşım, Haziran 2012, Sayı 234,s.20-21.) 
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TABLO IV: SAHTE BELGE KULLANAN BİR MÜKELLEFİN TEVKİFAT 

UYGULAMASI KAPSAMINDA ÖDEYECEĞİ KDV MİKTARINI GÖSTEREN 

ÖRNEK UYGULAMA TABLOSU 

MAYIS 2013 

KDV BEYANNAME BİLGİLERİ 

TEVKİFAT 

UYGULAMASI 

MEVCUT İSE*  

 

TEVKİFAT 

UYGULAMASI 

MEVCUT DEĞİL 

İSE** 

Mükellefin Mal ve Hizmet Bedeli 120.000 120.000 

Hesaplanan KDV  2.160 21.600 

Tevkifâta Tabi Tutulan KDV Tutarı (9/10) 19.440 TEVKİFAT YOK 

Sahte Belge İle Belgelendirilen Mal ve Hizmet Alış 

Tutarı*** 

100.000 100.000 

Sahte Belge İle Belgelendirilen Mal ve Hizmet Alış 

Tutarlarına İsabet Eden İndirilecek KDV Tutarı 

18.000 18.000 

ÖDENECEK KDV ---------- 3.600 

İADESİ GEREKEN KDV 15.840 -------- 

*KDV Oranı % 18, Tevkifât Oranı  9/10 varsayılmış olup, mal ve hizmet bedelini tekabül eden 

hesaplanan KDV’nin 9/10’u (19.440 TL) mal ve hizmeti mükelleften satın alan tarafından 

sorumlu sıfatıyla mükellef adına vergi dairesine ödenecek olup, 1/10’u (2.160 TL) ise mükellef 

tarafından İndirilecek KDV tutarından tenzil edilecektir. 

** KDV Oranı % 18 varsayılmıştır. 

 ***Mükellefin diğer gider ve alışlarının olmadığı varsayılmıştır. 

Tevkifât uygulamasının olduğu durumda ise; 19.440 TL KDV mükellef adına, mal ve 

hizmeti mükelleften satın alan tarafından sorumlu sıfatıyla vergi dairesine ödenmekte ve 

15.840 TL iadesi gereken KDV ortaya çıkmaktadır. İadesi gereken KDV’nin vergi 

dairesinden alınabilmesi, Yeminli Mali Müşavir, Vergi İnceleme Elemanı veya Vergi Dairesi 

tarafından gerçekleştirilecek olan vergi incelemesi ile mümkün olduğu için, mükellefin 

15.840 TL vergi iadesini alabilme ihtimâli oldukça zayıftır. Çünkü yapılacak olan inceleme 

sonucunda sahte belge kullanıldığının ortaya çıkması durumunda mükellef talep ettiği iadeyi 

alamayacağı gibi, idârî ve hürriyeti bağlayıcı ceza ile muhatap olabilecektir. Tevkifât 

uygulamasının olduğu durumda vergi kaçırmak isteyen bir mükellef açısından sahte belge 

kullanmak rasyonel bir davranış olmadığı için, mükellef sahte belge kullanımını daha da 

azaltacak veya tamamen bırakacaktır. Devlet ise kamu gelirinin tevkifât oranındaki kısmını 

zamanında tahsil etmiş olacağı için zaman ve gelir kaybından kurtulacaktır. 
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               4.5.2. Kod (Özel Esaslar Listesi) Uygulaması 

               4.5.2.1. Kod(Özel Esaslar Listesi) Uygulamasının Tanımı ve Niteliği 

 

Sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinin yaygınlaşması ile birlikte, vergi idaresi 

tarafından bu fiilleri işlediği kabul edilen vergi mükelleflerinin ve bu mükelleflerle emtia ve 

hizmet alış-verişinde bulunan “mükelleflerin izlenmesi” amacıyla “olumsuz mükellefler 

listesi”, “kara liste’’ ve “kırmızı bülten’’ gibi isimlerle de anılan ve en son Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından adı “özel esaslara tabi olma” olarak değiştirilen kod listesi 

oluşturulmuş ve bu uygulama vergi mükellefleri tarafından “kod uygulaması”  olarak 

adlandırılmıştır1387. Bu uygulamada olumsuzlukları tespit edilen mükellefler belli ölçülere 

göre sınıflandırılmakta, bu sınıflandırmanın her birine bir kod numarası verilmekte ve bu 

suretle oluşturulan listeler Maliye Bakanlığı’nın veri tabanına yüklenmektedir1388.  Kod listesi 

güncel haliyle “özel esaslara tabi olma” adı ile devam etmekte olup, bu uygulamada 

numaralandırma olmamakla beraber, benzer sınıflandırmalar devam etmektedir1389. 

Aşağıda öncelikle İhracatta KDV iadesinin özel esaslara göre yapılması konusu 

açıklanarak, Kod Uygulamasının hukuka aykırılığı ile ilgili Danıştay kararları üzerinde 

durulacaktır. 

4.5.2.2. İhracatta KDV İadesinin Özel Esaslara Göre Yapılması 

 

3065 Sayılı KDVK’nın 32.maddesi ile vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle 

ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri 

üzerinden hesaplanacak KDV’den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya 

hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde ise indirilemeyen KDV’nin, 

Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade edileceği 

hüküm altına alınmıştır. 

Kod sisteminde yer alan mükelleflerin ve bu mükelleflerden mal ve hizmet satın 

alanların KDV iade alacağı 84 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği1390, 85 Seri Numaralı Genel 

Tebliği1391, 86 Seri Numaralı Genel Tebliği 1392 ve 101 Seri Numaralı Genel Tebliği 1393  ile  

düzenlenen özel esaslar kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu Tebliğler ile KDV iadelerinin 

                                                           
1387 KIZILOT-KIZILOT, a.g.e., s.328. 
1388 Hasan HACIGÜL, “Mali İdarenin Olumsuz Mükellefler Listesi ya da Koda Alma Uygulaması ve Hukuksal Durumu’’ 

,Yaklaşım , sayı 192, Aralık,2008, s.272. 
1389 1 Şubat 2010 tarihi itibariyle İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın hakkında olumsuz tespitler yapılan mükellefler 

listesinde yer alan 325.740 adet mükellef bulunmakta olup, bu sayının kod uygulamasının adı “özel esaslara tabi olma 

şeklinde değiştirildikten sonra daha da arttığı tahmin edilmektedir.(Kod Uygulaması, Gelirler Kontrolörleri Derneği,s.4, 

www.gkd.org.tr/doc/Kod%20Uygulaması.doc ( 06.10.2011) 
1390 23.11.2001 Tarih ve 24592 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
1391 19.03.2002 Tarih ve 24700 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
1392 5.7.2002 Tarih ve 24806 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
1393 15.11.2006 Tarih ve 26347 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

http://www.gkd.org.tr/doc/Kod%20Uygulaması.doc
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tabi olduğu esaslar genel ve özel esaslar olmak üzere ikili bir ayrıma gidilerek sahte ve 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura düzenleme ve kullanma fiilleri ile doğrudan veya dolaylı 

olarak ilgili bulunan mükelleflerin iade taleplerinin özel esaslara göre yapılacağı belirtilmiştir. 

Bu kapsamda, sahte fatura düzenledikleri veya kullandıkları konusunda haklarında rapor 

bulunan/haklarında rapor olmamakla birlikte bu faturaları düzenledikleri veya kullandıkları 

konusunda haklarında olumsuz tespit bulunan mükelleflerin iade talepleri yükseltilmiş 

teminatlar karşılığında yapılabilecek olup, bu teminatların çözülebilmesi için de olumlu 

inceleme raporu gerekecektir. Mükellefler hakkında sahte belge düzenledikleri veya 

kullandıkları konusunda tespitlerin yer aldığı inceleme raporları “olumsuz rapor” kabul 

edilmiştir. Bu inceleme raporları mükelleflerin iade taleplerinin genel esaslara göre değil, özel 

esaslara göre teminat mektubu karşılığında yapılmasına neden olmaktadır. Sahte belge 

kullanılması ile ilgili tespitlerin yer aldığı raporlarda, raporun ait olduğu her bir vergilendirme 

döneminde sahte belge kullanılması nedeniyle reddedilen KDV iade alacağının, iade hakkı 

doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen verginin % 5’ini geçmesi halinde bu rapor olumsuz 

rapor kabul edilmektedir. Eğer raporlar sahte belge düzenlenmesi ile ilgili tespitlerin yer 

aldığı raporlar ise, başka bir şart aranmaksızın olumsuz rapor kabul edilmektedir. İade hakkı 

doğuran işlemler nedeniyle düzenlenen olumlu raporlar ise,  teminat miktarının azaltılmasına 

veya genel esaslara göre iade yapılmasının tekrar sağlanması anlamına gelmektedir. KDV 

iade uygulamaları bakımından bir raporun “olumlu rapor” kabul edilmesi için; iade hakkı 

doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen vergilerin % 90 veya daha fazlasının onaylanmış olması 

veya sahte belgeler nedeniyle reddedilen bir kısım varsa bu kısmın, iade hakkı doğuran işlem 

dolayısıyla yüklenilen vergilerin % 5’ini geçmemesi gerekmektedir. Belge düzenleyen veya 

kullanan mükellef nezdinde yapılmakta olan incelemede veya bu mükellefin ticari ilişkide 

bulunduğu diğer kişi veya kurumların incelenmesi sırasında yahut yetkili makamların yazıyla 

bildirmesi üzerine sahte belge düzenlendiği veya kullanıldığının vergi dairesinin bilgisine 

girmesi ise olumsuz tespit kabul edilmektedir1394. 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan “KDV İadesi Risk Analizi 

Projesi (KDVİRA)” ile 2010 yılı başından itibaren KDV iade taleplerine ait kontroller 

elektronik ortamda yapılmaktadır. Mükelleflerin elektronik ortamda gönderdikleri beyanname, 

form ve listeler esas alınarak yapılan kontroller sonucu, iade talebinde bulunan mükellefin mal 

ve hizmet alımında bulunduğu mükellefler alt firma bazında 4 kademeye kadar tetkik edilmekte 

ve program tarafından hazırlanan özet raporlar vergi dairesi tarafından kullanılmaktadır. 

Hazırlanan özet raporlarda, söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden olumsuzluk tespit 

                                                           
1394 Ozan Muzaffer KÖSTÜ, Danıştay İçtihatları Işığında Sahte Fatura ve Tespiti, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011, s.112-

113. 
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edilenler ile ilgili ilave bilgiler istenmekte veya düzenleyici olduğu tespit edilen mükelleflerden 

yapılan alışlara isabet eden KDV iadeleri yapılmamaktadır. 

4.5.2.3. Kod Uygulamasının Hukuka Aykırılığı 

 

Kod uygulaması, vergi idaresi tarafından vergi kayıp ve kaçağı ile haksız vergi iadesi 

alımını önlemek amacıyla mükelleflerin izlenmesi için uygulanan bir sistemdir1395.  Ancak 

“mükelleflerin izlenmesi” amacıyla oluşturulan kod listeleri zaman içerisinde vergi 

mükelleflerinin tümüne şamil edilmiş, vergi daireleri tarafından BA formlarında bildirilmiş 

olan, kod listelerinde yer alan alt firmalarla ilgili KDV indirimlerinin çıkarılarak düzeltme 

beyannameleri verilmesi için vergi mükelleflerine uyarılar yapılmıştır. Vergi incelemesi 

ihtimâlini bertaraf etmek isteyen vergi mükellefleri düzeltme beyannameleri ile vergi 

idaresinin talebini yerine getirmişlerdir. Vergi idaresi tarafından idârî bir iç işlem olduğu ileri 

sürülen kod uygulaması zaman içerisinde bu niteliğini aşarak kod listesinde yer alan 

mükelleflerden mal alan tüm mükellefleri de etkileyen menfi bir durum haline gelmiştir1396. 

Kod uygulaması ile ilgili mükelleflerin en önemli eleştirisi vergi idaresi tarafından 

kendilerine haber verilmeden bu listelere alınması ve ticari yaşamlarında işlerinin 

bozulmasına neden olmasıdır. Kod listeleri yayınlanmadığı veya koda alınma işlemi ile ilgili 

mükellefe bildirimde bulunulmadığı için, çoğu zaman mükelleflerin bu listede yer aldığından 

haberi olmamaktadır. Diğer mükellefler ise KDV iade talepleri, vergi dairesi yazıları ve vergi 

incelemeleri nedeniyle bu listede yer alanlardan haberdar olması üzerine bu firmalardan alış 

verişi bırakmakta ve emtia ve hizmet alışı yapılan mükellefler vergi dairesinin bu işlemi ile 

bir anda iflasa kadar sürüklenebilmektedir. Ortaya çıkan bu durum haksız rekabete yol açarak, 

ticari yaşamı olumsuz etkilemekte olduğu gibi, dürüst ve iyi niyetli mükelleflerin vergi 

dairesine bakış açısını menfi yönde etkilemektedir1397.  

Vergi idaresi ise mükelleflerin izlenmesini sağladığı ve vergi iadelerin yapılmasında 

bu uygulamanın gerekli ve faydalı olduğu düşüncesi ile kod uygulamasını savunmaktadır. 

Vergi idaresinin yaklaşımına göre; Olumsuz tespitlerin varlığı nedeniyle, mükelleflerin KDV 

iade işlemleri açısından özel esaslara tabi tutulması gerekebileceği yönünde yapılan 

duyurular, hazırlayıcı iç işlem mahiyetinde olup idârî davaya konu edilebilecek kesin ve icraî 

işlemlerden değildir.  Kod uygulaması 84 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 

                                                           
1395 Koda alma uygulamasının temelinde, KDV iadelerinin yarısından fazlasını gerçekleştiren İstanbul’da, Defterdarlık /Vergi 

Dairesi Başkanlığı bünyesinde, haklarında olumsuz tespit bulunan mükellefler için oluşturulmuş olan izleme sistemi 

yatmaktadır. Mustafa Alpaslan, Akın Gencer Şentürk “Vergi Yükümlülerinin Kategorize Edilmesi: KDV İade ve Mahsup 

İşlemlerinde Ortaya Çıkan Negatif Yükümlüler (KOD) Çizelgesi  Uygulamasının Hukuka Uyarlığı Sorunu”, Vergi Sorunları 

Dergisi , Sayı 245, Şubat,2009, s.182.) 
1396 HACIGÜL, a.g.m. , s.274. 
1397 KÖSTÜ, a.g.e., s.114. 
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“II. Özel Esaslar” bölümünde belirtilen diğer olumsuz tespitler bulunan mükelleflerin ayrı 

sayfalarda izlenmesini sağlamaktan ibarettir ve iade işlemleri için hazırlayıcı iç işlem 

niteliğindedir. Mükellef hakkında vergi inceleme elemanları ve vergi dairesi müdürlükleri 

tarafından yapılan tespitlerin diğer vergi dairelerine duyurulması; kurum içi işlemleri 

hızlandırmak ve haksız yere katma değer vergisi iade ve indirimlerini önlemek, gereksiz 

reddiyat ve cebri tahsilât işlemlerine yol açmamak amacı ile yapılmaktadır. Uyuşmazlık 

konusu liste kamuya açık olmayıp, bir yükümlünün bu listeye erişmesi ve listedeki bir 

mükellefin bu sebeple ticari ilişkilerinin olumsuz etkilenme olasılığı bulunmadığı için kod 

uygulaması mükelleflerin aleyhlerine ve menfaatlerine zarar veren bir uygulama değildir.1398.  

Vergi idaresi “kod uygulamasının bir iç işlem olduğunu ve vergi mükelleflerinin 

menfaatlerine zarar vermediğini” görüşünü savunurken, diğer taraftan vergi daireleri 

tarafından olumsuz mükellefler listesine girmiş bir mükelleften emtia ve hizmet alan diğer 

mükellefleri “bu mükelleften yaptığı alışlara ait faturaları KDV beyanlarından çıkarmaları, 

yani bu faturalara ait katma değer vergilerini indirim konusu yapmamaları, bu suretle 

düzeltme beyannamesi vermeleri, aksi durumda incelemeye alınacakları’’nı ifade ederek ikaz 

etmektedir. Vergi idaresi tarafından uyarılan mükellefler vergi incelemesiyle karşılaşmamak 

için idarenin bu talebini yerine getirerek ilave vergi tahakkuklarını faiziyle birlikte 

ödemektedirler. Bu durum ise hukuka aykırı bir biçimde kanunla mükelleflere verilen KDV 

indirimi hakkının idârî uygulama ve tebliğler ile sınırlandırılması anlamına gelmektedir1399. 

Bu gerekçelerle Vergi idaresi tarafından kod listesine alınan mükellefler, listeden çıkarılmak 

için önce vergi dairesi müdürlüğüne başvurmaktadır. Bu başvurunun reddedildikten sonra, 

işlemin iptali istemiyle yasal süresi içerisinde vergi mahkemelerine dava açmaktadırlar.  

Vergi mükelleflerinin ticari ilişki içerisinde bulunduğu alt firmalarının kod 

listelerinde olması ile ilgili bilgilerinden yola çıkılarak beyanname düzeltme uyarısının, 

VUK’un 5. maddesinde yer alan vergi mahremiyetinin ihlâli anlamına geldiği, “mükellefin 

kanunla verilen KDV indirim hakkı dikkate alınmaksızın” idârî bir uygulamayla verginin 

cebrilik niteliğinin aşırı bir şekilde ön plana çıkarıldığı yönünde eleştiriler almıştır1400. 

Mükelleflerin açmış olduğu davalar ile ilgili başlangıçta Vergi Mahkemeleri ve 

Danıştay, olumsuz mükellefler listesine (koda) alma işlemini, kesin ve yürütülmesi zorunlu 

bir işlem olarak görmemekte ve vergi davasına konu edilebilir nitelikte bulmamaktaydı1401. 

Nitekim Danıştay Üçüncü Dairesi bir Kararında “davaya konu olan liste, incelemeye sevk 

                                                           
1398Kod Uygulaması, Gelirler Kontrolörleri Derneği,s.9-10,   (www.gkd.org.tr/doc/Kod%20Uygulaması.doc 09.10.2011) 
1399 HACIGÜL, a.g.m. , s.274. 
1400 Mustafa ALPASLAN, Akın Gencer ŞENTÜRK, “Vergi Yükümlülerinin Kategorize Edilmesi: KDV İade ve Mahsup 

İşlemlerinde Ortaya Çıkan Negatif Yükümlüler (KOD) Çizelgesi Uygulamasının Hukuka Uyarlığı Sorunu”, Vergi Sorunları 

Dergisi, Sayı 245, Şubat 2009, s.181. 
1401 HACIGÜL, a.g.m., s.275. 

http://www.gkd.org.tr/doc/Kod%20Uygulaması.doc
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edilenlerin de unvanlarının dâhil edildiği mükelleflerin mahsup ve iade taleplerinin yerine 

getirilebilmesi için kurum içi işlemleri hızlandırmak amacıyla hazırlanan, aynı zamanda 

Maliye Bakanlığı tarafından bir takip yöntemi olarak kullanılmak üzere KDV Gelir 

Müdürlüğü’nce düzenlenen ve ilgililere duyurulmayan bir listedir. Davacının unvanının 

idarenin iç işlemi olan bu listeye dâhil edilmesi idarenin, idare hukuku ilkelerine göre 

kurduğu bir idârî işlem niteliği taşımamakta, davacının hukuksal durumunda etki 

yaratmamaktadır. Şirketin unvanının listeye yazıldığı tarih itibariyle henüz davacı hakkında 

icraî nitelikte nihai bir işlem tesis edilememiş olup listeyle ilgili ileri sürülebilecek hukuka 

aykırılıklar, ancak kesin ve yürütülmesi gerekli nihai işlemin tesis edilmesi halinde bu işlemin 

iptali istemiyle açılacak idârî davada, bu işlemle birlikte ve onun sebep unsuru olarak hukuka 

uygunluk denetimine tabi tutulabilir.” 1402 şeklinde karar verilmiştir.  

Kod uygulamasının yaygınlaşmasına paralel olarak yargı kararlarında daha sonra bu 

işlemin ilgililerin ticari itibarını zedelediği, KDV iadelerinde çeşitli sorunlara yol açtığı,1403 bu 

suretle tek başına dahi mükelleflerin hukukunu etkilediği sonucuna varılarak vergi davasına 

konu edilemeyecek bir iç işlem değil, dava konusu edilebilir kesin bir işlem olduğu yolunda 

                                                           
1402 Danıştay 3. Dairesi’nin, 21.11.2006 tarih ve E.2006/1968, K.2006/3020 sayılı Kararı, (HACIGÜL, a.g.m.,s.275.) Benzer 

Karar: Danıştay 3.Dairesi, 4.6.2009 gün ve 2009/1832  E., 2009/1991  K.sayılı  kararı “2577 sayılı İdari Yargılama Usûlü 

Kanunun 2. maddesinde tanımlanan iptal davaları; idarenin tek taraflı açıklamasıyla  ilgililerin hukuksal durumunda 

değişiklik yaratan  etkili ve yürütülmesi gerekli hukuksal işlemlerini konu edinen davalardır. Bir idâri işlemin kesin ve 

yürütülmesi zorunlu olabilmesi için; bir başka merciin onayına gerek kalmaksızın,uygulanabilir ve hukuksal sonuç 

yaratabilir nitelikte olması gerekmektedir.Bir durum bildiren ,idarelerin iç yapı ve çalışma düzenini ilgilendiren iç işlemler 

iptal davasına konu yapılabilecek nitelikte işlem kabul edilemez. Aksi halde idarenin işleyişi ve etkinliği zedelenir. Davaya 

konu liste ; incelemeye sevk  edilenlerin de unvanlarının dâhil edildiği mükelleflerin mahsup ve iade taleplerinin yerine 

getirilebilmesi için kurum içi işlemleri hızlandırmak amacıyla hazırlanan ,aynı zamanda Maliye Bakanlığı tarafından bir 

takip yöntemi olarak kullanılmak üzere Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğünce düzenlenen ve ilgililere duyurulmayan bir 

listedir. Davacının unvanının idarenin iç işlemi olan bu listeye dâhil edilmesi; idarenin idare hukuku ilkelerine göre kurduğu 

bir idâri işlem niteliği taşımamakta, davacının hukuksal durumunda etki yaratmamaktadır. Şirketin unvanının listeye 

yazıldığı tarihte henüz davacı hakkında icraî nitelikte bir işlem tesis edilmemiş olup, listeyle ilgili ileri sürülebilecek hukuka 

aykırılıklar ; ancak kesin ve yürütülmesi gerekli nihai işlemin tesis edilmesi halinde bu işlemin iptali istemiyle açılacak idâri 

davada, bu işlemle birlikte ve onun sebep unsuru olarak hukuka uygunluk denetimine tabi tutulabilir.Listeye alınma işlemi 

kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığından söz konusu listeden çıkarılma istemiyle yapılan başvurunun zımnen 

reddine ilişkin işlemin idâri davaya konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır… 

AZLIK OYU:Hakkında gerçeği yansıtmayan fatura düzenlediği yolunda tespit bulunan ….Lmt.Şti.’nden emtia alışları olması 

nedeniyle incelemeye alınan davacının unvanının dâhil edildiği sakıncalı mükellefler listesinin; iade ve mahsup taleplerinin 

yerine getirilmesinde ölçüt alınması ve söz konusu listeden üçüncü kişilerin haberdar olması nedeniyle ticari ilişkilerini, 

dolayısıyla menfaatini etkilediği açık olup, söz konusu listeden çıkarılma istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 

açıklanan sebeplerle dava konusu yapılabileceğinden temyiz isteminin esasının incelenmesi gerektiği oyu ile karara 

katılmıyorum.”         (KÖSTÜ, a.g.e.,,s. 117.) 
1403 Danıştay 9.Dairesi’nin, 17.1.2008 gün ve 2006/3921 E., 2008/320 K.sayılı Kararı  “Davacı şirketin, 2000/Ağustos – Ekim 

dönemlerine ilişkin olarak pişmanlık dilekçesi ekinde ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannamesi neticesinde katma değer 

vergisi alacağından tenzil edilen 6.800.404.906 TL’lik katma değer vergisi ile zamların iadesi istemiyle açılan davayı;davacı 

şirketin emtia satın aldığı ….’in Kod 5 “olumsuz mükellefler listesi”nde yer alması nedeniyle anılan şirketten alınan 

faturalardaki 6.800.404.906 TL’lik katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağının idarece davacıya bildirildiği, 

ilgili dönemlere ait katma değer vergisi beyannamelerinin yeniden düzenlenmesi ve pişmanlık dilekçesi ekinde ihtirazi kayıtla 

verilmesi ile davacının katma değer vergisi alacağından tahsil edilen katma değer vergisi ve zamlarının iadesi istemiyle işbu 

davanın açıldığının anlaşıldığı, olayda davacının anılan şirketten aldığı faturaların sahte  ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

belge olduğuna ya da yapılan alım satımın gerçeği yansıtmadığına ilişkin hukuken geçerli bir tespitin bulunmadığı, verilen 

ara kararına cevaben sunulan yazıda anılan ortaklığın incelemeye sevk edildiği ancak henüz düzenlenmiş bir inceleme 

raporunun idareye intikal etmediği bildirildiğinden, Kod 5 listesinde bulunduğu gerekçesiyle ….’ten olan alışlarına ilişkin 

katma değer vergileri indirim konusu yapılamayacağından bahisle ihtirazi kayıtla ve pişmanlık dilekçesi ile verilen düzeltme 

beyannameleri esas alınarak ihracatta katma değer vergisi alacağından tahsil edilen 6.800.404.906 TL katma değer 

vergisinin ret ve iadesi icap ettiği gerekçesiyle kabul eden………… Vergi Mahkemesinin …tarih ve …. sayılı kararının 

bozulmasına ilişkin temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına…’’ (KÖSTÜ, a.g.e.,,s. 115-116.) 
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kararlar verilmeye başlanmıştır. Danıştay Dördüncü Dairesi’nin bir Kararı’nda1404 “Davacı, 

mal ve hizmet alımlarıyla ilgili olarak aldığı ve kayıtlarına yansıttığı faturaları düzenleyen 

kişi hakkındaki tespitlerden hareketle ‘Haklarında Rapor Bulunmamakla Birlikte Sahte ve 

Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullandığı veya Düzenlediği Konusunda Tespit 

Bulunanlar’ listesine alınmış ise de gerek davalı idarenin gerekse bağlı bulunduğu hiyerarşik 

üst makamların mükellefleri bu şekilde kategorize edebilmelerine olanak sağlayan hiçbir 

yasal düzenleme bulunmadığı gibi Anayasa’da da buna izin veren bir hüküm yer 

almamaktadır. Bu şekilde yasal dayanağı olmadan yapılacak bir sınıflandırma, vergi barışını 

bozucu etki yaratacağı gibi Anayasa’da güvence altına alınan temel kişi hak ve hürriyetlerine 

de aykırılık teşkil eder. Dolayısıyla, yasal dayanağı olmadan, hukuka aykırı bir biçimde 

idarenin kendi içinde oluşturduğu bir sınıflandırma ile davacının, hakkında olumsuzluk tespit 

edilen mükellefler listesi olarak adlandırılan listede yer almasına dair işlemin hukuka aykırı 

olacağı” görüşüne yer vermiştir1405. Bu karara göre, idare mükellefleri bu şekilde 

sınıflandırmak için yasal bir yetkiye sahip değildir ve anayasaya aykırıdır. Anayasa’nın 48/2, 

49/2 ve 73/3. maddelerine göre devlet çalışma hayatının ve özel teşebbüslerin düzenli ve eşit 

bir şekilde yürümesini sağlamak için tedbir almakla görevlidir1406. Yargı kararlarına göre kod 

uygulaması ile devlete verilen bu görevlere uygun hareket edilmediği anlamına gelmektedir. 

Mükelleflere tebliğ edilen geçmiş dönemlerle ilgili faiziyle birlikte vergi ödenmesi 

gerektiği ve aksi takdirde vergi incelemesi yapılacağı yönündeki vergi dairesi yazılarının 

hukuka uygun olduğunu savunmak mümkün değildir. Ticari yaşam açısından konuya 

yaklaştığımızda kısa bir süre sonra neredeyse tüm mükelleflerin listeye gireceği veya en 

azından listeye girmiş olanlarla ticari ilişki içinde olacağı için ticari yaşam durma noktasına 

gelecek ve kod uygulamasından kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle yargının ve vergi 

dairelerindeki ihtilaflı işler (hukuk) servislerinin iş yükü ve bu işlere ayıracağı zamanda çok 

ciddi anlamda artacaktır. 

 Kod uygulamasından kaynaklanan sakıncaların giderilebilmesi ve mükelleflerin 

mağduriyetlerinin önlenebilmesi için hukuka aykırı yöntemler yerine diğer yasal denetim 

                                                           
1404 Danıştay 4. Dairesi’nin, 14.01.2008 tarih ve E.2007/4095, K.2008/1 sayılı Kararı.(HACIGÜL, a.g.m., s.276.) 
1405 HACIGÜL, a.g.m. , s.276. 
1406 Anayasa’nın 48.,49.maddeleri“ IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti 

MADDE 48- Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.  

Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde 

çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.  

V.  Çalışma ile ilgili hükümler 

A. Çalışma hakkı ve ödevi 

MADDE 49- Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. 

 Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı 

desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri 

alır.”( http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm 12.10.2011) 

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm
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araçlarına ağırlık verilmesi ve teknolojiden yararlanılarak başkaca etkin,  hukuka uygun denetim 

yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir1407. 

              4.5.3.Vergi Tekniği Raporu Düzenlenmesi 

Vergi tekniği incelemeleri; vergi beyanname incelemelerinden farklı olarak, vergi 

kanunları uygulamaları ile ilgili bulunan incelemelerdir. Kayıt nizamı incelemeleri, sınırlı 

incelemeler, karşılık, seçim ve ayıklama incelemeleri, ilk madde indirimi, vergi ve stopaj 

iadeleri, servet beyanı, özel hesap dönemi, kayıt serbestliği, defter sistemleri gibi incelemeler 

sonunda “Vergi tekniği inceleme raporu” düzenlenir1408.  

Vergi tekniği raporu, VUK’un 135. maddesine göre vergi incelemesine yetkili 

olanlar tarafından sahte belge düzenleyen mükellefler hakkında yapılan inceleme tespit ve 

sonuçlarının açıklandığı rapordur. Mükellefin sahte fatura düzenlediğini tespit etmek 

amacıyla düzenlenen rapordur. Düzenlenen bu vergi tekniği raporu ile sahte belge 

düzenleyicisi olduğu tespit edilen mükelleften emtia ve hizmet alımında bulunan kişi ve 

şirketlerinde incelemeye tabi tutularak bu mükellef tarafından düzenlenen faturaların sahte 

olduğundan hareketle, yapılan incelemeler sonucunda mükellefin söz konusu emtiaları 

gerçekten aldığı belirlenir ise gelir/kurumlar vergisi açısından herhangi bir vergilendirme 

işlemi yapılmamaktadır. Ancak söz konusu faturalar sahte olduğu için bu faturalar nedeniyle 

elde edilen katma değer vergisi indirimleri reddedilerek cezalı vergilendirme işlemi 

yapılmaktadır1409. Vergi tekniği raporu yazılmasından sonra bu rapor referans alınarak bu 

mükelleften alım yapan tüm mükellefler incelemeye alınmakta ve vergi inceleme raporları ile 

bu mükellefler hakkında cezalı tarhiyat yapılmaktadır. Bazı vergi inceleme raporlarında, 

mükellefin sahte fatura düzenleyicisi olduğu hakkında düzenlenen (...) gün ve (...) sayılı vergi 

tekniği raporu ile tespit edildiğinden, bu mükellef tarafından düzenlenen faturalar nedeniyle 

elde edilen katma değer vergisi indirimlerinin reddi gerekmediği savunulmakta ve bu konuya 

ilişkin her hangi bir değerlendirme yapılmamaktadır. Mükellefin mal alımında bulunduğu 

şirket hakkında düzenlenen ve mükellefe de tebliğ edilmeyen vergi tekniği raporu ile sahte 

fatura düzenleyicisi olarak kabul edilmekte, mükellef ile anılan şirket arasındaki alışverişin 

niteliği ve ticari ilişkilerin gerçek mahiyeti analiz edilmeden tek taraflı olarak yapılan bu 

tespitlere dayanılarak üçüncü kişiler mağdur edilebilmektedir. Mükellef açısından mal 

                                                           
1407 Y. Burak ASLANPINAR, “ Kod Uygulamasının Hukuka Aykırılığı ve Dava Edilebilirliği”,Yaklaşım, Sayı 205, Ocak 

2010, s.306.  
1408 08.07.1990 tarih ve 13542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Mülga 

Yönetmeliği 
1409 ÇELİK,  a.g.m.,  s.287. 
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alımında bulunduğu şirket hakkında düzenlenen vergi tekniği raporu teorik açıdan çok 

önemli sıkıntılara yol açmasa da uygulamada önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır.  

Vergi tekniği raporları “vergi mahremiyeti” gerekçesi ile mükelleflere tebliğ 

edilmemektedir. Vergi tekniği raporlarının yazıldığı tarihten sonra bu rapor ile haklarında 

kullanıcı olduğu yönünde tespit yapılan mükelleflere tebliğ edilmesi hukuka uygun bir 

yaklaşım olacaktır. Nihayetinde incelenecek olan mükelleflerin gerek vergi idaresinde gerekse 

adlî ve idârî yargıda savunma haklarını kullanabilmeleri için hem süreye ihtiyaçları vardır 

hem de hangi suç ile itham edildiklerini bir başka deyişle kendisine isnat edilen suçu ve anılan 

suçun nedenini (hukuki dayanağını) bilme hakları vardır. Uygulamada mükellefler ancak bu 

raporu dava aşamasında dava dosyasını incelediklerinde görebilmektedirler. Mükelleflere 

vergi tekniği raporunun verilmemesi veya sadece mükellefin bu rapora yargı aşamasında 

ulaşabiliyor olması Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan savunma hakkının ihlâl 

edilmesi anlamına gelmektedir1410. Bir Danıştay kararında1411 “… sayılı vergi inceleme 

raporunda ise, atıfta bulunulmak suretiyle vergi tekniği raporunda ulaşılan sonuçlara yer 

verildiği ve tarhiyatın duyurulduğu vergi ihbarnamesine yalnızca bu vergi inceleme 

raporunun eklendiği anlaşılmıştır. Her ne kadar 35. maddede vergi tekniği raporunun 

ihbarnameye eklenmesi öngörülmemiş ise de, sözü edilen maddedeki kuralın amacı, ilgilileri 

tarhiyat hakkında bilgilendirmek ve savunma haklarını kullanmalarına olanak sağlamaktır. 

İhbarnameye yalnızca davacıyı, adına yapılan tarhiyat hakkında yeteri kadar 

bilgilendirmeyen vergi inceleme raporunun eklenmesi, bu kuraldan beklenen amacı 

gerçekleştirmez.” görüşüne yer verilmiştir.  

Sahte belge düzenleyenlerin ve kullananların tespit edilmesi amacıyla inceleme 

elemanları tarafından düzenlenen vergi tekniği raporlarının, bu raporlarda belirtilen 

mükelleflere vergi idaresi tarafından tebliğ edilmesini sağlayacak, Anayasa’nın 36. 

maddesinde güvence altına alınan savunma hakkına uygun bir yaklaşım benimsenmelidir. 

   4.5.4. Vergi Mükellefiyeti Tesisinde Teminat İstenmesi 

6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un1412 birinci maddesi ile 213 sayılı VUK’un“İşe 

Başlamayı Bildirme” başlıklı 153. maddesinden sonra gelmek üzere “Teminat Uygulaması” 

                                                           
1410 Anayasa’nın 36. maddesi “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya 

davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya 

bakmaktan kaçınamaz.”( http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm 12.10.2011) 
1411 Danıştay 3. Dairesi’nin 05.07.2001 tarih ve E. 2000/1150, K. 2001/2696 Sayılı Kararı. (ÇELİK,  a.g.m.,  s.292.) 
1412 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm
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başlıklı 153/A maddesi1413 eklenmiştir. Bu düzenleme ile sahte belge düzenlediği tespit edilen 

mükellefler ile yalnızca sahte belge düzenlemek için mükellefiyet tesis ettirdiği vergi 

inceleme raporu ile tespit edilip mükellefiyeti terkin edilen mükelleflerin yeniden 

mükellefiyet tesis ettirmek için vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunmaları 

durumunda, bu kişilerden teminat talep edilerek sahte belge düzenleme fiilleri ile suç 

işlenmesinin önlenmesi amaçlanmıştır1414. 

Sahte belge düzenleme fiilini işleyen mükelleflerden teminat talep edilebilmesi için; 

İşe başlama bildiriminde bulunacak olanların, başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti 

olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin 

vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen bir rapor ile tespit edilmiş olması 

gerekmektedir1415. Yeniden mükellefiyet tesis ettirmeleri teminat şartına bağlanmış 

mükellefler serbest meslek erbabı, şahıs işletmelerinde işletme sahibi, adi ortaklıklarda 

ortaklardan her biri, ticaret şirketlerinde; şirketin kanûni temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, 

şirket sermayesinin asgari % 10’una sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ya da bunların asgari 

% 10 ortağı olduğu veya yönetiminde bulundukları teşebbüsler ve tüzel kişiliği olmayan 

teşekküllerde bunları idare edenler veya düzenlenen raporda fiillerin işlenmesinde bilfiil 

bulundukları tespit edilenler şeklinde sayılmıştır. Sahte belge düzenleyen gerçek ve tüzel 

kişiler adına yeniden mükellefiyet tesis edilebilmesi için işe başlama bildiriminde 

bulunanların ve mükellefiyeti terkin edilenlerin tüm vergi borçlarının ödenmiş ve 6183 sayılı 

Kanun’un 10. maddesinin de sayılan türden1416  77.000 Türk Lirasından ve düzenlenmiş olan 

sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’undan az olmamak üzere teminat verilmiş 

olması şarttır. Ayrıca yukarıda sayılanların ortağı oldukları adi ortaklıkların, kanûni temsilcisi, 

yönetim kurulu üyesi, şirket sermayesinin asgari % 10’una sahip oldukları ticaret şirketlerinin 

veya idare ettikleri tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin işe başlama bildiriminde bulunması 

halinde aynı teminat miktarı, oranı ve koşulları aranacaktır1417. 

                                                           
1413 Maddenin ilk altı fıkrasında, ilk mükellefiyet tesisi, yeniden işe başlama ve mevcut bir mükellefiyete dahil olma 

durumunda aranılacak ilave şartlara yer verilerek kimlerden hangi durumlarda teminat isteneceği ile meslek mensuplarına 

ilişkin yaptırımlara; sonraki fıkralarda ise, teminat uygulaması ile iade ve mahsubu, vergi teşvik ve desteklerinden 

mahrumiyet, münhasıran sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler ve uzantılarının açıklanması ve vergi 

mahremiyetine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 
1414 Mustafa İNANÇ, “Maliye İdaresinin Sahte Belge Düzenleyenlere Bir İdari Tedbiri: Teminat İstenmesi”, E-Yaklaşım, 

Ağustos 2013, Sayı, 248, www.yaklaşım.com.tr (19.01.2014) 
1415 Hanifi KARAHAN, “Vergi Usul Kanunu 359. Madde Kapsamına Giren Mükelleflerle İlgili Yeni Düzenleme: Teminat 

Uygulaması”, Yaklaşım, Temmuz 2013, Sayı 247 www. Yaklaşım.com.tr (19.01.2014) 
1416 Verilecek teminat 6183 sayılı Kanun’un 10. maddesinin birinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde sayılan nev’iden 

olacaktır. Buna göre, para, bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları, hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen 

Devlet İç Borçlanma Senetleri (Hazine bonosu ve Devlet tahvilleri) veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat 

olarak kabul edilecektir.  (www.gib.gov.tr 12.01.2014) 
1417VUK’un 153/A maddesinin birinci fıkrası;“Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte 

belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit 

edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi üzerine işi bırakmış addolunan ve 

mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilenlerden, serbest meslek erbabının, şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, 

http://www.yaklaşım.com.tr/
http://www.gib.gov.tr/
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VUK’un 153/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen1418 sahte belge düzenleyicisi 

olan ve mükellefiyeti devam etmekte olanların kanûni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, 

idarecisi, %10 veya fazlası nispette ortağı olması, kısmen veya tamamen bunlara 

devrolunması halinde,  mükellefiyeti devam etmekte olanlardan teminat istenilecektir. Bu 

mükelleflerin teminat gösterilmesine dair yazının kendilerine tebliğinden itibaren otuz günlük 

süre içerisinde teminat göstermeleri veya hukuki statülerini sona erdirmeleri gerekmektedir.  

Otuz günlük süre içerisinde hukuki statülerine son verirlerse teminat gösterme 

yükümlülüğünden kurtulmuş olacaklardır1419. Hukuki statülerine son vermezler ise ve 

teminatı göstermezlerse teminat tutarı adlarına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilecek ve 

bu alacak vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil 

edilecektir. Ayrıca bu mükellefler teminat göstermiş veya göstermemiş olsun, birinci fıkrada 

sayılanların teminat isteme tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş tüm vergi borçlarından da 

müteselsil sorumlu olacaklardır1420.  

Vergi Usul Kanunu’nun 153/ A maddesinin dördüncü fıkrasında1421 kabul edilen 

düzenleme ile sahte belge düzenleme fiilini işledikleri vergi incelemesine yetkili olanlar 

tarafından, mükellef hakkında yapılan inceleme neticesinde düzenlenen raporla tespit 

edilenlerden bu durumları kesinleşenler hakkında teminat uygulamasına gidileceği hüküm 

altına alınmış ve uygulamanın esasları belirlenmiştir1422. Getirilen düzenleme ile haklarında 

idârî tedbir tatbik edilen ikinci grup mükellefler ise özellikle sahte belge düzenlemek 

                                                                                                                                                                                     
adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, ticaret şirketlerinde; şirketin, kanunî temsilcilerinin, yönetim kurulu üyelerinin, 

şirket sermayesinin asgari % 10’una sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin ya da bunların asgari % 10 ortağı olduğu veya 

yönetiminde bulundukları teşebbüslerin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlerin veya düzenlenen 

raporda fiillerin işlenmesinde bilfiil bulundukları tespit edilenlerin işe başlama bildiriminin alınması halinde, bunlar adına 

mükellefiyet tesis edilebilmesi için işe başlama bildiriminde bulunanların ve mükellefiyeti terkin edilenlerin tüm vergi 

borçlarının ödenmiş ve 6183 sayılı Kanun’un 10. maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan 

nev’iden 75.000 Türk Lirasından ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’undan az olmamak 

üzere teminat verilmiş olması şarttır.” (www.gib.gov.tr 12.01.2014) 
1418 VUK’un 153/A maddesinin üçüncü fıkrası “Birinci fıkrada sayılanların, mükellefiyeti bulunan adi ortaklık, ticaret 

şirketleri ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanunî temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, idarecisi, asgari % 10 ortağı olması, 

bunları devralması, kısmen veya tamamen bunlara devrolunması halinde, keyfiyetin vergi dairesinin ıttılaına girdiği tarihten 

itibaren bir ay içinde birinci fıkrada yer alan şartların yerine getirilmesi bu mükelleflerden yazılı olarak istenir. Otuz günlük 

süre içinde şartların yerine getirilmemesi ve sayılan kişilerin statülerinin devam ettirilmesi halinde, istenilen teminat tutarı 

verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. 

Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, gecikme zammı tatbik edilerek mükelleften, birinci fıkrada sayılan kişilerin teminat 

isteme tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş tüm vergi borçları ise mükellef müşterek ve müteselsil sorumlu olmak üzere, bu 

kişilerden 6183 sayılı Kanun uyarınca takip ve tahsil edilir.” (www.gib.gov.tr 12.01.2014) 
1419 KARAHAN, a.g.m.,  www.yaklaşım.com.tr (19.01.2014) 
1420 İNANÇ, a.g.m.,  www.yaklaşım.com.tr (19.01.2014) 
1421 153/A maddesinin dördüncü fıkrası,“Birinci fıkrada sayılanlar hariç olmak üzere, 359. maddede yer alan sahte belge 

düzenleme fiilini işledikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca mükellef hakkında yapılan inceleme neticesinde düzenlenen 

raporla tespit edilenlerden bu durumları kesinleşenlerin, keyfiyetin vergi dairesinin ıttılaına girdiği tarihten itibaren bir ay 

içinde 6183 sayılı Kanun’un 10. maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan nev’iden 77.000 

Türk Lirasından ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’undan az olmamak üzere yazıyla otuz 

gün içinde teminat göstermesi istenir. Fiil tüzel kişilik veya tüzel kişiliği olmayan teşekkül bünyesinde işlenmişse teminat 

bunlardan istenir. Verilen sürede şartların yerine getirilmemesi halinde, istenilen teminat tutarı verilen sürenin son günü 

vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat 

alacağı, mükelleften 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.” (www.gib.gov.tr 

12.01.2014) 
1422 KARAHAN, a.g.m.,  www.yaklaşım.com.tr (19.01.2014) 

http://www.gib.gov.tr/
http://www.gib.gov.tr/
http://www.yaklaşım.com.tr/
http://www.yaklaşım.com.tr/
http://www.gib.gov.tr/
http://www.yaklaşım.com.tr/
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amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği vergi inceleme raporu ile tespit edilip mükellefiyeti terkin 

edilenlerin dışında olup, sahte belge düzenledikleri vergi inceleme raporu ile tespit edilen ve 

sahte belge düzenleyici olduğu kesinleşenlerdir1423. Bu mükellefler hakkındaki tespitin 

kendileri hakkında yürütülen inceleme neticesinde düzenlenen raporda yapılmış olması 

gerekmektedir. Ayrıca bu düzenleme ile teminat istenilecek mükelleflerin yanında bunlara 

3568 sayılı Kanun kapsamında hizmet vermekte olan meslek mensupları hakkında da bir 

takım idârî tedbirler getirilmektedir. 3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek 

mensuplarından bu maddenin birinci fıkrasında sayılan haller için mükellefiyeti terkin 

edilenlerin bu fiillerine iştirak ettiği inceleme raporuyla tespit edilenler ve bu durumu 

kesinleşenler hakkında üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası 

uygulanacaktır. Bu süre sonunda meslek mensuplarının faaliyetlerine devamı için yukarıda 

belirtilen teminat koşullarını sağlamak gerekmektedir1424.  

VUK’un 153/A maddesinin on ikinci fıkrasına göre; teminat tutarı,  düzenlenmiş 

olan sahte belgelerde yer alan tutarların toplamı, faaliyet alanı, mükellefin hukuki statüsü, 

faaliyette bulunulan il veya bölge, vergi borcu toplamı, fiilin tekrar edip etmediği gibi 

kıstaslar esas alınarak Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek usûl ve esaslara göre, vergi 

dairesi müdürünün yazılı talebine dayanarak defterdar ve/veya vergi dairesi başkanı 

tarafından belirlenecektir1425. Teminat uygulamasında eleştirilen birinci husus;  istenecek 

teminatın alt limiti sahte belgelerde yer alan tutarların toplamının % 10’u (bu tutar hiçbir 

şekilde 77.000 TL’den az olamaz) olarak belirlenmiş olmasına karşın, üst limit içinse bir 

belirleme yapılmamış, idarenin takdirine bırakılmıştır. İdarenin takdir yetkisini kullanırken 

mükellefin faaliyet alanı, hukuki statüsü, faaliyette bulunulan il veya bölge, vergi borcu 

toplamı, fiilin tekrar edip etmediği gibi kıstasları esas alacağı ifade edilmektedir. Ancak, 

“…gibi kıstaslar…” ibaresi ile, ilave ne gibi kriterlerin getirilebileceğinin belirsiz olduğu 

anlaşılmaktadır. Teminat uygulamasında eleştirilen ikinci husus; teminat miktarının defterdar 

veya vergi dairesi başkanı tarafından tayin edileceği düşünüldüğünde aynı il içinde olmasa 

bile, farklı iller yönünden farklı uygulamalar oluşabilecektir. Üst limitin belirsiz olması, 

teminat alacağı olarak kaydedilecek tutarı ve bunun üzerinden hesaplanacak gecikme 

                                                           
1423 Sahte belge düzenleme fiilini işledikleri keyfiyetinin ihtilâfsız olarak veya ihtilâf neticesinde yargı mercileri nezdinde 

kesinleşmiş olması bu mükellefler hakkında idâri tedbir uygulamanın ön şartıdır. Sahte belge düzenleme fiili bir tüzel kişilik 

bünyesinde işlenmişse teminat bu fiili işleyen gerçek kişiden değil tüzel kişilikten istenecektir. (İNANÇ, a.g.m.,  

www.yaklaşım.com.tr 19.01.2014) 
1424 İNANÇ, a.g.m.,  www.yaklaşım.com.tr (19.01.2014) 
1425 KARAHAN, a.g.m.,  www.yaklaşım.com.tr (19.01.2014) 

http://www.yaklaşım.com.tr/
http://www.yaklaşım.com.tr/
http://www.yaklaşım.com.tr/


 

358 
 

zammını da belirsiz kılmaktadır. Teminat tutarlarının belirlenmesinde farklılık oluşabilecek 

bir diğer durum ise, aynı statüde olanlara ilişkin farklı uygulamalar yaşanabilecektir1426. 

VUK’un 153/A maddesine göre; aynı kanunun 359. maddesinde sayılan fiilleri 

işledikleri veya bu fiillere iştirak ettikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen 

raporla tespit edilenlerden bu durumları kesinleşenler ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların 

kapsamına girenler veya bu fiillere iştirak edenler, fiilin işlendiği tarihten itibaren altı yıl 

süreyle hiçbir surette vergi teşvik ve desteklerinden yararlanamayacakları ilgili kanun 

maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu düzenlemede önemli husus, VUK’un 359. 

maddesinde sayılan fiillerin tamamına yönelik bir düzenlemedir. Sahte belge kullanma ve 

düzenleme, defter ve belge ibraz etmeme, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme 

veya kullanma ve diğer suçların işlenmesi halinde 6 yıl süreyle vergisel teşviklerden 

yararlanmama yönünde bir yaptırım öngörülmüştür1427.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1426 Samet GÜLEÇ, “Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belgeye Yönelik Teminat Uygulamasında Teminat Tutarının 

Belirlenmesi”, Yaklaşım, Haziran 2013, Sayı 246, www.yaklasim.com.tr (19.01.2014) 
1427 İNANÇ, a.g.m., www.yaklaşım.com.tr (19.01.2014) 
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SONUÇ 

 

Türk vergi hukukunda sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen 

kaçakçılık suçuna ilişkin aşağıdaki öneri ve sonuçlara ulaşılmıştır: 

1)  Vergi suçları ceza özel hukuku normu olarak değerlendirilmeli, bu değerlendirme 

yapılırken TCK’nın özel kısmını oluşturan ikinci kitabının dördüncü kısmı dikkate 

alınmalıdır. TCK’ya göre özel bir kanun olma vasfı taşıyan VUK, özel vergi kanunları 

karşısında genel kanun olma vasfı taşımaktadır. TCK’nın 5. maddesine göre özel kanunlarda 

hüküm bulunmayan durumlarda genel kanun hükümleri tatbik edilecektir. Vergi suçları 

açısından TCK’nın özel ceza kanununa aykırı olmayan hükümleri uygulanacaktır. Özel ceza 

kanununda hüküm bulunması durumunda TCK’nın genel hükümleri uygulanmayacaktır. 

Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçu öncelikle kamu 

güvenini tehlikeye sokacaktır. VUK’ta düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri 

ile işlenen kaçakçılık suçlarının, TCK’da düzenlenen belgede sahtecilik suçlarında olduğu 

gibi kamu güvenine karşı işlenmiş suçlar arasında kabul edilmesi gerekmektedir. Çünkü vergi 

kaçakçılığı suçunun maddi konusunu oluşturan defter, kayıt ve belgelerin doğru olduğu 

toplum ve devlet tarafından kabul edilmiştir. TCK’nın özel kısmında düzenlenen resmi 

belgede sahtecilik ve özel belgede sahtecilik suçlarının özellikle vergi kaçakçılığı suçu ile 

ortak noktaları bulunmaktadır. Bu maddelerin lafzından her iki suç tipini düzenleyen 

maddelerin korumayı amaçladığı menfaat ve vergi kaçakçılığı suçu ile korunması amaçlanan 

menfaatin aynı olduğu görülmektedir. TCK’da yer alan resmi belge olarak tanımlı evrakı 

düzenlemek, bozmak, yok etmek veya gizlemek, VUK’un 359. maddesindeki tanımlı seçimlik 

hareketler ile paralellik içermektedir. Yine TCK’da düzenlenen özel evrakı aldatıcı bir şekilde 

düzenlemek veya kullanmak fiilleri de VUK’un 359.maddesi ile örtüşmektedir. Bu açıdan 

sahte belge kullanma ve düzenleme fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçuna ilişkin normların, 

belgede sahtecilik suçları karşısında özel norm niteliğinde olduğunu kabul etmek 

mümkündür. VUK’un 359. maddesinde düzenlenen suçlar, genel çerçevesi ile ceza 

hukukundaki sahtecilik suçlarının türleri olup, özelde ise özel belgede sahtecilik suçuna 

yaklaşmaktadır. 

2) Vergi suçları ile ilgili yaklaşım farklılıklarının bağımsız bir “vergi ceza hukuku” 

disiplinini gerektirip gerektirmediği doktrinde en fazla tartışılan hususlardan biridir. Vergi 

ceza hukuku kavramı; akademik disiplin oluşturma ve uzmanlaşma açısından önemli ve 

faydalı bir kavram olup, ceza hukuku açısından genel ceza hukuku-özel ceza hukuku ayrımı 

yeterli ve geçerlidir. Vergi suç ve cezalarını da özel ceza hukuku içerisinde kabul etmek 

gerekir. Ayrıca VUK’ta yer alan suçlar ekonomik suçlar kategorisine girmekte olup, fiilin 
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verdiği zararın tutarına göre bir ayrım ve kademelendirme yapılmalı, yapılacak 

kademelendirmeye göre hürriyeti bağlayıcı cezalar farklılaştırılmalıdır. Vergi kaçakçılığı suçu 

açısından yasal değişiklik önerilerimiz çalışmada yer almaktadır. 

3) Anayasa Mahkemesi’nin devletin vergilendirme yetkisini düzenleyen 73. madde ile 

zaman zaman vergi suç ve cezalarını vergi kaybı veya ekonomik menfaat vb. amaçlar ile 

analiz yaklaşımı, Anayasa’nın 38. madde sağlanan güvencelerin geri plana itilmesi anlamına 

gelmektedir. Mahkeme’nin vergi kaçakçılığı suçunun niteliğine yönelik; sırf vergi kaybı 

amacından hareketle vergi ziyaının suçun ortaya çıkması için aranan bir koşul olmaktan 

çıkarılmış olmasına karşın, vergi kaçakçılığı suçunu bir bütün olarak diğer suçlardan ayırma 

yaklaşımı terk edilmelidir. 

4)  Kabahatlerin suçlardan ayrılması eğiliminin Türk Hukukuna yansımasının doğal bir 

sonucu olarak, vergi kabahatlerinin vergi suçlarından ayrılması gerekmektedir. Kabahatler 

Kanunu genel kanun olduğu için diğer kanunlardaki kabahatler yönünden de uygulanacaktır. 

Bu durumun istisnası kabahat içeren diğer kanunlarda idarî yaptırım kararlarına karşı kanun 

yoluna ait özel hüküm bulunması halinde KK’nın bu konudaki düzenlemesi değil, özel hüküm 

geçerli olacaktır. VUK’ta düzenlenen ve karşılığında idârî yaptırım kabul edilen vergi ziyaı ile 

usûlsüzlük ve özel usûlsüzlük eylemleri vergi kabahati sınıfına girmişlerdir. Yapılan bu 

değişikliklerle öncelikle VUK’un ceza hukuku anlamında kabahatleri suç olmaktan çıkarma 

yaklaşımına uygun olarak suç tabiri maddeden çıkarılmış olmasına rağmen, vergi kabahati 

terimi kanuna konulmamıştır. Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi nedeniyle, VUK’un 

“Vergi Ziyaı” başlıklı 341. maddesinin başlığının “Vergi Ziyaı Kabahati” şeklinde, “Vergi 

Ziyaının Cezası” başlıklı 344. maddesinin “Vergi Ziyaı Kabahatinin Cezası” şeklinde 

değiştirilmesi önerilmektedir. 

5)  213 Sayılı VUK’un gerek mevcut haliyle vergi suç ve kabahatlerini düzenleme 

şekli, gerekse zaman içerisinde yapılan değişiklikler, sahte ve yanıltıcı belge düzenleme ve 

kullanma fiilleri ile ilgili suç ve kabahatler başta olmak üzere, suç ve kabahat teşkil eden 

fiillerin anlaşılmasını ve yorumlanmasını zorlaştırmıştır. Suç ve kabahat olarak öngörülen 

fiillerin VUK’un 359. maddesi içerisinde toplanması karışıklıklara yol açmış olup, maddenin 

kaleme alınma yöntemi eleştiriye açıktır. Çünkü bu maddede suç olarak düzenlenen fiiller a, 

b, c bentleri altında ve a bendi 1 ve 2 alt bent olarak sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve bu 

sınıflandırma beraberinde yanlış anlamalara ve suç kabul edilen fiillerin karıştırılmasına 

neden olmuştur. 213 Sayılı VUK’un vergi suçlarını düzenleme yöntemi vergi suçları ile vergi 

kabahatlerinin ilkeler yönünden anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Vergi kabahat, suç ve 
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cezaları ile ilgili münferit yasal değişiklikler yapmak yerine, çağdaş gelişmelere paralel olarak 

yasa tümüyle değiştirilmelidir. 

6)  VUK’un 359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçunda “bilerek” veya “kasdi 

olarak” gibi ibareler kullanılmamış olsa bile, TCK’nın 21/1. maddesine göre suçun oluşumu 

için kastın varlığı gereklidir ve VUK’un 359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçunun 

oluşması için de kastın varlığı aranmalıdır. Ayrıca kaçakçılık suçlarının manevi unsurunun 

kast olduğunu; kaçakçılık suçlarının iştirak halinde işlenmesi hükmünü düzenleyen VUK’un 

360. maddesinden de anlaşılmaktadır. Maliye Bakanlığı’nın uygulamaya yön vermek için 

yürürlüğe sokulan 306 Seri No’lu VUK Tebliği’ne karşın, vergi idaresinin suçun manevi 

unsurunu belirleme yetkisinin olmadığı ifade edilmektedir. Vergi suçunu oluşturan olayların 

manevi unsurunun vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından araştırılmasında esas kıstasın 

kesin ve ayrıntılı olarak belirtilmemiş olması uygulamada aynı hukuki statüde bulunan vergi 

mükellefleri açısından kanun maddesinin farklı uygulanmasına neden olabilmektedir. Bu 

Tebliğ ile Maliye Bakanlığı çağdaş ceza hukuku ilkelerine uygun olarak kaçakçılık suçunun 

oluşumu için kast unsurunun aranması gerektiğini ifade etmişse de, böylesine önemli bir 

konunun asli kaynak niteliği taşımayan yardımcı kaynak olan tebliğle değil, kanun ile 

düzenlenmesi hukuka uygun olacaktır.  

7) VUK’un 359. maddesindeki sahte belge kavramının tanımı “Sahte belge, gerçek bir 

muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi; düzenlenen veya vergi ile ilgili iş ve 

işlemlerde kullanılan belgedir.” şeklinde değiştirilmelidir. Yargıtay içtihatlarına uygun 

olarak sahte belgenin tanımına “veya vergi ile ilgili iş ve muamelelerde kullanılan” ibaresi 

eklenmelidir. Sahte belgenin tanımının değiştirilmesi durumunda; sahte belge kullanılması, 

sahtecilikten beklenen çıkarın elde edilmesi veya kamu güveninin ihlâl edilmiş olması için 

gerekli tüm süreçleri ifade edecektir. Bu değişiklik yapılmadığı sürece sahte belgenin 

kullanılma tarihinin düzenlenme tarihi olarak esas alınması gerekmektedir. Ayrıca sahte 

belgeyi kullanan yönünden; kullanma tarihi olarak beyannamenin verildiği tarihin esas 

alınması, sahte belgeleri defterlere işleyen ancak vergi beyannamelerine intikal ettirmeyen 

mükellefler ile defter ve belgelerine intikal ettirmeyen ancak beyannamelerine intikal ettiren 

mükelleflerin durumlarının açığa kavuşturulması, zamanaşımı başlangıç tarihinin belirlenmesi 

gibi tartışmalı konularda çalışmada incelenen sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. 

8) Sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinin her ikisinde, vergi ziyaının oluşup 

oluşmadığının bir önemi yoktur ve kamu güveninin ihlâl edilmiş olması yeterlidir. Her 

ikisinde de fiillerin bilerek işlenmesi durumunda hürriyeti bağlayıcı ceza ile yargılanmanın 

yolu açılmaktadır. Ancak sahte belge düzenleme fiilinin bilinmeden işlenmesi mümkün 
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değildir. Sahte belge kullanılması fiilinin ise, bilinmeden işlenmesi mümkündür. Bu açıdan 

bakıldığında sahte belge kullanma fiilinin kaynağı, sahte belge düzenleme fiilinin 

işlenmesidir. Sahte belge düzenleme fiilinin cezasının kullanmaya göre daha ağır olması 

durumunda, düzenleme fiili ile işlenen suçlar azalacağı için, kullanma fiili ile işlenen suçlar 

da azalacaktır. Sahte belge kullanma fiilleri için ziyaa uğratılan vergi miktarına göre 

kademelendirme yapılarak hürriyeti bağlayıcı cezalar farklılaştırılmalıdır. 

9) Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri dahil vergi kaçakçılığı suçları için 

öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezaların süreleri, TCK ve diğer ülkelerdeki hürriyeti bağlayıcı 

cezalarla birlikte değerlendirildiğinde yeterlidir. Bu cezaların suç ve/veya cezaların 

birleştirilerek arttırılması doğru olmayacaktır. TCK ile uyumlu bir yaklaşım olması açısından 

gizleme, tahrifat ve sahte belge basma ve bu belgeleri kullanma fiillerine yönelik hürriyeti 

bağlayıcı cezaların, sahte belge düzenleme ve kullanma fiili ile eşit hürriyeti bağlayıcı ceza 

miktarında olması uygun olacaktır. Ayrıca VUK’un 359. maddesinin mevcut haliyle sahte 

belge düzenleyen bir mükellefin defter ve belgelerini yetkili birimlere ibraz etmesi halinde 

alacağı hürriyeti bağlayıcı ceza en fazla beş yıl, ancak defter ve belgeleri gizleyip ibraz 

etmemesi halinde alacağı hürriyeti bağlayıcı ceza da en fazla üç yıldır. Gizleme fiiline 

öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın sahte belge düzenlemeye göre daha az süreli olması, 

sahte belge düzenleyenler lehine bir durum oluşturmaktadır. Aynı şekilde sahte belge 

basılması ve bilerek basılmış bu belgelerin kullanılması fiillerinde hürriyeti bağlayıcı ceza en 

az iki yıl olduğu için, de sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerine göre bir yıllık bir 

avantaj sağlayarak hapis cezasının ertelenmesinin yolunu açmaktadır. Düşüncemize göre, 

sahte belge basma fiili ağırlık olarak sahte belge düzenleme fiili ile aynı ağırlıkta bir fiildir. 

Çünkü bilerek sahte belge basan bir kişi, ya bu belgeyi kendisi düzenleyecektir yada 

düzenleyecek olan farklı kişilerle ortak hareket edecektir. Basılmış olan sahte belgeyi bilerek 

kullanan kişinin fiili ile sahte belge kullanma fiili arasında da ağırlık olarak paralellik 

bulunmaktadır. Bu nedenle bu bentte düzenlenen hürriyeti bağlayıcı ceza süresi sahte belge 

düzenleme ve kullanma fiilleri ile eşitlenmelidir. 

10) Vergi kaçakçılığı suçuna uygulanacak hürriyeti bağlayıcı ceza ve para cezalarının 

kademelendirilmesi görüşü kadar, bu kademelendirmenin nasıl yapılacağı görüşü de doktrinde 

tartışılan görüşlerdendir. Çalışmada ifade edilen kademelendirme önerisinde yer alan, vergi ve 

matrah farkı ile ilgili oran ve tutarların, hatta hesaplama yönteminin tartışılması ve farklı 

önerilerin ileri sürülmesi her zaman mümkündür. Vergi kaçakçılığı yönünden; kamu güvenine 

verilen zararın kademelendirilerek cezanın belirlenmesi, suç ve cezaların orantılılık ilkesine 

uygun olacaktır. Her bir suç için verilecek ceza miktarını belirlemek zor olsa bile, toplumu 
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oluşturan fertlerin devletten beklentisi bunun detaylı bir araştırma ile belirleniyor olmasıdır. 

Eğer fâilin aleyhine oransızlık mevcut ise, bu kanun koyucunun hatasının fâile yüklenmesi 

anlamına gelmektedir. 

11) VUK’un 359. maddesi suç ve ceza teorisine uygun olarak  “Kaçakçılık Suçları ve 

Cezaları” olan madde başlığının, “Kaçakçılık Suçu ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar” şeklinde 

değiştirilmesi önerilerek suç kabul edilen fiillerin tamamı sıralanmış ve daha önceki metinde 

olmayan “Anlaşmalı matbaalar tarafından sahte belge basımı” fiili de eklenmiştir. Maddenin 

güncel halinde fiiller iç içe sıralanmakta ancak bu fiillerin hepsinin birbirinden bağımsız bir 

suç mu, fiil mi olduğu anlaşılamamaktadır. Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri 

hakkında “Defter, kayıt, beyanname ve belgelerin asıl, suret veya nüshalarını tamamen veya 

kısmen sahte olarak düzenleyen veya bu belgeleri kullanan kişi üç yıldan beş yıla kadar 

hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılır. Kullanan kişi yönünden, kasıt olmaksızın beyan 

dışı bırakılan yersiz vergi mahsup ve indirimleri veya haksız yere vergi iadesine sebebiyet 

verilmesi nedeniyle ödenmesi gereken verginin veya vergi farkının 360.000 TL’den daha az 

olması veya beyannamede yazılı matrahın % 5’ine kadar noksan bildirilmesi veya % 5’ine 

kadar noksan bildirilmiş olsa bile, noksan bildirilen matrah farkının 2.000.000 TL’den daha 

az olması halinde; hürriyeti bağlayıcı ceza verilmez, ancak kast varsa kullanan kişi bir 

yıldan üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya 

durum olmadığı halde bunlar varmış gibi; düzenlenen veya vergi ile ilgili iş ve muamelelerde 

kullanılan belge, sahte belgedir.” şeklinde yasal değişiklik önerisinde bulunulmuştur. 

Önerimizde kanun koyucunun mevcut maddede yer alan iradesine uygun olarak, vergi ziyaı 

oluşsun veya oluşmasın her durumda kasden sahte belge düzenleme ve kullanma fiili suç 

olarak kabul edilmiştir. TCK ile uyumlu olacağı düşüncesi ile, sahte belge kullanma fiilleri 

açısından TCK’da yer alan özel belgede sahtecilik suçuna uygulanacak “bir yıldan üç yıla 

kadar hürriyeti bağlayıcı ceza” ile VUK’ta düzenlenen “üç yıldan beş yıla kadar hürriyeti 

bağlayıcı ceza” kriterleri esas alınmış ve hürriyeti bağlayıcı ceza açısından iki kademeli bir 

yapı önerilmiştir. Kademelendirmenin nasıl yapılacağı sorusunun cevabı aranırken; sahte 

belge kullanma fiilinde, vergi ziyaı ortaya çıkmasa bile kamu güveni ihlâl edildiği için suçun 

oluştuğu, daha çok vergi kaçırmanın kamu güvenini daha çok ihlâl etmek anlamına geldiği, 

belli bir limitin altında TCK’da özel belgede sahtecilik için düzenlenen hürriyeti bağlayıcı 

cezanın yeterli olacağı ilkesinden hareket edilmiştir. Alt limitin somutlaştırılması konusunda 

ise, incelenen ülke uygulamaları da dikkate alınarak, ülkemizin koşulları çerçevesinde 

öncelikle Maliye Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 84 No’lu KDV Genel Tebliği ile 

oluşturmuş olduğu sahte belge kullanımındaki % 5’lik sınır esas alınmıştır. Vergi idaresinin 
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böyle bir oransal sınır oluşturması konusunda herhangi bir yasal yetkisi olmadığı için, yasal 

düzenleme yapılması ihtiyacı da bulunmaktadır. Matrah farkı ve vergi farkı tutarının 

belirlenmesinde kamunun vergisel menfaatleri ile vergi mükelleflerinin menfaatlerini arasında 

orantı sağlayabilmek amacıyla, Devletin küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) tanımında 

belirlenmiş yıllık satış hasılatı ölçütü olan 40.000.000 TL’ye,  yukarıda açıklanan % 5’lik 

oran uygulanarak matrah farkı tutarı 2.000.000. TL olarak esas alınmıştır. 360.000 TL olarak 

esas alınan vergi farkı ise, matrah farkı olarak dikkate alınan 2.000.000 TL’ye % 18 olan 

KDV genel oranının uygulanması suretiyle belirlenerek, matrah ile vergi arasındaki orantının 

korunması amaçlanmıştır. Ayrıca maddenin mevcut halinde “asıl” ve “suret” kelimeleri 

zikredilmiş olmasına rağmen birden fazla meydana getirilen belge asıllarından biri olarak 

“nüsha” kelimesi ve “beyanname” kelimesi zikredilmediği için yasal değişiklik önerisinde 

bulunulmaktadır. 

12) Ülkemizde uygulanan vergi ziyaı cezasınında incelenen diğer ülkelere göre, 

işlenen fiillerin ağırlığı ile orantılı olduğunu söylemek mümkün değildir. Birleşik Krallık’ta 

para cezası oranı % 0-100 arasında iken Amerika Birleşik Devletleri’nde % 20-40 

oranındadır. Fransa’da ise,  kayba uğratılan vergi tutarının % 80’ine kadar idârî para cezası 

verilebilmesi mümkündür. Ülkemiz açısından ise vergi kabahatinin dikkat-özen yetersizliği 

veya ihmâl ile işlenmesi halinde uygulanacak ceza kayba uğratılan verginin % 100’ü, 

VUK’un 359. maddesinde belirtilen kaçakçılık suçları ile işlenmesi halinde % 300’üdür. 

Mevcut oranların yerine daha geçişli, mükelleflerin dikkat-özen yetersizliği veya ihmâl ile 

kasıt durumlarını dikkate alan oranların uygulanması için gerekli yasal değişiklilerin 

yapılması orantılılık ilkesine uygun olacaktır. Çalışmada incelenen ülke uygulamaları ve 

orantılılık ilkesi açısından daha evvel bir kat vergi ziyaı uygulanan kasıt olmadan işlenen 

kabahatler hakkında ziyaa uğratılan verginin  % 20’sinden % 50’sine kadar vergi ziyaı cezası 

kesilmesi, yine daha evvel kasıtla işlenen hem suç hem de kabahat oluşturan fiiller açısından 

ziyaa uğratılan verginin  % 100’ünden % 200’üne kadar vergi ziyaı cezası kesilmesini 

sağlayacak yasal değişiklik önerilmektedir. Vergi kabahati işleyen mükelleflerin, fiili işlerken 

ihmâl veya kasıtla davranıp davranmadıkları, vergi idaresine samimi ikrarda bulunup 

bulunmadıkları gibi yeni ölçütler oluşturulması, vergi inceleme elemanı ile mükellef 

arasındaki iletişimin sürdürülebilir olmasını sağlayacağı gibi, yürütülen incelemede mükellef 

haklarının korunması ve hukuki delillerin toplanması açısından olumlu etkileri olacaktır.  

13) VUK’un 359. maddesinde sayılan fiilleri işleyenlere güvenlik tedbirleri 

uygulanmasında;  Türk Ceza Kanunu’nun “Güvenlik Tedbirleri” başlıklı İkinci Bölümünde 

kabul edilen usûl ve tedbirlere ilave olarak, yargılamayı yapan mahkeme tarafından; sahte 
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belge düzenleme ve kullanma fiilleri de dahil kaçakçılık suçu işleyenlerin malvarlıklarına 

veya ilişkili oldukları şirketlere kamu davasının açılması ile birlikte, kamu davası sona erene 

kadar yediemin atanabilmesi ve bedeli fâil tarafından karşılanmak üzere, kesinleşmiş 

mahkeme kararının yerel veya ülke genelinde yayın yapan gazetelerde en fazla üç güne kadar 

ilan edilmesi kararı verilebilmesine yönelik yasal düzenleme yapılması önerilmektedir. 

14) Vergi kaçakçılığı suçu için iştirak ile ilgili TCK hükümleri yeterli olup, VUK’un 

“Cezadan İndirim” başlıklı 360. maddesi yürürlükten kaldırılmalıdır. Çünkü aynı suça iştirak 

edenlere daha az ceza öngörülmesi, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.  

15) VUK’un 359. maddesinin (b) bendindeki sahte olarak düzenlenmiş belgeleri 

kullanmak, teşebbüse müsait suçlardan olup sahte olarak düzenlenen belgenin kullanılması 

için üçüncü bir kişi ile anlaşma yapan ve belgeleri kullanmak için kullanacağı yere 

ulaştırırken yakalanan kişi de teşebbüs aşamasında kalmıştır. Neticesi harekete bitişik 

suçlarda davranışın kısımlara bölünebildiği (zamana yayıldığı) durumlar bakımından teşebbüs 

mümkün olabilecektir. 

16)  TCK’nın tekerrür hükümleri, vergi kaçakçılığı suçu açısından geçerlidir. Vergi 

kabahatleri açısından, tekerrür konusunda yasa metni yapılacak değişikliklerle, ceza hukukunda 

yer alan tekerrür müessesesinin suçlunun tekrar suç işlemesinin önlenmesi amacına uyumlu 

hale getirilmelidir. Vergi kabahatlerinde tekerrür uygulaması hakkında tartışmalı hususları 

sona erdirecek şekilde yapılması önerilen yasal değişiklik önerisi çalışmada yer almaktadır.  

17) Vergi suçlarının birleşmesi konusunda;  Yargıtay’ın aynı vergi dönemi içerisinde 

birden fazla belge düzenlenmiş veya tedarik edilmiş ise, tek suç kabul edileceği görüşü esas 

alınarak çalışmada yasal değişiklik önerisinde bulunulmuştur. Bir suç işleme kararının icrası 

kapsamında işlenen vergi suçlarına konu olan yasal defterler, bir takvim yılı kullanılmak için 

noterde tasdik ettirilir, fatura ve diğer belgeler bastırılır. Defter ve belgelerin tasdik ve basım 

sürecinde sahte belge düzenlemeyi amaçlayan mükellefler  aynı suç işleme kararına göre 

yasal işlemleri yerine getirmektedirler. Sahte Belge kullanmayı amaçlayan mükellefler ise; 

genellikle aynı suç işleme kararının icrası kapsamında öncelikle, yapacakları emtia ve hizmet 

satış tutarları üzerinde tahmini rakamları belirleyerek, gerçek dışı gider faturalarını defter 

belge ve beyannamelerine yansıtmaktadırlar. Sahte belge düzenleyen ve kullanan mükellefler 

sahte belgelere dayanarak aylık olarak KDV, üç aylık olarak Geçici Gelir/Kurumlar Vergisi 

ve Yıllık Gelir/Kurumlar vergisi ödememeyi veya sembolik düzeyde ödemeyi 

planlamaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında, sahte düzenlenmiş veya kullanılmış her belge için 

ayrı hürriyeti bağlayıcı ceza tatbik etmek, suç ve ceza siyasetinin amacına aykırı sonuçlar 

doğuracağı için, vergi kanunlarına göre tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin 
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özelliğinden dolayı aynı takvim yılı içerisinde birden fazla belge düzenlenmiş veya tedarik 

edilmiş ise, tek suç kabul edilmesi daha doğru olacaktır.  

18) TCK’da vergi suçu ve iştirak yönünden kamu davası açılması için öngörülen 

zamanaşımı süresi, vergi suçunun işlendiği tarihten itibaren 8 yıldır. Kamu davasının açılması 

için yapılması gereken vergi incelemesine ilişkin VUK’ta düzenlenen tarh zamanaşımı süresi 

5 yıldır. Zamanaşımı konusunda, VUK’un TCK ile uyumlu hale getirilmesi gerekir. Vergi 

incelemesinin ve ceza yargısı sürecinin teknik ve hukuksal niteliği nedeniyle oldukça uzun 

zaman alması, kamu davasının düşmesi kararlarında artışa neden olmaktadır. Bu konuda 

çalışmada “Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Zamanaşımı” başlıklı bir düzenlemenin eklenmesi 

önerilmektedir. Bu öneriye göre VUK’un 359. maddesinde kaçakçılık suçu olarak kabul 

edilen fiiller yönünden; tarh, tahakkuk ve tahsil zamanaşımı vergi alacağının doğduğu takvim 

yılını takip eden yılın başından başlayarak 8 yıl olarak düzenlenecek, zamanaşımı suç olarak 

kabul edilen fiilin işlendiği tarihten itibaren hesaplanacaktır.  Bir suç işleme kararının icrası 

kapsamında birden fazla fiil ile suçun işlenmesi halinde, en son fiilin işlendiği tarihten 

itibaren zamanaşımı hesaplanacaktır. Ayrıca VUK’a göre kaçakçılık sayılan fiillerin 

soruşturulmasında ihtiyaç bulunan vergi kanunlarınca tutulması ve ibrazı zorunlu olan defter 

ve belgelerin ibraz ve saklanma süresi 5 yıl olduğu için TCK ile uyumsuzluk ortaya 

çıkmaktadır. TCK’ya uyum sağlamak amacıyla “Defter ve belgeleri muhafaza” başlıklı 

VUK’un 253. ve “Defter tutma mecburiyetinde olmıyanların muhafaza ödevi” başlıklı 254. 

maddelerinde “…359. maddede vergi kaçakçılığı olarak sayılan fiiller yönünden ise sekiz yıl 

süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.” şeklinde yasal değişikliğin eklenmesi önerilmiştir.  

19) Ülkemiz açısından uzlaşma kurumu ile pratikte vergi cezaları affedilmektedir. 

Bir başka deyişle; uzlaşma kurumu bir af kurumu gibi çalıştırılmaktadır. Vergi cezalarının 

affedilmesinin yerine, belli bir süre için kısmen veya tamamen ertelenmesi ve bu sürenin 

bitimine kadar, gerekli tedbirleri alan ve vergiye uyum sağlayan mükelleflerin vergi 

cezalarının tamamen veya kısmen kaldırılması, suç ve ceza siyaseti yönünden daha uygun bir 

yol olacaktır. 

20) Ceza mahkemesinde yargılanan vergi suçları ile ilgili ihtilâflarda, ceza 

mahkemesinde görülmekte olan bir davanın sonucunun vergi mahkemesini ne derece 

etkileyeceği doktrinde tartışılmaktadır. Ceza mahkemesi, ihtisas mahkemesi niteliğindeki 

vergi mahkemesinin aynı fiil nedeniyle vereceği kararın, kendi kararı üzerinde etkili olacağı 

yönünde bir tespitte bulunursa, 5278 Sayılı CMK’nın 218. maddesine göre "bekletici sorun 

sayma" kararı vermeli ve vergi mahkemesinin kararını beklemelidir. Ancak ceza 

mahkemesinin bu kararı vermesi, vergi mahkemesinin kararıyla bağlı olduğu şeklinde 
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anlaşılmamalıdır. Ceza mahkemesi, vergi mahkemesinin vereceği kararın yargılama konusu 

uyuşmazlıkta etkili olmayacağı yönünde bir tespit yaparsa, yargılamaya devam ederek hüküm 

vermelidir. 

21) Tevkifât uygulamasının olduğu durumda vergi kaçırmak isteyen bir mükellef 

açısından sahte belge kullanmak rasyonel bir davranış olmadığı için, mükellef sahte belge 

kullanımını daha da azaltacak veya tamamen bırakacaktır.  

22) Kod uygulamasından kaynaklanan sakıncaların giderilebilmesi ve mükelleflerin 

mağduriyetlerinin önlenebilmesi için uygulanan yöntemler yerine, diğer yasal denetim araçları 

ve  teknolojiden yararlanılarak vergi incelemeleri arttırılmalıdır. 

23) Sahte belge düzenleme fiilini işleyenler ve iştirak edenler hakkında teminat 

istenmesi sahte belge ile ilgili suçların azalması açısından önemli bir uygulamadır. VUK’un 

153/A maddesinin dördüncü fıkrasında kabul edilen düzenleme ile sahte belge düzenleme 

fiilini işledikleri vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılan inceleme neticesinde 

düzenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumları kesinleşenler hakkında teminat 

uygulamasına gidileceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme sahte belge düzenleme 

fiillerinin, sahte belge kullanma fiillerinin kaynağı olduğu görüşümüzü desteklemektedir. 

Teminat uygulamasında üst limitin belli olmaması, maddede yer alan “…gibi 

kıstaslar…”ifadesiyle getirilecek kriterler konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin açık 

olmaması, teminat miktarının defterdar veya vergi dairesi başkanı tarafından belirlenecek 

olması aynı statüde olanlara ilişkin farklı uygulamaların oluşmasına neden olabilecektir. Bu 

sakıncaların giderilebilmesi için, teminat tutarının alt ve üst limitlerinin, idarenin ne gibi 

yetkilerinin olduğunun kanunla belirlenmesini sağlayacak yasal değişiklikler yapılmalıdır. 

24) Vergi suçunun yanlış nitelendirilmesi, ceza mahkemesi tarafından 

hükmedilecek hapis cezalarının ve buna bağlı olarak verilebilecek hapis cezasının paraya 

çevrilmesi, ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararları üzerinde 

hukuksal hatalara yol açabilecektir. Vergi suçlarının önlenmesinde kullanılan inceleme 

yöntemleri varsayıma değil, somut verilere dayanmalıdır.  

25) İhracat yapan mükelleflerin hem vergi iadelerini daha hızlı alabileceği 

düzenlemeler yapılmalı, hem de haksız vergi iadesi için organize olmuş kişi ve kurumlarla 

daha etkin mücadele edecek bir sistem kurulmalıdır. İhracatta haksız vergi iadesi alınmasını 

önlemek için, uluslararası düzeyde işbirliği ve bilgi paylaşımına yönelik antlaşmalar 

yapılmalıdır. 

26) Vergi ile ilgili sosyal bir uzlaşmanın olmadığı bir ülkede, vergiye karşı direnç 

artabilecek, vergi ödememek için yükümlüler sahte belge kullanma eyleminde 
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bulunabileceklerdir. Bir ülkede uygulanan vergi mevzuatı; ülkenin ekonomik, sosyal ve mali 

gereksinimlerine cevap vermiyorsa, sade, kolay ve anlaşılır değil ise, vergi kaçak ve kayıpları 

artacaktır. Bir ülkede hukuk devleti ne kadar ileri seviyede ise, vergi uygulamaları da o 

oranda ileri seviyede olacaktır. Vergi sisteminde denetimin etkin olmadığı bir yapıda sahte 

belge düzenleme ve kullanma oranları, vergi oranları arttıkça artacaktır. Vergi mükelleflerini 

sahte ve yanıltıcı belge kullanmaya iten nedenlerden birisi olan vergi ve parafiskal 

yükümlülük oranlarının yüksek olması, kanun koyucu ve yasa taslağı hazırlayan uygulayıcılar 

tarafından değerlendirilmeli, vergi ve parafiskal yükümlülükler ile ilgili oranların 

yükseltilmesinin her zaman kamu gelirlerindeki artış anlamına gelmediği gerçeği 

unutulmamalıdır. Ayrıca ülkemizde kayıtdışı ekonomiyle mücadele edilmesi ve vergi 

incelemelerinin ve çapraz denetimlerin arttırılması sahte belge düzenleme ve kullanma 

fiillerini azaltacaktır. Yapılan araştırmalara göre, vergi mükelleflerinin vergi incelemesinden 

geçirilme ihtimali ne kadar artarsa, gelirlerini doğru beyan etme ihtimalleri de o kadar 

artmaktadır. Vergi Dairesi Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi 

Beyanname denetimleri başta olmak üzere vergi türlerine göre verilen bütün beyannamelerle 

ilgili sistematik ve düzenli denetimler konusunda uzmanlaşmalıdır. Sürekli ve sistematik 

olarak yapılacak beyanname denetimleri ile her mükellefin mutlaka denetlenecek olması, 

sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile ilgili suç ve kabahatlerin azalması, suç sayılan 

bu fiillerin daha erken tespit edilmesi, mükellef ve hazine açısından ortaya çıkacak kayıpların 

en aza indirilmesi anlamına gelmektedir. Vergi dairelerinin sağlıklı bilgi toplama ve bilgi 

alma işlevi güçlendirilmeli, etkin çalışmalarını sağlayacak önlemler alınabilmelidir. 
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