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ÖZET 

 

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI 

 

Vergi hukukunda zamanaşımı, verginin tarh, tahakkuk ve tahsil aşamalarında titizlikle nazara 

alınması gereken önemli bir müessesedir. Bu sadece vergi güvenliği için değil, aynı zamanda 

vergicilikte adil olma prensibinin bir gereği olarak, mükellef hukuku bakımından düşünülmesi 

ve objektif olarak uygulanması gereken bir husustur. Bugün ekonominin karmaşık bir yapıya 

sahip olması, yeni vergilerin getirilmesi, siyasi etkiler, vergisel işlemlerin uluslararası boyutu 

gibi nedenlerden dolayı vergi sistemimiz oldukça karmaşık bir yapıya bürünmüş ve 

uygulamada bir takım sorunları karşımıza çıkartmıştır. Bu nedenle çalışmamızda, öncelikli 

olarak zamanaşımı konusunda teorik bilgilere yer verilmiş ve zamanaşımına ilişkin vergi 

uygulamalarındaki sorunlar, yargı kararları ve Maliye Bakanlığı görüşleri çerçevesinde 

incelenmeye çalışılmıştır. Söz konusu sorunlara yönelik öğretide yer verilen öneriler 

incelenerek yorumlarımız doğrultusunda değerlendirilmiştir. 
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ABSTRACT 

 
 
 

THE PRESCRIPTION IN TURKISH TAX LAW 
 
 

 

Prescription in the tax law is a remarkable institution which must always be considered  at 

the imposition, assessment and collection stages of taxing. The reason for this is not only tax 

security, but it's also an important consideration that must be taken with regard to taxpayer, 

due to the fairness principle of taxation. It must also be applied objectively. Recently, our tax 

system began to have a very complex structure, thanks to the complex structure of the 

economy, the imposition of nex taxes, political effects, and the international dimensions of 

tax transactions. This led to some problems of tax applications. Because of this, the 

theoretical knowledge on prescription is adressed primarily in this dissertation, and the 

problems of prescription on tax applications are examined by using judicial decisions and 

opinions of Ministry of Finance. The suggestions which are given as a solution to these 

problems are examined and evaluated in the light of our comments.  
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GİRİŞ 

Süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkması olarak nitelendirilen 

zamanaşımı tarihin çok eski dönemlerine dayanmaktadır. Genel olarak literatürde 

zamanaşımı kurumunun On İki Levha Kanunu ile ortaya çıktığı ifade edilse de temel 

kaynağının Hamurabinin Babil Kanunu’na dayandığı belirtilmektedir. Ancak bir kanunun 

oluşabilmesi için yaklaşık yüzyıla ihtiyaç duyulduğu bilindiğinden zamanaşımı müessesesinin 

sözel anlamda daha da eskilere dayandığını söylemek yanlış olmamaktadır.  

Türkiye’de ise zamanaşımı müessesesi esas olarak Cumhuriyetten sonraki dönemle 

gelişmeye başlamış ve günümüze kadar da gelişimini devam ettirmeye çalışmıştır. Ancak bu 

gelişimin beraberinde getirmiş olduğu sorunlar da mevcuttur. En nihayetinde ekonominin 

karmaşık bir yapıya sahip olması ve bununla birlikte yeni vergilerin getirilmesi, siyasi 

etkiler/istikrarsızlık, verginin sadece kamu finansmanı aracı olarak kullanılmaması, vergisel 

işlemlerin uluslararası boyutu gibi nedenlerden dolayı vergi sistemimiz oldukça karmaşık bir 

yapıya bürünmüş1 ve bununla birlikte bir takım sorunları da karşımıza çıkartmıştır. 

Vergi alacağını ortadan kaldıran ve önemli bir neden olarak kabul edilen 

zamanaşımı da bu tür sorunlardan etkilenmiştir. Vergi hukukunda zamanaşımı verginin tarh 

ve tahakkuku ile tahsili aşamalarında oldukça titizlikle nazara alınması gereken bir kavram 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sadece vergi güvenliği için değil, aynı zamanda vergicilikte 

adil olma prensibinin bir gereği olarak mükellef hukuku bakımından da düşünülmesi ve 

objektif olarak uygulanması gereken bir husustur2.  

Dolayısıyla süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkması olarak 

tanımlanan zamanaşımı kamu hukukunun bir alt dalı olan vergi hukuku açısından önem arz 

eden bir müessesedir. Çalışmamızda öncelikli olarak zamanaşımı konusunda teorik bilgilere 

yer verilmiş ve zamanaşımına ilişkin uygulamadaki sorunlar, yargı kararları ve Maliye 

Bakanlığı görüşleri çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu sorunlara yönelik 

literatürde yer verilen öneriler de incelenmiş ve kendi yorumlarımız doğrultusunda ele 

alınmaya çalışılmıştır. 

                                                           
1
 Yakup Karabacak, “Vergi Karmaşıklığı Modern Vergi Sistemlerinin Kaçınılmaz Sorunu mudur?”, Mali Çözüm, Kasım - Aralık 

2013, s. 15-30. 
2
 Mehmet Tahir Ufuk, “Vergi Hukukunda Zamanaşımı”, Vergi Dünyası, Sayı: 202, (Haziran 1998). 



2 
 

Bu kapsamda çalışmanın birinci bölümünde genel olarak zamanaşımı kavramı, tarihi 

süreci, vergi hukukundaki yeri, hukuki niteliği incelenmiştir. Tarh zamanaşımı başlığını 

taşıyan ikinci bölümde ise tarh zamanaşımı kavramı/değerlendirilmesi, tarh zamanaşımının 

başlangıcı ve bu zamanaşımına ilişkin özellik arz eden durumlar ile tarh zamanaşımının 

hukuki sonuçları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 

Hakkındaki Kanun’da yer alan tahsil zamanaşımı, başlangıcı, genel/özel ödeme zamanları, 

tahsil zamanaşımı süresinin işlemesine engel olan nedenler, tahsil zamanaşımının hukuki 

sonuçları ve vergi cezalarında tahsil zamanaşımı incelenmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI 

1. ZAMANAŞIMI KAVRAMI 

İnsan yaşantısını çok yönlü ve güçlü bir biçimde etkileyen zaman, soyut bir 

kavramdır1. Soyut bir kavram olduğundan dolayı, saat, gün, ay, yıl gibi sembollerle 

sınırlandırılmış veya önceden belirlenmiş zaman kesimleri olarak ifade edilen sürelerle 

somutlaştırılmıştır2. Zaman böyle rol oynamaya başladığı takdirde “zaman” olmaktan çıkıp 

“süreye” dönüşmektedir. Bu anlamda hukukta yer alan “süre” kavramı soyut bir kavram olan 

“zaman”ın somut kesimini ifade etmektedir3.  

Sözlük anlamına göre zaman; bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya 

geçmekte olduğu süre ya da vakit4 olarak tanımlanırken; süre ise bir olayın başı ile sonu 

arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü ya da müddet5 olarak 

tanımlanmıştır. Kısaca süre kavramı, soyut olan zaman kavramını somutlaştırarak zamanın 

başlangıcı ve bitişi belli olan herhangi bir kısmını oluşturmaktadır6. Bu somut anlamıyla 

zaman, bir hukuk kuralını ya da hukuki olayı başlangıcından sonuna kadar etkileyerek; 

kendisine bağlanan hukuki sonuçlardan dolayı vazgeçilemez hale gelmektedir7 ve bundan 

ötürü hukukun hemen hemen bütün alanlarında etkisini farklı şekillerde göstermektedir. 

Kişilerin sosyal ve tabiî hayatları üzerinde büyük etkiye sahip olan zaman, kendisine 

bağlanan hukuki sonuçlardan dolayı hakkın kazanılmasında ve kaybedilmesinde önemli bir 

rol oynamaktadır8. Nitekim bir hukuki durumda değişiklik yasayla, hukuki bir işlemle veya 

zamanın geçmesiyle gerçekleşebilir. Zamanın geçmesi ise, hakların doğuşunda, bir hakkın 

veya hukuki ilişkinin sona ermesinde etkisini önemli bir şekilde göstererek hukuki yaratıcılık 

                                                           
1
 Nami Çağan, Vergi Hukukunda Süreler, Ankara: AÜHFY Sevinç Matbaası, 1975, s. 1. 

2
 Çağan s. 1; Zehra Odyakmaz, “Hukukta Zaman ve İdari Yargıda Makul Süre Sorunu”,  [Electronic Version] Türkiye Adalet 

Akademisi Dergisi (TAAD), 2010, Vol.1, No.2, (13 Aralık 2012), s.2. 
3
 Odyakmaz, s.2. 

4
 Türk Dil Kurumu (TDK), Büyük Türkçe Sözlük, “zaman”, http://tdkterim.gov.tr/bts/ (13 Aralık 2012). 

5
 Türk Dil Kurumu (TDK), Büyük Türkçe Sözlük, “süre”, http://tdkterim.gov.tr/bts/ (13 Aralık 2012). 

6
 Onur Temizyürek, Kaçakçılık Suçlarında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Uyarınca Dava Zamanaşımı, Vergi Dünyası, No.330 

(Şubat 2009). 
7
 Çağan s. 2. 

8
 Odyakmaz, s. 2. 

http://tdkterim.gov.tr/bts/
http://tdkterim.gov.tr/bts/
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vasfını kullanmaktadır9. Diğer bir ifadeyle belli bir sürenin geçmesine, bazı hakların 

kaybedilmesi ya da kazanılması açısından hukuki sonuçlar bağlanmaktadır10. O halde 

zaman; soyut olmakla birlikte somut sonuçları olan bir kavramdır11. Zira hukuk literatüründe 

de zamanaşımı genel olarak belli bir sürenin geçmesi sonucunda bir hakkın kazanılması 

veya kaybedilmesi olarak ifade edilmiştir12.  

Kaynak İsviçre Borçlar Kanununda “verjahrung13; prescription14; prescrizione15” 

olarak geçen zamanaşımı, ilk olarak Borçlar Kanunumuzda Arapça zamanın akıp gitmesi 

anlamına gelen “müruru zaman”16 biçiminde ifade edilmiştir17. Kaynak kanunun Fransızca 

metnindeki  “prescription” ifadesi de, etimolojik olarak Latince kökenli olup Roma 

Hukukundaki “praescriptio” kavramından gelmektedir. Latince sözcüklerinin karşılığı olan 

praescriptio kelimesinin karşılığı ise sözlüklerde “iddia, mazeret, bahane ve kurtuluş çaresi” 

olarak gösterilmektedir18.  

Ayrıca Osmanlı literatüründe “müruru zaman”19 olarak ifade edilen zamanaşımı 

(zaman aşımı20) terimi, yasanın belirlediği koşullar altında belli bir sürenin geçmesi ve bunun 

sonucunda kimi hakların kazanılması ya da düşmesi21 şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kavram 

bazı hukuk kaynaklarında “süreaşımı” ve “yıllanma” olarak ifade edilse de kanunlarda 

kullanılması ve hukuk dilinde birliğin sağlanması için “zamanaşımı” kavramının kullanılması 

tercih edilmiştir22. Nitekim bugün vergi yasalarında23 ve son dönem hukuk doktrinin büyük 

çoğunluğunda24 zamanaşımı sözcüğünün kullanıldığını görmekteyiz. 

                                                           
9
  Çağan s. 2. 

10
 Özcan Karadeniz-Çelebican, Roma Eşya Hukuku, 2. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2005, s. 185. 

11
 Odyakmaz, s.2. 

12
 Ateş Oktar, Vergi Hukuku, 6. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2011, s. 133. 

13
 Fono Almanca Büyük Sözlük, “Zamanaşımı”, İstanbul: Fono Açıköğretim Kurumu, 2004, s.2062. 

14
 Fono Fransızca Büyük Sözlük, “Zamanaşımı”, İstanbul: Fono Açıköğretim Kurumu, 2004, s.1435. 

15
 Fono İtalyanca Büyük Sözlük, “Zamanaşımı”, İstanbul: Fono Açıköğretim Kurumu, 2005, s.1827. 

16
 Yeni Hukuk Lügatı ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, “Zamanaşımı”, İstanbul: Site Kitabevi, 1964, s. 345. 

17
 Mehmet Erdem, Özel Hukukta Zamanaşımı, 1. Baskı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2010, s. 5. 

18
 Erdem, s. 5. 

19
 Yeni Hukuk Lügatı ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, “Zamanaşımı”, İstanbul: Site Kitabevi, 1964, s. 345. 

20
 “Zamanaşımı” kavramı bazı kaynaklarda birleşik bazı kaynaklarda ise ayrı olarak yazılmıştır. Ancak Hukuk Sözlüklerinde bu 

kavram birleşik (zamanaşımı) olarak yazılmaktadır. 
21

 Türk Dil Kurumu (TDK), Büyük Türkçe Sözlük, “Zamanaşımı”, http://tdkterim.gov.tr/bts/ (13 Aralık 2012). 
22

 Mehmet Arslan, Vergi Hukukunda Zamanaşımı, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, 2007, s. 25. 
23

 10.01.1961 tarihinde yürürlüğe giren 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 113. ve 114. maddeleri; 28.07.1953 tarihinde 
yürürlüğe giren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 102. madde,  
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# (20 Ocak 2013).  
24

 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Çağan, Vergi Hukuku, 18. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, 2010; Akif Erginay, Vergi 
Hukuku, Ankara: Savaş Yayınları, 1986; Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, 10. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi, 1998; Yusuf Karakoç, 
Genel Vergi Hukuku, 4. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007; Ateş Oktar, Vergi Hukuku, 6. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 
2011. 

http://tdkterim.gov.tr/bts/
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
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Hukuk terimi anlamında zamanaşımının (müruruzaman) sözlük anlamı, kanunun 

belirlediği şartlar altında, bir zaman geçmesiyle bir hak kazanmak, bir külfetten kurtulmak 

veya bir hakkı kaybetme durumu25 olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanımla zamanaşımı, 

alacak hakkının, belli bir süre kullanılmaması nedeniyle “dava edilebilmesi” niteliğinden 

yoksun kalınmasını ifade eder; sürüp giden eylemli durumu, kesin ve dokunulmaz hukuki 

duruma çeviren bir kurumdur26.  

Bunun dışında genel bir hukuk kuralı olan zamanaşımı hukuk literatüründe çeşitli 

şekillerde tanımlanmıştır. Buna göre; “zamanaşımı bir alacağın doğumunu takip eden ve 

kanunla belirtilmiş olan bir süre içinde alacaklının, hakkını istememesi veya borçluyu dava 

etmemesi nedeniyle, hak isteme veya dava açma olanağının ortadan kalkması”27 olarak 

tanımlanmaktadır. 

Başka bir tanımda, “zamanaşımı belli bir süre içinde hakkını talep etmemiş bulunan 

alacaklının, alacağını dava yoluyla elde etme olanağını kaybetmesi”28 olarak ifade edilmiştir. 

Yani; “zamanaşımı alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden ‘dava edilebilme’ 

niteliğinden yoksun kalmasını”29 ifade etmektedir.   

Yine bir başka tanımda zamanaşımı “kanun tarafından tayin edilen sürelerin 

geçmesi ve şartların gerçekleşmesi ile fiili bir durumun kanuni duruma çevrilerek devlet 

otoritesi tarafından korunmasıdır”30 şeklinde tanımlanmıştır. Diğer bir ifadeyle zamanaşımı, 

“alacaklı kamu idaresi yasaların belirlediği süreler içinde vergiyi tahakkuk ettirmediği ya da 

tahsil etmediği takdirde, idareye bu işlemleri yapma olanağını”31 kaybettiren süreler olarak 

ifade edilmektedir.  

Daha genel bir ifadeyle tanım yapacak olursak; “zamanaşımı, yasanın belirttiği 

şartlar altında bir sürenin geçmesiyle bir hak kazanmak bir yükümlülükten kurtulmak, bir hak 

veya yetkiyi kaybetmek gibi bir sonuç doğuran, başlangıç ve sonu belirli bir zaman 

durumudur”32. 

                                                           
25

 Yeni Hukuk Lügatı ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, “Zamanaşımı”, s. 345. 
26

 Anayasa Mahkemesi’nin 15.10.2009, E. 2006/124, K. 2009/146 sayılı kararı 08.01.2010 tarih ve 27456 sayılı RG’de 
yayımlanmıştır. [http://www.anayasa.gov.tr/Kararlar/KararlarBilgiBankasi/] 
27

 Akif Erginay, Vergi Hukuku, Ankara: Savaş Yayınları, 1986, s. 97. 
28

 Safa Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 2010, s. 407. 
29

 Nihal Saban, Vergi Hukuku, 5. Bası, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım, 2009, s. 148. 
30

 Arslan, s. 25. 
31

 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Çağan, Vergi Hukuku, 18. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, 2010, s. 132. 
32

 Hasan Hüseyin Bayraklı, Vergi Ceza Hukuku, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını, 1996, s. 216.  

http://www.anayasa.gov.tr/Kararlar/KararlarBilgiBankasi/
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Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 113/1 maddesinde de “Zamanaşımı, süre geçmesi 

suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır” şeklinde tanımlanmış olup; yine aynı maddede 

“zamanaşımının mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm 

ifade” edeceği belirtilmiştir. Yani “vergi hukukunda zamanaşımı alacaklı kamu idaresinin 

kanunla belirlenmiş süreler içinde vergiyi tahakkuk ettirmemesi veya tahsil etmemesi 

durumunda, artık bu işlemleri yapma olanağını kaybetmesi anlamına” gelmektedir33. 

Sonuç olarak zamanaşımı teriminin, genel anlamda yasanın öngördüğü durumlarda 

kimi hukuksal sonuçlar doğuran bir süre aşımı34 olarak ifade edildiği ve tarihten bu yana 

hukukumuzdaki işlev ve hükümlere göre örtüştüğü görülmektedir35.  

2. ZAMANAŞIMININ TARİHİ SÜRECİ 

 Vergi hukukunda zamanaşımının36 tarihsel gelişimini incelemek için öncelikle 

zamanaşımının hukuksal tarihini incelemek gerekmektedir. Zamanaşımının gelişimi, tarihin 

çok eski dönemlerine dayanmaktadır. Türkiye’de ise zamanaşımı müessesesinin esas 

gelişimi Cumhuriyetten sonraki dönemle gerçekleşmiştir. Ancak Türk Vergi Mevzuatında 

zamanaşımı tabirinin nerden geldiğini öğrenebilmek adına Roma Hukukunda zamanaşımına 

değinmek gerekecektir.  

Ayrıca Roma Hukukuna yönelik birçok kaynakta zamanaşımına ilişkin en eski 

kaynağın Oniki Levha Kanunu olduğu sanılmaktadır37. Hâlbuki zamanaşımının esas temel 

kaynağını Hamurabi’nin Babil Kanunu oluşturmaktadır. Bu kanun Oniki Levha Kanunun 

yaklaşık 13 yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Söz konusu kanunun zamanaşımı ile ilgili 

hükümlerine değinebilmek adına Roma Hukukunda zamanaşımına kısaca değinilmesi uygun 

görülmüştür38. Bu nedenle vergi hukukunda zamanaşımının tarihi gelişimi, Roma Hukukunda 

Zamanaşımı, Cumhuriyetten Önceki Dönem ve Cumhuriyetten Sonraki Dönem olmak üzere 

üç ayrı başlık altından incelenmeye tabi tutulmuştur.  

                                                           
33

 Çağan, s. 104. 
34

 Selahattin Bağdatlı, Hukuk Sözlüğü, İstanbul: Der Yayınevi, 1997, s. 479. 
35

 Erdem, s. 5. 
36

 Türk Vergi Hukukunda zamanaşımı, tarh zamanaşımı ve tahsil zamanaşımı olarak ikiye ayrılır. Tarh zamanaşımı Vergi Usul 
Kanunu’nda düzenlenirken, tahsil zamanaşımı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun (AATUHK)’da düzenlenmiştir. 
37

 Karadeniz-Çelebican 185; Ziya Umur, Roma Hukukunda İktisabi Müruru Zamanda Hüsnüniyet, İstanbul: İstanbul 
Üniversitesi Yayınları, 1956, s. 10; A. Nadi Günal, “Roma Hukuku’nda Kazandırıcı Zamanaşımı ile Mülkiyetin İktisabının Yeri 
Ve Önemi”, [Electronic Version] Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD), 1998, Vol.47, No.1-4, (29 Ocak 2013), 
s. 119. 
38

 Henri Decugis, “Zamanaşımı”, Ferzan Arif Aras (çev.), [Electronic Version] Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 
(AÜHFD), 1946, Vol.3, No.2-4, (20 Ocak 2013), s. 668. 
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2.1 Roma Hukukunda Zamanaşımı 

Zamanaşımı eski adıyla müruruzaman çok eski devirlerde kabul edilmiş olup 

toplumsal zaruretlerin meydana getirdiği önemli bir hukuki müessesedir39. Zamanaşımı 

toplum düzenini sağlamada önemli bir unsur olarak görüldüğünden, hukuki sahada da önemli 

bir rol oynamaktadır40. Birçok ülkede sosyal düzen için oldukça faydalı hatta elzem olarak 

kabul edilmiştir41. 

Zamanaşımı ile belli bir sürenin geçmesine hukuk düzenlerince bazı durumlarda 

hukuki sonuç bağlanır. Bu hukuki sonuç bir hakkın kaybedilmesi ya da bir hakkın 

kazanılması şeklinde olabilmektedir42. Bir hakkın kaybedilmesi sonucunu doğuran 

zamanaşımına, İskati Müruruzaman (-hak- düşürücü zamanaşımı43) denir44. Bu kavram “belli 

bir süre içinde hakkını talep etmemiş bulunan alacaklının, alacağını dava yoluyla elde etme 

olanağını kaybetmesine”45 neden olmaktadır.  

Daha çok borçlar hukuku kurumu olan düşürücü/kaybettirici zamanaşımında, belli 

haklardan doğan davalar için belli süreler kabul edilmiş olup bu süreler içinde dava açılmaz 

ise bir daha dava açılamayacağı anlamına gelmektedir46. Eski Roma Hukuku’nda 

zamanaşımı süresini, hukuki uyuşmazlıkları gideren makam olarak bilinen Praetor belirlerdi. 

Yani, medeni hukukun sağlamış olduğu yetkiler zamanaşımı ile düşmezdi47. Sadece 

Praetor’un belirlemiş olduğu haklar zamanaşımı ile düşerdi48. 

Bir hakkın kazanılması sonucunu doğuran zamanaşımına ise İktisabî Müruruzaman 

(Kazandırıcı Zamanaşımı) denir. Bu kavram “bir şahsın bazı şartlar içinde belli bir zamanın 

                                                           
39

 Mehmet Akif Eranıl, Borçlar ve Medeni Kanunda Müruru Zaman ve Sukûtu Hak Hükümleri ve Tatbikatı, Ankara: Güzel 
İstanbul Matbaası, 1958, s. 5. 
40

 Eranıl, s. 5; Karadağ, s. 1020. 
41

 Decugis, s. 668. 
42

 Karadeniz-Çelebican, s. 185. 
43

 (Hak) Düşürücü Zamanaşımı bazı kaynaklarda düşürücü zamanaşımı bazı kaynaklarda ise hak düşürücü zamanaşımı olarak 
kullanılmaktadır. Zamanaşımı, bazı durumlarda bir hakkın kazanılması ya da kaybedilmesi bakımından hukuki sonuçlar 
oluşturduğu göz önünde tutulursa, düşürücü/kaybettirici ya da kazandırıcı zamanaşımı kavramlarının hak 
düşürücü/kaybettirici ya da hak kazandırıcı zamanaşımı olarak belirtmek yanlış olmasa da; kullanıldığı hukuk dalı 
bakımından yanlış anlamlara gelebilmektedir. Örneğin; Medeni Hukuk, kişilerin hak ve borçlarını düzenleyen bir hukuk dalı 
olduğu için bu kavramlar bu şekilde kullanılabilir. Ancak söz konusu Vergi Hukuku olunca Kamu Hukuku olması sebebiyle bu 
kavramların bu şekilde kullanılması yanlış anlamlara yol açabilmektedir. Nitekim zamanaşımı kavramı hak düşürücü süre 
ayrımı ile benzerlik gösterirken bu ifadenin hak düşürücü zamanaşımı ile ifade edilmesi uygun görülmeyeceği gibi farklı 
anlamlara da yol açacaktır. Bazı kaynaklarda ki; özellikle makalelerde, hak düşürücü süre kavramı, ‘hak düşürücü 
zamanaşımı’ olarak ifade edilmiş ve ‘hak düşürücü süre’ymiş gibi değerlendirilmiştir. 
44

Karadeniz-Çelebican, s. 185. 
45

 Reisoğlu, s. 347-348. 
46

 Karadeniz-Çelebican, s. 185. 
47

 Eranıl, s. 6; Mahmut Bilgen, Özel Hukukta Zamanaşımı, Birinci Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2009, s. 3. 
48

 Eranıl, s. 6. 
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geçmesi ile o şeyin mülkiyetini iktisap etmesi”49 anlamına gelmektedir. Kazandırıcı 

zamanaşımın başlangıcı Eski Roma Hukukunun ilk dönemlerinde görülmektedir50. Yani tarihi 

süreç içerisinde zamanaşımının ilk türü kazandırıcı zamanaşımı olarak karşımıza çıkmıştır.  

İnsanlığın ilk zamanlarında mülkiyet ile zilyetlik birbirlerinden ayırt edilmiyordu. O 

dönemlerde halk oraya buraya dağılmıştı, arazi genişti51. Toprak işgal edene aitti ama işgal 

ettiği müddetçe mal sahibi sayılıyordu. Malikin hakkı terk ile kayboluyordu. Bu nedenle işgal 

fiili mülkiyet hakkı kavramını ortaya çıkarmış52 ve kazandırıcı zamanaşımı tarihi süreç 

içerisinde ilk belirtilerini göstermişti.  

Roma Hukukunun değişik dönemlerinde kazandırıcı zamanaşımı ile mülkiyetin 

kazanılmasını ifade etmek için çok farklı terimler kullanılmıştır53. Ancak bu terimlerden en 

eski şekli olarak bilinen Usucapio54’dur. Latincede kullanma anlamına gelen “usus” terimi, 

Roma’nın ilk dönemlerinde zilyetliği ifade etmek için kullanılmıştır. “Capere-capio” ise iktisap 

etme, elde etme şeklinde tercüme edilmiştir55. Bu iki terimin birleşmesi sonucunda ortaya 

“usucapio” bir mal üzerinde belli bir süre zarfında zilyetliğin devam ettirilmesi ile mülkiyetin 

elde edilmesi anlamına gelmektedir56. Yani usucapio kelimesi, zilyetlikle iktisap etmek 

manasına gelen mürekkep bir tabirdir57.  

Kazandırıcı zamanaşımı ile ilgili mülkiyetin kazanılmasına ilişkin kuralların ilki her ne 

kadar Oniki Levha Kanunu’nda (M.Ö. 451-449) yer aldığı belirtilse de58 zamanaşımının en 

eski kaynağını Oniki Levha Kanunu’nun yaklaşık 13 yüzyıl öncesine dayanan Hamurabi’nin 

Babil Kanunu oluşturmuştur. Nitekim o dönemde Roma halkı Oniki Levha Kanunu’nun aksine 

oldukça fakir bir halde ziraat ve köy hayatı ile uğraşıyordu59. Hamurabi’nin Babil Kanununun 

30. maddesine göre “şayet subay veya silah adamı, işine gittiğinden beri, tarla, bahçe ve 

evini terk ve ihmal etmiş ve eğer işi üç sene sürmüş ise, geldiği zaman tarla, bahçe ve evini 

isterse, diğeri bunları geri vermeyecektir; bunlara bakmış ve idare etmiş olan işletmekte 

devam edecektir”. Yine aynı kanunun 31. maddesinde “şayet o, yalnız bir sene işletmeden 

                                                           
49

 Eranıl, s. 7. 
50

 Günal, s. 119. 
51

 Decugis, s. 668. 
52

 Decugis, s. 668. 
53

 Bu terimler “usus, usus-auctoritas, usucapio, praescriptio veya exceptio longae possessionis, praescriptio adquisitiva, 
diutina possessione capere” oluşmaktadır (Umur, s. 10). 
54

 Roma hukukunda uzun zaman elinde bulundurmakla mal elde etme olarak tabir edilir (Decugis, s. 668). 
55

 Günal, s. 120. 
56

 Decugis, s. 668; Günal, s. 120. 
57

 Umur, s. 11. 
58

 Günal, s. 119; Karadeniz-Çelebican 185; Umur, s. 10. 
59

 Decugis, s. 669. 
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bırakır ve sonra geri gelirse, diğeri ona tarla, bahçe ve evini geri verecektir ve bizzat o, 

idareyi yeniden ele alacaktır60”. Bu eski kanuna göre mal sahibi malını üç seneden fazla terk 

ve ihmal etmesi durumunda zilyetlikten mahrumiyetini kabul etmektedir. Ancak bu süre bir yıl 

ise mal sahibi idareyi tekrardan ele alabilecektir61.  

Dolayısıyla kanunun maddelerinden anlaşılacağı üzere, zamanaşımının tarihi 

geçmişi Oniki Levha Kanununa değil, Hamurabinin Babil Kanununa dayanmaktadır. Amaç 

ise ferdi mülkiyetin tesisini belirlemek ve var olan mülkiyetin korunmasını sağlamaktır62.   

2.2 Cumhuriyetten Önceki Dönem 

1299 - 1877  Osmanlı Dönemi – Mecelle Kanunu: Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’ın 

ilanına kadar vergi hukuku alanında herhangi bir gelişme görülmemiştir. Osmanlı Devleti 

mutlak monarşi ile yönetildiğinden ve siyasal iktidar tek elde toplandığından bir hukuk devleti 

değildi. Üstelik o dönemde devletin gelirleri arasında vergi gelirleri son derece önemsizdi63. 

1877’de ise Mecelle Kanunu uygulamaya konulmuştur. Bu kanuna göre düşürücü 

zamanaşımı yani iskatî müruruzaman kabul edilmiş ancak iktisabî müruruzamana 

(kazandırıcı zamanaşımına) yer verilmemiştir64. Mecelle’nin 1674. maddesinde “zamanın 

geçmesi ile hakkın düşmeyeceği kabul edilmiş, zamanaşımını durduran sebeplere yer 

verilmemiş, ikrar ve dava ikamesi halinde zamanaşımının kesileceği ve yeniden başlayacağı 

kabul edilmiştir65.  

Zamanaşımı, içtihadî ve sultanî müruruzaman olarak ikiye ayrılmıştır. Bunlardan 

içtihadî müruruzaman 37 yıl iken,  sultanî müruruzaman 10 ila 20 yıl arasında kabul 

edilmiştir. Yine bu dönemde düşürücü zamanaşımı (iskatî müruruzaman),  taraflar tarafından 

ileri sürülmese bile mahkeme tarafından resen nazara alınabileceği hükme bağlanmıştır66. 

1909  Tahsil-i Emval Kanunu; Bu kanun 05.08.1909 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Ancak bu kanunda zamanaşımı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Devletin vergi nedeniyle 

                                                           
60

 Decugis, s. 669. 
61

 Decugis, s. 669. 
62

 Decugis, s. 669; Karadağ, s. 1020. 
63

 Çağan, s. 9. 
64

 Eranıl, s. 6. 
65

 Eranıl, s. 6; Bilgen, s. 3.  
66

 Eranıl, s. 6; Bilgen, s. 3. 
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oluşan alacak hakkının belli bir süre ile sınırlandırılması ilk kez Cumhuriyet devrinde kabul 

edilmiştir67. 

2.3 Cumhuriyetin İlanı ve Sonraki Dönem 

1935  2656 Sayılı Tahsil-i Emval Kanunu68; Bu dönemde zamanaşımı ile ilgili ilk 

genel düzenlemeler 2656 sayılı Tahsil-i Emval Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 

Kanununun 6. maddesiyle yapılmıştır. Bu maddeye göre; 

“Hususi kanunlarında müruruzaman müddetleri yazılı olmayan vergi ve resimlerle 

bunların munzam kesirlerinin tamamı ve taksitli ise her taksiti, tahsilinin taallûk eylediği malî 

yılı takip eden yıldan başlamak üzere beş yıl sonra müruruzamana uğrar. Borçlu yabancı 

memlekette ise bu müddet on yıldır. Usulüne göre verilen kararla mükellefin haczi caiz 

malları, alacak ve hakları üzerine konan hacizler müruruzamanı keser. Akitlerde sair 

muamelelerden doğan Hazine alacakları umumi hükümlere tabidir” hükmü yer almıştır.   

Bu hüküm, tahsil zamanaşımı69 hükmü taşımayan vergi kanunlarında (bina, arazi ve 

istihlâk vergileri) bu konudaki boşlukları doldurmak amacıyla kabul edilmiştir. Bu vergilerde 

tarh zamanaşımı70 ve tahsil zamanaşımı bulunmuyordu. Bu kanunla vergilere tahsil 

zamanaşımı getirilmiş olsa da tarh zamanaşımı ihmal edildiğinden dolayı vergi kanunlarından 

boşluk oluşmuştu. Bu konuda bazı yargı kararları boşluğun özel hukuk kanunlarıyla (BK 125. 

m71) doldurulmasını öngörürken72 bazıları ise kamu hukuk kurallarındaki boşlukların özel 

hukuk hükümleriyle doldurulamayacağını savunmuştur73. Danıştay bir kararında borçlar 

hukukunun zamanaşımına ilişkin kurallarının, vergi hukukundaki tarh zamanaşımı açısından 

geçerli olamayacağını belirterek, 2656 sayılı kanunda tahsil zamanaşımı için yer alan beş 

yıllık zamanaşımı süresinin tarh zamanaşımına da uygulanabileceğini kabul etmiştir74. Yine 

                                                           
67

 Cezmi Erçin, Mali Kanunlarda Makable Şümul ve Müruru Zaman, Ankara: Adliye Ceridesi Yayını, 1936, s. 27; İzzet 
Gözübüyük, Vergilerde Müruru Zaman, Ankara; İdeal Matbaası, 1945, s. 6 Aktaran: Çağan, s. 9. 
68

 Resmi Gazete, “2656 Sayılı Tahsil-i Emval Kanunu”, 01 Ocak 1935, s. 4608 http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# 
(31 Ocak 2013). 
69

 Tahsil Zamanaşımı: “Usulü dairesinde tahakkuk ettirilip tahsili talep edilebilir hale gelmiş olan vergilerin zamanaşımı süresi 
zarfından tahsil edilmemesi ve bu müddetin sona ermesinden sonra da talep ve tahsil yetkisini ortadan kalkması demektir” 
(Arslan, s. 102). 
70

 Tarh Zamanaşımı: “Mali idarenin, vergi kanunlarında belirtilen zamanaşımı süreleri içinde mükellefi borçlu kılmak 
iktidarıdır” (Arslan, s. 110). 
71

 “Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde her dava on senelik müruruzamana tabidir” (Gözübüyük, s. 
50). 
72

 Gözübüyük, s. 50 Aktaran: Çağan, s. 12. 
73

 Şaban Sırrı Höcek, “Mali Kanunlarda Müruruzaman ve Sükutuhak Müddetleri”, II, İBM., Yıl 16, s. 5. Mayıs 1942, s. 275; 
Erçin, s. 34  Aktaran: Çağan, s. 13. 
74

 Danıştay, 1.D., 19. 02. 1938. E. 37/1126,  K. 38/203, (DKD. 5), s. 58-59 Aktaran: Çağan, s. 13.  

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
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Danıştay bir başka kararında, özel hukukta yer alan zamanaşımını kesen nedenlerin, vergi 

hukukuna kıyas yolu ile uygulanamayacağını belirtmiştir75. 

1949  5432 Sayılı Vergi Usul Kanunu76: 5432 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 

07.06.1949 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 04.01.1961 yılında kabul edilmiş olan 213 sayılı 

ikinci Vergi Usul Kanunu’na kadar uygulanmıştır77.  

5432 sayılı kanunun 103. maddesiyle, “Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi 

alacağının kalkmasıdır. Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına 

bakılmaksızın hüküm ifade eder. Zamanaşımından sonra mükelleften vergi aranamaz. 

Mükellefin yapacağı vergi ödemeleri kabul olunmaz” hükmü getirilmiştir.  

Yine aynı kanununun 104. maddesinde ise, “Vergi alacağının doğduğu takvim yılını 

takip eden yılın başından başlayarak üç yıl ve kaçakçılık halinde beş yıl içinde tarh ve tebliğ 

edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar” hükmüne yer verilmiştir.    

Bu hükümlere göre vergi alacağının zamanaşımına uğrayabilmesi için vergi 

alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren 3 yıl geçmesi gerekirken 

kaçakçılık için 5 yıl geçmesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu sürenin geçmesi ile hüküm 

ifade eden zamanaşımı, mükellefin herhangi bir müracaatına bakılmaksızın idare tarafından 

re’sen nazara alınmakta78 ve mükellefin yapacağı ödemeleri idare tarafından kabul 

etmemektedir.  

1953  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)79: 

Bu kanunla tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. 6183 Sayılı Kanun’dan önce 2656 Sayılı 

Tahsil-i Emval Kanunu hem tüm amme alacaklarını hem de tahsil usulünü ve zamanaşımını 

tek bir metin halinde toplamıştır80. Ancak 21.07.1953 tarihinde 1909 tarihli eski Tahsil-i Emval 

Kanunu ve ona değişiklik getiren kanunların kaldırılmasıyla 28.07.1953 tarihinde AATUHK 

yürürlüğe girmiştir. Bu kanun günümüzde hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Böylece bütün 

kamu alacakları için genel tahsil zamanaşımı kabul edilmiştir81. 6183 Sayılı Kanun’un 102. 

                                                           
75

 Danıştay, 4. D., 03.01.1941.  E. 39/724, K. 38/203, (DKD. 17), s. 37-39 Aktaran: Çağan, s. 13. 
76

 Resmi Gazete, “5432 Sayılı Vergi Usul Kanunu”, 15 Haziran 1949, s. 16353 http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# 
(31 Ocak 2013).  
77

 Arslan, s. 98. 
78

 Arslan, s. 98-99. 
79

 Resmi Gazete, “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”, 28 Temmuz 1953, s. 16353 
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# (31 Ocak 2013).  
80

 Arslan, s. 102. 
81

 Çağan, s. 14. 
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maddesinde tahsil zamanaşımının süresi, 103. madde zamanaşımının kesilmesi ve 104. 

maddesinde ise zamanaşımının işlememesi düzenlenmiştir.  

6183 Sayılı Kanun’un 102. maddesine göre “Amme alacağı, vadesinin rastladığı 

takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse 

zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri 

mahfuzdur. Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur”. Bu 

hüküm, kesinleşen veya tahakkuk eden vergilerin, vadelerinin rastladığı takvim yılını takip 

eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmedikleri takdirde zamanaşımına 

uğrayacaklarını ve vergi dairesi tarafından talep edilmeyip, ancak mükellef tarafından 

ödenebilecek bir borç olduğunu ifade etmiştir82. 

Burada zamanaşımının tayin edilmesi için vadenin bilinmesi gerekmektedir. Vade 

ise ödeme süresinin son günüdür. Vadeyi belirlerken ilgili amme alacağının özel kanununa 

bakmak gerekmektedir. Eğer özel kanunda söz konusu amme alacağına ilişkin vade 

düzenlemesi yok ise AATUHK’nun 37. maddesi gereği Maliye Bakanlığı’nca belirtilecek usule 

göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir83. Aynı şekilde zamanaşımı 

konusu yükümlünün bu konuda bir iddiasının bulunup bulunmamasına bakılmaksızın yargı 

organlarınca resen nazara alınmaktadır84. 

Görüldüğü üzere bu kanundan önce 5432 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 2656 Sayılı 

Tahsil-i Emval Kanunu yürürlükteydi. Bu kanunlara göre zamanaşımından sonra mükellefin 

yapacağı vergi ödemeleri kabul edilmeyerek, zamanaşımı vergi alacağını ortadan kaldıran bir 

neden olarak görülmüştür. Ancak 1953 yılından sonra AATUHK yürürlüğe girmesi ile birlikte 

“zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul edilir” hükmü getirilerek 

eski hükümleri içeren 5432 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 2656 Sayılı Tahsil-i Emval Kanunu 

yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece bütün kamu alacakları için genel tahsil zamanaşımı kabul 

edilmiştir85.     

AATUHK’un 102. maddesi dışında 103. maddesi zamanaşımının kesilmesini ve 104. 

maddesi de zamanaşımının durmasını hükme bağlamıştır. Bunlar 6183 Sayılı Amme 

Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’da Zamanaşımı başlıklı üçüncü bölümde ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. 

                                                           
82

 Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce ve Adnan Gerçek, Vergi Hukuku, 2. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi, 2011, s. 171. 
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 Arslan, s. 102. 
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 Arslan, s. 103. 
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1961  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)86: Bu kanun 5432 Sayılı Vergi Usul 

Kanunu’ndan sonra 04.01.1961 tarihinde kabul edilmiş olup, 10.01.1961 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu halen yürürlükte olan ve şu an uyguladığımız Vergi 

Usul Kanunumuzdur87. 

213 sayılı VUK’un Zamanaşımı Mahiyeti başlıklı 113. maddesi zamanaşımının 

içeriğini ortaya koymaktadır. Bu maddeye göre “zamanaşımı süre geçmesi suretiyle vergi 

alacağının kalkmasıdır” ve “zamanaşımı mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına 

bakılmaksızın hüküm ifade eder”. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere mükellefin bu hususta 

bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın vergi dairesi veya vergi yargı organı veya 

mercileri zamanaşımını dikkate almak zorundadır88.  

Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden sonra vergi borcunun ödenmesi 

gereken duruma gelmesi/tahakkuk etmesi için belirli bir süre konulmuştur. Bu süreler VUK’un 

114. maddesinde belirtilmiştir. Bu hüküm, “vergi alacağının doğduğu takvim yılının takiben 

yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler 

zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna 

başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararının vergi 

dairesine tevdiini takip eden günden itibaren işlemeye devam eder. Ancak işlemeyen süre bir 

hal ve takdirde bir yıldan fazla olamaz” şeklindedir. Bu hükme göre tarh zamanaşımı süresi 

tarh, tebliğ ve tahakkuk ettirilmeyen vergi borcu, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği 

takvim yılını takip eden beş yılın geçmiş olması89 durumunda sona ermektedir. Yani 213 

Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinde belirtilen süre dolduğunda yükümlü lehine 

kazanılmış bir hak ortaya çıkmaktadır90.  

Ayrıca zamanaşımının durması (tarh/tahsil zamanaşımı) ve kesilmesi halleri (tahsil 

zamanaşımı) de söz konusudur. Mesela tarh zamanaşımında vergi dairesi tarafından matrah 

takdiri için takdir komisyonuna başvurulması durumunda, işlem takdir komisyonunda matrah 

takdiri için kaldığı sürece tarh zamanaşımı işlemez. Ancak bu süre 1 yıl ile sınırlandırılmıştır. 

Bir yılın sonunda süre işlemeye devam edecektir. Eğer bir yıllık süre geçmeden komisyon 
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 Resmi Gazete, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu”, 10 Ocak 1961, s. 3020 http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# (01 
Şubat 2013). 
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 Arslan, s. 99. 
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kararı vergi dairesine tevdi edilirse, tevdi edildiği tarihten itibaren yeniden işlemeye 

başlayacaktır91.   

Görüldüğü üzere zamanaşımı tarihi süreç içerisinde “ölçülülük ilkesi”92 gereği hem 

alacaklının hem de mükellefin çıkarları arasındaki dengeyi korumaya çalışmıştır. Bunun 

örneğini kanunda zamanaşımını durduran ve kesen hallerin varlığı gösterir. Nitekim 5432 

sayılı VUK’da zamanaşımını durduran bir sebebe yer verilmemişti ve her ne suretle olursa 

olsun zamanaşımı süresinde mükellefe tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına 

uğruyordu93. Hatta bu hüküm o kadar sert bir şekilde uygulanıyordu ki, matrah takdiri için 

takdir komisyonuna başvurulması, yanıtın gelmesi ve dava süreci derken zamanaşımı 

gerçekleşiyordu. Zamanaşımından sonra tebliğ edilen vergiler de Danıştay tarafından verilen 

kararlar doğrultusunda terkin oluyordu. Bu nedenle kanun koyucu 213 Sayılı VUK’da takdir 

komisyonuna sevki, zamanaşımını durduran bir neden olarak kabul etmiştir94.  

213 Sayılı VUK’da 113. ve 114. maddeleri dışında 126. madde düzeltme 

zamanaşımını 374. madde ceza kesme zamanaşımını hükme bağlamıştır. Bu konularla ilgili 

ayrıntılı inceleme 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan Tarh Zamanaşımı başlıklı ikinci 

bölümde incelenmiştir.   

3. VERGİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI 

3.1 Genel Olarak Zamanaşımı 

Prensip olarak “vergi hukuku vergileme yetkisini kullanan kamu idaresi ve vergi 

yükümlüleri arasında vergi yasaları bakımından çıkan hukuki ilişkileri düzenleyen bir hukuk 

dalıdır”95. Bu nedenle vergi hukukunda yer alan süre ile ilgili hükümler vergi yükümlülüğünün 

kazanılması ve sona erişinde büyük sonuçlar doğurur96. Nitekim bir vergi alacağı vergiyi 

doğuran olayın meydana gelmesinden itibaren muayyen bir süre içinde vergi idaresi 
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 Arslan, s. 101. 
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 Ölçülülük İlkesi hakkında birçok tanımlama yapılırken genel olarak idarenin davranış ve hareketlerinde kullandığı imkan, 
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Hukuklarından İdari Faaliyetin Denetlenmesinde Ölçülülük İlkesinin Rolü Hakkında Bir Değerlendirme”, [Electronic Version] 
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜEHFD), 2000, Vol.IV, No.1-2. (28 Ocak 2013), s. 148. 
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Aktaran: Karadağ, s. 1027. 
94
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tarafından tarh, tebliğ ve tahakkuk işlemlerinin yapılmasıyla doğar97. Diğer bir ifadeyle, idare 

tarafından yapılan tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamalarından geçerek kesinleşen bir vergi 

ancak; kamu alacağına dönüşebilir98.  

Bu işlemlerin idare tarafından yapılmamış olması durumunda ise söz konusu kamu 

alacağı mükellef tarafından hukuki bir sonuç doğurmaz. Yani, bir mükellefiyet doğmuş olsa 

bile söz konusu verginin hesaplanıp ilgiliye bildirilmediği sürece o mükellefiyet soyut bir 

durum olarak kalır99. Dolayısıyla idare tarafından yapılması gereken işlemlerin kanunların 

belirlediği süreler içerisinde yapılmadığı takdirde vergi alacağının ortadan kalkması 

gerekir100. Böylesi bir durumda çünkü devletin vergi alma yetkisi sınırlanır ve vergi alacağını 

tahsil etmesi zorlaşır. Vergi idaresi ispat yönünden güçlüklerle karşılaşır ve takip ve tahsil 

yönünden de zorluklar yaşanır. Mükellefler ise uzun süre belirsizlik içinde kalacakları ve 

defter ve belgeleri saklamak zorunda olacakları için ciddi sıkıntılarla karşılaşır101. Kısacası, 

devletin vergiden doğan alacağını uzun bir süre sonra istemesi hem vergi idaresinin hem de 

mükellefin çıkarlarına aykırılık oluşturur102. Bu nedenle idarenin belli bir süre geçtikten sonra 

alacak hakkını kullanmak istemesi, vergi hukukunda kabul edilmemiştir103 ve zamanaşımı, bu 

olumsuzlukları büyük ölçüde önleyerek, idare ile mükellefin lehine olan önemli bir müessese 

haline gelmiştir. 

Yukarıdaki paragraftan da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, kamu hukukunda önem 

arz eden bir müessesedir104. Hem özel hukukta hem de kamu hukukunda kamu yararı 

düşüncesi, zamanaşımı kurumunu kabul etmede en önemli etkendir105. Kamu hukukunun alt 

dalı olan vergi hukukunda zamanaşımı, birey, toplum ve idare arasındaki ilişkiyi gözetmenin 

bir gereği olarak görülmüştür106. Kamu yararı tek tek kişilerin yararından daha fazla 

gözetilirken, kişilerin tek tek çıkarları da toplumun çıkarları ile birleşmiştir107. Bu itibarla kamu 
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99
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100

 Ufuk, s. 24. 
101

 Mehmet Yücel, “Tarh Zamanaşımı Müessesesinin Hukuki Mahiyeti ve Zamanaşımını Durdurmak için Takdir Komisyonuna 
Sevk Uygulanmasının Geleceği”, Legal Mali Hukuk, Yıl. 6 No. 62, (Şubat 2010), s. 338.  
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 Ufuk, s. 24; Çağan, s. 104-105. 
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[Electronic Version] Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD), 2012, Vol.61, No.3, (15 Aralık 2012), s.1021. 
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 Recep Beyazkılıç ve Mesut Kaplan, “Amme Alacaklarında Zamanaşımı ve Terkin”, Vergi Dünyası, Sayı.327 (Kasım 2008), s. 
152. 
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yararına hizmet eden zamanaşımı hem alacaklının hem de mükellefin çıkarlarını ölçülülük 

ilkesi çerçevesinde korumaktadır108. 

Vergi hukukunda yer alan zamanaşımı müessesesinin temeli borçlar hukukundaki 

zamanaşımı ilkelerine dayanmaktadır. Ancak her ne kadar vergi hukuku, zamanaşımı 

konusunda borçlar hukukundaki zamanaşımı müessesesini esas almış olsa da, vergi 

hukukunun özelliklerine göre şekil almıştır. Bu nedenle zamanaşımının mahiyeti borçlar 

hukukuna göre farklılık göstermektedir109. Zira zamanaşımı vergi hukukunda borçlar 

hukukunda olduğu gibi borçlu tarafından bir def’i110 olarak ileri sürülmeyip, re’sen dikkate 

alınmaktadır111. Yani, özel hukuktaki borç-alacak ilişkisinde zamanaşımı, taraflarca ileri 

sürülmesi gereken bir husus olup hakim tarafından kendiliğinden araştırılıp dikkate 

alınmazken112; vergi hukukunda mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına 

bakılmaksızın hüküm ifade etmektedir (VUK md. 113). Bunun nedeni, vergi borcu (kamu 

alacağı) ilişkisinin özel hukukta olduğu gibi serbest irade (def’i ileri sürme gibi) ile değil, 

devletin egemenlik gücünün bir sonucu olarak yasa ile meydana gelmesinden 

kaynaklanmaktadır113. Bu konu Vergi Hukukunda Zamanaşımının Hukuki Niteliği başlıklı 

kısımda ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

Vergi hukukunda zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkması 

olarak tanımlanmış (VUK md. 113) ve mükellefin bu hususta bir başvurusu olup olmadığına 

bakılmaksızın hüküm ifade edeceği (VUK md. 113) belirtilmiştir (çünkü zamanaşımına ilişkin 

hüküm kamu düzeni hükmü niteliğindedir.). Buna göre muayyen bir zaman içinde tarh ve 

tahsil edilmeyen vergi alacağı ile ilgili haklar zamanaşımı nedeniyle ortadan kalkmaktadır114. 

VUK’un 113. maddesinde belirtilmiş bulunan ve “zamanaşımı mahiyeti” başlığını taşıyan 

yasal düzenlemeye bu açıdan bakıldığında hak düşürücü süre kavramına benzediği 

görülmektedir115. Vergi hukukunda zamanaşımı ile hak düşürücü süre kavramı arasında 

benzer ve farklı yönler bulunmaktadır. Bu nedenle zamanaşımı ve hak düşürücü süre 

kavramı ilişkisi ayrı bir başlıkta incelenmiştir.  
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 Karadağ, s. 1027. 
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3.2 Vergi Hukukunda Zamanaşımına Yer Verilmesinin Nedenleri 

Literatürde zamanaşımının lehinde ve aleyhinde çok şey söylenmiştir. Genel 

anlamda zamanaşımının lehinde ve aleyhinde ileri sürülmüş olan görüşleri vergi hukuku 

alanına kaydırdığımızda116 vergi hukukunda zamanaşımı kurumuna yer verilme nedenlerini 

de belirtmiş oluruz. Öncelikli olarak vergi hukukunda zamanaşımına yer verilmesinin 

nedenleri açısından zamanaşımının lehinde olan görüşleri yani zamanaşımının hem idareye 

hem de mükellefe sağlamış olduğu faydalar üzerinde durulacaktır.  

Vergi hukukunda zamanaşımına yer verilmesinde başlıca neden, “kamu 

yararı”dır117. Kamu yararı hakkında literatürde çok farklı tanımlar bulunmaktadır. Bunlara 

göre bir tanım yapacak olursak, kamu yararı kişinin ve toplumun yararını sağlamak adına 

kamu hizmeti gerçekleştiren, toplum yararı ile uyumlu olan ve bu yararı her şeyden önce 

tutan, genel ve kapsayıcı bir kavramdır118. Zamanaşımı ile sağlanan kamu yararı şu şekilde 

sıralanabilir; 

 Vergi idaresine verimlilik ve etkinlik kazandırmaktadır. 

 Devlet ile yükümlü arasındaki alacak-borç ilişkisinin çok uzun zaman askıda 

bırakılmasında ortaya çıkabilecek belirsizliği gidermektedir.  

 Vergi alacağının uzun süre askıda kalması sonucu tarh ve tahsiline yönelik 

yapılan giderlerin getireceği gelirden daha fazla olması durumuna karşı 

verginin verimliliğini sağlamaktadır.  

 Yargı organlarının yükünü azaltmaktadır119. 

 Esasında kamu yararı ile sağlanan bu amaçlar sadece idarenin değil, tek tek 

yükümlülerinde çıkarlarına hizmet etmektedir. Bu da zamanaşımının hukuki anlamda 

cezalandırma gibi bir amacının olmadığını hem vergi idaresi için hem de kamu borçlusu için 

fayda sağladığını göstermektedir120. Ancak dikkat edilirse yukarıda sayılan bu kamusal 

yararlar süre geçmesi suretiyle “vergi alacağının ortadan kalkmasına” tercih edilmiştir121. Bu 

anlamda zamanaşımı ile ortadan kalkan bir kamu borcunun “kamu zararı” olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Söz konusu kamusal yararların zamanaşımının ortaya 

                                                           
116

 M. Kamil, Mutluer, Vergi Genel Hukuku, 2. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, s. 147.  
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çıkardığı kamusal zarardan daha baskın olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır122. Diğer taraftan 

hukuki güvenlik ilkesi ve idari güvenlik ilkesinin bir gereği olarak zamanaşımı kurumunun 

bireysel anlamda yükümlülerinde çıkarlarına fayda sağlamaktadır. Bunları ise şu şekilde 

sıralayabiliriz; 

 Vergi borçlarının uzun süre askıda kalmasını önleyen zamanaşımı, böylece 

yükümlülerin ticari güvenliklerini sağlamaktadır123. 

 Mükelleflerin yıllarca defter ve belgelerini saklama külfetinden 

kurtarmaktadır. 

 Mükellefleri eziyetli vergi incelemelerinden korumaktadır124. 

 Doğurduğu sonuç açısından amacı vergi yükünü hafifletmek olan 

mükelleflerin vergi borcunu ortadan kaldırmaktadır125. 

Bu yararlarına karşılık zamanaşımının aleyhinde ileri sürülmüş görüşler de 

mevcuttur. Bu görüşlerin temeli vergide eşitlik ilkesinin zedeleneceği yönünde olmuştur126. 

Zira ödevlerini düzenli olarak yerine getiren ve borcunu düzenli bir biçimde ödeyen 

yükümlüler aleyhine bir ayrım ortaya çıkmaktadır127. Bu durumun doğal bir sonucu olarak 

dürüst ve dikkatli olan mükellefler vergi ödeme konusunda isteksiz davranabilmektedir128. 

Ayrıca vergi yükümlülerini kaçakçılığa da yöneltebilmektedir ve bu suretle devlet gelirlerinin 

kaybına sebebiyet verebilmektedir129.  

Sonuç olarak zamanaşımı uygulamasının faydaları sakıncalarından daha fazla 

olduğu için vergi hukukunda çok geniş bir uygulama alanı bulmakta130 ve verginin kurucu 

öğelerinden biri olarak görülmektedir131. Yani kamu yararı düşüncesi bu sakıncalardan daha 

üstün tutulmuştur. Bu nedenle hemen hemen bütün vergi hukuku sistemlerinde zamanaşımı 

bir ilke, bir kural olarak kabul edilmiştir132.  
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3.3 Yasal Düzenleme 

Genel bir hukuk kuralı olan zamanaşımı kurumuna hem VUK’da hem de 

AATUHK’da çeşitli şekillerde düzenlenmiştir. Bunlardan VUK’un 113. ve 114. maddelerinde 

yer alan tarh zamanaşımı vergilendirme sürecinin birinci evresi (tarh-tebliğ-tahakkuk) 

tamamlanmadan zamanaşımı süresinin dolması ile devletin vergi alacağını talep etme 

hakkının ortadan kalkması ile ilgilidir. AATUHK’un 102. 103. ve 104. maddelerinde yer alan 

tahsil zamanaşımı ise vergi sürecinin ikinci evresinin tamamlanması (tahsil) ile ilgilidir. 

Bunların dışında düzeltme zamanaşımı VUK’un 126. maddesinde ve ceza kesme 

zamanaşımı VUK’un 374. maddesinde yer almaktadır. 

4. VERGİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMININ HUKUKİ NİTELİĞİ 

Vergi hukukunda zamanaşımı borçlar hukukundaki zamanaşımı ilkeleri esas alınarak 

düzenlenmiş olup vergi hukukunun özellikleri dikkate alınarak değişikliğe gidilmiştir133. Bu 

anlamda vergi hukuku kamu hukukunun bir alt dalı olduğu için vergi yükümlüleri tarafından 

zorlayıcı bir düzenleme gereği duyulmuştur134. Bu zorlayıcı düzenlemeler bir alacak-borç 

ilişkisine dayanan vergi hukuku ile borçlar hukukunu bazı özellikler açısından birbirinden 

farklı kılmaktadır. Ancak vergi hukukunda zamanaşımı ilkeleri borçlar hukukuna göre 

belirlendiğinden dolayı benzerlikte gösterdiği aşikârdır. Zira vergi hukukunda zamanaşımının 

hukuki niteliği konusunda literatürde ortak bir görüş bulunmamaktadır135.  

Bu kapsamda literatürde zamanaşımı sürelerinin geçmesiyle devletin vergi alacağının 

ne yönde etkilendiğine dair iki farklı görüş bulunmaktadır. Yazarların bir kısmı 

zamanaşımının, hak düşümüne denk sonuçlar oluşturacağını belirtirken, bir kısmı da eksik 

borç niteliği kazanacağını belirtmektedir136. Bu nedenle vergi hukukunda zamanaşımını, 

eksik borçlar açısından ayrı bir başlık altında değerlendirmek uygun olacaktır. Söz konusu bu 

başlıklar Vergi Hukukunda Zamanaşımı – Borçlar Hukukunda Zamanaşımı başlıklı konunun 

altında incelenecektir. 

Bunun yanında vergi ceza hukukunda yer alan zamanaşımı düzenlemelerinin de ceza 

hukukuyla (dava ve ceza zamanaşımı) ilgili olduğu belirtilmektedir. Her ne kadar vergi 

hukuku ile ceza hukuku farklı amaçlara yönelse de en genel haliyle vergi hukukundaki tarh 
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zamanaşımı dava zamanaşımına, tahsil zamanaşımı ise ceza zamanaşımına 

benzetilmektedir137. Bu nedenle vergi hukukunun, ceza hukuku ile borçlar hukuku arasındaki 

ilişkilere değinmek, zamanaşımının vergi hukuku açısından hukuki niteliğini belirleyebilme 

adına yerinde olacaktır.  

   4.1.  Vergi Hukuku Zamanaşımı - Borçlar Hukuku Zamanaşımı 

Genel bir hukuk kuralı olan zamanaşımı hem özel hukukta hem de kamu hukukunda 

önem arz eden hukuki bir müessesedir. Özel hukukta yer alan zamanaşımı, bireyler arası 

eşitlik ilkesi gereği kamu hukukundan farklı bir şekilde yer almış olup; sadece hakkın 

kaybedilmesini değil, hakkın kazanılması açısından da ilişkileri düzenlemektedir138. 

Özel hukukta zamanaşımı kazandırıcı (iktisabi) ve düşürücü (iskati) zamanaşımı 

olmak üzere iki ayrı anlamda kullanılmaktadır139. Bunlardan eşya hukuku kurumu olan 

kazandırıcı zamanaşımı, “belirli bir sürenin geçmesiyle bir eylemsel durumun (zilyetliğin), bir 

hukuksal duruma (mülkiyete) dönüşmesi” olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle kazandırıcı 

zamanaşımı “bir taşınır ya da taşınmaz malı iyi niyetle elinde bulunduran bir kimsenin belirli 

bir süre geçmesiyle bu mala malik olması”140 şeklinde ifade edilebilir (Bkz. TMK141. md. 

712142, 713143, 777144, 780145). 

Daha çok borçlar hukuku kurumu olan düşürücü/kaybettirici zamanaşımı ise “belli bir 

süre içinde hakkını talep etmemiş bulunan alacaklının, alacağını dava yoluyla elde etme 

olanağını kaybetmesi”146 olarak tanımlanabilir. Bu anlamda hak düşürücü zamanaşımı, 
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alacaklının alacak hakkını değil, sadece alacaklının bu alacağı isteme hakkını veya bu 

alacağın ifası için dava açabilme hakkını ortadan kaldırmaktadır147 (Bkz. BK md. 146-161).  

Özel hukuka tabi olan Borçlar Kanunu’nda (BK)148 zamanaşımı 146 – 161’inci 

maddeler arasında düzenlenmiştir. BK’ya göre borçların sona ermesi söz konusu 

olduğundan zamanaşımı hak düşürücü zamanaşımı olarak anlam bulmaktadır. Yani 

zamanaşımı, kanunun belirlediği şartlar altında belirli bir sürenin geçmesiyle bir alacağa 

ilişkin dava hakkının düşmesi olarak esas alınmaktadır149. Bu anlamda vergi hukukunda 

zamanaşımı borçlar hukukunda yer alan hak düşürücü zamanaşımına benzemektedir. Ancak 

vergi hukukunda zamanaşımı tahakkuk ve tahsil zamanaşımı olarak belirlenmiş olduğundan 

vergi alacağı için zamanaşımı süresi uzatılmıştır. Yani bir vergi alacağında öncelikli olarak 

tarh zamanaşımı, sonrasında tahsil zamanaşımının devreye girmesi vergi alacağını özel 

alacağa göre zamanaşımı süresini daha uzun kılmıştır150. Şüphesiz bundaki en önemli etken 

vergi borcu ilişkisinin yasa gereği meydana gelen bir kamu alacağı olmasından 

kaynaklanmaktadır151.  

Yine borçlar hukukunda zamanaşımı borçlunun iradesine bağlı olarak bir def’i (kişisel 

savunma nedeni152) şeklinde ileri sürülürken, vergi hukukunda yargı organları tarafından 

re’sen nazara alınmaktadır153. Bu özellikleri nedeniyle vergi hukukunda zamanaşımı özel 

hukuktaki hak düşürücü süreye göre farklı yönleri bulunsa da benzer yönleri de mevcuttur. 

Bu konu ayrı bir başlık altında aşağıda incelenmiştir.   

 4.1.1 Vergi Hukukunda Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre İlişkisi 

Özel hukukta hak düşürücü zamanaşımında alacak hakkının kendisinden ziyade, bu 

alacağı takip edebilme olanağı ortadan kalkmaktadır. Bunun yanında özel hukukta bir hakkın 

özünü belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldıran zaman sınırlandırmaları vardır ki, 

bunlara hak düşürücü süreler (sukut-u hak müddetleri) adı verilir154. Bu anlamda vergi 

                                                           
147

 Ufuk, s. 114. 
148

 04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 11.01.2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 22.04.1926 tarihli ve 818 sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır 
(http://www.kgm.adalet.gov.tr/) (14. Şubat 2013). 
149

 Doğan Şenyüz, Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler, 5. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi, 2011, s. 223. 
150

 Arslan, s. 55 – 56.  
151

 Karadağ, s. 1021; Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 145.  
152

 Reisoğlu, s. 408. 
153

 Çağan, s. 108. 
154

 Çağan, s. 2-3. 

http://www.kgm.adalet.gov.tr/


22 
 

hukukunda yer alan zamanaşımı kamu alacağının kendisini ortadan kaldırması bakımından 

(tam olarak kaldırmamakla birlikte) hak düşürücü süre kavramına benzemektedir. 

Bu kapsamda birçok yazar vergi hukukunda yer alan zamanaşımı kavramı ile hak 

düşürücü süre kavramını karşılaştırma yaparak bu kavramların birbirlerinden farklı olduğunu 

ifade etmeye çalışmışlardır. Bazı yazarlar vergi hukukundaki zamanaşımının kamu 

hukukundaki zamanaşımı ile aynı sonuçları doğuracağını iddia ederken, bazı yazarlarda 

vergi hukukundaki zamanaşımını hak düşürücü süreden zayıf ve özel hukuktaki 

zamanaşımından daha kuvvetli olduğunu ifade etmişlerdir155. Ancak her ne kadar bu 

kavramların birbirlerinden farklı olduğu ispat edilmeye çalışılsa da yine de bu kavramlar 

zaman zaman karıştırılmakta ve birbirleri yerine kullanılmaktadır. Bunun nedeni, her iki 

sürenin niteliği farklı olmakla birlikte bazen aynı sonucu doğurmasından 

kaynaklanmaktadır156. 

Vergi hukukunda zamanaşımı kavramı ve hak düşürücü süre kavramı hem kurumsal 

özellikleri açısından hem de hukuki sonuçlar açısından hem farklı hem de ortak özellikleri 

bulunmaktadır157. Bu özellikler aşağıda incelenmiştir. 

4.1.1.1 Re’sen Dikkate Alınması  

Vergi hukukunda zamanaşımı (tarh zamanaşımı), süre geçmesi suretiyle vergi 

alacağını ortadan kaldırmaktadır (VUK md. 113). Hak düşürücü süre de, bir hakkın varlığını 

ve kullanılmasını belirli bir zaman ile sınırlandırarak sona erdirmektedir158. Yani her iki 

kavram da bir hakkın belirli bir zaman geçmesiyle ortadan kalktığını ifade etmektedir. Bu 

nedenle hakim bunu re’sen dikkate alır. Sonuçta söz konusu haklar her iki kavramda da belli 

bir zamanla sınırlandırılır. Zamanın geçmesiyle hem hak düşürücü süre hem de zamanaşımı 

kendiliğinden sonuç yaratmakta ve bundan ötürü hâkim tarafından re’sen dikkate 

alınmaktadır. 

4.1.1.2 Talep ve Dava Hakkı 

Hak düşürücü süre ile vergi hukukunda zamanaşımı kavramlarının bir diğer ortak 

özelliği de talep ve dava haklarının bulunmamasıdır. Hak düşürücü sürede sürenin 

geçmesiyle hakkın özü ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla talep hakkı bulunmamaktadır. Vergi 
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156
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 Çağan, s. 26; Reisoğlu, s. 407. 
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hukukunda zamanaşımında ise AATUHK md. 102 ve VUK 113’e göre zamanaşımı süre 

geçmesi suretiyle vergi alacağını kaldırmakta ve ortadan kalkan bu borcun ancak mükellefin 

kendi rızası ile ödenmesi durumunda geçerli olacağını ifade etmektedir. Bu durum vergi 

borcu açısından idarenin talep yetkisinin olmadığını göstermektedir. 

Ayrıca zamanın geçmesiyle hem hak düşürücü süre hem de zamanaşımı 

kendiliğinden sonuç yaratmakta ve bundan ötürü hâkim tarafından re’sen dikkate 

alınmaktadır. Yani zamanaşımı ile ortadan kalkan bir hakkın, dava yoluyla gerçekleştirilmesi 

mümkün değildir. Bunun yanında zamanaşımı, vergi hukukunda zorlayıcı hükümlerle 

kurulması sonucu mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm 

ifade etmektedir (VUK md. 113/2). Bu nedenle dava haklarını kullanabilmeleri mümkün 

değildir159. 

 4.1.1.3 Hakkın Özünü Kaldırma 

 VUK md. 113’e göre zamanaşımı, vergi idaresinin vergi alacağını tahakkuk ettirme 

ve tahsil edebilme yetkisini kaldırmaktadır160. Hak düşürücü süre de bir hakkın varlığını ve 

kullanılmasını belirli bir zaman ile sınırlandırarak hakkı sona erdirmektedir161. Bu durumda 

hak düşürücü sürede hakkın özü yani alacağın kendisi bütünüyle ortadan kalktığı için bir borç 

ödenmez, ödenmişse sebepsiz zenginleşme gerekçesi ile geri istenebilmektedir162.  

Vergi hukukunda ise hakkın özü, zamanaşımının doğurduğu sonuca göre (tam 

olarak kalkmamakla birlikte - tahsil zamanaşımı) bütünüyle ortadan kalkmaktadır (tarh 

zamanaşımı). Zira zamanaşımına uğrayan bir vergi alacağı kamu borçlusu tarafından kendi 

rızası ile ödendiği takdirde ödeme geçerli sayılır ve tekrar istenemez (AATUHK md. 102). 

Yani hak düşürücü sürede söz konusu hak, tarh zamanaşımında olduğu gibi büsbütün 

ortadan kalkarken, vergi hukukunda AATUHK md. 102’den dolayı (tahsil zamanaşımı), 

hakkın özü ortadan kalkmayarak korunmaktadır.  

 4.1.1.4 İsteğe Bağlı Ödemelerin Kabul Edilmesi 

 Vergi hukukunda zamanaşımından sonra mükellefin rızası ile yapılacak ödemeler 

vergi idaresi tarafından kabul edilmektedir (AATUHK md. 102). Bu anlamda kamu alacağının 
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 Çelik Ahmet Çelik, Tazminat ve Alacaklarda Zamanaşımı, Birinci Baskı, İstanbul: Legal Yayıncılık, 2004, s. 47;Berkan 
Karagöz, “Vergi Hukukunda Zamanaşımı”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
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tahsilât zamanaşımına uğradıktan sonra mükellef tarafından ödenebilmesine imkân 

verilmektedir. Ancak zamanaşımına uğramış bir borcun mükellefin rızası ile ödenebilmesi, 

alacaklının “alacaklılık vasfı”nın sonsuza kadar uzaması anlamına da gelmektedir163.  

Özel hukukta ise zamanaşımına uğrayan bir borç-alacak ödenmesi/tahsil edilmesi 

halinde, sebepsiz zenginleşmenin gerekçesi olarak görüldüğünden iadesini isteme olanağına 

imkân verilmektedir. Dolayısıyla isteğe bağlı ödemeler zamanaşımında geçerli iken hak 

düşürücü sürede hakkın bütünüyle ortadan kalkmasından dolayı mümkün değildir.  

Esasında VUK başlangıçta hak düşürücü sürede olduğu gibi hakkın bütünüyle 

ortadan kalkmasını kabul etmiştir. 1950 yılında yürürlüğe giren 5432 sayılı ilk VUK, 

zamanaşımından sonra yükümlünün yapacağı ödemelerin kabul olunmayacağını 

öngörüyordu. Aynı zamanda bu hüküm tahsil zamanaşımına uğrayan vergiler bakımından da 

uygulanıyordu164. Ancak 1954 yılında yürürlüğe giren Amme Alacakları Tahsil Usulü 

Hakkındaki Kanununa (AATUHK) “zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı 

ödemeler kabul edilir” hükmü getirilerek, VUK’da yer alan yukarıdaki düzenleme yürürlükten 

kaldırıldı165 ve AATUHK’nda yer alan tahsil zamanaşımına ilişkin yeni bir düzenleme getirildi. 

Dolayısıyla vergi hukukunda zamanaşımı, bu yönüyle özel hukuktaki hak düşürücü süreden 

ayrılmaktadır.  

 4.1.1.5 Sürelerin Durması ve Kesilmesi  

Vergi hukukunda zamanaşımında sürelerin kesilmesi (tahsil zamanaşımı) veya 

durması (tarh/tahsil zamanaşımı) söz konusudur (VUK md. 114 - AATUHK 103 - 104). Zira 

vergi hukukundaki zamanaşımının tarihi geçmişi, özel hukuktaki zamanaşımına 

dayanmaktadır. Buna göre vergi hukukunda zamanaşımı süresinin içerisinde alacaklı veya 

borçlunun bazı işlemleri borç ilişkisini yakından etkilemekte ve bu durum sürenin kesilmesine 

ya da durmasına neden olmaktadır. Yani söz konusu durma ve kesme hallerinin varlığı özel 

hukuktaki zamanaşımından hareketle meydana gelmiştir166. Hak düşürücü sürede ise bazı 

hakların yasa veya sözleşme ile belirlenen süre içinde kullanılmaması doğrudan doğruya 
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hakkın sona ermesi sonucunu167 doğurduğundan süre bir kez işlemekte olup, kesilmesi ya da 

durması söz konusu değildir168.  

4.1.1.6 Hakkın Türü 

Kural olarak yenilik doğuran hakların169 kullanılmasına ilişkin süreler hak düşürücü 

süreler olarak nitelendirilir. Bir alacak hakkının170 talep edilmesine ilişkin süreler ise 

zamanaşımı süreleri olarak nitelendirilmektedir. Görüldüğü üzere her iki kavramın çıkış 

noktaları farklı olmakla birlikte sonuçları birbirine benzemektedir. Aşağıda yer alan tablo, 

zamanaşımı ile hak düşürücü süre kavramlarının kurumsal açıdan ve hukuki açıdan benzer 

ve farklı yönlerini ortaya koyabilme adına oluşturulmuştur. 

Tablo 1 
Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Kavramlarının Özellikleri171 

 

 Zamanaşımı (VUK) Hak Düşürücü Süre (BK) 

Kurumsal Özellikler 
Açısından 

Hâkim tarafından re’sen dikkate alınır. 

Sürenin kesilmesi ve durması 
mümkündür. 

Sürenin kesilmesi ve durması mümkün 
değildir. 

Hukuki Sonuçlar 
Açısından 

Talep hakkı bulunmamaktadır. 

Dava yoluyla alacağını elde edememektedir. 

İsteğe bağlı ödemeler kabul 
edilir.  

İsteğe bağlı ödemeler kabul edilemez. 

Hakkın özü tarh zamanaşımında 
kalkar tahsil zamanaşımında 

kalkmaz. 
Hakkın özünü ortadan kaldırır. 

Alacak haklarında söz 
konusudur. 

Yenilik doğuran haklarda söz 
konusudur. 
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 Bkz: Reisoğlu, s. 407. 
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 Çelik, s. 75; Karagöz, s. 87. 
169

 Yenilik Doğuran Haklar (İnşai Haklar); “Hak sahibine, kanundan veya sözleşmeden doğan özel bir durumun gereği olarak 
tek taraflı bir irade ile yeni bir hukuki durum meydana getirme yetkisi”dir (Yılmaz Arslan ve Elvan Sütken, Hukukun Temel 
Kavramları, 1. Baskı, Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2011, s. 116).  
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 Alacak Hakları (Nisbi Haklar): “Sadece borç altına giren kişi veya kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır” (Faruk Andaç, 
Hukukun Temel Kavramları, Detay Yayıncılık, Ankara, 2004, s. 155). 
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 Beyazkılıç ve Kaplan, s. 151; Karagöz, s. 81-89; Bu tablo ilgili kanunlardan (VUK-BK) ve belirtilen kaynaklardan 
yararlanarak oluşturulmuştur. 
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 Sonuç olarak, her iki kavram “hakkın kullanılması” ile ilgilidir. Hak ise “hukuk 

kurallarının kişilere sağlamış olduğu menfaatlerden yararlanma yetkisidir”172. Dolayısıyla her 

iki sürede de çıkar ya da yetkinin kullanılması, sürelerle sınırlandırılması söz konusudur. 

Vergi hukukunda hak düşürücü süre özelliği gösteren zamanaşımı “duruma ve tarafa bağlı 

bir sonuç” iken173 yani vergi alacağında hak sahibi devletin hem alacağının kendisini hem de 

alacak hakkını talep yetkisini ortadan kaldırırken (tarh zamanaşımı), alacaklılık vasfını 

ortadan kaldırmamaktadır (tahsil zamanaşımı)174. Hak düşürücü sürede ise kanunda mevcut 

bir hakkın varlığını ve kullanılmasını belirli bir zaman ile sınırlandırdığı için sürenin 

geçmesiyle kanunlarla belirlenmiş hakkın kullanımı tamamıyla ortadan kalkmaktadır175.  

Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki; VUK’un 3. maddesinde “Vergi kanunları lafzı ve 

ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, 

konuluşundaki maksat, hükümlerin kanun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan 

bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır”. Buna göre VUK’un sistematiğine bakıldığında, 

kanunun zamanaşımını düzenleyen 113. maddesinin “Vergi Alacağının Kalkması” başlığını 

taşıyan Altıncı Kısım içinde yer aldığı görülmektedir. Bu anlamda tarh zamanaşımının vergi 

alacağını tamamen kaldırması gerektiğini söyleyebiliriz. Kaldı ki kanunun 113. maddesinde 

zamanaşımının, vergi alacağını kaldıracağı açık bir şekilde de ifade edilmiştir. Bu bakımdan 

tarh zamanaşımını hak düşürücü süreler olarak kabul etmek yerinde olacaktır. AATUHK’un 

102. maddesindeki mükellefin rızaen yapacağı ödeme kabul olunur hükmünü ise sadece 

tahsil zamanaşımında uygulamak daha doğru olacaktır176. 

Böylece vergi hukukunda zamanaşımının hâkim tarafından resen dikkate alındığını 

ve özel hukuktaki hak düşürücü sürelere benzediğini ifade ederek, aralarındaki benzer ve 

farklı yönleri inceledik. Ancak vergi hukukunun bu yönü özel hukuktaki zamanaşımından 

farklı bir biçimde işlendiğini göstermektedir. Böyle bir sonuca varabilmek için zamanaşımına 

uğramış bir vergi borcunun, borçlar hukukunda olduğu gibi varlığını eksik (tabii) bir borç 

olarak sürdürüp sürdürmediği konusu üzerinde durmak gerekmektedir.  
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4.1.2 Vergi Hukukunda Zamanaşımı ve Eksik Borç İlişkisi 

Borç ilişkisi unsurlarından177 biri de talep unsurudur. Talep unsuru “borç ilişkisinde 

alacaklının borçluya karşı edimini yerine getirmesini isteme konusunda sahip olduğu hak”178  

olarak tanımlanmaktadır. Bazı borçlar talep unsurundan kısmen veya tamamen yoksundur. 

Yani, bu borçlar ya hiçbir şekilde talep edilemezler ya da talep edilebilmelerine rağmen icra 

ve dava yoluyla takip edilemezler. İşte talep hakkından yoksun olan bu tür borçlara hukuk 

dilinde “eksik borç-lar” (unvollkommene Obligationen) veya “Tabii borç-lar” (obligatio 

naturalis) adı verilmektedir179. Ayrıca eksik borçlar, “tabi borç” dışında “doğal borç” ya da 

“davasız borç” olarak da ifade edilmektedir180. Ancak öğretide ağırlıklı olarak bu tür borçlara 

eksik borçlar denildiği için bu kavramı kullanmak uygun olacaktır181.  

Eksik borçlar tıpkı normal borçlarda olduğu gibi bir alacaklı, bir borçlu ve belirli veya 

belirlenebilir olumlu veya olumsuz bir edimden oluşmaktadır. Ancak bunları “eksik” olarak 

nitelendiren husus; borcun var olup, sorumluluğun olmamasından kaynaklanmaktadır. Yani 

takip ve dava hakkı bulunmadığından sorumluluk yoktur182. Bu nedenle eksik borçlar, “hukuk 

düzeni tarafından geçerli borç olarak kabul edilmekle birlikte talep unsurundan yoksun 

bulunan; icra veya dava yoluyla talep edilemeyen borçlar”183 olarak tanımlanmaktadır. Başka 

bir ifadeyle, eksik borçlar “dava açılamayan ve takip yapılamayan”184 ya da “ifa edilebilen, 

fakat dava edilemeyen”185 borçlar olarak tanımlanmaktadır.  

Ayrıca borçların eksik borç niteliğinde olabilmesi için üç temel unsur gereklidir. 

Bunlardan birincisi, mutlaka ortada mevcut bir borç olmalıdır. İkincisi borçlu tarafından kendi 

isteğiyle yerine getirildiği takdirde, ifa geçerli olmalıdır. Üçüncü unsur ise eğer borçlu 

tarafından borcun ifası reddedilirse, alacaklının dava ve cebri icra yoluyla borcun ifasını 

sağlayamaması186 gerekmektedir. Bu üç unsurun bulunmasıyla borç, eksik borç niteliğine 

dönüşmektedir. Bu nedenle zamanaşımına uğramış borçlarda eksik borç niteliğindedir187. 

Borçlar hukukunda ve vergi hukukunda (tahsil zamanaşımı) yer alan zamanaşımında borç 
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ortadan kalkmamakta ve eksik borç olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak bu iki hukuk dalı 

eksik borç açısından benzese de aralarında hem kurumsal özellikler açısından hem de 

hukuki sonuçlar açısından farklılıklar görülmektedir. 

4.1.2.1 Re’sen Dikkate Alınması  

Borçlar hukukunda zamanaşımı resen nazara alınamazken borçlu tarafından def’i 

olarak ileri sürülmesi gerekmektedir188. Nitekim BK md. 161’de “zamanaşımı ileri 

sürülmedikçe, hakim bunu kendiliğinden göz önüne alamaz” hükmüne yer verilmiştir. Bu 

anlamda bir borcun zamanaşımına uğraması borçluya def’i hakkı vermektedir. Borçlu ise bu 

def’i hakkını kullanıp kullanmamakta serbesttir. Ancak borçlu bu hakkını kullanmadıkça 

zamanaşımı mahkeme tarafından dikkate alınamaz189. Yani mahkemenin re’sen hareket 

etmesi def’inin kullanılıp kullanılmamasına bağlıdır190.  

Vergi hukukunda ise gerek idare gerek yargı mercileri tarafından re’sen nazara 

alınmada herhangi bir koşul bulunmamaktadır. Nitekim vergi borcu tarafların serbest iradeleri 

ile değil kanun gereği meydana gelmesinden dolayı def’i hakkı vergi hukukuna uygun 

düşmemektedir191.  

4.1.2.2 Sürelerin Durması ve Kesilmesi  

Vergi hukukunda zamanaşımı borçlar hukukunda zamanaşımı ilkeleri esas alınarak 

oluşturulduğundan zamanaşımını durduran (tarh/tahsil zamanaşımı) ve kesen haller (tahsil 

zamanaşımı) her iki hukuk dalında da bulunmaktadır. Borçlar hukukunda zamanaşımını 

durduran ve kesen haller BK md. 153, 154, 155, 156, 157’de yer alırken, vergi hukukunda da 

zamanaşımını durduran (tarh/tahsil zamanaşımı) ve kesen haller (tahsil zamanaşımı)  VUK 

md. 114 – AATUHK md. 103 ve 104’de belirtilmiştir192. 

Sonuçta zamanaşımı süresinin geçmesiyle birlikte alacaklı veya borçlunun bazı 

işlemleri borç ilişkisini yakından etkilemekte ve bu durum sürenin kesilmesine ya da 

durmasına neden olmaktadır193. Her iki hukuk dalında da sürelerin durması ve kesilmesine 

yönelik hükümler yer almaktadır. 
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4.1.2.3 Sözleşme ile Değiştirilememesi ve Feragatta Bulunulamaması  

Borçlar kanununda VUK md. 148’e göre “…belirlenen zamanaşımı süreleri, 

sözleşmeyle değiştirilemez” ve VUK md. 160’da “Zamanaşımından önceden feragat 

edilemez” hükümleri yer alarak borçlunun korunması amaçlanmıştır. Böylece borçlar 

hukukunda zamanaşımı süreleri sözleşmeyle belirtilemeyeceği gibi bu haktan da 

vazgeçilemeyecektir. 

Vergi hukukunda ise zamanaşımı hakkında önceden vazgeçilemeyeceğine veya 

zamanaşımı sürelerinin sözleşme ile değiştirilemeyeceğine yönelik bir hüküm bulunmazken; 

vergi hukukunun bir kamu hukuku dalı olması sebebiyle kendiliğinden vergi hukukunda 

uygulama alanı bulmaktadır. Zira vergi hukukunda taraflarda serbest irade ilkesi kabul 

edilmemekte ve vergi yükümlülüğü ile sorumluluğuna ilişkin sözleşmelerin de geçerli 

olmayacağı belirtilmektedir (VUK md. 8/3)194.  

4.1.2.4 İsteğe Bağlı Ödemelerin Kabul Edilmesi  

Yine bir başka benzerlikte isteğe bağlı ödemelerin kabul edilmesidir. Borçlar 

Kanunu’nda md. 78’e göre zamanaşımına uğrayan bir borcun borçlunun rızası tarafından 

ödenmesi durumunda geçerli olduğunu ve sebepsiz zenginleşme nedeniyle geri 

istenemeyeceğini belirtmiştir. Vergi hukukunda ise zamanaşımına uğramış vergi borcunun 

yükümlünün kendi rızası ile ödenebileceği durumu AATUHK’nın 102. Maddesinde (tahsil 

zamanaşımı) hükme bağlanmıştır. Böylece zamanaşımının yargı organları tarafından resen 

nazara alınmasının sonuçları hafifletilmiş olup, kısmi de olsa taraflara serbest irade yetisi 

tanınmıştır195.  

4.1.2.5 Talep Hakkı  

Borçlar hukukunda zamanaşımı def’i olarak ileri sürülebildiği için alacaklının talep 

hakkını ortadan kaldırmamaktadır196. Yani eksik borçta borç, varlığını sürdürdüğü için 

alacaklı doğrudan talep etme hakkını her zaman kullanabilmektedir197.  

Vergi hukukunda ise zamanaşımının, süre geçmesi suretiyle vergi alacağını 

kaldıracağı (VUK md. 113) ve ortadan kalkan bu borcun ancak mükellefin kendi rızası ile 
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ödenmesi durumunda geçerli olacağı ifade edilmektedir (AATUHK md. 102). Bu durum vergi 

borcu açısından idarenin talep yetkisinin olmadığını göstermektedir. Yine vergi hukukunda 

zamanaşımı hâkim tarafından re’sen dikkate alındığından dolayı alacaklı vergi idaresi 

alacağını talep etme hakkını her zaman kullanamamaktadır198. 

4.1.2.6 Takip Yolu ve Dava Yolu 

Borçlar hukukunda zamanaşımının bir def’i olarak ileri sürülmesi idarenin cebri takip 

yetkisi ile dava yetkisini etkilemektedir. Borçlunun def’i sunması durumunda alacaklı cebri 

icra yoluyla borcun ifasını sağlayamadığı gibi dava yolunu da kullanamamaktadır. Yine 

alacaklının dava yetkisini kullanabilmesi borçlar hukukunda borçlunun def’i hakkını kullanıp 

kullanmamasına bağlı olduğundan ve kullanması durumunda hâkimler tarafından dikkate 

alınacağından, alacaklı dava yoluyla alacağını elde edememektedir. Yani borçlar hukukunda 

alacaklının alacağını dava yoluyla veya cebri icra yoluyla elde edebilmesi borçlu tarafın def’i 

hakkını kullanıp/kullanmamasına bağlı tutulmaktadır. 

Vergi hukukunda zamanaşımının ise hâkim tarafından re’sen dikkate alınması, vergi 

idaresinin alacağını dava yoluyla elde etmesini engellediği gibi icra takip yetkisini de 

engellemektedir. Ayrıca vergi ilişkisi zorlayıcı hükümlerle kurulması sonucu alacaklı vergi 

idaresi hiçbir zaman alacağını ne dava yoluyla ne de takip yoluyla elde edemeyecektir.  

Görüldüğü üzere eksik borcun en önemli özelliği def’i olarak kullanılmasıdır. Vergi 

hukukunda zamanaşımının def’i vasfını taşımaması, eksik borç ilişkisinin kurulmayacağı 

anlamına gelmektedir199. Nitekim vergi hukukunda def’i hakkının yer almaması, vergi borcu 

taraflarının serbest iradelerinin bulunmayışından değil kanun gereği bu hakkın vergi 

hukukuna uygun düşmeyişinden kaynaklanmaktadır. Aşağıda yer alan tablo, zamanaşımı ile 

eksik borç kavramlarının kurumsal açıdan ve hukuki açıdan benzer ve farklı yönlerini ortaya 

koyabilme adına oluşturulmuştur. 
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 Tablo 2 
Zamanaşımı ve Eksik Borç Kavramlarının Özellikleri200 

 

 Zamanaşımı (VUK) Eksik Borç (BK) 

Kurumsal 

Özellikler 

Açısından 

Re’sen dikkate alınır. 
Hâkim tarafından dikkate alınması def’i hakkının 

kullanılmasına bağlıdır 

Sözleşme ile zamanaşımı süreleri açısından değişikliğe gidilemez 

Feragatta bulunulamamaktadır. 

Sürenin kesilmesi ve durması mümkündür. 

Hukuki 

Sonuçlar 

Açısından 

Talep hakkı 

bulunmamaktadır. 
Talep hakkı bulunmaktadır. 

İdare dava yoluyla alacağını 

elde edememektedir. 

Alacaklının dava yoluyla alacağını elde 

edebilmesi borçlu tarafın def’i hakkını kullanıp 

kullanmamasına bağlıdır. 

Zamanaşımı sonrası isteğe bağlı ödemeler kabul edilir.  

İdare cebri takipte 

bulunamamaktadır. 

Alacaklının cebri takip yoluyla alacağını elde 

edebilmesi borçlu tarafın def’i hakkını kullanıp 

kullanmamasına bağlıdır. 

 

Sonuç olarak özel hukukta zamanaşımına uğrayan bir borç ifa edilebilen ama dava 

edilemeyen eksik borç (tabiî borç) haline dönüşmektedir201. Başka bir deyişle, borçlu borcun 

zamanaşımına uğradığını ileri sürerse, alacaklı alacağını dava/icra yoluyla tahsil 

edememektedir202. Yani bu borç, taraflarca ileri sürülmesi gereken bir husus olup hâkim 

tarafından kendiliğinden araştırılıp dikkate alınamamaktadır (BK md. 140)203. Borçlu ifa talebi 

karşısında zamanaşımı def’i hakkını kullanarak borcun eksik borç haline dönüştüğünü 

belirtmesi durumunda mahkeme borcun zamanaşımına uğradığını dikkate almaktadır204.   

Vergi hukukunda ise zamanaşımı, kamu düzeni hükmü niteliğinde olduğundan 

dolayı yükümlünün bu hususta bir başvurusu olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade 

etmektedir (VUK md. 113). Ancak söz konusu kamu alacağının büsbütün ortadan kalkmayıp 
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204

 Kayar, s. 16. 



32 
 

(tahsil zamanaşımı) eksik borç haline geldiği de açıktır205. Bu anlamda zamanaşımının kamu 

alacağı üzerindeki etkisi, hak düşürücü süreden zayıf iken; özel hukuktaki zamanaşımından 

daha kuvvetli206 olduğu söylenebilir.  

4.2 Zamanaşımı Hükümleri Çerçevesinde Borçlar Hukukunu ve Vergi 

Hukukunu Değerlendirme 

 Vergi hukukunda zamanaşımı, borçlar hukukundaki zamanaşımı ilkeleri esas 

alınarak düzenlenmiş olsa da; vergi hukukunun özellikleri ve bağımsız bir hukuk dalı olduğu 

dikkate alınarak değişikliğe gidildiğinden aralarında farklılıklar oluşmaktadır. Ayrıca her ikisi 

de bir alacak-borç ilişkisine dayanan hukuk dalları olduğundan benzer yönlerinin de 

bulunduğunu belirtmek gerekmektedir. Konumuz vergi hukukunda zamanaşımı olması 

sebebiyle şimdi de bu iki hukuku dalında bulunan benzer ve farklı özellikleri zamanaşımı 

hükümleri çerçevesinde değerlendirelim. Bu değerlendirme yapılırken EK 1’de yer alan 

tablodan yararlanılmıştır207. 

Zamanaşımı Ayrımı: Borçlar hukuku özel hukukta, vergi hukuku ise kamu 

hukukunda yer almaktadır. Ancak zamanaşımı bu iki hukuk dalında da hak düşürücü 

zamanaşımı adı altında anlam bulmaktadır.  

Zamanaşımının Kapsamı: Borçlar hukukunda zamanaşımı özel hukuk gereği, özel 

borç/alacak ilişkisine dayanırken, vergi hukukunda ise zamanaşımı kamu hukuku gereği, 

kamu borç/alacak ilişkisine dayanmaktadır. Yani borçlar hukukunda özel borç söz konusu 

iken; vergi hukukunda, kamu borcu olan vergiler ve bunlara bağlı cezaların (tarh 

zamanaşımı) yanında tüm kamu alacakları için (tahsil zamanaşımı) geçerlidir. Ancak genel 

anlamda hem vergi hukuku hem de borçlar hukuku bir alacak borç ilişkisine dayanması 

bakımında benzerlik göstermektedir. 

Zamanaşımı Süreleri: Vergi hukukunda zamanaşımı süresi hem tahsil zamanaşımı 

hem de tarh zamanaşımı için 5 yıl olarak belirlenmiştir (AATUHK md. 102). BK’da 

zamanaşımı süresi 1 yıl, 5 yıl208, 10 yıl209 ve bazı hususlara yönelik özel süreler210 

belirlenmiştir. 
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Zamanaşımının Başlangıcı: BK’da zamanaşımının başlangıcı genel olarak borcun 

muaccel olduğu andan itibaren başlamaktadır ( BK md. 149). Vergi hukukunda zamanaşımı 

ise vergi borcunun doğduğu yılı takip eden yılın başından itibaren (tarh zamanaşımı) ya da 

alacağın vadesinin gerçekleştiği yılı takip eden yılın başından itibaren (tahsil zamanaşımı) 

başlamaktadır211. 

Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi: Her iki hukuk dalı da genel anlamda bir 

alacak borç ilişkisine dayandığı için zamanaşımını durduran (tarh/tahsil zamanaşımı)  ve 

kesen hallere (tahsil zamanaşımı) yer vermiştir. Ancak vergi hukukunda zamanaşımının 

durması ve kesilmesi sadece borçlar hukuku ile değil, kendi içerisinde bile tarh zamanaşımı 

ve tahsil zamanaşımı olarak ayrıldığından farklılık arz etmektedir. Mesela tarh 

zamanaşımında sadece durduran hallere (VUK md 114/2) yer verilirken; tahsil 

zamanaşımında hem durduran hallere (AATUHK md. 104) hem de kesen hallere (AATUHK 

md. 103) yer verilmiştir. Yine BK’da da durduran (BK md. 153) ve kesen hallere yer verilmiştir 

(BK md. 154-157). Sonuç olarak her iki hukuk dalında da zamanaşımını durduran ve kesen 

haller hükme bağlanmıştır.  

Zamanaşımının Durması ve Kesilmesinin Sonuçları: BK’da kesen hallerin ortadan 

kalkması ile zamanaşımı yeniden işlemeye başlar (BK md. 154-157). BK’da durduran hallerin 

ortadan kalkması durumunda ise zamanaşımı, durduran hallerin ortadan kalktığı günün 

bitiminde işlemeye başlar veya durmadan önce başlamış olan işlemesini sürdürür (BK md. 

153). Vergi hukukunda ise zamanaşımını kesen hallerin ortadan kalktığı yılı takip eden 

takvim yılı başından itibaren yeniden işlemeye başlar (AATUHK md. 103). Zamanaşımını 

durduran haller ise kalktığı günün bitmesinden itibaren başlar veya durmasından evvel 

başlamış olan cereyanına devam eder (AATUHK md. 104). 

Zamanaşımının Sonuçları: Borçlar hukukunda zamanaşımı ile dava ve talep hakkı 

def’i hakkının kullanılmasına bağlı olarak düşmektedir. Zamanaşımına uğramış bir borç için 

yapılan ödemeler geri istenememektedir. Ancak borçlunun borcu eksik borç olması gereği 

talep hakkı düşmemektedir. Vergi hukukunda ise zamanaşımı, re’sen dikkate alındığından 

dolayı dava ve talep hakkı ortadan kalkar. Zamanaşımına uğramış bir vergi borcu için 

borçlunun rızası ile ödeme yapması şarttır, aksi halde vergi idaresinin talebi doğrultusunda 

yapılan ödemeler borçlu tarafından geri talep edilebilir. İdarede bu borcu iade etmekle 
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 “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir” (BK md. 146). 
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yükümlüdür. Zira kamu idaresinin zamanaşımına uğramış bir borcu talep hakkı 

bulunmamaktadır. 

Özetle, bir alacak-borç ilişkisine dayanan her iki hukuk dalları kamu yararı 

bakımından birbirilerine benzerlik gösterseler de zamanaşımının hükümleri çerçevesinde ayrı 

düşmüşlerdir. BK’da zamanaşımının başlangıcı genel olarak borcun muaccel olduğu andan 

itibaren başlayarak ( BK md. 149) ayni hak ve mülkiyet hakkı dışında tüm borçları 

kapsamaktadır. Vergi hukukunda zamanaşımı ise vergi borcunun doğduğu yılı takip eden 

yılın başından itibaren (tarh zamanaşımı) ya da alacağın vadesinin gerçekleştiği yılı takip 

eden yılın başından itibaren başlayarak (tahsil zamanaşımı) vergi resim harç ve bunlara bağlı 

cezaların yanında (tarh zamanaşımı) tüm kamu alacaklarını (tahsil zamanaşımı) 

kapsamaktadır. Ayrıca vergi hukukunda zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenirken, BK’da 

zamanaşımı süresi 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl ve bazı hususlara yönelik özel süreler belirlenmiştir. 

Yine her iki hukuk dalında zamanaşımı sürelerinin kanunla belirlenmiş durumlarda 

kesilmesine veya durmasına yönelik düzenlemeler yapıldığı görülse de ve bu, aralarındaki bir 

diğer benzerliği oluştursa da zamanaşımının durması ve kesilmesi bakımından farklılıklar 

görüldüğü aşikârdır. Bu anlamda vergi hukukunda zamanaşımının tarh ve tahsil zamanaşımı 

olarak ayrılması sonucu farklılıklar gösterdiği görünmektedir. Vergi hukukunda zamanaşımını 

durduran ve kesen haller borçlar hukukuna göre dana geniş tutulmuştur. Bu durum vergi 

borcu ilişkisinin bir kamu alacağı olması sebebiyle özel alacağa göre baskın olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca borçlar hukukunda borç eksik borç olması sebebiyle zamanaşımı 

sonuçları bakımından vergi hukukuna göre farklılık arz etmektedir. Nitekim vergi hukukunda 

zamanaşımının re’sen dikkate alınması; borçlar hukukunda zamanaşımının def’i niteliğinde 

olması ve bu hakkın kullanılması her iki hukuk dalında da dava ve cebri takip hakkını 

düşürmektedir. Yine vergi hukukunda alacaklı sıfatını taşıyan vergi idaresinin zamanaşımına 

uğramış bir borcu talep hakkı bulunmaz iken; borçlar hukukunda alacaklının bu kapsamda 

talep hakkı eksik borç gereği düşmemektedir.  

4.3 Vergi Hukuku Zamanaşımı – Ceza Hukuku Zamanaşımı 

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK)212 zamanaşımı, dava zamanaşımı ve ceza 

zamanaşımı olarak ikiye ayrılmaktadır. Dava zamanaşımı, çeşitli suçlara göre kanunla 

belirlenmiş sürelerin geçmesi durumunda, kamu davasının açılmasını önlemektedir (TCK 
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md. 66). Ceza zamanaşımında ise süre geçmesi ile kesin hükme bağlanmış bir ceza infaz 

edilememektedir (TCK md. 68)213. 

En genel haliyle ceza hukukunda yer alan zamanaşımı düzenlemeleri vergi ceza 

hukukuna benzemektedir214. Bu anlamda tarh zamanaşımı dava zamanaşımına, tahsil 

zamanaşımı ise ceza zamanaşımına benzetilmektedir. Vergi hukukunda tarh zamanaşımı, 

vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihi esas alarak işlemeye başlarken (VUK md. 114), 

ceza hukukunda ise dava zamanaşımı fiilin meydana geldiği tarihten itibaren işlemeye 

başlamaktadır (TCK md. 66)215.  

Ayrıca vergi hukukunda olduğu gibi ceza hukukunda da zamanaşımı hâkim 

tarafından re’sen nazara alınmaktadır (TCK md. 72). Bunun nedeni gerek vergi hukukunun, 

gerek ceza hukukunun birer kamu hukuku dalı olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak ceza 

hukukunda sanığın (şüpheli veya hükümlünün) zamanaşımından vazgeçmesine olanak 

bulunamaz iken (TCK md. 72), vergi hukukunda vergi mükellefinin zamanaşımı süresinin 

dolmasında sonra rızaen borcunu ödemesi mümkündür (AATUHK md. 102)216.  

Ceza hukuku ile vergi hukuku kamu hukukunun bir alt dalı olsalar da yöneldikleri 

amaçlar bakımından birbirlerinden oldukça farklıdır. Bu nedenle vergi hukukunda 

zamanaşımı ile ceza hukukunda zamanaşımının karşılaştırılmasında daha ileri gitmek uygun 

görülmemektedir. Görüldüğü üzere, zamanaşımı kamu düzenini sağlayan hukuk kuralları 

içinde hukuk devleti ilkesi gereği önemli müesseselerden birisi olup, hemen hemen her 

hukuk dalında düzenleyici bir unsur yer verilmektedir217.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

TARH ZAMANAŞIMI 

1. TARH ZAMANAŞIMI  

1.1. Tarh Zamanaşımı Kavramı 

“Tarh” kavramı sözlük anlamı olarak “vergi koyma” olarak ifade edilmektedir218. 

Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi 

dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari bir işlem olarak 

nitelendirilmiştir219. Buna göre idare, vergiyi doğuran olayı göz önünde tutarak söz konusu 

vergi alacağını, matrah ve vergi oranlarını uygulayarak saptayan bireysel nitelikte icrai bir 

işlemi gerçekleştirmektedir220. 

Vergiyi doğuran olay221, vergi kanunlarının vergiye bağladıkları olayın vukuu veya 

hukuki durumun tekemmülü ile doğmakta ve mükellef bakımından vergi borcunun sebebini 

teşkil etmektedir (VUK md. 19). Bu anlamda vergiyi doğuran olay, vergi idaresinin dışında yer 

alırken vergi yükümlüsüne doğrudan bağlı olarak gerçekleşen bir durum olarak 

nitelendirilmiştir. Ayrıca vergiyi doğuran olay, verginin konusuna göre değişebilmektedir. 

Bazen bir harcama eylemi olabileceği gibi bazen de bir şeye malik olma durumu gibi farklı 

şekillere bürünebilmektedir222. Şüphesiz bunları belirleyen şey, vergilendirilecek konuyu 

saptayan ilgili vergi yasalarıdır. 

Vergi yasalarının vergiyi bağladıkları olay, uygulamada gerçekleşmekle 

vergilendirmenin sebebi haline gelmektedir. Bu anlamda vergi yasasına “vergi ödeme borcu” 

gibi hukuki bir sonuç bağlanmıştır. Bu hukuki sonuçla söz konusu vergiyi doğuran olayla 

doğrudan illiyet bağı olan kişi, o verginin mükellefi haline gelmekte ve kanunda doğan 

ödevleri yerine getirme zorunluluğuna tabi kılınmaktadır. Bu zorunluluk vergi idaresi 
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bakımından yükümlü ile ilgili verginin beyanından kaynaklanan olağan işlemlerin (tarh, 

tahakkuk gibi) ya da verginin beyan dışı kaldığının öğrenilmesi sonucu olağanüstü idari 

işlemlerin (ikmalen/re’sen) yapılması anlamına gelmektedir223. Ancak yapılması gereken 

giderler yönünden idarenin takip ve tahsili uzun süre gecikmiş olan vergileri izlemesi uygun 

değildir. Yine vergi borçlarının uzun süre ödenmeden kalması, mükelleflerin ticari 

güvenliklerini zedelemektedir224. Bu nedenle kamu yararını gözetme amacı güden 

zamanaşımı müessesesi hem idarenin hem mükellefin hem de yargı organlarının yükünü 

azaltıcı etkisi bakımından önem arz etmektedir.   

Tarh zamanaşımına ilişkin hükümler VUK’un 113. ve 114. maddelerinde 

düzenlenmiştir. VUK md. 113.md. 1. fıkrasına göre “zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle 

vergi alacağının kalkmasıdır”. Aynı maddenin 2. fıkrasında yer alan hükme göre 

“zamanaşımı mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm 

ifade eder”. Madde lafzının açık şekline göre, zamanaşımının geçmesiyle artık bir verginin 

tarh, tahakkuk ve tahsilinden bahsedilemeyecektir225. Çünkü vergi borcunun 

somutlaşabilmesi (belirginleşmesi) için vergilendirme sürecinin gerçekleşmesi gerekmektedir.  

Aynı kanunun “Zamanaşımı Süreleri” başlıklı 114. maddesinde ise “vergi alacağının 

doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe 

tebliğ edilmeyen vergiler (tarh226) zamanaşımına uğrar” şeklinde belirtilmiştir. Buna göre 

(tarh) zamanaşımı, vergiyi doğuran olayın üzerinden kanunda belirtilen sürenin geçmesine 

rağmen, verginin tarh edilerek mükellefe tebliğ edilmemesi halinde söz konusu olan bir 

zamanaşımı türüdür227. Diğer bir ifadeyle tarh zamanaşımı “mali idarenin, vergi kanunlarında 

belirtilen zamanaşımı süreleri içinde mükellefi borçlu kılmak iktidarı”228 olarak ifade edilebilir. 

Ayrıca söz konusu maddelerde düzenlenen zamanaşımının tarh zamanaşımı 

olduğuna dair herhangi bir belirleme de bulunmamaktadır. Söz konusu maddede genel 
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olarak zamanaşımından bahsedilmiş zamanaşımını kavram veya deyim olarak niteleyen bir 

belirlemeye yer verilmemiştir. Vergileme sürecinin aşamalarına yönelik bir nitelendirme 

yapılması yerine zamanaşımının sadece unsurlarının ortaya konduğu görülmektedir229. Bu 

anlamda kanun 5 yıl içerisinde tarh ve tebliğ işlemi yapılmayan vergi alacağının 

zamanaşımına uğrayacağını belirtmektedir. İlgili madde zamanaşımını nitelendirme yerine 

sadece kapsamını belirlediğinden literatürde ifade edilen “zamanaşımı” kavramı, tarh–tebliğ-

tahakkuk-tahsil aşamalarından oluşan vergilendirme sürecini dikkate alarak, “tarh 

zamanaşımı”, “tahakkuk zamanaşımı”, “tebliğ zamanaşımı”, “vergilendirme zamanaşımı” ve 

“tarh ve tebliğ zamanaşımı” olarak farklı şekillerde nitelendirilmiştir230.  

1.2. Tarh Zamanaşımı Kavramının Değerlendirilmesi 

Literatürde tarh zamanaşımı farklı kavramlarda nitelendirilmektedir. Bu kavramlara 

yönelik değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır. 

1.2.1. Tahakkuk Zamanaşımı231 

VUK 113. ve 114. maddelerinin hükümleri çerçevesinde zamanaşımının 

gerçekleşebilmesi için vergilendirme sürecini oluşturan tarh ve tebliğ aşamasının birlikte 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Gerçekleşmediği takdirde artık tahakkuk işleminin yapılması 

mümkün değildir. Tahakkuk yapılamayacağına göre tahsil aşamasına da geçilemeyecektir232.  

Başka bir ifade ile yasa ile belirtilen süre içerisinde tarh ve tebliğ aşamalarının 

gerçekleşmemesi durumu, vergiyi doğuran olayla ilgili verginin tahakkukunun 

yapılamamasına neden olduğundan “tahakkuk zamanaşımı” ifadesi kullanılmaktadır233. 

Zamanaşımının, verginin tahsil aşamasının bir önceki safhası olan tahakkuk aşamasına 

yönelik olduğu ve tahakkuk zamanaşımı ifadesinin kullanılması gerektiği önerilmektedir234. 

Bu nedenle tarh zamanaşımı kavramından sonra en sık kullanılan bir kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 
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 Övül Çölgezen Batun, Vergi Hukukunda Süreler Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2013, s. 
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Ancak bu kavram zamanaşımı kavramını tanımlama anlamında belirsizlik 

oluşturmaktadır. Verginin tahakkuku kanunda tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi 

gereken bir safhaya gelmesi (VUK md. 22) olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre 

tahakkuk zamanaşımı çeşitli gerekçelerle vergi idaresine ödenme aşamasına gelmemiş ya 

da getirilmemiş vergileri kapsamına alırken235; diğer taraftan tahakkuk aşamasını idari bir 

işlem olma özelliğinden çıkararak tebliğden sonra gelen ve kendiliğinden gerçekleşen bir 

olgu olarak karşımıza çıkarmaktadır236. Buna göre zamanaşımı kavramı ile kısmi anlamda 

örtüştüğü görülse de yine de bu kavram VUK’taki zamanaşımı kavramını tam olarak 

karşılamamaktadır. Zira tahakkuk aşaması her ne kadar kendiliğinden gerçekleşen bir olgu 

olarak görülse de söz konusu alacağın ödenebilir hale geldiğini içermektedir237. Bu ise tarh 

ve tebliğ edilen bir vergi için dava açma süresinin238 dava açmadan geçirilmiş olması veya 

dava açılmışsa bunun mükellef aleyhine neticelenmesi halinde mümkündür239. Bu anlamda 

tahakkuk işlemi, tarh ve tebliğden daha uzun bir süreç içerisinde meydana gelmektedir240.  

Ayrıca zamanaşımı süresinin, tahakkuku değil, tarh ve tebliğ edilmeyen vergileri 

içerdiğini de belirtmek gerekmektedir. Bu itibarla, bir verginin zamanaşımına uğramaması için 

zamanaşımı süresi içinde ilgili tarh işleminin yükümlüsüne tebliği yeterlidir241.  Buna ek olarak 

tahakkuk süresinin dolmasını beklemek şart değildir. 

1.2.2. Vergilendirme Zamanaşımı242  

Bu kavram, tek bir aşamayı içermeyip birden fazla aşamayı barındıran bir süreç 

olarak ifade edilmektedir. VUK’da vergilendirme süreci, tarh (md. 20), tebliğ (md. 21), 

tahakkuk (md. 22) ve tahsil (md. 23) olmak üzere ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu nedenle Şenyüz, 

bütün bu sayılan aşamaları kapsayan genel çerçeveyi ortaya koyan vergilendirme 

zamanaşımı kavramını “şemsiye” bir kavram olarak belirtmiştir243. Ancak bu kavramda 

verginin hangi aşaması ile ilgili olduğunun anlaşılması bakımından muğlâk kalmaktadır 
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1.2.3. Tebliğ Zamanaşımı244 - Tarh ve Tebliğ Zamanaşımı245  

Bu kavramlara literatürde oldukça az rastlanmaktadır. Her iki kavramda aynı görüş 

altında savunulmuştur. Ancak burada belirtilmesi gereken esas kavram tebliğ zamanaşımıdır. 

Tarh ve tebliğ zamanaşımı ise muhtemelen söz konusu tebliğ zamanaşımı kavramının tarh 

işlemini göz ardı etmesi sebebiyle tarh ve tebliğ zamanaşımı olarak ifade edilmesi gerektiği 

düşüncesiyle ortaya atılmıştır246. Ancak bu kavramda muhtemelen literatürde zamanaşımı 

kavramını karşılaması bakımından muğlâk olarak görüldüğünden ya da uzun bir kavram 

olarak ifade bulduğundan kullanılmamaktadır.  

Tebliğ zamanaşımı ise zamana bağlı genel bir kavram olan zamanaşımının meydana 

geldiği anı ön plana çıkarma ve bu anın nitelendirilmesiyle pedagojik açıdan önemli bir yarar 

oluşturacağına inanma düşüncesiyle ortaya atılmıştır247. Burada tarh zamanaşımı tebliğ 

aşamasını göz ardı ederek zamanaşımına uğramış bir verginin tarh edilmeyeceğine, 

mükellefin borçlandırılmayacağına dayandırılmaktadır. Yani tarh aşamasının tek başına 

hukuki sonuç doğurmayacağını ifade etmişlerdir. Bu nedenle bir verginin süresinde tarh 

edilmesiyle birlikte süresinde tebliğ edilmemesinin de zamanaşımına neden olacağı 

görüşünde olup248 tebliğ zamanaşımı ya da tarh ve tebliğ zamanaşımı kavramlarının 

kullanılması gerektiğini savunmuşlardır.     

1.2.4. Tarh Zamanaşımı249  

Bu kavram doktrinde diğer kavramlara göre en sık kullanılan kavramdır. VUK’u 

incelediğimizde md. 15/1250, md. 114/4251 ve md. 138/2252 fıkralarında kanun koyucu 

zamanaşımı kavramını “tarh zamanaşımı” olarak ifade etmiştir. VUK’un 113. ve 114. 

maddelerinde ifade bulan zamanaşımını, kanun birliğini sağlama adına tarh zamanaşımı 

olarak nitelendirmenin daha yerinde olacağını ifade eden yazarlarda mevcuttur.  

Tarh işlemi idari bir işlem olmakla birlikte tek başına hukuki bir sonuç 

doğurmamaktadır. Söz konusu idari işlem ne zaman mükellefe tebliğ edilir o zaman bir 
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hukuki sonuç doğurduğundan bahsedilebilir. Bu anlamda tarh işlemi bir idari işlemdir. Tebliğ 

işlemi ise bu idari işleme yönelik olan usule ilişkin bir işlemi temsil etmektedir. Yani tarh 

işleminin anlam bulabilmesi tebliğ işleminin gerçekleşmesine bağlıdır. Kanun ise beş yıl 

içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin zamanaşımına uğrayacağını belirtmiştir. 

Buna göre tarh ve tebliğ aşamaları zamanaşımı açısından hukuki bir bütünlük sağlamaktadır.  

Yine bir başka açıdan olaya bakacak olursak; vergilendirme süreci içinde, tarh 

işleminin tebliğinden sonra verginin tahakkuk etmesinde artık idarenin herhangi bir 

mükellefiyeti bulunmamaktadır. Burada zamanaşımına yer verilmesinde esas unsuru, 

idarenin tebligat dâhil vergilendirme işlerini süresinde yaparak savsaklamasına engel 

olmaktır. Bu nedenle tarh zamanaşımı olarak ifade etmek daha doğru olacaktır253. 

Ayrıca diğer kavramların kullanımı yanlış olarak da nitelendirilmemelidir. Sonuçta bu 

kavram karmaşası, kanunun söz konusu maddelerinde zamanaşımı kavramının 

netleştirilmemesinden ya da belirtilen kavramın (tarh zamanaşımı) uygulamadaki anlamını bu 

kavram karşılığında tam olarak bulamayışından kaynaklanmış olsa bile, her kavram 

zamanaşımı hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek ifade edilmiştir. Temelde kavramsal 

farklılık yaşansa da varılan nokta bütün kavramlar için aynıdır. Kavramlar, zamanaşımının 

uygulamaya yönelik işlemlerini etkilemedikten sonra kullanılmasında da bir sakınca 

görülmemelidir. Sonuçta kanun koyucu, zamanaşımının uygulamaya yönelik ilgili hükümlerini 

açık bir şekilde belirtmiştir254. Bu nedenle kavramların farklı olması zamanaşımının içeriğini 

etkilemeyeceği gibi diğer kavramlara göre “tarh zamanaşımı” kavramının kullanılması 

kanundaki birliği sağlama adına daha yerinde olacaktır.  

Bununla beraber kanun koyucu zamanaşımında, tarh ve tebliğ işlemlerini esas 

almıştır. Vergilendirme sürecinin başlangıç aşamasını oluşturan “tarh” işlemi ise tebliğ 

işlemine geçiş aşamasında bulunduğundan zamanaşımı kavramı “tarh zamanaşımı” olarak 

nitelendirilmektedir. Diğer bir ifadeyle belli bir süre içerisinde “tarh ve tebliğ” işlemlerinin 

yapılamamış olmasına bağlı olarak gerçekleşmiş olan vergiyi doğuran olayla ilgili 

vergilendirme süreci işletilememiş olacaktır255.  
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Aslında burada “tebliğ zamanaşımı” kavramı tarh zamanaşımı kavramından sonra 

gizli bir zamanaşımı kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarh aşaması yerine getirilmiş 

olsa bile mükellefe usulüne uygun tebligat yapılmazsa (ki vergi dairesince usulsüz tebligat 

yapılması ile sıkça karşılaşılmaktadır) zamanaşımına uğrayan vergi artık 

istenememektedir256. Dolayısıyla VUK’daki terminolojiye bağlı kalarak ve tebliğ aşamasını 

kapsadığını da kabul ederek (tebliğ zamanaşımını gizli bir zamanaşımı olarak varsayıp) tarh 

zamanaşımı kavramının kullanılması daha uygun olmaktadır. 

2. TARH ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI 

VUK‘un 114. maddesinde zamanaşımı süresi ve işleyişi düzenlenmiştir. İlgili 

maddede “vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş 

yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar” şeklinde 

belirtilmiştir. Buna göre tarh zamanaşımının genel süresi beş yıl olarak kabul edilmektedir. 

213 sayılı VUK’dan önce yürürlükte bulunan 5432 sayılı VUK’da bu süre 3 yıl, kaçakçılık 

suçlarında 5 yıl olarak öngörülmüştür. Kanun koyucu, vergi alacağının doğduğu yılı izleyen 

yılın birinci gününü tarh zamanaşımı süresinin başlangıcı olarak esas almakta ve beş yıl 

içinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergilerin 5’inci yılın dolmasıyla zamanaşımına uğrayacağını 

ifade etmiştir. Vergiyi doğuran olay, tarh zamanaşımının başlangıcını belirlemede temel 

unsur olarak değerlendirilmiştir. 

Yine vergi kanunları ile ikincil mevzuat dediğimiz düzenleyici işlemlerin 

uygulanmasında temel hareket noktası vergiyi doğuran olaydır. Nitekim vergiyi doğuran olay 

VUK’un 19. maddesinde, vergi kanunlarının verginin doğumunu bağladıkları olayın meydana 

gelmesi veya hukuki durumun tamamlanması ile doğacağı belirtilmiştir. Tarh ve tebliğ gibi 

usul ile ilgili işlemlerin yapılması soyut vergi borcunun doğuş zamanı bakımından etkili 

değildir. Yükümlülük vergiyi doğuran olayla birlikte ortaya çıkmaktadır257. Buna göre, 

öncelikle vergiyi doğuran olayın ne zaman meydana geldiğinin tespit edilmesi gerekir258. 

Vergiyi doğuran olay denildiğinde genellikle ekonomik faaliyet anlaşılmaktadır. Her ne kadar 

vergiyi doğuran olay gelir, kurumlar ve katma değer vergisinde ekonomik bir faaliyet olarak 

karşımıza çıksa da; bazen hukuki bir işlem/muamele de muhtelif kanunlar tarafından vergiyi 

                                                           
256

 Burak Aslanpınar, “Milli Zamanaşımı”, 25 Haziran 2009, http://www.burakaslanpinar.av.tr/icerik/kose-yazilari/milli-
zamanasimi/ [E.T: 24 Mart 2014]. 
257

 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 134. 
258

 Kırbaş, s. 147. 

http://www.burakaslanpinar.av.tr/icerik/kose-yazilari/milli-zamanasimi/
http://www.burakaslanpinar.av.tr/icerik/kose-yazilari/milli-zamanasimi/
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doğuran olay olarak düzenlenebilmektedir259. Yasa koyucu vergiyi doğuran olayı dilediği 

şekilde belirlemeye yetkilidir. Vergiyi doğuran olay, tarh zamanaşımının başlamasında temel 

belirleyicidir.  Ancak vergiyi doğuran olayın oluşumu, tahsile yetkili vergi idaresini hukuken 

alacaklı sıfatına kavuşturmamaktadır. İdareyi alacaklı sıfatına kavuşturan, alacağı ve 

miktarını tespit eden tarh işlemlerinin yapılmasıdır260.  

Diğer taraftan kanun hükmü tarh edilen verginin belirli bir süre içinde tebliğ261 

edilmesini gerekli kılmaktadır262. Yükümlünün adına salınan vergiden haberdar olması için 

tarh işleminin kendisine bildirilmesi gerekir. Bu resmi bildirimden sonra yükümlü ya borcu 

kabul eder ya da işleme karşı hukuki yollara başvurur. Zira idari ve yargısal sürelerin 

işlemeye başlamasında belirleyici unsur tebliğ tarihi olmaktadır263.  

Dolayısıyla süresinde tarh işlemi yapılmayan bir vergi alacağının tebliğininde 

gerçekleşmeyeceğinden dolayı, zamanaşımı süreleri tarh aşamasında iken işlemeye başlar. 

Öte yandan vergi alacağı tarh edilmiş olsa bile beş yıl içinde yükümlüye tebliğ edilmeyen ilgili 

vergi alacağı da yine tarh zamanaşımına uğrayacaktır264. Buradan hareketle tarh 

zamanaşımının gerçekleşebilmesi için şu 3 unsurun gerçekleşmesi gerektiğini 

söyleyebiliriz265;  

 Bir vergi alacağının doğmuş olması,  

 Beş yıllık sürenin geçmiş olması (genel kural beş yıllık olmakla birlikte 

istisnaları da mevcuttur),   

                                                           
259

 Örneğin; Damga vergisinde vergiyi doğuran olay kanunda belirtilen evrakların düzenlenmesi tekemmül ettirilmesiyle 
oluşmaktadır (Ersin Nazalı, “Yatırım İndirimi Stopajında Zamanaşımı”, Vergi Dünyası, No.353 (Ocak 2011), s. 
260

 A. Bumin Doğrusöz, “Tarh Zamanaşımı ve Özellikleri”, Dünya Gazetesi, 21 Ekim 2004, s. 1. 
261

 Tebliğ; vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza 
sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir (VUK md. 21). 
262

 Karadağ, s. 1029. 
263

 Danıştay 7. D., 22.03.1982, E. 1982/502, K. 1982/523; “İlan yolu ile tebliğ edilen ihbarnamenin yükümlüye ancak ilan 
tarihinden bir ay sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve zamanaşımı süresinin bu esasa göre hesaplanması gerektiği hakkında…” 
    Danıştay 9. D., 14.10.1985, E. 1985/260, K. 1985/1249; “…yıllık zamanaşımı süresinde sona ereceği görülmüş olup, 
zamanaşımı süresi dolmadan tebligat işlemleri gerçekleştirildiğinden…ilanen tebligat yoluna gidildiği…” (Öncel, Kumrulu ve 
Çağan, s. 103; Karagöz, s. 125.) 
    Danıştay 9.D., 16.01.1984, E. 1982/4576, K. 1984/558; “Tebligatın 213 sayılı kanunun 102. Maddesine uygun 
yapılmaması nedeniyle itirazin süre aşımından reddinde isabet bulunmadığı, zamanaşımı süresi içinde tebliğ edilmeyen 
verginin terkini gerekeceği hakkında…” 
    Danıştay 11.D., 16.03.1995, E. 1997/287, K. 1998/1018; “Uyuşmazlık, deri konfeksiyon imalatı ve ihracatı ile uğraşan 
yükümlü şirketin 1990 yılı işlemlerinin katma değer vergisi iadesiyle sınırlı olarak incelenmesi sonucunda, haksız yere katma 
değer vergisi iadesinden yararlanıldığının tespit edilmesi üzerine, Mart-Haziran ve Ağustos-Aralık dönemlerinde fazladan 
iade alınan ve idarece geri istenilen katma değer vergisi ile vergi aslı üzerinden kesilen kaçakçılık cezasını kaldıran vergi 
mahkemesi kararının bozulması istemine ilişkindir.” (Karagöz, s. 126-127.). 
264

 Karagöz, s. 124. 
265

 Arslan, s. 111. 
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 Bu süre(ler) zarfında tarhiyatın ve/veya tebligatın yapılmamış olması 

gerekmektedir266.  

Ayrıca belirtmek gerekir ki, zamanaşımı hesap döneminin takvim yılı ve özel hesap 

dönemi olmasına göre değişebilmektedir. Hesap dönemi takvim yılı olanlarda vergi 

alacağının doğduğu takvim yılının başından itibaren beş yıl içinde zamanaşımı süresi 

dolarken, özel hesap döneminde hesap döneminin kapandığı yılı izleyen yılın başından 

itibaren beş yıl geçmekle267 zamanaşımı süresi dolmaktadır (VUK md. 174)268.  

Eğer sürenin son günü resmi tatile rastlarsa, Danıştay zamanaşımı süresinin 

uzamayacağını belirtmiştir269. Danıştay’ın bu görüşü, VUK’un 18/4 maddesinde belirtilen 

vergi sürelerinin sona ermesinin tatil gününe rastlaması halinde bu sürelerin ilk mesai günün 

sonuna kadar uzayacağı ile ilgili genel kurala uygunluk göstermemektedir270. İlgili kural 

zamanaşımına uygulanmayarak zamanaşımı süresini uzatmamaktadır. Bu nedenden ötürü 

bazı yazarlar271 Danıştay’ın bu kararını yerinde görmeyerek, tarh zamanaşımı süresinin son 

gününün tatil gününe rastlaması durumunda, bu sürenin tatil gününü izleyen ilk günü mesai 

saati sonuna kadar uzayacağı ile ilgili bir fıkranın VUK’un 114. maddesine eklenmesi 

gerektiğini savunmuşlardır272.  

Yine Danıştay’ın yerleşik görüşlerine göre objektif hukuk kuralları yürürlüğe girdikleri 

tarihten itibaren hüküm ifade eder ve ilişkin bulundukları her olaya uygulanır. Bunların 

yürürlüklerinden önce geçmiş olaylara uygulanmaları kazanılmış bir hakkın bulunmaması 

halinde mümkündür273. Yükümlüler için zamanaşımı ancak meydana geldiği tarihte 

kazanılmış bir hak doğurur; yine hukukun temel ilkelerine göre mali yasalar hemen etki 

                                                           
266

 Danıştay 4.D., 04.10.1972, E. 1969/4896, K. 1972/5477; “…Kanun’un 93 üncü ve müteakip maddelerinde tebliğlerin 
posta, ilan ve memur eliyle yapılacağı hükme bağlandığı ve olayda tarhiyatla ilgili ihbarnameler mükellefe aynı Kanun’un 114 
üncü maddesinde yazılı 5 yıllık süre içinde usulüne göre tebliğ edilmemekle takdir matrahının mesnedi kalmadığına 
nazaran,…” (Taner Gelegen, O. Nuri Karabağ, Samet Tamer, Vergi Anlaşmazlıklarıyla ilgili Danıştay Kararları 1971-1972-
1973, Ankara: Ayyıldız Matbaası A.Ş., 1974, s. 412 Aktaran: Karagöz, s. 125). 
267

 Örneğin; 01.06.2008 – 31.05.2009 özel hesap dönemini takip eden bir şirketin zamanaşımı süresi takip eden yılın birinci 
gününden yani 01.01.2010’da işlemeye başlar ve 5. yılın sonu olan 31.12.2014 tarihinde biter bu süre içerisinde tarh ve 
tebliğ edilmeyen vergi alacağı zamanaşımına uğrar. 
268

 Mehmet A. Özyer, Vergi Usul Kanunu Uygulaması, İstanbul: Hesap Uzmanları Derneği, s. 202. 
269

 Danıştay 4. D., 17.12.1996, E. 1995/609 K. 1996/5649 sayılı kararı (Adil Nas, “Vergi Hukukunda Tarh Zamanaşımı”, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 60, Sayı. 2, 2011, s. 315.).  
     Danıştay 7. D., 31.05.1982, 1980/1292-1982/492, Danıştay Dergisi, Sayı. 48-49, s. 253-255; “…213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’un 18. Maddesinde yer alan sürelere ilişkin genel kuralların ceza zamanaşımına uygulanmayacağı…”  (Arslan, s. 117). 
270

 Nas, s. 315. 
271

 Bkz: Nas, s. 315; Turgut Candan, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu, Maliye ve Hukuk 
Yayınları, 2007, s. 578 (Yazarın açıklamaları tahsil zamanaşımı kapsamında olsa da, konuya ilişkin temel mantığın aynı olduğu 
düşünüldüğünde, açıklamaların tarh zamanaşımı için de geçerli olduğu söylenebilir.).  
272

 Nas, s. 315. 
273

 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 141. 
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gösteren yasalardır. Aksine hüküm bulunması durumu hariç olmak üzere, yalnız yasaların 

yürürlüğe girmesinden sonra doğacak olaylara değil, halen mevcut öteki durumların 

gelecekteki sonuçlarına da uygulanabilmektedir274. 

Tarh zamanaşımının incelenmesi ile ilgili talepler verginin tahsili aşamasında da 

yapılabilir. Başka bir deyişle amme alacağının tahsili aşamasında da tarh zamanaşımı 

incelenebilmektedir275. Bu beş yıllık süre aksine bir hüküm bulunmadıkça, VUK’un 

kapsamına giren vergiler için geçerlidir. VUK’un 1. maddesine istinaden zamanaşımına konu 

olan vergi, resim, harçlar ve bunlara bağlı zamların kendi özel kanunlarında zamanaşımına 

ilişkin hükümler yoksa, zamanaşımı konusunda VUK’un 114. maddesinde belirtilen genel 

hükümler uygulanacaktır. Bu durumda VUK’un 1. maddesi kapsamında yer alan tüm vergi, 

resim ve harçlar ile bunlara bağlı olan zamlar276 hakkında beş yıllık tarh zamanaşımı süresi 

geçerli olmaktadır277. Ancak bazı vergi kanunlarında zamanaşımı süresi veya başlangıcına 

yönelik ayrıca özel hükümler yer almaktadır. Bu durumda özel hükümlere göre işlem 

yapılmaktadır. 

3. TARH ZAMANAŞIMINDA ÖZELLİK TAŞIYAN DURUMLAR 

VUK’ta zamanaşımına yönelik belirtilen beş yıllık süre, aksine hüküm bulunmadıkça 

VUK kapsamına giren vergiler için geçerlidir. Tarh zamanaşımı süresinin başlangıcı kural 

olarak vergiyi doğuran olayı izleyen yılbaşına bağlanmaktadır. Vergiyi doğuran olayda 

vergilerin özelliklerine göre ilgili oldukları vergi yasalarında farklılık göstermektedir. 

Zamanaşımı bu özel hükümlere bağlı kaldığından aşağıda yer alan bazı vergiler ve durumlar 

açısından farklılık arz etmektedir.  

 

 

                                                           
274

 Danıştay 4. D., 18.09.1973, E. 72/5771, K. 73/4033; “Konu ile ilgili davada, zamanaşımı süresini beş yıla çıkaran 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu yükümlü için kazanılmış bir hak doğmadan yürürlüğe girdiği için, yargı organının olaya eski yasanın 
uygulanması gerektiği ve üç yıllık zamanaşımının dolmuş bulunduğu yolundaki kararını yerinde bulmamıştır.” (Öncel, 
Kumrulu ve Çağan, s. 141); Danıştay 4. D., 15.03.1969, E. 1966/5378, K. 1969/1046; (Arslan, s. 117); Danıştay 7. D., 
27.04.1966 E. 1965/1025, K. 1966/884; Danıştay 11 D. 09.11.1965, E. 1965/387, K. 1965/403; Danıştay 11. D. 28.11.1966, 
E. 1965/3128, K. 1966/2516 (Çağan, s. 127.). 
275

 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 03.04.1987, E. 1986/3, K. 1987/1 (Nas, s. 315); Ayrıca belirtmek gerekir ki VUK’un 
138. maddesiyle vergi incelemesinin neticesi alınmamış hesap dönemi dahil olmak üzere tarh zamanaşımı sonuna kadar 
yapılabileceği yönünde düzenleme bulunmaktadır. Böylece vergi incelemeleriyle tarh zamanaşımı süresi arasında gerekli 
paralellik kurulmuştur (Gürol Ürel, s. 239.). 
276

 Danıştay 9. D., 11.12.1997, E. 1996/5168, K. 1997/4121; “Aslı zamanaşımına uğrayan alacak için 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 112. maddesine göre gecikme faizi uygulanması mümkün olmayacaktır” (Arslan, s. 116).  
277

 Arslan, s. 116. 
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3.1. Şarta Bağlı İstisna Uygulamasında Zamanaşımı 

Şarta bağlı istisna ve muafiyet uygulamaları sonucu kısmen veya tamamen 

alınmayan vergilere ilişkin zamanaşımı süresi, istisna veya muafiyet şartlarının ihlal edildiği 

tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren başlamaktadır278 (VUK md. 114/3). 187 Seri 

No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği279de vergi ve cezalarda zamanaşımının, şartların ihlal 

edildiği tarihi izleyen yılbaşından itibaren başlayacağını belirtmiştir. 5228 sayılı Kanunla 

getirilen ilgili hüküm, 3239 sayılı Kanunla yatırım indirimi280 için düzenlenmiş özel hükmü 

yürürlükten kaldırarak, hükmün kapsamını, istisna ve muafiyet çerçevesinde genişletmiştir281. 

Ayrıca bu hükmün içeriği ekonomik kalkınmayı teşvik için getirilen ve 1960’lı yıllarda 

yürürlükte olan yatırım indirimi hükümlerinin ihlal edilmesi temelinde düzenlenmiştir282. 

                                                           
278

 Danıştay 9. D., 29.05.1996, E. 1996/753, K. 1996/1993; “Yatırım indirimi uygulamasında yatırımcının yatırım veya 
işletme döneminde öngörülen özel şartları ihlal etmesi halinde zamanaşımının bu şartların ihlal edildiği yılı takip eden yıl 
başından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle yükümlü şirketin taahhüdünü yerine getirmediği hususu 
11.11.1985 tarihli inceleme raporu ile tespit edildiğinden bu tarihi takip eden yılın başından itibaren başlayan beş yıllık 
zamanaşımı süresi geçtikten sonra 19.10.1992 tarihli vergi ve ceza ihbarnameleri ile tebliğ edilen verginin zamanaşımına 
uğradığı, anlaşıldığından tarhiyatı terkin eden vergi mahkemesi kararında kanuna aykırılık bulunmamaktadır” (Berkay 
Karagöz, s. 146.). 
     Danıştay 4. D., 19.10.1999, E. 1998/4188, K. 1999/3614; “1995 yılında Hazine Müsteşarlığı’nca iptal edilen yatırım teşvik 
belgesi kapsamında 1986 yılında yararlanılmış bulunan yatırım indirimi uygulaması ile ilgili zamanaşımının, şartların ihlalini 
takip eden 1996 yılından itibaren başlaması gerekir.” (Gürol Ürel, s. 251.).    
     Danıştay 7. D., 17.11.2005, E. 2005/1954, K. 2005/2790; Danıştay 7. D., 03.12.2008, E. 2006/324, K. 2008/4915 (Övül 
Çölgezen Batun, s. 114.).  
279

 Tebliğ No: 187 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, RG: 03.08.1995, 22363. 
280

 Yatırım indirimi hakkında Bknz: Ersin Nazalı, “Yatırım İndirimi Stopajında Zamanaşımı”, Vergi Dünyası, No.353 (Ocak 
2011).Ömer Faruk Batırel, “Türk Vergilemesinin Çağdaşlığına Uymayanlar”, Vergi Dünyası, No:230 (Ekim 2000), s. 6.   
281

 Yatırım indirimine yönelik yapılan düzenlemeler; 3239 Sayılı Kanun’un 9. maddesiyle eklenen fıkra hükmü aynen şöyledir: 
“Yatırım indirimi uygulamasında yatırımcının yatırım veya işletme döneminde öngörülen özel şartları ihlal etmesi halinde, 
zamanaşımı bu şartların ihlal edildiği yılı takip eden yıl başından itibaren başlar.” 
     4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan GVK (Gelir Vergisi Kanunu) md ek 5/c hükmüne göre; Yatırımın indirimine 
mevzuu aktif değerlerin (yatırımın hangi safhasında olursa olsun) yatırımla güdülen gaye dışında parça parça satılması veya 
ek 2. maddedeki şartlardan herhangi birinin ihlali halinde, yatırım indirimi dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş 
vergiler yönünden vergi ziyaı hadis olmuş sayılır. Bu maddeye göre zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında 
zamanaşımı verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun husule geldiği tarihi takip eden yılın başından 
itibaren başlar.” 
       5479 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan GVK md 19/5 hükmüne göre “Yatırım indirimi istisnasına konu olan iktisadi 
kıymetleri aktife alındıkları tarihten itibaren iki yıl içinde elden çıkaran mükellefler bu iktisadi kıymetlerle ilgili olarak yatırım 
indirimi istisnasından yararlanma haklarını kaybederler. Bu durumda daha önce yararlanılan yatırım indirimi istisnası için 
herhangi bir işlem yapılmaz.” (Erdoğan Arslan, “Tarh Zamanaşımı”, Vergi Dünyası, No. 314 (Ekim 2007), s. 36. 
282

 Danıştay 9. D., 29.05.1996, E. 1996/753, K. 1996/1993; “Yatırım indirimi uygulamasında yatırımcının yatırım veya 
işletme döneminde öngörülen özel şartları ihlal etmesi halinde zamanaşımının bu şartların ihlal edildiği yılı takip eden yıl 
başından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle yükümlü şirketin taahhüdünü yerine getirmediği hususu 
11.11.1985 tarihli inceleme raporu ile tespit edildiğinden bu tarihi takip eden yılın başından itibaren başlayan beş yıllık 
zamanaşımı süresi geçtikten sonra 19.10 1992 tarihli vergi ve ceza ihbarnameleri ile tebliğ edilen verginin zamanaşımına 
uğradığı, anlaşıldığından tarhiyatı terkin eden vergi mahkemesi kararında kanuna aykırılık bulunmamaktadır” (Berkay 
Karagöz, s. 146.). 
     Danıştay 4. D., 19.10.1999, E. 1998/4188, K. 1999/3614; “1995 yılında Hazine Müsteşarlığı’nca iptal edilen yatırım teşvik 
belgesi kapsamında 1986 yılında yararlanılmış bulunan yatırım indirimi uygulaması ile ilgili zamanaşımının, şartların ihlalini 
takip eden 1996 yılından itibaren başlaması gerekir.” (Gürol Ürel, s. 251.). Danıştay 7. D., 17.11.2005, E. 2005/1954, K. 
2005/2790; Danıştay 7. D., 03.12.2008, E. 2006/324, K. 2008/4915 (Övül Çölgezen Batun, s. 114.); Erdoğan Arslan, s. 36. 
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5228 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin gerekçesinde bu hükmün amacının yatırım 

indirimi ve döviz kazandırıcı faaliyetler için damga ve harç istisnası gibi şarta bağlı olarak 

uygulanan istisnalardan yararlanılması halinde geçerli olduğu belirtilmiştir. Söz konusu 

amaçla bu istisna hükümlerinin ihlal edilmesi sonucu tahsil edilemeyen vergi, resim ve 

harçlara ilişkin zamanaşımı süresi açıklığa kavuşturulmakta ve ortaya çıkan tereddütler 

giderilmektedir283.   

VUK md. 114’ün 3’üncü fıkrasına göre yatırım indirimi uygulaması ile ilgili şartların 

ihlal edilmiş olması halinde tarh zamanaşımı, şartların ihlal edildiği yılı takip eden takvim yılı 

başından itibaren başlar ve beş yıl olarak kabul edilir. Burada istisna ve muafiyetlerin ihlal 

edilmesiyle ihlalin zamanlaması; ya yararlanılmış istisna ve muafiyetlerin sonrasında şartların 

bir şekilde ihlali şeklinde ya da istisna ve muafiyetlerden yararlanma döneminde şartların 

yokluğuna, eksikliğine rağmen haksız bir şekilde yararlanılması biçiminde ortaya 

çıkabilmektedir. Bu durumlarda istisna ve muafiyetlerden yararlanılma hakkının kaybedilmesi 

ve bu konuların vergilendirilmeye tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca şartların ihlal 

edilmesiyle vergi ziyaı da ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla vergilendirilmesi gereken bu 

durumlara ilişkin tarh zamanaşımı, belirtilen şekilde şartların ihlal edilmesinin gerçekleştiği 

tarihi izleyen yılın başından itibaren başlayarak beş yıl sürecektir284. Ancak yatırım indirimi 

uygulamasında şartların ihlali ile neyin kastedildiği de açık değildir. Ürel’e göre bu husus şekli 

vergi hukukundan ziyade maddi vergi hukuku kapsamına girmekte, şekli vergi hukuku yani 

VUK açısından herhangi bir sorun veya tereddüt oluşturmamaktadır285. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, istisna, indirim anlamına da gelmemektedir. Bu iki kavram 

farklı kavramlar olduğu halde çoğu zaman birbirleriyle karıştırılmaktadır. Mesela yatırım 

indirimi gerçekte bir indirim olmasına rağmen yatırım indirimi istisnası olarak 

değerlendirilmiştir286. İstisna, vergi konusuna giren bir unsurun vergi yasası ile vergi dışına 

bırakılması olarak tanımlanır, indirim ise genel anlamda kurum ya da mükellefin çeşitli 

gerekçelerle vergi/ceza matrahının azalmasını sağlayan neden olarak ifade edilmektedir. 

Örneğin kurumlar vergisindeki iştirak kazançları vergiden müstesna tutulmakta ve bu tutar, 

kurumlar vergisi matrahına ulaşabilmek için kurumun dönemsel muhasebe karından 

indirilmektedir. Kurumun gerçekleştirdiği AR-GE faaliyetleri nedeniyle hak ettiği AR-GE 
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 Övül Çölgezen Batun, s. 114. 
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 Erdoğan Arslan, s. 36. 
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 Ürel, s. 240-241. 
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 5479 sayılı Kanunun 2. maddesiyle yürürlükten kaldırılan GVK md. 19 hükmünün madde başlığı “Ticari ve Zirai 
Kazançlarda Yatırım İndirimi İstisnası” biçiminde adlandırılmıştır (Erdoğan Arslan, s. 36.). 
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indirimi ise bir teşviktir. Sonuçta her ikisi de kurumlar vergisine tabi değildir287. Ancak istisna, 

bazı yasalara göre vergi konusuna giren bir unsurun vergi dışı bırakılması sonucu 

vergilendirilmez iken; indirim ise çeşitli gerekçelerle kuruma ya da mükellefe tanınmış olan 

indirim hakkı nedeniyle vergi/ceza matrahının kısmi olarak vergilendirilmemesini 

sağlamaktadır. Dolayısıyla, şarta bağlı istisna ve muafiyet uygulamalarına ilişkin olarak 

düzenlenen tarh zamanaşımına ilişkin yukarıda belirtilen hüküm, lafız olarak indirimleri 

kapsamına almamaktadır288.  

Kısacası, yatırımcının, yatırım indirimi uygulamasında şartların ihlal edilmesi halinde, 

zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılacak ve 

zamanında alınamayan vergi ve cezalar yönünden zamanaşımı süresi, koşulların ihlal 

edildiği yılı izleyen takvim yılı başından itibaren işlemeye başlayacaktır289. Buna karşılık 

mükellefin yatırım indirimi şartlarını ihlal etmediği durumlarda, tarh zamanaşımı uygulaması 

açısından genel esasların geçerli olacağını kabul etmek gerekmektedir290. Ayrıca bu istisna 

ve muafiyetlere ilişkin belgelerin muhafazasında da bu özelliklerin dikkate alınması 

gerekmektedir291. 

3.2. Yıllara Sâri (Yaygın) İnşaat ve Onarma İşlerinde Zamanaşımı 

Yıllara sâri dekapaj işleri de dâhil inşaat ve onarma işlerinde kazanç işin 

tamamlandığı yılda elde edilmiş sayılmakta ve mezkûr yıl beyannamesinde gösterilmektedir 

(GVK292 md. 42). Diğer bir ifade ile yıllara sâri inşaat işlerinde vergi alacağı yani vergiyi 

doğuran olay işlerin tamamlandığı yılda doğmakta, zamanaşımı ise işin tamamlandığı yılı 

izleyen takvim yılından itibaren başlamaktadır293.  

GVK’da bu husus açık olarak ifade edilmemiş olmakla birlikte yıllara sari inşaat ve 

onarma işlerinde zamanaşımının işin bittiği yıldan itibaren başlayacağı kuşkusuzdur. Zira 

VUK, zamanaşımını vergi alacağının doğduğu yılı takip eden yılın başından itibaren 

başlattığına ve yıllara sâri inşaat işinde de vergi alacağı işin bittiği yılın geliri sayılarak 

                                                           
287

 KVK (Kurumlar Vergisi Kanunu) md. 5 hükmündeki yer alan istisnalar, madde hükmünde belirtilen kazançların kurumlar 
vergisine tabi olmadığı şeklinde; KVK md. 9 ve 10 hükmünde yer alan zarar indirimi ve diğer indirimler, kurumlar vergisi 
matrahının saptanmasında kurum kazancından indirilecek unsurlar olarak değerlendirilmiştir. 
288

 Erdoğan Arslan, s. 36-37. 
289

 Arslan, s. 121. 
290

 Ürel, s. 240. 
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 İ. Veysi Seviğ, “Defter Ve Belgelerin Muhafaza Ve İbraz Süresinde Zamanaşımı”, [http://www.ito.org.tr] (13 Aralık 2013.). 
292

 Yasa No: 193 (RG: 6.1.1961,10100). 
293

 Örneğin; 2000 yılında başlayan bir inşaat işinin 2005 yılında bitirilmiş olması halinde tarh zamanaşımı normal olarak 2006 
yılında başlayacak ve 31.12.2010 tarihinde bitecektir. 

http://www.ito.org.tr/
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doğduğuna göre zamanaşımı da bu işe ilişkin gelirin beyan edildiği yıldan itibaren 

başlayacaktır294.  

Ayrıca belirtmek gerekir ki inşaat ve onarım işlerinde birden fazla takvim yılına sirayet 

etmesinde söz konusu olan dönem 12 aylık bir takvim yılı değildir. Örneğin bir inşaat ve 

onarma işi 10.11.2000 tarihinde başlayıp 03.03.2001 tarihinde tamamlanırsa işin süresi 

yaklaşık 4 ay olmasına rağmen birden fazla takvim yılına sirayet ettiği için kar ya da zarar, 

işin bittiği yılın karı veya zararı sayılarak vergilendirilmekte, işin sürdüğü yıl(lar)a göre 

dağılmamaktadır295. Ancak farklı yıllarda biten birden fazla inşaat ve onarım işinin bulunması 

veya inşaat ve onarım işi ile diğer işlerin bir arada yapılması halinde ortak genel giderler ile 

amortismanların zamanaşımı yönünden nasıl bir işleme tabi tutulacağı konusu farklılık arz 

etmektedir296.  

Dağıtılan müşterek genel giderlerden yıllara sâri inşaat ve onarım işlerine isabet eden 

tutarlar inşaat işine gider olarak kaydedilir. Bu giderle ilgili zamanaşımının başlangıcı, inşaat 

ve onarma işinin tamamlandığı yılı takip eden, takvim yılının başından itibaren işlemeye 

başlar. Yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işleri dışındaki diğer işlere isabet eden ortak 

genel giderler için zamanaşımının başlangıcı ise, ilgili işe gider yazıldıkları yılı takip eden 

yılın başından itibaren başlar ve beş yıllık sürenin dolması ile zamanaşımına uğrar297.  

Yine birden fazla inşaat ve onarma işinde veya bu işlerle diğer işlerde müşterek 

kullanılan amortismana tabi kıymetlerin amortismanı, her iş için kullanıldıkları gün sayısına 

göre dağıtılmaktadır. Dağıtılan her amortisman tutarının yıllara sari inşaat ve onarım işlerine 

isabet eden kısmı ilgili yılın gideri olarak yazılmakta ve zamanaşımı da inşaat ve onarma 

işinin bittiği yılı takip eden takvim yılı başından itibaren başlamaktadır. Yıllara sari inşaat ve 

onarma işleri dışındaki işlere isabet eden ortak amortisman giderlerinde ise zamanaşımının 

başlangıcı, söz konusu giderlerin kaydedildikleri yılı takip eden takvim yılı başından itibaren 

başlamaktadır298. Ayrıca amortisman giderleri ayrı başlık altında incelenmiştir. 
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 Özyer, s. 208; Nas, s. 320. 
295

 Tayyip Peten, “İnşaat İşlerinde Gelir, Kurumlar Ve Katma Değer Vergisinde Zamanaşımı Ve Bir Sorun”, Vergi Sorunları, 
Sayı: 76, (Ocak 1995), s. 50; İnşaat ve onarma işlerinde işin bitimi ve zamanaşımı, “İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin 
kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin 
fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir” (GVK md. 44). Zamanaşımı ise bu tarihleri takip 
eden takvim yılı başından itibaren başlamaktadır.  
296

 Arslan, s. 119. 
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 Arslan, s. 119-120. 
298

 Arslan, s. 120. 
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3.3. Kurum Stopajı Açısından Zamanaşımı 

Mükellefler elde etmiş oldukları gelirler üzerinden gelir vergisine tabi tutulur. Ancak 

istisnai bir uygulama olan ve kurumlarda stopaj yoluyla ödenen gelir vergisinin, vergi 

sorumluları299 tarafından kesilerek beyan edildiği ve ödendiği bir tahsil biçimi daha vardır.  

Vergi tevkifatı (stopaj) olarak adlandırılan bu yöntem, vergisel işlemlerde sağladığı kolaylıklar 

nedeniyle geniş bir uygulama alanı bulmaktadır300. 

Kurum kazançları üzerinden stopaj yoluyla ödenmesi gereken gelir vergisi 

unsurlarından biri de menkul sermaye iratlarıdır. Bunlar GVK’nın 96/6-b maddesinde301 

düzenlendiği gibi aynı zamanda KVK302’nın 15. ve 30. maddelerinde303 de düzenlenmiştir. Bu 

maddelere göre ödenen stopaj vergilerinde zamanaşımının başlangıcı konusunda Danıştay 

ve vergi idaresinin farklı görüşleri bulunmaktadır. Bu görüş farkı, vergiyi doğuran olayın farklı 

şekilde tespit edilmesinden kaynaklanmaktadır. Yani vergi sorumluluğunda vergi borcu 

olmadan –ki böyle bir durumda vergiyi doğuran olay gerçekleşmemiştir- doğduğu hallerde 

zamanaşımının nasıl hesaplanacağı özelliklede zamanaşımının başlangıç anı tartışma 

konusu olmaktadır304. “Vergiyi doğuran olayın, gelir/kurumlar vergisinin kaynaktan kesildiği 

zaman mı, yoksa gelirin sermaye şirketleri ve kooperatifler tarafından elde edildiği zaman mı 

meydana geldiği” sorusunu gündeme getirmektedir305. 

Vergi idaresi kurumların gelir vergisi stopajında zamanaşımının, stopajın yapılması 

gerektiği/yapıldığı tarihi izleyen takvim yılı başından itibaren başlaması gerektiğini belirtmiş306 

ve zamanaşımının başlangıç anını sorumlunun yüklendiği ödevi ifa anı olarak kabul etmiştir. 
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 Vergi sorumlusu, VUK 8/2. fıkrasına göre verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi 
olarak tanımlanmaktadır.   
300

 Karagöz, s. 147. 
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 GVK’nın 94/1 fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre, 94. maddede belirtilen kurumlar ve kişiler; tam 
mükellef kurumlar tarafından tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden 
muaf olanlara dağıtılan; her nevi hisse senetlerinin kâr paylarından, iştirak hisselerinden doğan kazançlarından ve 
kurumların idare meclisi, başkan ve üyelerine verilen kâr paylarından istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben stopaj 
yapmaya mecburdurlar (GVK md. 94/6 (b/i)). Bunun yanında tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, 
dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan; her nevi hisse senetlerinin kâr 
paylarından, iştirak hisselerinden doğan kazançlarından ve kurumların idare meclisi, başkan ve üyelerine verilen kâr 
paylarından stopaj yapılır (GVK md. 94/6 (b/ii)). KVK göre, yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim 
ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan menkul sermaye 
iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden de stopaj yapılır (GVK md. 94/6 (b/iii)). 
302

 Yasa No: 5520 (RG: 21.6.2006, 26205). 
303

 KVK’nın 15/1 fıkrasının (e) bendi gereği kurumlar vergisi yükümlülerine dağıtılan kâr paylarından, söz konusu yasanın 
15/2 fıkrası gereği vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan kâr paylarından KVK 15/1’de belirtilmiş kurum ve kişiler stopaj 
yapmak zorundadırlar. KVK 30/3’e göre de, kurumlar vergisine tabi dar yükümlülerin kâr paylarından stopaj yapılmaktadır. 
304

 Mustafa Akkaya, “Vergi Hukukunda Sorumluluk”, s. 1 
305

 Öncel, Kumrulu, Çağan, s. 134. 
306

 Özbalcı, s. 182. 
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Danıştay ise verginin kaynaktan kesilmesinin vergiyi doğuran olay olmadığını, verginin tahsil 

edilme şekli olduğunu belirterek, stopaja ilişkin zamanaşımı süresinin kurum kazancının ait 

olduğu dönemi izleyen yılın başından itibaren başlaması gerektiğini kabul etmiştir307.  

Bu konuyu bir örnekle açıklayacak olursak; (X) A.Ş’nin 2010 yılı kazancı üzerinden 

2011 yılı Nisan ayında kurum stopajı yapılmıştır. Bu takdirde zamanaşımı süresi 01.01.2012 

yılında başlayacak 31.12.2016 yılında bitecektir. 2010 yılı defter ve belgeleri 2016 yılı sonuna 

kadar incelenebileceğinden bu süreye kadar defterlerin muhafazası gerekmektedir. Vergi 

idaresinin görüşü böyledir. Danıştay’a göre vergi alacağı 2010 takvim yılında doğmaktadır. 

Danıştay vergi alacağının 2010 yılında doğduğu, zamanaşımının 01.01.2011 tarihinde 

başlayacağı ve vergi alacağının 2015 yılının sonunda zamanaşımına uğrayacağı 

görüşündedir.  

Konunun Hesap Uzmanlar Kurulu (HUK) Danışma Komisyonu’nda308 görüşülmesi 

sırasında iki görüş belirtilmiştir. Bu görüşlerden azınlıkta kalan görüş, Danıştay’ın kararını 

savunurken; çoğunlukta kalan görüş vergi idaresinin görüşünü savunmuştur. Danışma 

Komisyonu’nda çoğunlukta yer alan görüşe göre; Gelir Vergisi Kanunu’nun 96’ncı maddesi 

kapsamına giren menkul sermaye iratlarında sermaye şirketlerine yüklenen vergiyi 

kaynağından stopaj ederek vergi dairesine yatırma görevi, mükellefiyeti gerektiren bir durum 

olarak belirlenmiştir. Stopaj yoluyla vergilendirilen menkul sermaye iratlarında, kanunun 

vergiye bağladığı olay veya hukuki durum, anılan madde metninde açıkça ifade edildiği gibi 

“iradın dağıtılmış” veya “dağıtılabilir sayılan hale gelmiş” olması vukua gelmekte veya 

tekemmül etmekte ve kanun koyucunun bu hükümle kurumun gerçek kişi ortaklarını bir ön 

vergi ile mükellef kılmayı hedeflediği ifade edilmiştir. Sonuçta gelir vergisi stopajını, sermaye 

şirketlerinin sağladıkları kazanç yönünden ayrıca ödemeye mecbur tutuldukları bir vergi, 

kurumlar vergisi mükellefiyetlerine ek bir mükellefiyet olarak değerlendirilmesine imkân 

yoktur. Dolayısıyla Danışma Komisyonu vergi idaresinin görüşünü temsil ederek, vergiyi 

doğuran olay veya hukuki durumun tekemmülü söz konusu şirketlerin bünyesinde bir 

kazancın meydana gelmesiyle değil; yukarda da bahsedildiği gibi kazancın dağıtılmış olması 

veya kanunda belirtildiği şekilde dağıtılabilir sayılan hale gelmesi ile vücut bulduğunu 
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 Danıştay 4. Dairesi’nin 14.04.1970, E. 1968/3578, K. 1970/2093 sayılı kararında gelir vergisi stopajında zamanaşımının 
faaliyetin cereyan ettiği yıl esas alınarak hesaplanacağını karara bağlamıştır (Mehmet Arslan, s. 122.). Danıştay 3. 
Dairesi’nin 13.12.2005, E. 2005/1856, K. 2005/2693; Danıştay Vergi Dava Daireleri’nin 16.07.2006, E. 2006/226, K. 
2007/74. (Karagöz, s. 150-151.). 
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 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu, 12.10.1966 tarih ve Yayın Sıra No: 148, Genel Sıra No: 
151/12;” …zamanaşımı süresi başlangıcı olarak da bu yılın yani kurum kazancının sağlandığı yılı takip eden yılın değil, vergiyi 
doğuran olayın veya hukuki durumun tekemmül ettiği yılı izleyen yılın kabulü gerekmektedir…” (Bkz. Mehmet Arslan, s. 
124.).  
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belirtmiştir. Buna göre kazancın dağıtılmış olması veya kanunda belirtildiği şekilde 

dağıtılabilir sayılan hale gelmesi vergiyi doğuran olay olarak kabul edilmekte ve söz konusu 

hukuki durumun tekemmül ettiği yılı izleyen yılın zamanaşımı süresi başlangıcı olarak kabul 

edilmesi gerektiği öngörülmüştür309. 

Nitekim vergi idaresi de vergi sorumluluğunu doğuran olayın, verginin kaynaktan 

kesildiği tarihte meydana geleceğini kabul etmekte ve zamanaşımının da buna göre verginin 

kaynaktan kesildiği yılı izleyen takvim yılının birinci gününden itibaren işlemeye başlaması 

gerektiğini öne sürmektedir310. Danıştay’ın görüşünün yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 

yerinde olmadığını ifade edebiliriz. Ancak Danıştay’ın daha sonra vermiş olduğu kararının bu 

doğrultuda olduğu da belirlenmiştir311.  

3.4. Vergi İadesinde (Geri Ödemede) Zamanaşımı 

GVK’ya göre yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergilerin ilgili yılın beyannamesi 

üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi gerekmektedir. Mahsubu yapılan 

miktar beyanname üzerinden hesaplanan vergiden fazla olduğu takdirde, aradaki fark vergi 

dairesince mükellefe tebliğ edilmeli ve mükellefin de kendisine tebliğ edilen verginin bir yıl 

içinde müracaat ederek iadesini talep etmesi gerekmektedir312. Mükellefin bir yıl içerisinde 

müracaatının gerçekleşmemesi durumunda bu haktan doğan alacağı düşmektedir. Bu 

anlamda bir yıllık süre hak düşürücü süre niteliğindedir ve tebliğ yapılmaksızın hakkın 

düşmesi mümkün değildir313.  

Ancak buradaki sorun vergi dairesinin söz konusu bildirimi yapmaması halinde 

mükellefin ne zamana kadar talepte bulunulabileceği konusunda ortaya çıkmaktadır. Yani 

vergi dairesinin mükellefe yapacağı bildirim mükellefiyetinin, zamanaşımına tabi olup 

olmayacağı hususu özellik taşımaktadır. Yazında tahakkuk fişinin söz konusu tebligatın 

yerine geçeceğini belirtenler bulunmaktadır. Ancak tahakkuk fişi314 tebliğ esaslarına tabi 

değildir. Müracaat süresi de tahakkuk fişinin düzenlenmesini değil; tebliğ tarihini esas 

almaktadır.  Bu anlamda tahakkuk fişinin verilmesi yeterli görülmemektedir.  
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 Ayrıntılı bilgi için Bkz; Mehmet Arslan, s. 122-125. 
310

Tahsil zamanaşımının hesaplanması vergi sorumluları bakımından bir özellik göstermemektedir. Zira vergi sorumluları da 
“kamu borçlusu” statüsündedirler. Bu nedenle vergi sorumlularını borçlusu oldukları kamu alacağını, alacağın vadesinin 
rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil etmezse artık alacak tahsil zamanaşımına 
uğramış olacaktır (Akkaya, s. 14.); Öncel, Kumrulu, Çağan, s. 134; Nas, s. 320. 
311

 Danıştay 3. Dairesi’nin 13.12.2005, E. 2005/1856, K. 2005/2693 sayılı Karar (Mehmet Arslan, s. 125). 
312

 GVK md. 121.  
313

 Danıştay 4. Dairesi’nin 26.06.1970, E. 1968/4834, K. 1070/3778 sayılı kararı (Can, Bülbül ve Dağaşan, s. 599.). 
314

 Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergilerin tarh ve tahakkuk ettirildiğini gösteren belgedir. 
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Özbalcı’ya göre vergi idaresinin hata veya ihmali ile bildirim mükellefiyetini yerine 

getirmemesinden dolayı iadeyi önleyeceği düşünülemez. VUK’ta vergi idaresi ve mükellefin 

karşılıklı hak ve mükellefiyetleri beş yıllık zamanaşımı süresi ile sınırlandırılmıştır. Söz 

konusu bildirim mükellefiyetinin de bunun dışında tutulması için herhangi bir sebep 

bulunmamaktadır Bu nedenle mükellefin beş yıllık zamanaşımı süresi içinde315, tutarı 

tahakkuk fişinin düzenlenmesiyle belli olan alacağını talep etmesi316 ve bu talebi ile 

zamanaşımını kesmesi mümkündür317.     

Maliye Bakanlığı’nın konuyla ilgili olarak yayımladığı 252 Seri No’lu Gelir Vergisi 

Genel Tebliği318’ne göre; mahsup yolu ile giderilmeyen tevkif yoluyla kesilen vergilerin;  

I- Beyannamenin verilmesinden itibaren mükellefin başvurması halinde 5 yıl içinde 

nakden ve mahsuben iade edilmesi gerektiği, 

II- Beyannamenin verilmesinden itibaren mükellefin 5 yıl içinde başvurmaması 

halinde vergi alacağının zaman aşımına uğraması nedeniyle nakden ve mahsuben iadenin 

mümkün olmadığı, 

III- Beyannamenin verilmesinden sonra 5 yıl içinde vergi dairesinin mükellefe tebliğ 

tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvurması halinde nakden ve mahsuben iadenin vergi dairesi 

tarafından yapılması gerektiği, 

IV- Beyannamenin verilmesinden sonra 5 yıl içinde vergi dairesinin mükellefe tebliğ 

tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvurmaması halinde nakden ve mahsuben iadenin 

yapılmaması gerektiği belirtilmektedir. 

Ayrıca mükellefe yapılacak iade yargı kararına dayanmakta ise bu durumda kararın 

idareye tebliğinden itibaren iade edilecek vergi, zam ve cezaların miktarının ilgili idarece 

mükellefe 30 gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Bu durumda geri ödemede 

zamanaşımı özellik taşımaktadır. Zira VUK’un 120’inci maddesinde öngörülen süre esas 

alınmamaktadır. İlgililerin idari yargı kararlarının infazını genel zamanaşımı süresi olan on yıl 
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 Danıştay 7. Dairesi’nin 09.11.2004, E. 2003/1094, K. 2004/2800 sayılı kararı; “…yürürlükte bulunan vergi kanunlarında, 
iade talepleri konusunda herhangi bir süre sınırlandırması öngörülmediğinden, bu tür taleplerin, vergi kanunlarındaki genel 
zamanaşımı süresi içerisinde her zaman yapılabileceğinin kabulü zorunludur…” 
316

 Danıştay 4. Dairesi’nin 07.02.1996, E. 1995/663, K. 1996/389 sayılı kararı. 
317

 Yılmaz Özbalcı, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Feryal Matbaacılık, Ankara, 1985. 
318

 Tebliğ No: 252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, RG: 06.04.2004, 25425 (Aktaran; Yılmaz Öztürk, “Yurt İçinde Kesinti 

Suretiyle Ödenen Vergilerin Ve Geçici Verginin Kurumlar Vergisine Mahsubu Ve Mahsup Edilemeyen Tutarların Mükellefe 
İadesi”, (E.T: 30. 04. 2014). 
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içinde isteyebilmeleri söz konusu olduğundan, zamanaşımı süresinin on yıl olduğu 

belirtilmektedir319.    

3.5. Geçmiş Yıl Zararlarında Zamanaşımı 

GV ve KVK’da geçmiş yıl zararlarının 5 yıllık genel zamanaşımı hükümlerine tabi 

olduğu dolaylı olarak belirtilmiştir320. Ancak geçmiş yıl zararlarının mahsubunda zarar edilen 

yıla ilişkin zamanaşımının ne zaman başlayacağına ilişkin kanunda herhangi bir belirleme ya 

da özel hüküm bulunmamaktadır. Arslan’a göre geçmiş yıl zararlarının indiriminde zarar 

edilen yıla ilişkin zamanaşımı süresinin başlangıcı, zarar indiriminin yapıldığı dönemi izleyen 

yılbaşından itibaren başlamalıdır. Zira kanunlarda zararın gelir olarak kar ile birlikte ele 

alınması321, yine gelir ve kurumlar vergisinde işletme faaliyetleri zararla sonuçlanmış olsa 

dahi, bu sonucun yıllık beyanname ile beyan edilmesi geçmiş yıl zararlarında zamanaşımının 

başlangıcı konusunda bu şekilde düşünmeye sevk etmektedir322.  

Ancak geçmiş yıl zararlarının bir vergi alacağını doğurmadığını, dolayısıyla vergi 

alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yıldan itibaren başlayan tarh zamanaşımının zararın 

doğduğu yıldan itibaren başlayamayacağını ileri sürenlerde mevcuttur. Bu görüş ilk etapta 

anlam olarak makul görülse de vergiyi doğuran olay, verginin tarhı kavramları ve bu 

kavramları işletme gelirlerinin vergilendirilmesindeki uygulaması karşısında pek de haklı 

olarak görülmemektedir. Sonuçta işletmenin dönem faaliyet sonucu ne olursa olsun, gelir ve 

kurumlar vergisi bakımından yıllık beyanname verilmesi zorunluluğu vardır. Gelir ve kurumlar 

vergisi bu beyanname sonucunda tarh edilmekte323 ve geçmiş yıl zararı da zamanaşımı 

süresi içinde kalan dönemin vergilendirilmesini etkilemektedir. Bundan ötürü, geçmiş yıl 
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 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 18.06.1993, E. 1992/301, K. 1993/74 sayılı kararı (Can, Bülbül ve 
Dağaşan, s. 599.). 
320

 Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup 
edilir. Bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka arkaya 5 yıl içinde mahsup 
edilmeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara naklolunamaz (GVK md. 88). Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar 
vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların 
beyannamelerinde yer alan zararlar indirim konusu yapılır (KVK md. 9); Özelge No: B.07.4.DEF.0.14.10.00-KVK/70/2-19, 
Kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmeyen geçmiş yıl zararlarının mahsubunun yapılıp yapılmayacağı hk. Tarih: 
22/10/2010. 
321

 Gelir unsurlarından birinden doğan zararın diğer gelir unsurunda oluşan kardan indirilmesi bu anlayışın bir göstergesidir. 
Kaldı ki dönem karı ya da zararı, birbirinden farklı nitelikteki unsurları değil, bu unsurların birlikte değerlendirilmesinden 
kaynaklanan dönemsel bütünün ifadesidir; kar doğuran unsurlar zarar oluşturan unsurlardan nicelik olarak fazlaysa dönem 
karından, azsa dönem zararından bahsedilir (Erdoğan Arslan, s. 37.). 
322

 Erdoğan Arslan, s. 37-38. 
323

 Gelir vergisi mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur (GVK md 83.). Tacirlerle çiftçiler ve serbest 
meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname verirler (GVK md 
85). Kurumlar vergisi mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur (KVK md 14/1). Her mükellef vergiye 
tabi kazancının tamamı için bir beyanname verir (KVK md 14/2).  
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zararlarının indiriminde zarar edilen yıla ilişkin zamanaşımı süresinin başlangıcı, zarar 

indiriminin yapıldığı dönemi izleyen yılbaşından itibaren başlatılması işin mahiyetine daha 

uygun bir düşünce olarak görülmektedir324. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki; kayıtların tevsik edilmesi, mükelleflerin muhafaza ve ibraz 

yükümlülüğü ile yakından ilgilidir. Mükelleflerin muhafaza ve ibraz yükümlülüğünün süresi ise 

zamanaşımı süresine paralel olarak düzenlenmiştir. Nitekim kanuna göre defter tutmak 

mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle kanunda belirtilen belgeleri ilgili bulundukları yılı 

izleyen takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeli (VUK md 253) ve bu süre 

içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmeleri 

gerekmektedir (VUK md. 256). Üstelik kanunda muhafaza ve ibraz süresini uzatan herhangi 

bir istisna bulunmadığı gibi vergi incelemelerinin neticesi alınmamış hesap dönemi de dâhil 

olmak üzere tarh zamanaşımı süresi içerisinde yapılabileceğine işaret edilmiştir (VUK md. 

138).  

Danıştay’ın yerleşik içtihadına göre geçmiş yıl zararları, mahsup edildiği yıla ait bir 

matrah unsuru olmakta ve bu nedenle mahsup edildiği yılda tevsiki mecbur olmaktadır. 

Örneğin 2001 yılı zararını 2006 yılı beyannamesi üzerinde mahsup eden bir mükellef, 2001 

yılı defter ve belgelerini 2006 yılı ile ilgili beş yıllık zamanaşımı süresinin sonu olan 

31.12.2011 tarihine kadar saklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, 2006 yılı 

beyannamesinde yer alan ve o yıl matrahının teşekkülünü etkileyen unsurlardan biri tevsik 

edilmemiş sayılmakta ve bu nedenle söz konusu zarar mahsubu kabul edilmemektedir. 

Ancak bu konuda bağlayıcı düzenleme yoktur. Danıştay konuyla ilgili bir uyuşmazlıkta Türk 

Ticaret Kanunu325 (TTK)’nun md 82’de belirtilen (eski TTK md. 68)  10 yıllık muhafaza 

süresini esas alarak “geçmiş yıl zararının ne derece gerçek olduğunun araştırılması için 

defter ve belgeleri istenen yükümlünün muhafaza mecburiyeti kalmadığından bahisle 

ibrazdan kaçınması halinde zarar tevsik edilememiş sayılır” şeklinde hüküm vermiştir326.  

Dolayısıyla tarh zamanaşımı süresinin herhangi bir nedenle uzaması halinde, vergi 

incelemesi yapılma süresi de buna bağlı olarak uzamakta ancak defter ve belgelerin 

muhafaza ve ibraz süreleri konusunda ise böyle bir bağlantı kurulmamıştır. Buna göre, tarh 

zamanaşımının beş yıldan uzun bir süreye tekabül ettiği dönemlerde beş yıldan önceki 
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 Erdoğan Arslan, s. 37-38. 
325

 Yasa No: 6102 (RG: 14. 02. 2011, 27846).   
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 Danıştay 4. Dairesi’nin 29.03.1973, E. 1972/1565, K. 1973/1524 sayılı;  1.12.1972 tarih ve E: 1971/8097, K: 1972/7362 
sayılı Kararları (Zübeyir Bakmaz, “213 Sayılı VUK Uyarınca Tutulması Zorunlu Kılınan Defterlerin Muhafazasında Özellik Arz 
Eden Hususlar”, Yaklaşım, Sayı: 215, (Kasım 2010), [http://www.ozdogrular.com]. 

http://www.ozdogrular.com/
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dönemler için hukuken vergi incelemesi yapma imkânı olmakla birlikte, bu dönemlere ait 

defter ve belgelerin mükelleften ibrazının istenmesi halinde mükelleflerin söz konusu defter 

ve belgeleri ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır327. Mükellefler ancak defter ve kayıtları 

gönüllü olarak ibraz edebilirler. İbraz etmedikleri takdirde ise söz konusu giderin tevsik 

edilmemesi sebebiyle reddedilmesi mümkündür328.  

Sonuç olarak geçmiş yıl zararlarında zamanaşımının başlangıcı, defter ve belgelerin 

muhafaza ve ibraz süreleri ile paralel olup zarar indiriminin yapıldığı dönemi izleyen 

yılbaşından itibaren başlayarak beş yıl sürmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki; Danıştay’ın 

defter ve belgeleri saklama süresi olarak sadece VUK’un 5 yıllık süresini değil; aynı zamanda 

TTK’nın 10 yıllık süresini de esas alması ayrı bir soru işareti oluşturmaktadır.  

3.6. Amortisman Giderlerinde Zamanaşımı 

Amortisman bir yıldan fazla kullanılan iktisadi kıymetin yıpranmasına, aşınmasına 

veya kıymetten düşmesine bağlı olarak belli bir süre içerisinde itfa edilmesi işlemidir ve özü 

itibariyle bir giderdir329. Amortisman kayıtları, amortismana başlandığı tarihten itibaren her 

yılın amortismanı ayrı ayrı gösterilmek şartıyla birbirine bağlanmakta (VUK md. 189) ve bu 

şekilde zamanaşımı süresinden çok daha uzun süren amortisman ayırma işlemlerinin tıpkı 

geçmiş yıl zararlarında olduğu gibi tevsiki mümkün olabilmektedir330.  

31 Aralık 2003 tarihinden sonra iktisadi kıymet için Maliye Bakanlığı tarafından faydalı 

ömür esasına göre amortisman ayrımı yapılmaktadır. Buna göre ülkemizde 31 Aralık 2003 

tarihinden itibaren amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömrü 2 yıl ile 50 yıl arasında 

belirlenmekte ve amortisman oranları da buna göre hesaplanmaktadır331. Bu itibarla yasa 

maddesinde saklama süresi zamanaşımı süresine bağlanmış olmakla beraber zamanaşımı 

süresinin vergiyi doğuran olay nedeniyle değişebildiği durumlara herhangi bir atıf 

yapılmamıştır. Buna karşılık uygulamada, amortismana tabi kıymetin iktisabı ile ilgili belgeler 

ve önceki yıllarda ayrılmış aşınma payı kayıtları bakımından beş yıllık muhafaza süresi 
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Yazarı Belirtilmemiş, “Tarh Zamanaşımı Dolduktan Sonra Defter Belge İbrazı İstenmesi Şeklindeki Uygulamanın 
Değerlendirilmesi”, 2013, s. 5 [http://www.istanbulymmo.org.tr].  
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 Temizyürek, (İbraz),  s. 128.  
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 Temizyürek, (İbraz),  s. 128. 
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 Erdoğan Arslan, s. 37. 
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 İhsan Veysi Seviğ, “Defter Ve Belgelerin Muhafaza Ve İbraz Süresinde Zamanaşımı”, [http://www.ito.org.tr]. 

http://www.istanbulymmo.org.tr/
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kıymetin tamamen itfa edildiği yılı izleyen takvim yılı başından itibaren kayıt ve belgelerin 

saklanması gerekmektedir332.  

Amortisman giderlerinde zamanaşımı başlangıcı ise gider kaydedildikleri yılı takip 

eden yılın başından itibaren başlamaktadır. Şüphesiz bu durum geçmiş yıl zararlarında 

olduğu gibi söz konusu giderin ilgili yılın vergilendirme dönemini etkilemesinden 

kaynaklanmaktadır. Ancak bu konuya istisna olarak yıllara sâri inşaat ve onarma işlerinde 

veya bu işlerle diğer işlerde müşterek kullanılan amortismana tabi kıymetlerin 

amortismanında zamanaşımı, inşaat ve onarma işinin bittiği yılı takip eden yılın başından 

itibaren işlemektedir333. Bu durum ortak amortisman giderlerine yönelik uygulanan 

zamanaşımının istisnasını oluşturmaktadır. 

3.7. AR-GE İndiriminde Zamanaşımı 

Ar-Ge indiriminde de matrahın yetersiz olması durumunda ilgili dönemde indirim 

konusu yapılamayan tutar sonraki hesap dönemine devredilmektedir. Bu durumda 

zamanaşımının başlangıç tarihini saptama yönünden belirsizlik yaşanmaktadır. Kanun 

indirim konusu yapılamayan tutarın sonraki dönemlere devredeceğini öngörmüş olmakla 

beraber, bundan yararlanabilme süresini belirlememiştir334. Ancak AR-GE Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkındaki Kanun’unun335 3. maddesinde, bu harcamaların VUK’a göre 

aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edileceğini, bir iktisadi kıymet oluşmaması 

halinde ise doğrudan gider yazılacağı belirtilmiştir.  

Ayrıca AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim 

Yönetmeliği’nin Damga Vergisi İstisnası başlıklı 13/6 fıkrasında Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenen ve istisnaya konu olan kâğıtlar ile istisnanın 

uygulanmasına dayanak teşkil eden belgelerin, kâğıtların düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıl 

muhafaza edileceğini ve gerektiğinde ilgili kişi ve kurumlara ibraz edileceği belirtilmiştir. İlgili 

maddelere göre, AR-GE faaliyetlerinde düzenlenen belgelerin beş yıl muhafaza edileceğini 

ve amortisman giderlerine benzediğini söyleyebiliriz. Bu anlamda AR-GE indirimlerinde 

zamanaşımı tıpkı amortisman giderlerinde olduğu gibi indirimin yapıldığı yılı izleyen yıl 

başından itibaren başlamakta ve 5 yıl olarak sürmektedir. İlgili belgeleri muhafaza süresi ise 
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 Memiş Kürk, “Mükelleflerin Yasal Defter Ve Belgelerini Saklama Süresi Ve İstisnaları”, Mali Çözüm, Sayı: 98, (2010), s. 
180. 
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 Mehmet Arslan, s. 120. 
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 Bkz: GVK md. 89/9, KVK md. 10/1-a. 
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 Yasa No: 5746 (RG: 12.3.2008, 26814). 
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muhtemelen AR-GE indiriminin yapıldığı yılı/yılları izleyen yılın başından itibaren 5 yıl olarak 

gerçekleşmesi gerekmektedir.  

Sonuç olarak yıllara sâri inşaat ve onarım işleri, zarar mahsubu, yatırım indirimi 

uygulaması, Ar-Ge indirimi gibi bir yılı aşan indirim konuları süre bakımından farklı olsalar 

bile zamanaşımı başlangıç süreleri söz konusu indirim konularının ilgili yıldaki vergilendirme 

dönemini etkilediği yılı izleyen yılbaşından itibaren başlayarak 5 yıl sürecektir. Defter ve 

belgeleri muhafaza süresinin başlangıcı ise söz konusu indirim konularının tamamen 

sonlandığı yılı izleyen yılbaşından itibaren başlayarak 5 yıl sürmesi gerekmektedir336. 

3.8. Özel Hesap Dönemlerinde Zamanaşımı 

Yasalara göre gelir vergisi ve kurumlar vergisi, gerçek kişinin ya da kurumlar 

vergisine tabi kurumların bir takvim yılı içinde elde ettiği gelirleri ve karları üzerinden alınır. 

Burada belirtilen “bir takvim yılı” gelirin veya karın tespit edilmesinde kullanılan esas zaman 

dilimidir. Ancak VUK’un md. 174/3. fıkrasına göre takvim yılı döneminin faaliyet ve 

muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmaması durumunda bunların müracaatı üzerine 

Maliye Bakanlığı 12’şer aylık özel hesap dönemleri belirleyebilir337.  

Buna göre takvim yılı konusunda özel hesap dönemi normal hesap dönemine göre 

farklılık arz etmektedir. Zamanaşımı da, hesap döneminin takvim yılı ve özel hesap dönemi 

olmasına göre değişebilmektedir. Hesap dönemi takvim yılı olanlarda vergi alacağının 

doğduğu takvim yılının başından itibaren beş yıl içinde zamanaşımı süresi dolarken, özel 

hesap döneminde hesap döneminin kapandığı yılı izleyen yılın başından itibaren beş yıl 

geçmekle zamanaşımı süresi dolmaktadır (VUK md. 174)338.  

Ancak bu konu vergi adaleti açısından eşitsizlik doğurmaktadır. Bir örnekle 

açıklayacak olursak; 01.06.2013 – 31.05.2014 özel hesap dönemini takip eden bir şirketin, 

zamanaşımı süresi takip eden yılın birinci gününden itibaren yani 01.01.2015’de işlemeye 

başlar ve beşinci yılın sonu olan 31.12.2019 tarihinde sona erer. Bu süre içerisinde tarh ve 

tebliğ edilmeyen vergi alacağı zamanaşımına uğrar. Burada zamanaşımı her ne kadar beş yıl 

olarak belirtilse de zamanaşımının başlangıcı özel hesap döneminin kapanış tarihini izleyen 

yılın başından itibaren başlaması nedeniyle zamanaşımı süresi 6 ay (5 yıl + 6 ay) kadar 

uzamaktadır.  
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Diğer taraftan normal hesap dönemini takip eden (01.01.2014 – 31.12.2014) bir 

şirketin ise zamanaşımı süresi vergi alacağının doğduğu yılı takip eden yılın başından 

itibaren yani 01.01.2015 tarihinde başlayacak ve 31.12.2019 tarihine kadar devam edecektir. 

Bu durumda ise zamanaşımının beş yıllık genel kuralı uzamayarak süresinde 

tamamlanmaktadır. Dolayısıyla vergilendirme dönemlerinde zamanaşımının başlangıcı 

mükellefler arasında eşitsizliğe neden olmakta ve vergi adaletine uygun düşmemektedir. Söz 

konusu eşitsizliğin giderilmesi için zamanaşımı başlangıcının, vergi alacağının doğduğu 

takvim yılını takip eden yılın başından itibaren değil; vergi alacağının doğduğu yılın ya da 

dönemin tarihinden itibaren başlaması gerekmektedir. Böylece zamanaşımı süresi 

bakımından mükellefler arasında eşitsizlik giderilerek vergi adaleti sağlanabilir. 

3.9. Kurumların Tasfiyesinde Zamanaşımı 

Gelir vergisinde olduğu gibi şarta bağlı istisna uygulamasında, yıllara yaygın inşaat 

ve onarma işlerinde, gelir vergisine bağlı mahsup fazlasından doğan iadelerde ve özel hesap 

dönemlerinde geçerli olan özel durumlar kurumlar vergisi için de geçerlidir. Ayrıca buna ek 

olarak kurumların tasfiye durumu da özellik arz etmektedir. 

KVK’nın 17. maddesine göre; her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren 

kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olur. Tasfiye 

dönemi, kurumların tasfiye haline girdiği tarihten itibaren başlamakta ve bu tarihten aynı 

takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı bağımsız bir 

tasfiye dönemi sayılmaktadır. Bağımsız tasfiye dönemi diğer hukuk dallarında yer almamakta 

sadece vergi hukukunda yer alan bir kavramdır. 

Bağımsız tasfiye dönemi aynı yıl içinde başlayıp biterse, tarh zamanaşımı genel 

hükümlere tabi olmaktadır ve VUK’un 114. maddesi gereğince tasfiyenin bittiği yılı izleyen 

yılbaşından itibaren işlemeye başlayarak beşinci yılsonunda dolmuş olacaktır. Ancak 

bağımsız tasfiye dönemi başladığı yıl içinde bitmemişse, tasfiye dönemlerinin tümü için 

zamanaşımı süresinin başlangıcı, tasfiyenin sonuçlandığı yılı izleyen takvim yılı başından 

itibaren başlayacaktır339. Yine konuyla ilgili 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği340nde 

bir yıldan fazla uzun süren tasfiyelerde tarh zamanaşımının tasfiyenin sona erdiği dönemi 

izleyen yıldan itibaren başlayacağı belirtilmiştir. 
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Ayrıca belirtmek gerekir ki, bu durum sadece kurumlar vergisi uygulaması açısından 

geçerlidir. Kurumlar vergileri dışındaki diğer vergiler için tarh zamanaşımı genel hükümlere 

göre belirlenecektir341.  

3.10. Damga Vergisinde Zamanaşımı 

Tarh zamanaşımının süresi esas itibariyle vergiyi doğuran olay ekseninde 

belirlenmektedir. Damga vergisinde vergiyi doğuran olay, kanunda342 hüküm olarak 

belirlenmemiş olmakla beraber, vergiye tabi tutulmuş olan kâğıtların düzenlenmesiyle (tanzim 

ve imza) meydana gelmektedir. Belli bir hususu kanıtlamak üzere düzenlenen bu kâğıtların 

damga vergisi, kâğıdın düzenlenme tarihini izleyen takvim yılı başından itibaren 5 yıl 

geçtikten sonra zamanaşımına uğramaktadır343.  

Ancak bunun bir istisnası olarak; VUK md. 114/4. fıkrasına göre damga vergisine tabi 

olup vergi aslı ve cezası zamanaşımına uğrayan belgelerin hükmünden, tarh zamanaşımı 

süresi dolduktan sonra yeniden yararlanılması halinde belgeye ait vergi alacağı yeniden 

doğmaktadır. Bu anlamda beş yıllık zamanaşımı süresine bakılmaksızın kâğıttan yararlanma 

hali vergiyi doğuran olay olarak kabul edilmekte ve damga vergisi süre dolduktan sonra 

belgelerin hükmünden yararlananlardan alınmaktadır344. Yani vergiyi doğuran olayın ikinci 

kez ortaya çıkması ayrı bir vergi alacağının doğması anlamına gelmektedir345. Ayrıca bazı 

yazarlar bu durumu tarh zamanaşımının kesilmesi olarak ifade etse346 de bunun 

zamanaşımının durması ya da kesilmesi ile bir ilişkisi bulunmamaktadır347. Bu olayı 
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zamanaşımının yeniden işlemeye başlaması olarak değil, vergiyi doğuran olayın ikinci kez 

ortaya çıkması, diğer bir ifadeyle ayrı bir vergi alacağının doğması olarak düşünmek 

gerekmektedir348. 

Bunun dışında kâğıt düzenlendiği tarihte damga vergisine tabi olan ya da olmayan bir 

kâğıdın hükmünden faydalanıldığı tarihte verginin konusuna girmesi ya da girmemesi 

durumunda tanzim ve imza ile oluşan vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarihe dikkat 

edilmeli ve o tarihte yürürlükte olan hükümler esas alınmalıdır. Zamanaşımı süresi dolduktan 

sonra birden çok işlem ihtiva eden bir kâğıdın sadece tek bir hükmünden faydalanılması 

durumunda, vergi alacağı kâğıtta yer alan tüm işlemler açısından doğmuş olmaktadır. Ayrıca 

para cinsinden düzenlenen kâğıtlarda döviz kurunun değişmesine bağlı olarak matrahın 

değişmesi, üst sınırın değişmesi gibi özellikli durumlarda kâğıdın düzenlendiği tarihteki değil, 

hükmünden faydalanıldığı tarihteki değişkenlerin dikkate alınması gerekmektedir349.  

Şunu belirtmeliyiz ki; Damga Vergisinin toplam gelirler içerisinde ki payına 

baktığımızda %2’lerde olduğunu ve mali amaç olarak dolaylı bir fonksiyona sahip olduğunu 

ifade edebiliriz. Bu verginin esas amacı, tarafları bağlayan işlemleri vergilendirme yoluyla 

kayıt altına almaktır. Bir anlamda kayıtlı işlem yapanları korumakta ve kayıt dışı ekonomiyle 

mücadeleye katkı sağlamaktadır. Ancak Damga Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesine göre, 

bir kâğıdın tek bir hükmünden faydalanılması durumunda vergi alacağı kâğıtta yer alan tüm 

işlemler açısından doğmakta ve her bir işlem için ayrı ayrı vergi alınmaktadır. Bu ise 

esasında ilgili kâğıdın değil; yapılan ticari işlemlerin yanında diğer işlemlerinde 

vergilendirildiğini göstermekte ve ciddi bir damga vergisi maliyeti oluşturmaktadır. Adeta söz 

konusu uygulama, ticari işlemlerini kayıt altına alanları cezalandırmakta ve kayıt dışı 

ekonomiye yol açmaktadır. 1. 7. 1964 tarih ve 488 sayılı Kanuna dayalı olarak varlığını hala 

sürdüren Damga Vergisi Kanunu’nun günümüz koşullarına cevap veremediği açıktır. 

Kurumsallaşma nedeniyle sözleşme sayılarının artması, uygulama esnasında Damga Vergisi 
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kontrolünün ilgili alanda uzman olmayan memurlar tarafından yapılması (noterler, 

bankacılar…vs) ve vergi elemanlarının uygulama sürecine birebir katılmaması gibi nedenler, 

kanunun günümüz koşullarına cevap vermede yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu nedenle 

Damga Vergisi Kanunu’nun yeniden gözden geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir. 

3.11. Emlak Vergisinde Zamanaşımı 

Emlak vergisinde vergiyi doğuran olay, Türkiye sınırları içindeki bina ve araziye malik 

olunması, intifa hakkı tesis edilmişse, bu hakkın tesis edilmesi, malik veya intifa hakkı sahibi 

yoksa bunlara malik gibi tasarruf edilmeye başlanması ile gerçekleşmektedir350. Bu durumda 

emlak vergisinde zamanaşımı vergiyi doğuran olayın meydana geldiği yılı takip eden 

yılbaşından itibaren beş yıl olarak hesaplanması gerekmektedir.  

Ancak Emlak Vergisi Kanunu’nun351 (EVK) 40. Maddesi bina ve arazi vergilerinde 

zamanaşımı başlangıcını özel olarak hükme bağlamıştır. Buna göre, bildirim dışı kalan bina 

ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının 

idarece öğrenildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren başlayacağı belirtilmiştir. 

Dolayısıyla emlak vergisinde zamanaşımı diğer vergilerde olduğu gibi vergiyi doğuran olaya 

değil, vergi konusu taşınmazın bildirim dışı kalmış olduğunun idarece (belediyelerce) 

öğrenilmesine bağlanmıştır352. 6 Seri No’lu353 ve 12 Seri No’lu354 Emlak Vergisi Kanunu 

Genel Tebliğ’lerinde vergi aslı ve vergiye ilişkin cezalarda zamanaşımı süresinin bina ve 

arazinin beyan edilmediğinin idarece öğrenildiği tarihi takip eden yıldan itibaren başlayacağı 

hususuna açıklık getirilmiştir. Danıştay da konu ile ilgili bir kararında, kanundaki açık hükmü 

dikkate alarak emlak vergisinde zamanaşımının beyanname verilmediğinin idarece 

öğrenildiği günü izleyen yılın başından itibaren başlayacağını belirtmiştir355. Ayrıca bina ve 

arazinin beyan edilmediğinin idare tarafından öğrenildiği tarihi ispat yükü de yükümlüye ait 

olmaktadır. Yükümlünün ise bunu uygulamada yapabilmesi oldukça güçtür.  

Söz konusu hüküm her ne kadar görünürde vergi alacağını güvence altına almak ya 

da vergi kaçakçılığını önlemek adına getirilmiş olsa da zamanaşımı kavramının “vergi 
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63 
 

idaresini alacaklarını özenli olarak izlemesine yöneltme”, “devlet ve mükellef arasındaki 

alacak-borç ilişkisini uzun süre askıda (belirsiz) bırakma” gibi amaçlarına ters düşmektedir. 

Zira bu nitelikteki bir düzenlemeyle yetkilendirilen idare, alacaklarına sahip çıkma konusunda 

rahatlığa kavuşmakta ve taşınmazın bildirim dışında bırakılmış olduğunun öğrenilmesinin 

taşımış olduğu ispatlama zorluğu da emlak vergisinin zamanaşımına “fiili olarak” dâhil 

olmadığını göstermektedir356. Dolayısıyla vergi kaçakçılığını önleme çabasının bir sonucu 

olarak görülen emlak vergisinin 40. maddesindeki hükümlerin değiştirilmesi, vergi 

kaçakçılığının denetim olanaklarının artırılması ve teknolojik gelişmeler ile giderilmesi 

gerekmektedir357. 

3.12. Veraset ve İntikal Vergisinde Zamanaşımı 

Veraset ve İntikal Vergisinde (VİV) zamanaşımının başlangıcında vergiyi doğuran 

olayın -ölüm ya da ivazsız intikalin- tarihi değil, mükellefiyetin başlangıcı esas alınmıştır358. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun359 20. maddesi “Mükellefiyetin Başlangıcı” başlığını 

taşımaktadır. Buna göre veraset ve intikal vergisi mükellefiyeti beyanname verildiği takdirde, 

beyanname de gösterilen mallar için beyanname tarihinde; verilen beyannamede 

gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tespit 

olunduğu tarihte; terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu 

muamelelerin ikmal edildiği tarihte gerçekleşmiş sayılmaktadır. VİV’de tarh zamanaşımı ise 

bu hükme uygun olarak maddede belirtilen durumların meydana geldiği takvim yılını izleyen 

yılın birinci gününden itibaren işlemeye başlayacaktır. Konuya ilişkin 1 Seri No’lu Veraset ve 

İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği360nde tarh zamanaşımı süresinin tespitinde 

mükellefiyetin başlangıç tarihinin dikkate alınacağını ve bu süreden sonra tarh 

zamanaşımının hesaplanacağını belirtmiştir. 

Buradaki mesele her ne kadar vergiyi doğuran olay ölüm ya da ivazsız intikale 

bağlansa da beyannamenin verilmemesi ya da eksik verilmesi hali vergiyi doğuran olayın 

gerçekleşmesi bakımından yeterli görülmemektedir. Diğer yandan idarenin bilgisi dışında 

bırakılan vergi konusu malların vergi idaresi tarafından öğrenilmesi zamanaşımının işlemesi 
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bakımından esas alınmaktadır361. Danıştay da konu ile ilgili bir kararında beyanname 

verilmeyen hallerde mükellefiyetin intikal eden malların idarece tespit olunduğu takdirde 

başlayacağını belirtmiştir362.  

Emlak vergisinde olduğu gibi bu vergi türünde de zamanaşımı, mükellefiyet 

kavramının anlamı ile vergiyi doğuran olay arasındaki illiyet bağı koparılarak ya da ondan 

süre olarak uzaklaştırılmak suretiyle gerçekleşmektedir363. Yani kanun koyucunun VİV 

zamanaşımının başlangıcını vergi alacağının doğumuna bağlı olması ilkesinden ayrılması, 

vergi alacağının zamanaşımına uğraması ihtimalini azaltmakta364 beraberinde, intikal olayı 

beyan ve idarece tespit edilinceye kadar verginin doğmamasına yol açmaktadır. Ayrıca bu 

süre içinde matrahlar ve ödenecek vergi tutarları enflasyon nedeniyle reel olarak küçülmekte 

ve bu küçülmenin telafisi olmadığı gibi geç beyanın365 usulsüzlük cezası dışında herhangi bir 

cezaya konu olmaması durumu da söz konusu olmaktadır. Nitekim bu gibi durumlarda 

intikale konu malların mükellefler tarafından idarece beyana davet edilmeden kendi 

rızalarıyla veya beyana çağrı ile tanınan ek süre içinde ek beyanname ile beyanı halinde 

yapılan tarhiyat, bu mallar için ilk tarhiyat olmaktadır. Belirtilen durumlarda ikmalen, re’sen 

veya idarece tarhiyattan söz edilemeyeceğinden tahakkuk eden vergiler için gecikme faizi366, 

gecikme zammı ve vergi ziyaı cezası uygulanmayacaktır. Sadece duruma uygun sembolik 

olarak usulsüzlük cezalarından biri kesilmektedir (genelde ikinci derece usulsüzlük 

cezalarından biri kesilir). 

Diğer taraftan zamanaşımının başlangıç tarihi olarak vergi alacağının doğduğu 

ölüm/intikal tarihi esas alınsa idi, idarenin haberdar olmadığı ölümler/intikaller üzerinden beş 

yıl geçmesi ile verginin tahsili imkânı ortadan kalkardı. Söz konusu hükmün amacı sadece 

beyanname tarihini değil; aynı zamanda zamanaşımının başlangıcını da belirlemektir. Ancak 

gerek Emlak Vergisi Kanunu’nun 40. maddesi olsun gerekse Veraset ve İntikal Vergisi 

Kanunu’nun 20. maddesi olsun her iki vergi türü de zamanaşımı hükümleri açısından 

değerlendirildiğinde zamanaşımının kamu düzenini sağlamak amacıyla bağdaşmayacak 

ölçüde uzaması sonucunu doğurduğundan eleştirilmektedir367.   
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 Danıştay, 7.D., 17.11.1986; E. 1985/21, K. 1986/2528 [www.danistay.gov.tr] 
363

 Erdoğan Arslan, s. 33.  
364

 Karakoç, s. 322. 
365

 Mehmet Tahir Ufuk, “Veraset ve İntikal Vergisinde Zamanaşımı”, Yaklaşım, Sayı: 120, (Aralık 2002), s. 116. 
366

 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi Seri No: 2000/1, Sayı: B.07.0.GEL.0.60/6012-1430, Tarih: 01/02/2001. 
367

 Karakoç, s. 322. 



65 
 

Sonuç olarak beş yıllık zamanaşımı süresi aksine hüküm bulunmadıkça VUK’a giren 

bütün vergiler için geçerli olmaktadır. Ancak VİVK ile EVK koydukları istisnai hükümlerle bu 

süreyi sonsuza kadar uzatmaktadır368. Dolayısıyla bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin 

yapılarak denetim olanaklarının artırılması gerekmektedir. 

3.13. Katma Değer Vergisinde Zamanaşımı 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK)369 10. maddesine göre vergiyi doğuran 

olay, başlıca vergi konusuna giren malların teslimi (KDVK md. 2) veya hizmetin ifası (KDVK 

md. 4) ve çeşitli diğer işlemlerdir. Bu nedenle KDV de zamanaşımı 10. madde de belirtilen 

işlem ve durumların meydana geldiği ve bu nedenle vergi borcunun doğduğu takvim yılını 

izleyen yılbaşından itibaren 5 yıl olarak gerçekleşmektedir370.  

KDVK hükümlerine göre bir vergilendirme döneminde mükellefin indirebileceği KDV, 

hesaplanan KDV’den yüksek ise aradaki fark bir sonraki döneme devredilir. Bu durumda 

genellikle indirilecek KDV’leri hesaplanan KDV’lerden yüksek olan mükellefler uzun dönemler 

itibariyle fiilen ödenecek KDV beyan etmeyebilirler. Tarh zamanaşımı süresi olan 5 yıldan 

daha fazla süreyle devreden KDV bildiren mükellefin, devreden KDV nedeniyle 5 yıldan 

önceki tutarlarının düzeltilmesi ve bu yolla ilave tarhiyat yapılması ise mümkün değildir371.  

Ancak bazı inceleme elemanları teslim ve hizmetin yapıldığı tarihi, devreden KDV’nin 

devreden yapısını dikkate alarak, mükellefin KDV beyan tablosundaki ödenecek KDV’nin 

ortaya çıktığı dönem olarak yorumlamaktadır. Bu durum mümkün görülmemekle birlikte 

teslim ve hizmetin yapıldığı tarihi, vergi alacağının ortaya çıktığı dönem olarak kabul etmek 

zamanaşımıyla getirilmek istenen amaca daha uygundur372. Zira yargı içtihatlarında da vergi 

alacağının doğduğu takvim yılı kavramı teslim ve hizmetin yapıldığı tarih olarak kabul 

edilmektedir373. 

KDV ile yürürlükten kaldırılan 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun374 aynı kanunla 

yürürlüğü devam ettirilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kanunu’nda da zamanaşımı, 
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bu işlemlerin yapıldığı takvim yılını takip eden yılbaşından itibaren başlamakta ve beş yıl 

sürmektedir375.  

3.14. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Zamanaşımı 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun376 (MTVK) 9. maddesine göre; Motorlu taşıtlar 

vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının 

başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe 

tebliğ olunmaz ve tahakkuk ettirildiği günde tebliğ edilmiş sayılır. Buna göre motorlu taşıtlar 

vergisinde tarh zamanaşımı bulunmamaktadır377. 

Ancak 4.6.2008 tarihli ve 5766 Sayılı Kanunun 27’inci maddesiyle, 01.07.2008 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, “Şu kadar ki, tahakkuk ettirilmesi gereken motorlu 

taşıtlar vergisinin eksik tahakkuk ettirilmesi veya hiç tahakkuk ettirilmemesi halinde, bu vergi 

ilgili vergi dairesi tarafından ikmalen tarh edilir.” ifadesi eklenmiştir (MTVK md. 9/2). Bu 

itibarla bu kapsamdaki MTV için zamanaşımı süresi, bu durumun idarece tespit edildiği 

tarihte başlayacağı belirtilmektedir378. Ayrıca MTV her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki 

eşit taksitte ödenir. Vergi, vadesinin rastladığı yılı takip eden yılın başından itibaren beş yıl 

içinde ödenmediği (ya da tahsil edilmediği) takdirde tahsil zamanaşımına uğramaktadır379. 

3.15. Gümrük Vergisinde Zamanaşımı 

İthalde gümrük idarelerince tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerde zamanaşımı VUK 

kapsamına girmedikleri için, 4458 sayılı Gümrük Kanunu (GK)380 hükümlerine tabi olarak 

belirlenir381. GK’nın 197/2 fıkrasına göre yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya 

noksan alındığı belirlenen veya tahakkuk ettirilip yükümlüye tebliğ edilemeyen gümrük 

vergilerine ilişkin tebligat, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde 

yapılır. Buna göre GK’da zamanaşımı, yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren başlamakta 

ve üç yıl olarak belirlenmektedir. Bu yönüyle vergilendirmede uygulanan zamanaşımından 
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hem sürenin uzunluğu hem de başlangıç tarihi itibariyle ayrılmaktadır382. Arslan’a göre 

burada öngörülen zamanaşımı tarh zamanaşımı olmadığından bir çeşit tahakkuk 

zamanaşımıdır383. 

Beyannamenin tescil tarihiyle başlayan gümrük yükümlülüğünün başlangıç tarihi 

beyanname tescil tarihinden farklı bir tarih olarak belirlendiği durumlarda, tahakkuk 

zamanaşımı süresinin tescil tarihinden sonraki bir tarihte başlatılması gerekmektedir. Ayrıca 

GK’da tahakkuk zamanaşımının durmasına neden olan tek bir durum söz konusudur. 

Gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması durumunda zamanaşımı 

durmaktadır384. Bu durumda vergiyi doğuran olayın dava konusu edilmesi halinde, yargı 

aşamasında geçen süre boyunca tahakkuk zamanaşımı süresi işlemeyecek ve davanın 

neticelenmesine müteakip kaldığı yerden itibaren yeniden işlemeye başlayacaktır385. 

Vergi kaybına neden olan bir işleme uygulanacak para cezası “üç yıl” içinde karara 

bağlanıp, tebliğ edilmediği takdirde zamanaşımına uğramaktadır (GK md. 232/1). Ancak 

GK’nın 197. maddesinin dördüncü bendine göre, gümrük vergileri alacakları, ceza 

uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkin olması ve suçun zamanaşımının daha uzun bulunması 

halinde, bu alacaklar Türk Ceza Kanunu’ndaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri içerisinde 

kovuşturulup tahsil edilir386. Bu konu ceza kesmede zamanaşımı başlığı altında incelenmiştir. 

Gümrük vergisinde tahsil zamanaşımı ise üçüncü bölümde yer alan tahsil zamanaşımı 

başlığı altında incelenmiştir. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki; bankalarca tahsil edilen bir fon uygulaması olan Kaynak 

Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)’nda tarh zamanaşımı konusu belirsizlik 

taşımaktadır387. KKDF, 1988 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki ile girmiştir. Günümüze 

kadar birçok değişikliğe uğraması yanında sorunları da beraberinde getirmiş olup; yeni bir 

düzenleme yapılıncaya kadar uygulamasının devam ettirilmesi öngörülmüştür. Ancak 
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KKDF’de zamanaşımı konusunda hukuki boşluk devam etmektedir. Yazında KKDF’de 

zamanaşımının Borçlar Kanunu’na (BK) ya da VUK’a göre esas alınması gerektiğini 

belirtenler olmuştur.  

Ancak BK bir alacak borç ilişkisine dayandığı için KKDF bu kapsamda 

değerlendirilemez. KKDF’yi vergi ve benzeri bir yük olarak nitelendirilenler ise VUK’un “vergi, 

resim ve harçları” (VUK md. 1) kapsaması nedeniyle ve KKDF’nin bu üç mali kavram 

arasında yer almaması sebebiyle VUK kapsamında değerlendirilemeyeceği de açıktır. Ancak 

Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun388’un yasa hükümleri gereği ve çeşitli yargı 

kararları ışığında fon uygulamalarının Gümrük Vergisi Kanunu kapsamında tam bir kesinlik 

taşımasa bile değerlendirilebileceği yönünde görüşler mevcuttur. Dolayısıyla Maliye 

Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası’na belli ölçüde görevler yükleyen zaman 

zaman maliye politikası aracı olarak da kullanılan KKDF’nin hukuksal temelinin yürürlükten 

kaldırılmış bir (88/12944 sayılı) BKK eki kararına (4684 sayılı yasanın geçici maddesiyle yeni 

bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulanmaya devam edileceği belirtilmiştir) dayandırılması 

hukuki bir eksiklik olarak değerlendirilmekte ve uygulamada yaşanan belirsizlik ve 

tereddütlerin giderilmesi amacıyla açık bir yasal düzenleme yapılması gerektiği 

belirtilmektedir389.  

3.16. Vergi Hatalarını Düzeltmede Zamanaşımı 

VUK’un 114. maddesinde düzenlenmiş bulunan tarh zamanaşımı süresi kural olarak 

vergi hatalarını düzeltme zamanaşımında390 da geçerlidir. Buna göre vergi hatalarını391 

(hesap hataları392 ve vergilendirme hataları393) düzeltmede394 zamanaşımı süresi, vergi 

alacağının doğumunu izleyen yıldan başlamak üzere beş yıl olmaktadır395. Zamanaşımı 

süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hatalarının düzeltilmesi mümkün değildir396. 
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Bu süre içinde kalmak şartıyla mükellef başvuru ile düzeltme talebinde bulunabileceği gibi 

vergi dairesi de re’sen düzeltme yoluna gidebilmektedir397.  

Ancak VUK’un 126. maddesinde zamanaşımı süresine ilişkin özel durumlar 

belirtilmiştir398. Buna göre zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde 

düzeltme zamanaşımı, hatanın yapıldığı tarihten itibaren bir yıldır. İkinci özel durum da ilan 

yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk eden 

vergilerde, zamanaşımı süresi mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir 

yıldan az olamaz. Üçüncü durum ise tarhiyat ihbarnamesi ile birlikte ödeme emri de ilanen 

tebliğ edilen vergilerle ilgilidir. Bu hallerde mükellefin haciz yapılana kadar vergi borcu 

hakkında bilgi sahibi olmaması ihtimali bulunmaktadır. Bu özellik göz önünde tutularak 

düzeltme zamanaşımının, haczin yapıldığı tarihten itibaren bir yıldan az olamayacağı 

belirtilmiştir399. Böylece bu üç durumda zamanaşımı süresinin altı yıla kadar çıkması 

mümkündür. Konuya ilişkin özelgelerde ise düzeltme zamanaşımı süresinin tarh zamanaşımı 

süresi gibi 5 yıl olduğunu ve VUK’un 126’ıncı maddesinde belirtilen hallerde bu sürenin 1 yıla 

kadar uzayacağı belirtilmiştir400.  

Ayrıca vergi hatalarını düzeltmede zamanaşımı olduğu gibi vergi cezalarında da 

düzeltme zamanaşımı söz konusudur. VUK’un 375. maddesine göre “Vergi cezalarında 

yapılan hatalar, bu kanunda vergi hataları için belli edilen usul ve şartlara göre düzeltilir.” 

Buna göre vergi ziyaı cezasında yapılan hatalarda 5 yıllık, genel usulsüzlük cezaları ile ilgili 

hatalarda 2 yıllık ceza tarh zamanaşımı dolduktan sonra düzeltilememektedir. Gerek vergi 

idaresi tarafından re’sen yapılan düzeltmede gerek başvurma üzerine yapılan düzeltmede bu 

kural işlemektedir401.  

3.17. Harçlarda Zamanaşımı 

Zamanaşımı 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun402 konusuna giren davaların açıldığı, icra 

ve iflas, noter, nüfus, konsolosluk, pasaport ve tabiiyet işlemlerinin yapıldığı tarihin rastladığı, 
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(yani harcı doğuran olayın meydana geldiği) yılı takip eden yılın birinci gününden itibaren 

başlar ve beş yılsonunda tamamlanır403. 

3.18. Ceza Kesmede Zamanaşımı 

Vergi ceza hukukunda usulsüzlükte tarh zamanaşımı, özellik arz eden bir diğer 

durumdur. Ancak konuya girmeden önce vergi cezalarında zamanaşımına değinmek uygun 

olacaktır. Vergi cezalarının bir kısmı parasal müeyyidesi olan cezalardır. Bunlar VUK’ta vergi 

ziyaı cezası (VUK md. 341) ve usulsüzlük cezaları (VUK md. 351) şeklinde sınıflandırılmıştır. 

Diğer taraftan VUK’ta tanımlanan kaçakçılık ve kaçakçılığa iştirak niteliğindeki fiiller 

nedeniyle (VUK md. 359), vergi mahremiyetini ihlali nedeniyle (VUK md. 362) ve 

mükelleflerin özel işlerini yapan memurların bu fiilleri nedeniyle (VUK md. 363) kanunda bazı 

hürriyeti bağlayıcı cezalar da belirtilmiştir. Bu cezayı gerektiren fiillere ilişkin zamanaşımı 

hükümleri ise TCK’da yer almaktadır.  

3.18.1. Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Zamanaşımı 

VUK’un 374’üncü404 maddesinde belirtilen usulsüzlük ve diğer vergi cezalarındaki 

(özel usulsüzlük405 ve vergi ziyaı cezaları) tarh zamanaşımı süreleri vergi cezalarının 

çeşidine, niteliğine ve önemine göre farklılık arz etmektedir. Buna göre;  

 Vergi ziyaı cezasında cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim 

yılını takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl, 

 Özel usulsüzlük cezasında (353 ve mükerrer 355’inci maddeler uyarınca 

kesilecek usulsüzlük cezalarında), usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın 

birinci gününden başlayarak beş yıl, 

 Usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak iki yıl; 

geçmekle tebliğ edilmemiş cezalar zamanaşımına uğrar ve ceza kesilmez406. 

Buna göre vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezası için beş yıl olan zamanaşımı 

süresi usulsüzlük cezaları için iki yıl olarak belirlenmiştir. Ayrıca söz konusu cezalarda 

zamanaşımı süresinin başlangıcı da farklılık göstermektedir. Vergi ziyaı cezasında 

zamanaşımı süresinin başlangıcında vergi alacağının doğduğu yıl dikkate alınırken 

                                                           
403

 Erginay, Vergi Hukuku, s. 100. 
404

 VUK’un 114’üncü maddesi vergi aslının tarh zamanaşımını; 374’üncü maddesi ise vergi cezalarındaki tarh zamanaşımını 
düzenlemiş bulunmaktadır. 
405

 VUK md. 353; Mükerrer md. 355. 
406

 Özyer, s. 970. 
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usulsüzlük cezalarında, usulsüzlük fiilinin işlendiği yıl esas alınmaktadır. Ancak 336’ıncı 

madde hükmüne göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza, 

vergi ziyaının zamanaşımı süresi olan beş yıllık süre içinde kesilmesi (VUK md 374/2) 

gerekmektedir. Ayrıca Veraset ve intikal vergisi ile emlak vergisinde zamanaşımı süresi 

idarenin beyanname verilmesi gerektiğini öğrendiği tarihten itibaren başladığı için ceza 

zamanaşımı da bu süreden itibaren başlamaktadır407.   

Vergi cezalarının düzeltilmesinde ise vergi cezalarında tarh zamanaşımını 

düzenleyen 374’üncü maddeye göre belirlenmektedir. Buna göre vergi ziyaı cezası ve özel 

usulsüzlük cezası için beş yıl, usulsüzlük cezaları için iki yıl olan zamanaşımı sürelerinde 

düzeltme işleminin talep edilmesi gerekmektedir408. Bu itibarla beş ve iki yıllık ceza 

zamanaşımı geçtikten sonra cezalara ilişkin vergi hatası iddiasında bulunularak düzeltme ve 

şikâyet yoluna başvurulamaz409.   

Yazında VUK md. 355’te belirtilen özel usulsüzlük suçunun mütemadi suç niteliğinde 

olduğuna dair görüşler bulunmaktadır. Mütemadi (kesintisiz) suç ise; hareketin yapılmasıyla 

tamamlanan ve icrası devam eden suçlardır ve suçun sürekliliğinin sona erdiği anda işlendiği 

kabul edilmektedir. Buna göre damga vergisi tahsil edilmeden ve ödenmeden tasdik yapma 

veya suret çıkartma işlemi icra hareketini oluştururken; damga vergisinin ödenmemesi veya 

eksik ödenmesi ise icra hareketi neticesinde özel usulsüzlük cezasını gerektiren suçun 

devam etmesine neden olmaktadır410. 

Sonuç olarak VUK md. 355’te özel usulsüzlük suçu mütemadi suç niteliğinde olması 

nedeniyle ceza kesme zamanaşımı süresi suçun tamamlandığı tarihi takip eden takvim 

yılının birinci gününden itibaren 2 yıl olacaktır411. Suçun sona ermesi ise ya mükellefin 

kendiliğinden eksik ödenen damga vergisi için beyanname vermesi ile ya da vergi incelemesi 

sonucunda ikmalen veya re’sen damga vergisi tarhiyatı yapılmasını öngören vergi inceleme 

                                                           
407

 Özyer, s. 970. 
408

 Can, Bülbül ve Dağaşan, s. 601-604. 
409

 Danıştay 7.D., 12.03.1997, E. 1995/7184, K. 1997/1046 sayılı kararı; düzeltme ve şikayet başvurusunun vergi alacağının 
doğduğu yıldan başlamak üzere beş yıllık süre içinde yapılabileceği yönündedir. 
      Danıştay 9.D., 07.01.1982, E. 1980/1396, K. 1982/55 sayılı kararı; 5 yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra yapılan 
başvurunun düzeltme zamanaşımı süresi geçirildiğinden bahisle reddedilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı yönündedir 
(Can, Bülbül ve Dağaşan, s. 601). 
410

 Görkem Pehlivan, “Vergi Usul Kanunu Madde 355 Uyarınca Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezalarında Zamanaşımı Süresi”, 

Vergi Dünyası, Sayı: 348, (Ağustos 2010), s. 100 – 104. 
411

 VUK md. 355’te kesilecek özel usulsüzlük cezası için özel bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durumda yazar VUK md. 

374’ün 2’inci bentte yer alan “usulsüzlük” kelimesinin özel usulsüzlük cezasını kapsayıp kapsamadığı tartışmasına girmeden 
2’inci bentte yer alan 2 yıllık ceza kesme zamanaşımı süresini dikkate almıştır. (Görkem Pehlivan, (Özel Usulsüzlük), s. 101.). 
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raporunun düzenlenmesiyle gerçekleşebilir412. Bu nedenle cezai sorumluluklarının ceza 

kesme zamanaşımına uğramadan çok uzun süre devam edebileceğini bilerek, bu konuda 

gerekli hassasiyetin ilgililer tarafından gösterilmesi gerekmektedir. 

3.18.2. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarda Zamanaşımı 

VUK’un 359. maddesinde yer alan fiiller nedeniyle hürriyeti bağlayıcı cezaya 

hükmolunması gerektiği durumlarda VUK’ta zamanaşımına ilişkin herhangi bir süre 

düzenlemesi yer almadığından genel ceza kanunu olan TCK’nın 66. ve 68. maddelerinde 

belirtilen süreler esas alınmaktadır. Ayrıca vergi mahremiyetini ihlali (VUK md. 362) 

nedeniyle ve mükelleflerin özel işlerini yapan memurların (VUK md. 363) bu fiilleri nedeniyle 

hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmolunması durumunda yine TCK’nın zamanaşımı hükümleri 

uygulanacaktır413. TCK’da zamanaşımı ise kanunda yazılı sürelerin geçmesiyle dava ve ceza 

üzerinde etkiler yaratması bakımından ceza zamanaşımı (TCK md. 68) ve dava zamanaşımı 

(TCK md. 66) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

 

3.18.2.1. Dava Zamanaşımı 

Şahsi veya kamu davasının açılabilmesi için, fiilin işlendiği tarihten itibaren 

başlayan, fiilin kanunla yazılı ceza miktarına göre süresi değişen zaman dilimi414 olarak 

tanımlanan dava zamanaşımı TCK’nın 66. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre beş yıldan 

fazla olmamak üzere cezayı gerektiren suçlarda dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır. Bu 

itibarla cezalara ilişkin zamanaşımı sürelerinde hükmedilen cezaların vergi suçları için üst 

sınırının 5 yıl olduğu dikkate alındığında VUK’un 359, 362 ve 363. maddelerine göre 

uygulanacak olan hürriyeti bağlayıcı cezalarda dava zamanaşımı süresi, sekiz yıl olarak 

dikkate alınacak ve fiilin işlendiği tarihten415 itibaren sekiz yıl içerisinde dava konusu 

edilmemesi halinde davanın görülmesi söz konusu olmayacaktır416. 

                                                           
412

 Görkem Pehlivan, (Özel Usulsüzlük), s. 101. 
413

 Belirtmek gerekir ki; Vergi Mahremiyetini ihlal nedeniyle hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmolunması durumunda TCK 
239’uncu maddesi; mükelleflerin özel işlerini yapan memurların bu fiilleri nedeniyle hürriyeti bağlayıcı cezaya 
hükmolunması durumunda ise TCK’nın 257. maddesi esas alınmaktadır. 
414

 Bayraklı, s. 222. 
415

 Kaçakçılık davalarında zamanaşımı ve tekerrür açısından suçun işlendiği tarihin tespiti oldukça önem arz etmektedir. 
Kaçakçılık suçlarında genelde bir durum olduğundan devamlılık söz konusudur. Durumun bittiği an devamlılıkta bitmiş olur 
ve suç o anda işlenmiş sayılır. Örneğin; satın alınıp bulundurulan malın satıldığı tarih suçun işlendiği tarihtir. Teşebbüs 
halinde son hareketin veya faaliyetin yapıldığı an suçun işlendiği yani dava zamanaşımının başlangıcıdır. Mütemadi ve 
müteselsil suçlarda dava zamanaşımı temadi ve teselsülün bittiği günden başlar. Gümrük kaçakçılığında suç tarihi suçun 
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Ayrıca TCK’nın 66. maddesine göre zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun 

işlendiği günden, teşebbüs halinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz 

suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden ve 

çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından 

işlenen suçlarda ise çocuğun onsekiz yaşını bitirdiği günden itibaren işlemeye başlayacağı 

belirtilmiştir. Görüldüğü üzere dava zamanaşımı süresinin başlangıcı417 özellik arz 

etmektedir. VUK’ta zamanaşımı başlangıcında vergiyi doğuran olay esas alınırken TCK’da 

fiilin işlendiği tarih esas alınmaktadır. 

Kaçakçılık fiillerinde 29.07.1998 tarihinde 23417 sayılı RG’de yayımlanan 4369 

sayılı kanundan önce suçun oluştuğu gün vergi kaybının doğduğu gündü ve zamanaşımı 

vergi kaybının doğduğu gün başlamaktaydı. Ancak VUK’un 344. maddesinde sayılan 

kaçakçılık fiilleri aynı kanunun 359. maddesine taşınmış ve suçun oluşumunda vergi ziyaı 

unsur olmaktan çıkarılmıştır. Böylece kaçakçılık suçunda vergi ziyaı, suçun maddi unsurları 

arasında olmaktan çıkmış ve neticesi hareketle bitişik suç olan şekli suç haline gelmiştir. 

Şekli suçta ise suçun oluşumu için fiilin icrası yeterlidir. Dolayısıyla kaçakçılık suçlarında 

dava zamanaşımı süresi 359. maddede yazılı fiillerin icra edildiği tarihten itibaren 

başlayacaktır418.  

Yazında bu konuda iki önemli istisna bulunmaktadır. VUK’un 359/a-1 maddesinde 

düzenlenen çift defter kullanma suçunda “…vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak 

şekilde…” ifadesi vergi ziyaının bu suçun sonucu gibi düşünmeye ve neticeli bir suç olduğu 

görüşüne sevk etmektedir. Bu durumda bu suçun tamamlanmış ve teşebbüs hali için ayrı 

ayrı dava zamanaşımı söz konusu olacaktır. Oysa çift defter kullanma suçunda vergi ziyaı bu 

suçun sonucu değil cezalandırma şartını oluşturmaktadır. Yani 4369 sayılı kanundan sonra 

da çift defter kullanma suçunda zamanaşımı, eskisi gibi vergi kaybının doğduğu gün 

başlamaktadır. Bunun yanında teşebbüs suçunun da şekli suç haline gelmesiyle teşebbüsü 

düzenleyen 358. madde kaldırılmıştır. Ancak VUK’un 359/b-2 bendinde teşebbüs 

                                                                                                                                                                                     
beyan üzerine oluşması sebebiyle beyanın yapıldığı veya beyannamenin tescil edildiği tarih olmaktadır. (Mustafa Danışman, 
Açıklamalı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Ankara: Bilge Yayınevi, 2010,S. 127.). 
416

 Ürel, s. 873. Ayrıca yeni TCK’da çocuklar için zamanaşımı süresinde indirim de söz konusudur “Fiili işlediği sırada oniki 
yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da 
onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle kamu davası düşer.” (TCK md. 66). 
417

“Esasında dava zamanaşımı süresinin başlangıcı suçun maddi veya şekli suç olmasına göre değişmektedir. Şekli suç, 
neticesi hareketle bitişik suçtur, yani kanunun suç olarak düzenlendiği fiilin icrası ile birlikte meydana gelmiş olmaktadır. Bu 
tür suçlarda dava zamanaşımının başlangıcı suç olan fiilin icra edildiği gündür. Maddi suç ise neticesi hareketten bağımsız 
suçtur, bu tür suçlar fiilin icrası ile değil icra sonucunda kanunda belirtilen sonucun doğması ile tamam olmaktadır. Bu tür 
suçlarda kanunda belirtilen sonucun doğduğu günü dava zamanaşımının başlangıç günü olarak kabul edilmektedir.” 
(Temizyürek, (Dava Zamanaşımı). 
418

 Temizyürek, (Dava Zamanaşımı). 
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mümkündür. Buna göre “…Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya 

bilerek kullananlar…” ifadesi fiili parçalara ayrılabilir. Zaten teşebbüs suçu da ancak 

hareketin parçalara ayrılması halinde mümkündür. Örneğin sahte belge basan bir matbaacı 

filmini hazırladığı günde yakalanması durumunda daha basmadan teşebbüs halinde 

yakalandığı gün dava zamanaşımın başlangıcını oluşturmaktadır. Bu durumda teşebbüs 

mümkündür ve dava zamanaşımının başlangıcı son hareketin yapıldığı gün olmaktadır419.   

VUK’un 367’nci maddesi uyarınca 359’uncu maddede yazılı kaçakçılık suçlarının 

işlendiğini tespit eden vergi inceleme elamanları yaptıkları vergi incelemesi sonucu kamu 

davasının açılabilmesi için ön koşul niteliğinde olan mütalaa ile Cumhuriyet Başsavcılığı420’na 

bildirmek zorundadırlar421. Diğer taraftan savcılığın kaçakçılık suçlarından sair surette 

haberdar olması durumunda ilgili vergi dairesinden inceleme yapılmasını isteyebilmektedir. 

Sonuçta kaçakçılık suçlarının tespit edilmesi için her iki şekilde de vergi incelemesi 

yapılmakta ve bir mütalaa düzenlenmektedir.  

Daha önceden belirtildiği üzere VUK’ta tarh zamanaşımı, defter kayıt ve belge 

muhafaza ve ibraz süresi ile vergi incelemesinin yapılabileceği zaman kısıtı bakımından 

paralel düzenlemeler mevcuttur. Özellikli durumlar dışında tarh zamanaşımı süresi dolduktan 

sonra vergi incelemesi yapılamadığı gibi mükelleften defter, kayıt ve belgelerin ibrazı da 

istenememektedir422. Diğer taraftan TCK’da hükme bağlanan 8 yıllık dava zamanaşımı ile 

VUK’da yer alan 5 yıllık tarh zamanaşımı paralel olmaması bakımından vergi incelemesinde 

sorunlar oluşturmaktadır423. Nitekim 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi geçmiş olduğu halde 8 

yıllık dava zamanaşımı geçmemiş vergi suçları için hürriyeti bağlayıcı cezaların uygulanması 

gerekecek; ancak yine VUK’ta düzenlenen vergi incelemesi ile vergi tarhiyatı 

yapılamayacaktır.  

                                                           
419

 Bekir Baykara, “Hapis Cezasını Gerektiren Vergi Suçlarında Dava Zamanaşımı Ve Zamanaşımın Başlangıcı”, Vergi Dünyası, 
Sayı: 270, (Şubat 2004). 
420

 Bkz. CMK md. 170 (5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı RG’de yayımlanmıştır.). 
421

 Bkz. TCK md. 279. 
422

 Temizyürek, (Dava Zamanaşımı). 
423

 Ayrıca “VUK’un belirlediği 5 yıllık tarh zamanaşımı ve vergi inceleme süresi, 765 sayılı eski TCK’nın belirlediği 5 yıllık dava 
zamanaşımıyla uyumlu olsa da; bu konuda uygulama sorunları yaşanmıştır. Örneğin uygulamada, tarh zamanaşımı süresinin 
izleyen takvim yılını takip eden yılın başından başlaması ile dava zamanaşımı süresinin fiilin işlendiği tarihte başlaması 
şeklindeki uyumsuzluk tartışıldığı gibi; mütemadi fiillerde ve KDV gibi indirim mekanizmasının işletildiği vergilerde kaçakçılık 
fiilinin işlenmesi ile sonuçlarının ortaya çıktığı dönemlerin farklılaşması durumunda, dava zamanaşımı süresinin başlangıcının 
belirlenmesi bakımından, vergi kaçakçılığı fiillerinin işlendiği/tamamlandığı tarih de tartışma konusu olmuştur. Diğer taraftan 
düşük zamanaşımı sürelerinin birçok davanın açılamamasına neden olması bakımından kamu vicdanını ciddi şekilde rahatsız 
etmiş ve bu durum yeni TCK’nın hazırlanma gerekçelerini oluşturmuştur.”  (Azmi Demirci, “Vergi Usul Kanunu’nda 
Düzenlenen Zamanaşımı Sürelerinin Yeni Türk Ceza Kanunu İle Uyumu”, Vergi Dünyası, Sayı: 297, (Mayıs 2006), s. 31.). 
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Konuyla ilgili yazında birçok öneri bulunmaktadır. Bazı yazarlara göre tarh 

zamanaşımı süresinin 8 yıla çıkarılarak hürriyeti bağlayıcı cezalardaki zamanaşımı süresi ile 

uyumlu hale getirilmesi424 ve her iki zamanaşımı süresinin de aynı tarihlerde başlayıp 

bitmesinin sağlanması gerektiği yönünde görüşler mevcuttur425.  Yine Doğrusöz’e göre defter 

ve belgelerin muhafaza ve ibraz süresi 5 yılda dolduğundan ve pek çok halde bu süreden 

sonra defter ve belgeler saklanmadığından gerek iddia makamı gerek savunma, defter ve 

belgelerden delil olarak yararlanma olanağını kaybedecektir. Hatta ceza davası açma 

konusunda zamanaşımı süresi 8 yılın sonuna kadar devam ettiği için savcılık inceleme 

elemanları üzerinde ısrarcı olabilecekleri gibi görev ihmali suçlamasında da 

bulunabileceklerdir. Bu çelişkinin TCK’ya hüküm eklenmesi suretiyle giderilmesi mümkün 

olmadığından, VUK’ta dava zamanaşımına ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmesi 

gerekmektedir426.        

Diğer taraftan savcılık, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini 

veren bir hali öğrenir öğrenmez doğruluğunu araştırmakla (CMK md. 160) ve bu araştırmayı 

yaparken adli kolluk görevlileri dışında bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgi ve belgeyi 

istemekle (CMK md. 161) ve hazırlık aşamasında toplamış olduğu bu delilleri suçun işlendiği 

hususunda yeterli şüphe oluşturması durumunda görevli ve yetkili mahkemeye bir iddianame 

düzenlemekle (CMK md. 170) yükümlüdür. Ayrıca ceza mahkemeleri bu konuda yapılan 

soruşturma ve açılacak davalarda vergi denetim elemanlarını bilirkişi olarak atayarak söz 

konusu suçların tespit edilmesinde görevlendirmektedir (CMK md. 63). Bu şekilde yapılan 

görevlendirmelerde VUK yerine CMK esas alınmaktadır. Dolayısıyla kaçakçılık suçunun 

işlendiğinden haberdar olan savcılık vergi dairesini bu durumdan haberdar ederek inceleme 

yapılmasını isteyebilmektedir. Ancak buradaki inceleme vergi incelemesi olarak 

görülmemektedir. Bu durum kaçakçılık suçunu oluşturan fiillerin ortaya çıkarılmasının 

uzmanlık gerektirmesi ve bu ihtisasa sahip vergi inceleme elamanları tarafından düzenlenen 

mütalaanın soruşturmaya ışık tutacağı gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca VUK yerine 

CMK’nın esas alınması, defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz mecburiyeti bakımından 

sadece VUK’taki 5 yıllık sürenin değil, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu427 (TTK)’nın md 
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 Demirci, s. 33. 
425

 İ. Halil Bağdınlı, “Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarda Zamanaşımı”, Yaklaşım, Sayı: 118, (Ekim 2002), s.  
426

 A. Bumin Doğrusöz, “Vergi Suçlarında Ceza Dava Zamanaşımı”, Dünya Gazetesi, 25 Ekim 2004, s. 2. 
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 Yasa No: 6102 (RG: 14. 02. 2011, 27846).   
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82’de belirtilen 10 yıllık muhafaza süresinin de esas alınmasını gerekli kıldığından, defter ve 

belgeler ilgililerden istenebilecektir428.   

Ancak söz konusu incelemelerin (vergi incelemesi olmasa dahi) defter ve belgelerin 

ibrazına dayanması ve mükellefin VUK’u esas alarak defter ve belgeleri 5’inci yılın sonunda 

istense dahi ibraz etmek zorunda olmaması durumuyla da karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle 

tarh zamanaşımı geçmiş ama dava zamanaşımı geçmemiş (5 ila 8 yıl arasında tespit edilen) 

vergi suçlarında incelemenin yapılması mümkün olarak görülmemektedir. Bu anlamda dava 

zamanaşımının 8 yıllık süresi sıkıntılara yol açmaktadır. Bu çelişkinin giderilmesi için VUK’ta 

dava zamanaşımına ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca yazında gümrük para cezasında zamanaşımı konusunun sorun 

oluşturduğuna yönelik eleştiriler de mevcuttur. Bilindiği üzere GK’nın 197/2 fıkrasında yapılan 

denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen ancak, 3 yıl içinde 

tahakkuk ettirilmeyen gümrük vergilerinin bu süre dolduktan sonra ilgilisinden 

istenilemeyeceği belirtilmiştir. Gümrük para cezalarına yönelik zamanaşımında ise 5326 

sayılı Kabahatler Kanunu429 3’üncü madde uyarınca “…idari para cezası…yaptırımını 

gerektiren bütün fiiller hakkında…” Kabahatler Kanunu’nun uygulanacağı belirtilmiştir. 

Kabahatler Kanunu’nun 20’nci maddesinde ise nispî idarî para cezasını gerektiren 

kabahatlerde zamanaşımı süresinin, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya 

neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlayacağı ve sekiz yıl süreceği belirtilmiştir.  Kabahati 

oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı 

hükümlerinin uygulanacağı yine aynı madde de yer almaktadır.  

2011/11 Sayılı Genelge430ye göre “vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak 

para cezalarında gümrük vergileri tahakkuk zamanaşımına uğramış olsa dahi bu vergilere ait 

para cezalarının 5326 sayılı Kanunun 20’nci maddesinde belirtilen zamanaşımı süreleri 

içinde tahsil edilmesi gerekmektedir” ifadesi yer almaktadır. Buna karşın Danıştay 7’nci 

dairesinin431 verdiği kararda; para cezası kararı alınabilmesi için öncelikle ortada alınması 

gereken bir verginin bulunması gerekmekte olduğu, zamanaşımına uğraması nedeniyle 

alınması olanaklı olmayan vergilere dayanılarak ceza uygulanmasının hukuka uygun 

olmayacağı değerlendirmesi yapılmıştır. Bunun yanında, Gümrük idarelerince zamanaşımına 
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 Demirci, s. 33; Temizyürek, (Dava Zamanaşımı). 
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 Yasa No: 5326 (RG: 31.3.2005, 25772). 
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Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, (24.02.2011), 2011/11 Sayılı Genelge 
[http://www.orgtr.org/tr/kabahatler-kanunu-para-cezalari-genelge-201111] (9 Ocak 2014). 
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 Danıştay 7.D., 23.05.2006, E. 2004/1826, K. 2006/1665 sayılı kararı. 

http://www.orgtr.org/tr/kabahatler-kanunu
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uğramış gümrük vergilerine ilişkin, para cezaları zamanaşımının daha uzun sürelere sahip 

olduğu ve 2011/11 Sayılı Genelge emri düşünülerek düzenlenecek bir ceza kararının yargı 

mercileri nezdinde dava konusu yapılması halinde iptal edileceği bilinmeli ve yargı kararları 

çerçevesinde gümrük mevzuatında yeni düzenlemeler yapılması gerektiği belirtilmelidir432.  

Dava zamanaşımının kesilmesi, TCK’nın 67/2’nci fıkrasında belirtilmiştir433. Söz 

konusu maddede sayılan hallerin ortaya çıması halinde zamanaşımı kesilecektir.  Eğer dava 

zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme 

nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlayacaktır. Ancak kesilme 

halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla 

yarısına kadar uzamaktadır.  

VUK’un 359 uncu maddesinde düzenlenen hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren 

suçlardaki dava zamanaşımı TCK’ya göre sekiz yıldır. Zamanaşımını kesen sebeplerin 

ortaya çıkması durumunda sürenin uzayabileceği üst sınır 12 yıla (8+4) çıkmaktadır (TCK 

67/4). Diğer taraftan VUK ile belirlenmiş vergi ve ceza kesme zamanaşımı ile vergi kanunları 

açısından defter ve belgelerin saklama süresi beş yıldır. Bu durum VUK’ta yer alan hürriyeti 

bağlayıcı cezayı gerektiren suçların tespitinde bir belirsizlik ortaya çıkarmaktadır434. 

Yine aynı maddede zamanaşımının durmasına ilişkin esaslarda belirtilmiştir. VUK’da 

yer alan hürriyeti bağlayıcı cezalar için TCK’da sayılan hallerin meydana gelmesi durumunda 

zamanaşımı duracak ve bu hallerin ortadan kalkması ile birlikte kaldığı yerden itibaren 

işlemeye başlayacaktır435. 
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 Nevzat Bozkurt, s. 181-189. 
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 Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi 
(1) Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin 
sonucuna bağlı bulunduğu hallerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında 
kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili 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. TCK 
md. 67. 
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 Mustafa Akıl, “Vergi Hukukundaki Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektiren Suçlarda Dava Zamanaşımı”, Vergi Sorunları, Sayı: 
205, (Ekim 2005), s. 19. 
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 Yazında mücbir sebeplerin TCK’da zamanaşımını kesen nedenler arasında olmadığı ama özel/genel kanun ilişkisi içinde 
VUK’da yer alan bu hükmün özel bir düzenleme olarak kabul edilmesi gerektiği ve bu nedenle vergi suçları bakımından 
kesme nedeni olarak kabul edileceği belirtilmiştir (Donay, s. 220.); Ürel, s. 872. 
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3.18.2.2. Ceza (infaz) Zamanaşımı 

TCK’nın 68. maddesinde belirtilen ceza zamanaşımı, bir cezanın hüküm tarihinden 

itibaren belli bir süre içinde yerine getirilmemesi halinde, bu cezayı uygulama yetkisini 

ortadan kaldıran bir müessese436 olarak tanımlanmaktadır. Buna göre beş yıla kadar hapis ve 

adli para cezasına hükmedilen cezalarda ceza zamanaşımı süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. 

Vergi suçları için zamanaşımı süreleri belirlenirken hükmedilen cezalarda öngörülen üst 

sınırın beş yıldan az olduğu dikkate alınırsa kaçakçılık suçunu işleyenlerde ceza zamanaşımı 

süresi, cezanın kesinleştiği tarihten itibaren başlayarak 10 yıl sürmektedir437. 

TCK’da ceza zamanaşımının durması söz konusu olmayıp kesilmesinden söz 

edilmiştir. Kesilme hükümlüye tebligat veya kendisinin yakalanmasıdır. Ancak yazında 

TCK’da yer alan 71’inci maddenin VUK açısından da uygulama alanı bulunabileceği 

belirtilmiştir. Buna göre kişi bir suçtan mahkûm olduktan sonra, yukarı sınırı 2 yıldan fazla 

hapis cezasını gerektiren bir suç işlediğinde ceza zamanaşımının kesileceği belirtilmiştir438. 

4. TARH ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMESİNE ENGEL OLAN NEDENLER 

Zamanaşımı kurumu alacak borç ilişkisinde yükümlünün çıkarlarına hizmet ettiği 

için, alacaklının da çıkarını korumak üzere zamanaşımı süresinin işlemesini durduran ve 

kesen nedenler kabul edilmiştir. Esasında zamanaşımı alacaklının alacağını izleme 

konusunda gösterdiği ihmalin sonucundan kaynaklanmaktadır. Ancak bazı durumlarda 

alacaklının alacağını izleme olanağı kalmamakta ya da izleme olanağının çok zor olması 

durumlarında zamanaşımı süresi işlememesi gerekmektedir439. Bu konu tarh zamanaşımının 

durması ve tarh zamanaşımının kesilmesi olarak iki ayrı başlık altında incelenmiştir. 

4.1. Tarh Zamanaşımının Durması 

Vergi hukukunda zamanaşımının durması yasada sayılan hallerin ortaya çıkması ile 

zamanaşımı süresinin işlememesini ifade etmektedir. Tarh zamanaşımını durduran haller 

başlıklar altında incelenmiştir. 
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 Hasan Hüseyin Bayraklı, Vergi Ceza Hukuku, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını, 1996, s. 226. 
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4.1.1. Vergi Dairesince Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Başvurulması 

VUK’un 114/2 fıkrasına göre vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna 

başvurulması440, zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararının 

vergi dairesine teslimini takip eden günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder. 

Ancak işlemeyen süre her hal ve takdirde bir yıldan fazla olamaz441.  

Söz konusu hüküm 6009 Sayılı Kanun442’la getirilmiş olup takdir komisyonundaki 

bekleme süresinin zamanaşımına olan etkisine bir yıllık sınırlama getirilmiştir. Anılan 

Kanundan önce takdir komisyonuna başvurulmasının zamanaşımını durduracağı ve 

komisyon kararının vergi dairesine teslimini takip eden günden itibaren zamanaşımının 

işleyeceğine yönelik bir düzenleme yapılmıştır. Yani takdir komisyonlarında beklenen süre 

zamanaşımını sınırsızca uzatmıştır. Bu durum mükellef haklarını önemli ölçüde zedelemiş 

olup; takdir komisyonunda yılarca beklenen süre mükellefe gecikme faizi olarak 

yansıtılmıştır. Şüphesiz bunda takdir komisyonlarının, hizmetin gereklerine göre örgütlenmesi 

ve iyi çalışma koşullarının oluşturulmamış olmasından kaynaklanmaktadır443.  

Bu nedenle Anayasa Mahkemesi vergilemede belirlilik, yasallık ve hukuk devleti 

ilkelerine aykırı olduğu gerekçeleriyle VUK/2 fıkrasının iptaline karar vermiştir444. Karar 8 

Ocak 2010 günlü Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; yürürlüğe giriş tarihi altı ay sonra 

olacağı belirtilmiştir. Yani 8 Temmuz 2010 da bu iptal kararı hüküm ifade etmiştir. Bu 

anlamda Mahkeme bu altı aylık süreyle dosyaların takdir komisyonunda bulunduğu sürece 

zamanaşımını durduracağı yönündeki düzenlemeyi, kanuni idare ilkesi gereği olarak yeni bir 

düzenleme yapılana kadar idare için yürürlükte kalmasını uygun görmüştür. Ancak idare 

bunu bir fırsat olarak görmüş ve takdir komisyonunda bekleyen dosyaları hızla 

sonuçlandırarak belirlenen matrahlara göre yapılacak tarhiyatları 8 Temmuzdan önce 

mükelleflere tebliğ etme telaşına düşmüştür. Bu bir anlamda mükelleflerin işlenen süre kadar 

gecikme faizi ödedikleri düşünüldüğünde yerinde görülebilir; ama diğer taraftan idare takdir 
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 Takdir Komisyonları; matrah ve servet takdirlerini yapmak üzere vergi dairelerine ve mükelleflere yardım etmek amacıyla 
kurulmuş olan kuruluşlardır (Mutluer, s. 151.). 
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 Danıştay 4.D., 25.04.2011, E. 2010/6214, K. 2011/2757 sayılı kararı. 
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komisyonuna başvurmuş olmasaydı tarhiyat zamanaşımına uğramış olacak ve mükellefin 

gidebileceği yol da yargı yolu olmuş olacaktı445. 

Mahkeme tarafından tanınan 6 aylık sürede yeni bir düzenleme yapılamamıştır. Geç 

tamamlanan yeni düzenlemeye –iptal kararı 8 Temmuzda hüküm ifade edeceğinden- 1. 7. 

2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ibaresi eklenmiş ve 1 Ağustos 2010 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan 6009 sayılı kanunla takdir komisyonunda geçen sürenin 

zamanaşımını durduracağı, ancak duran sürenin bir yılı geçemeyeceği hükmü getirilmiştir446. 

Ayrıca VUK’a eklenen Geçici 28’inci maddeyle 1 Ocak 2005’ten önceki dönemlere ilişkin 

olarak 1. 7. 2010 tarihinden önce takdire sevk edilen vergilerde zamanaşımının 31.12.2012 

tarihine kadar gerçekleşeceği ve 374’üncü madde de yer alan ceza kesmede zamanaşımı 

açısından uygulanacağı belirtilmiştir447. Böylece halen takdir komisyonlarında bulunan 

vergiler içinde yaklaşık 2,5 yıllık bir süre belirterek ilgili vergi tarhiyatlarının zamanaşımına 

uğramasına engel olmaya çalışmışlardır. Aslında yürürlük tarihinden önce takdire sevk 

edilenlere 2,5 yıl yürürlük tarihinden sonra takdire sevk edilenlere ise 1 yıllık süre 

öngörülmesi eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Ancak düzenlemelerin kamu yararı 

gerekliliği gerekçe gösterilmekle birlikte yazında bu getirilen yeni düzenlemelerin eleştiriye 

tabi olduğu da açıktır. 

Doğrusöz’e göre bu düzenlemelerin her ikisi de Anayasaya aykırıdır. Anayasa 

Mahkemesi’nin gerekçesinde, “Zamanaşımının durması…yükümlüye vergi tahsilâtının 

geciktiği süre kadar gecikme zammı ve faizi uygulanacak olması da yükümlünün vergi 

yükünü artırarak haksız sonuçlar doğmasına neden olabilir” ifadesi yer almaktadır. Bu 

düzenlemeler Anayasa Mahkemesi’nin gerekçesini karşılamamaktadır. Üstelik yapılan 

düzenlemeyle (Geçici md. 28) eski düzenlemenin 31.12.2012 tarihine kadar varlığını 

sürdürmesinin yolu açılmış olmakta ve yine mükellefler aleyhine gecikme faizi işleyecek 

şekilde tarhiyat yolu açılmış olmaktadır. Konunun Anayasa Mahkemesi’ne gitmesi 
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 Doğrusöz, (Takdir Komisyonu Kararlarına Dayalı Tarhiyatlar (1)), s. 2. 
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dolduğu günden itibaren işlemeye başlayacağı belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi için Bkz: İ. Veysi Seviğ, “Vergide Zamanaşımı 
Hesaplaması”, Yaklaşım, Sayı: 215, (Kasım 2010), s. 15-16. 
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Uygulama”, Zaman, 02 Ağustos 2010, s. 1-2, [http://www.zaman.com.tr/]; Metin Taş ve Sezgin Özcan, “Zamanaşımlarında 
‘1Yıl’a Dikkat Edin”, Akşam, 06 Eylül 2012, s. 1, [http://www.muhasebetr.com/]; Nas, s. 322-323. 



81 
 

durumunda mahkeme bu maddeyi iptal etmesi kuvvetle muhtemeldir448. Bu nedenle 

zamanaşımı süresinin takdir komisyonu kararının beklenilmesi nedeniyle uzadığı hallerde 

gecikme faizinin işlemeyeceğine dair VUK’a bir hüküm eklenmelidir. Asıl yapılması gereken 

ise takdir komisyonlarının yapısı, alt yapısı ve çalışma usulleri yeniden düzenlenmeli ve 

komisyonda beklemenin zamanaşımına olan etkisinin kaldırılması gerekmektedir449. 

Diğer taraftan zamanaşımına uğramış borçların yeniden canlandırılmasının hukuk 

kurallarının geriye yürütülmesi anlamına geldiği ve bu durumun anayasa da yer alan hukuki 

güvenlik ilkesi ile bağdaşmadığı gerekçesiyle yeni düzenlemenin yürürlük tarihlerinde yer 

alan “1. 7. 2010 tarihinden geçerli olmak üzere” ibaresi Anayasa Mahkemesi tarafından 2012 

yılında iptal edilmiştir450.  Bundan dolayı iptal kararının yürürlüğe girdiği 8 Temmuz ile 

kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ağustos dönemi arasında bir boşluk oluşmuştur. Bu boşlukta 

takdir komisyonundakiler dâhil tüm vergilerin zamanaşımına uğraması gerekmektedir. Bu 

nedenle önceki dönemlere ilişkin zamanaşımının 31.12.2012 tarihinde sona ereceğini ifade 

eden ve 6009 sayılı kanunla VUK’a eklenen Geçici 28. madde hiçbir hüküm ifade 

etmemektedir. Üstelik bu durum VUK’un 374’üncü maddesindeki atıf nedeniyle vergi 

cezalarına yönelik zamanaşımı hükmünü de etkilemiştir. 2004 ve öncesi yıllarla ilgili olarak 

takdir komisyonu kararı gereği haklarında bir tarhiyatla veya vergi cezasıyla karşı karşıya 

kalan mükelleflerin bu duruma dikkate almaları ve dava yoluna gitmeleri durumunda haklı 

çıkacakları belirtilmektedir451.  

Muhtemelen yeni düzenlemenin zamanında yapılmaması nedeniyle söz konusu 

düzenlemelere bir hukuki boşluk yaratmamak adına 1. 7. 2010 ibaresi eklenmiştir. Ancak 

hukuki güvenlik ilkesi, geriye yürümezlik ilkesi gibi anayasal vergileme ilkeleri göz ardı 

edilmiştir. Yazında söz konusu ibare kaldırılmış olsa da geçici 28’inci maddenin, 1.1.2005 

tarihinden önceki dönemleri kapsaması bakımından kazanılmış hakları yok ederek hukuki 

güvenlik ilkesini ihlal ettiği belirtilmiş olup; geçici 28. maddenin Anayasa’ya aykırılığı 

nedeniyle iptalinin talep edilmesi gerektiği belirtilmiştir452.  
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 A. Bumin Doğrusöz, “Takdir Komisyonu Kararlarına Dayalı Tarhiyatlar (2)”, Referans, 6 Haziran 2010, s. 1; Şaban Küçük, 
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Diğer taraftan takdir komisyonunda matrah takdiri için geçen süre zarfında 

zamanaşımı 1 yıl süreyle durmaktadır. Vergi yükümlüsünün idare tarafından incelemeye 

sevk edilmiş olması durumunda ise zamanaşımı durmamaktadır453. Ancak uygulamada vergi 

inceleme elemanları sürdürmekte oldukları vergi incelemeleriyle ilgili olarak zamanaşımının 

bitmesine az bir zaman kala ek bir süre elde edebilmek adına mükelleflerin matrah takdirini 

görünüşte komisyon tarafından yapılan bir işlem olarak göstermekte fakat kendileri 

yapmaktadır. Yani matrah takdiri yine inceleme elamanları tarafından yapılırken ek bir süre 

kazanabilmek adına kanun hükmünün arkasından dolanarak bir anlamda bu yetkilerini takdir 

komisyonuna devretmiş gibi görünerek inceleme yapmaktadırlar. İnceleme elamanı raporunu 

yazmakta, komisyonda raporda önerilen matrah üzerinden tarhiyat ve ceza öneren kararı 

vergi dairesine tevdi etmektedir. Bilindiği üzere tarhiyat yetkisi sadece vergi dairesine aittir. 

Vergi matrahı takdir yetkisi ise takdir komisyonu ve/veya inceleme elemanına aittir. İnceleme 

elamanı bizzat kendisi gibi vergi matrahı takdir yetkisi bulunan takdir komisyonuna yetkisini 

devretmektedir ki; bu işlem hukuka aykırıdır454. 

Bunun yanında VUK’ta vergi matrahının hangi durumlarda takdir komisyonlarınca 

takdir edileceği, hangi durumlarda vergi inceleme elemanları vasıtasıyla belirleneceği 

konusunda her hangi bir ayrım veya ölçüde yer almamaktadır. Böyle bir ayrıma açıkça yer 

vermeyen VUK’un 30’uncu maddesi ise re’sen vergi tarhını gerektiren sebeplerin varlığı 

halinde vergi matrahının takdir komisyonlarınca takdiri ya da inceleme elemanları vasıtasıyla 

belirlenmesi konusundaki yetkiyi vergi idaresine ait kılmıştır. Yani vergi idaresi bu yetkiyi 

dilediği şekilde kullanabilir ve vergi matrahının harici karinelere göre takdirinin gerektiği 

durumlarda işlemi takdir komisyonlarına sevk edebilir. Ancak vergi matrahının sağlıklı bir 

şekilde belirlenmesinin yolu da vergi incelemesinden geçmektedir. Gerçi VUK’un 75’inci 

maddesinde takdir komisyonlarına matrah takdiri ile ilgili görevlerinden dolayı vergi inceleme 

yetkileri verilmiştir. Ancak takdir komisyonlarının bu yetkilerini harici verilere göre kullandıkları 

dikkate alındığında, bu tür durumlarda defter ve belgeler ya yoktur ya ibraz edilmemiştir ya 

da ulaşmak mümkün olmamaktadır. Bunun dışında takdir komisyonlarına giden işler 
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Komisyonuna Başvurunun Zamanaşımı Yönünden Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları, Sayı: 257, (Şubat 2010), s. 97-100. 
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(beyanname verilmemesi gibi) inceleme elemanlarının iş yükünü azaltmaya yönelik re’sen 

takdir nedenlerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla takdir komisyonlarında amaç vergi matrahının 

tespitidir ve zamanaşımını durdurmada bir araç fonksiyonu olarak kurulmamışlardır455. Etkin 

bir yönetim açısından ve mükellef hakları açısından söz konusu bu hukuksuz uygulamaya 

son verilmesi gerekmektedir456.     

Bu konuda yazında idarenin komisyona sevk işlemlerindeki iradesinin sorgulanması 

her zaman mümkün olmayacağından idareye komisyona başvuru zamanı açısından genel 

zamanaşımı süresinden daha kısa olan bir zaman sınırlamasının getirilmesi gerektiğini 

belirtenler olmuştur. Bu noktada “Vergi dairesi vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip 

eden yılın başından başlayarak dört yıl geçtikten sonra matrah takdiri amacıyla takdir 

komisyonlarına başvuramaz.” cümlesine benzer bir ifadenin kanuna eklenmesi ile takdir 

komisyonlarının amaçları dışında kullanılmasının önlenmesi gerektiği savunulmaktadır457. 

Böylece dört yıllık süre geçtikten sonra idarenin vergi incelemesi açısından hala bir yıllık 

süresi bulunacak ve takdir komisyonları zaman kazanma müessesi olarak görülmeyecektir. 

Diğer taraftan olayı vergi incelemesi açısından değerlendirecek olursak vergi 

inceleme elemanları tarh zamanaşımı süresi içerisinde inceleme yapabilir. Zamanaşımını 

uzatmak için takdir komisyonunu kullanan inceleme elamanları, inceleme süresini 

uzatmaktadır. Ancak defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz zorunluluğu beş yıldan sonra 

bulunmamaktadır. Bu durumda VUK’un 30/3’üncü bendinde yer alan idarece ve ikmalen 

tarhiyat yapılamayacaktır. Yine VUK’un md 359/a-2 bendinde yer alan kaçakçılık cezası ve 

VUK’un mükerrer md 355’te belirtilen özel usulsüzlük cezası kesilemeyecektir458. Bu konuda 

defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz süresinin VUK’un 114/2 fıkrası ile paralel hale 

getirilmesi gerekmektedir.  

Ayrıca VUK’un 374’üncü maddesinde 114 üncü maddenin ikinci fıkrasının ceza 

zamanaşımı için de geçerli olduğu belirtildiğinden, matrah takdiri için takdir komisyonuna 

başvurulması hali cezalarda tarh zamanaşımını durdurmaktadır. Bu durumda matrah takdiri 

için takdir komisyonuna başvurulması durumunda vergi ziyaı cezalarında tarh zamanaşımı, 
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bu süre içerisinde durmuş sayılmaktadır459 ya da sayılması gerekmektedir. Zira vergi ziyaı 

suçunda ceza miktarı kayba uğratılan vergi miktarına bağlı olarak değişmekte ve vergi 

matrahı bilinmediği müddetçe ceza kesilmesi mümkün görülmemektedir.  

Buna karşın takdir komisyonuna idare tarafından başvurulması durumunda, tarh 

zamanaşımının duracağı ancak ceza yönünden ise durmanın söz konusu olmayacağına 

yönelik Danıştay kararı da mevcuttur460. Danıştay’ın bu kararı verdiği yılda vergi ile ceza tarh 

zamanaşımı arasında bir paralellik kurulmamış olduğunu varsayarak yerinde karar verdiğini 

düşünüyoruz. Aksi takdirde Danıştay ilgili kararda VUK’un 374’üncü maddesini göz ardı 

etmiş olacaktır.   

Sonuçta VUK’un 114’üncü maddesinde 6009 sayılı kanunla değişiklik yapılarak 

matrah takdiri için takdir komisyonlarına yapılacak başvuru sonuçlarının her hal ve takdirde 

bir yıldan fazla olamayacağı belirtilmiştir. VUK’un 114’üncü maddesi uyarınca zamanaşımını 

durduran unsur matrah takdiridir. Emsal bedeli tayini, kıymet takdiri gibi nedenlerle takdir 

komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurmayacaktır461. Tarhiyat öncesi uzlaşmaya 

gidilmesinde de zamanaşımının durması söz konusu değildir462. 

Yine 2006 yılında Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış bir davada Anayasa’ya aykırılık 

iddiasının 2009 yılında karara bağlanması, 2010 yılında Resmi Gazete’de yayınlanması ve 

yine 2010’un son aylarında ve 2012’de yeniden düzenlemeler yapılması uygulamada pratik 

bir sonuç doğurmadığı gibi mevcut hukuksal mücadeleyi zayıf kılmaktadır. Geçici 28’inci 

madde, Anayasa’ya aykırı olduğu açık olan ve iptal edilen bir kararın yeniden kanuni hale 

getirilmesine neden olmuştur. Belki de söz konusu hükmün henüz yürürlükte olduğunu öne 

sürebilmek amacıyla bu değişiklik geriye yürütülmüştür463. Hâlbuki bu durum bazı bireylere 

zarar getirirken bazı bireylere de (yürürlüğe girdikten sonra) fayda getirmiştir. Üstelik yargı 

organlarında, söz konusu hükümler iptal edilse bile çeşitli düzenlemelerle farklı görünüşte 
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devam ettirildiğine yönelik kararlarda mevcuttur464. Bu durum hem birey hem de yargı 

organları tarafından çelişki doğurmakla birlikte eşitlik ilkesine de aykırı düşmektedir465.  

Üstelik matrah takdiri belirleme konusunda hem vergi inceleme elemanları hem de 

takdir komisyonları görevli olduğu halde sadece takdir komisyonlarına sevk işleminin tarh 

zamanaşımını durdurması oldukça çelişkilidir. Bu anlamda takdir komisyonları vergi inceleme 

elamanları tarafından bir araç olarak görülmekte ya da yazarın466 dediği gibi bir can simidi 

olarak değerlendirilmektedir. Üstelik bu konu Anayasa Mahkemesi’ne taşınarak yeni 

düzenlemeye gidilmiştir. Ancak yeni düzenleme de ise Anayasa Mahkemesi’nin 

gerekçelerine uygun olarak hareket edilmemiş ve uygulamadaki sorunlar engel teşkil etmeye 

devam etmiştir. Dolayısıyla muhtemel zihniyetin devam ettiğini benimseyerek hazineci bir 

yaklaşımla takdir komisyonuna sevk işleminin tarh zamanaşımı üzerinde sınırsız süre yetkisi 

1 yıl olarak sınırlandırılmış olup; “giden gitti kalan sağlar bizimdir” mantığıyla hareket 

edilmiştir. Bu durumun kamu yararı göz önünde bulunsa bile hukuk devleti anlayışına uygun 

düşmediği açıktır. Görünen o ki vergi kanunlarını uygulamada hukuki çerçevede 

değerlendirmek yerine kamu yararını gözeterek değerlendirmeye çalışmak ya da hukuki 

çerçevede değerlendiriliyor imajını yaratarak esasta kamu yararı adı altında hazineci bir 

yaklaşımı savunmak, sadece hukuki anlayışı değil kamu yararı adı altında gizlenen hazineci 

yaklaşımı da zedelemektedir. Vergi kanunları ilkeleri ve amaçları doğrultusunda 

düzenlenmediği ya da uygulanmadığı takdirde sadece kişilere değil devlet bütçesine zararı 

da beraberinde getirmektedir. 

4.1.2. Vergi Dairelerinin/Mükelleflerin Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı 

Dava Açmaları 

Takdir komisyonlarının yaptığı matrah takdirine karşı vergi dairesi/mükellef 

tarafından yargı yoluna gidilmesi mümkündür. VUK’un 377. maddesine göre  “vergi dairesi 

tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı vergi 
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mahkemesinde dava açabilir.” Ancak burada takdir edilen matrahın gerçekten uzak 

olduğunun ispatı vergi dairesine düşmektedir. Yine Danıştay bir kararında takdir 

komisyonlarınca takdir edilen matrahın doğru olmadığının vergi mükelleflerince kanıtlanması 

gerektiğini belirtmiştir. Nitekim uygulamada bu yöndedir. Ancak bir vergi idaresi/mükellef 

tarafından yapılan bu başvuruların çoğunda, tarh zamanaşımı süresi yargı organlarının kararı 

vergi dairesine tevdi edilmeden dolmaktadır. Dolayısıyla yargı organlarında geçen süre için 

zamanaşımının işlemeyeceğine ilişkin bir hükmün yasada yer alması gerekmektedir467. 

Bu uygulama verginin yasallığı ilkesine de uygun düşmemektedir. Yükümlülere 

güven veren bu ilke, vergi kurumlarının hukuksal yapısının temel koşulu olup; vergi oranı, 

salınma biçimi, alınma zamanı gibi vergiye ilişkin birçok unsurun yönetim ve yükümlüler 

bakımından belirginliğine dayanmaktadır. Bir vergi tarhının usule aykırı olarak yapıldığının 

yargı organlarınca belirlenmesi halinde yargıda geçen süre içinde zamanaşımı süresinin 

duracağına ya da kesileceğine ilişkin bir kanun hükmünün yer almaması idarenin yargı 

kararına uygun olarak yeniden vergi tarhını gerçekleştirmek istemesi durumuna engel 

olacaktır. Zira zamanaşımı süresi dolmuş olacağından vergi tarhı da yapılamayacaktır468. 

Ancak Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu bu durumda zamanaşımının durması 

gerektiğini kabul etmiştir469. Diğer taraftan karşı görüşlü Danıştay Kararları da mevcuttur. 

Örneğin Danıştay bir kararında VUK’un 114. maddesinde hüküm bulunmadığından; idari 

yargı mercilerinde geçen sürenin tarh zamanaşımını durdurmayacağını ifade etmiş ve terkin 

kararı veren vergi mahkemesi kararını onamıştır470.  

Esasında zamanaşımı alacaklının alacağını takip etme konusunda göstermiş olduğu 

ihmalden kaynaklanmaktadır. Ancak alacaklı (vergi idaresi) alacağını ihmal ettiğine yönelik 

davranışlarda bulunmayıp, aksine alacağının takibine yönelen bazı işlemlerde 

bulunabilmektedir471. Takdir komisyonu bunlardan biri olup zamanaşımını durduran unsur 

olarak ilgili kanun(lar)da yer almaktadır. Vergi dairesinin takdir komisyonlarına karşı dava 

açması da alacağın ihmaline yönelik bir davranıştan ziyade alacağın takibine yönelik 

yapılması gereken bir işlemdir. Bu durumda Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun vermiş 

olduğu karar olması gereken hukuk açısından doğrudur. Zira vergi idaresi alacağını takip 
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etme konusunda bir ihmal göstermemekte ve alacağını takip edebilme adına bu yola 

başvurmaktadır472. Bu nedenle VUK’un 114. maddesine eklenecek bir fıkra ile vergi idaresi 

tarafından matrah takdiri için yargı organlarına başvurulması halinde tarh zamanaşımının 

duracağına yönelik bir düzenleme yapılması gerekmektedir473.  

Sonuç olarak bir vergi tarhının usule aykırı olarak yapıldığının yargı organlarınca 

karara bağlanması halinde, idare karara uygun olarak yeniden vergi tarhına giriştiğinde 

zamanaşımı süresi dolmuş ise artık vergi tarhı yapılamayacaktır. Bu sakıncalı durumun 

ortadan kaldırılması gerekmektedir474. VUK’un md. 114/2 fıkrasına göre zamanaşımı 

süresinin işlemesini engelleyen neden olarak sadece takdir komisyonuna başvurulması 

belirtilmiş; yargıya başvurulmasından hüküm verilene kadar geçen süre ise ilgili madde de 

belirtilmemiştir. Bu nedenle zamanaşımının durması ve kesilmesi ancak yasaların açık 

hükümleri ile mümkün olabileceğinden VUK’un 114. maddesine eklenecek bir fıkra ile vergi 

dairelerinin takdir komisyonu kararlarına karşı yargı organlarına başvurmaları veya 

yükümlülerin re’sen ve ikmalen tarh edilen vergilere karşı dava açmaları halinde yargı 

organlarında geçen süre içinde zamanaşımının duracağı yönünde bir düzenlemeye ihtiyaç 

duyulmaktadır475.  

4.1.3. Mücbir Sebepler 

VUK’ta mücbir sebebin (zorlayıcı/zorunlu neden476) tanımına yer verilmemektedir. 

Danıştay’a göre mücbir sebepler, “insanın iradesi ve ihtiyarı dışında meydana gelen tesadüfî 

olaylardır”. Bu olayların meydana gelmelerinden önce bilinmeleri mümkün olmadığı gibi, 

meydana geldikleri zamanda giderilmeleri ilgilinin iradesine bağlı tutulmamaktadır477.   

Olayların mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ise belli şartlara bağlıdır. Bu 

şartlara göre, ortada vergilendirmeyi engelleyen bir olayın var olması, söz konusu olayın 

kişinin iradesi dışında meydana gelmesi ve olay ile vergi ödevinin engel olunması arasında 
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 Karakoç, s. 325. 
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 Nas, s. 325. 
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 Karakoç, s. 325. 
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 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 137; Apak, s. 8-9. 
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 Zorlayıcı neden bazen zor durumla karıştırılmaktadır. Zor durum mücbir sebep kadar ağır olmayan durumları ifade 
etmektedir. Mücbir sebebin vergi ödevini yerine getirmeye etkisi mutlak iken; zor durumun nispidir. Ayrıntılı bilgi için; Kızılot 
ve Diğerleri, s. 180-181. 
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 Konuyla İlgili Sirküler: Sirküler No: VUK-45/2011-3/Mücbir sebep-1, Libya’da meydana gelen olaylardan etkilenen 
mükelleflerin Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hk. Tarih: 01.03.2011. Sirküler No: VUK-
52/2012-2/Mücbir sebep-1, Suriye’de meydana gelen olaylardan etkilenen mükelleflerin Vergi Usul Kanununun mücbir 
sebep hükümlerinden faydalandırılması hk. Tarih: 08.03.2012; Danıştay 7.D., 04.12.1985, E. 1984/4380, K. 1985/2889 sayılı 
kararı (Karakoç, s. 333.). 
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illiyet (ilişki) bağının oluşması gerekmektedir. Mücbir sebebin varlığı halinde böyle bir 

durumla karşı karşıya kalan kişinin hukuken korunması hukukun doğal sonucu olarak 

görülmektedir. Mücbir sebep müessesesine hemen hemen bütün hukuk dallarında yer 

verilmiştir478. Vergi kanunlarında ise mücbir sebebe birkaç yerde yer verildiği gibi esas olarak 

VUK’un 13. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre “mücbir sebepler: 

1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede 

ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; 

2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su 

basması gibi afetler; 

3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler; 

4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden 

çıkmış bulunması; gibi haller”, ilgili madde de mücbir sebep halleri olarak 

sayılmıştır. 

Görüldüğü üzere “gibi haller” ifadesine yer verilerek mücbir sebepler, kanunda yazılı 

hallerle sınırlı tutulmayarak; buna benzeyen halleri ve aynı ölçüdeki olayları da 

kapsamaktadır479. Diğer bir ifadeyle kanunda hem mücbir sebeplerin tam bir listesi 

verilmeyerek “gibi haller” diye yoruma elverişli bir alan bırakılmakta hem de mücbir sebep 

halinin süreleri durdurma niteliği yükümlünün “vergi ödevlerini yerine getirmesini 

engelleyecek” ölçüde olması şartına bağlanarak takdire dayalı bir uygulama imkânı 

sunulmaktadır. Belirtilen hallerden herhangi birinin meydana gelmesi ya da meydana gelen 

olayın mücbir sebebe benzemesi durumunda söz konusu sebep(ler) ortadan kalkıncaya 

kadar süreler işlememektedir. Bu takdirde tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar 

uzamaktadır. Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer 

tarafından ispat veya tevsik edilmesi gerekmektedir (VUK md. 15).  Ancak mücbir sebep 

herkes tarafından bilinen bir olaydan kaynaklanıyorsa, yani objektif bir mücbir sebep varsa 

(tabi afet vb.) bunun ispatına gerek yoktur480. Herkes tarafından bilinmeyen bir olaydan 

kaynaklanıyorsa, yani sübjektif bir mücbir sebepse (hastalık, kaza, tutukluluk vb.) ispat yükü 

buna dayanan ilgiliye ve yükümlüye düşmektedir481.  Ayrıca mücbir sebebin varlığını ispat 
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 Mutluer, s. 152-153. 
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 Mutluer, s. 152-153; Kızılot ve Diğerleri, s. 179-180. 
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vergi türleri ve işyerleri itibarıyla; beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve 
beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde de kullanılabilir.” (VUK md. 15/3). 
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 Karakoç, s. 334. 
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için ibraz edilen belgelerin mutlaka ilgili kuruluşlardan alınması gerekmektedir. Konuya ilişkin 

bir özelgede482 ağır hastalık nedeniyle özel hastanelerden alınan raporların mücbir sebep hali 

sayılacağı, özel doktorlardan alınan raporların ise mücbir sebep hali sayılmayacağı 

belirtilmiştir. Bu konu ispata aracı olarak kullanılacak belgeler bakımından önem arz 

etmektedir.   

VUK’ta yer alan maddelere göre mücbir sebeplerin varlığı halinde zamanaşımının 

durması konusu sadece mükelleflerle ilgili olup; vergi idaresinin böyle bir iddiayı ileri sürerek 

zamanaşımı süresini durduramaz483. Vergi idaresinin mücbir sebeplerin etkisi altında kalmış 

olması (deprem, yangın, su basması vb.) savaş gibi nedenlerle vergiyi tarh edememesi 

zamanaşımı süresinin işlemesine engel olmamaktadır484. Ancak muhatapların (vergi 

yükümlüsü/sorumlusu) mücbir sebepler gerekçesi ile sürelerin durmasından yararlanmaları 

durumunda, aynı süre boyunca idare de tarh zamanaşımının durmasından 

yararlanmaktadır485.   

Konuyla ilgili Danıştay bir kararında 1999 yılında meydana gelen deprem nedeniyle 

mücbir sebep ilan edilmiş ve ilgili vergi daireleri defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz 

süresini mücbir sebep nedeniyle uzatıldığını iddia etmişlerdir. Bu iddiaya karşılık deprem ve 

benzeri doğal afetler nedeniyle idare tarafından yükümlüler lehine olarak getirilen mücbir 

sebep halinin idare lehine ve idareyi de kapsayacak şekilde uygulanamayacağı, beş yıllık 

defter ve belge muhafaza ve ibraz külfetinin bu nedenle uzatılamayacağını hükme 

bağlamıştır486. Bu anlamda mücbir sebep yükümlünün lehine olarak kabul edilmiş olan, 

idarenin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun işlemeye devam eden bir süreçtir.  

Mücbir sebebin muhatabı, hukuken kendisinden vergi ödevini yerine getirmesi 

(yükümlü/sorumlu) beklenen kimsedir. Bunun dışında mükellef ayrıca vergi ödevlerini yerine 

getirebilmek adına bir vekâlet işlemi yapmayı da tercih edebilir. Böyle bir durumda vekilin 

başına VUK’un 13’üncü maddesinde hükme bağlanmış mücbir sebeplerden bir tanesi gelmiş 

ise VUK’un 13’üncü maddesi öne sürülememektedir. Nitekim vekâlet müessesi bir zorunluluk 

                                                           
482

 Özelge No: B.07.0.GEL.0.28/2810-13-2, Mücbir sebebin varlığını ispat için ibraz edilen raporların mutlaka kamuya ait 
belirtilen kuruluşlardan alınmış olması ve vergi ödevini yerine getirmeye engel olacak şekilde olması şartı aranacağından, 
özel doktorlardan alınan raporlar dikkate alınmayacaktır. Tarih: 03.08.2004;  
      Özelge No: B.07.0.GEL.0.28/2810-13-949/30311, Mücbir sebeplerin varlığını ibraz için alınan raporların, hangi 
kuruluşlardan alınması halinde geçerli olacağı hk. Tarih: 28.06.2004.  
483

 Mutluer, s. 152-153; Kızılot ve Diğerleri, s. 179-180. 
484

 Erol, s. 213. 
485

 Karakoç, s. 326-327. 
486

 Danıştay 9.D., 07.06.2007, E. 2007/5007, K. 2007/2230 sayılı kararı (Karadağ, s. 1036). 
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değil, bir olanak ve seçimlik bir haktır. Danıştay kararları da bu yöndedir487. Bunun yanında 

idarenin, vergi inceleme elemanlarının mücbir sebep hallerinden (yıllık izin, mazeret izni, 

hastalık hali, tutukluluk vb.) kaynaklanan veya mali tatil gibi çeşitli yasal düzenlemelerden 

kaynaklanan durumların vergi inceleme sürelerini durduracağına ilişkin bir düzenlemenin de 

yapılması gerekmektedir488. Mücbir sebep hallerinin mükellef lehine getirilen bir uygulama 

olduğu düşünüldüğünde; kanaatimizce bu görüşe katılmıyoruz. Zira mükelleflerin mücbir 

sebep gerekçesi ile sürelerin durmasından yararlanmaları durumunda, aynı süre boyunca 

idare de tarh zamanaşımının durmasından yararlanmaktadır. 

Ayrıca kanunda belirtilen mücbir sebep hallerinde “ağır hastalık” ve “ağır kaza” 

kavramları tanımlanmamış ve bu kavramların yaşam algısı içinde yorumlanması istenmiştir. 

Nitekim bugün kanser “ağır hastalık” olarak nitelendirilirken; yarın bilimsel gelişmeler sonucu 

bu hastalığın gripten bir farkı kalmayabilir. Yine söz konusu hallerde “tutukluluk” hali mücbir 

sebep olarak kabul edilirken;489 bu kavramın da genişletilerek yorumlanıp “hükümlülük” halini 

de kapsayıp kapsamayacağı tartışmalıdır. Ancak hükümlülük halini mücbir sebep olarak 

kabul eden Danıştay kararları mevcuttur490.   

Bu konuyla ilgili vergi daireleri hükümlülük halini mücbir sebep olarak kabul 

etmemektedir. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın bir yazısında “Hükümlülük halinin VUK 

md 13’te sayılan mücbir sebepler arasında yer almadığı, diğer taraftan maddede sayılan 

mücbir sebeplerin tarh aşamasındaki amme alacakları için geçerli olup kesinleşmiş amme 

alacaklarını kapsamadığı” açıklanmıştır491.  

Yine VUK md. 13/1-2 bentlerde “vergi ödevi”nin sadece mükellef ödevleri ile sınırlı 

olup olmadığı tartışmalıdır. Mücbir sebep halinin sadece mükellefin ödevi ile sınırlı olduğunu 

savunan yazarlar492 olduğu gibi sınırlı olmayacağını belirten yazarlar493 ve yargı kararları494 

da mevcuttur. Ancak genel görüş mücbir sebeplerin sadece mükellef ödevlerini değil, aynı 
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 Danıştay Vergi Dava Daireleri, 02.10.2007, E. 2006/4355, K. 2007/2579 sayılı kararı (Erol, s. 215.). 
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 Ahmet Erol, “Mükellef Hakkı Olarak Mücbir Sebepler Ve Sonuçları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 103, (Kasım 
2012), s. 221; Karakoç, s. 327. 
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 Danıştay 7.D., 01.03.1999, E. 1998/1424, K. 1999/829 sayılı kararı (Erol, s. 204.). 
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Sayı: 189, (Eylül 2008), s. 21. 
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 Danıştay 7.D., 17.11.1993, E. 1992/34, K. 1993/4809 sayılı kararı (Erol, s. 205.). 
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zamanda mükellef haklarına (dava açma, uzlaşma, pişmanlık gibi) yönelik olarak da 

kullanılabileceği yönündedir. Danıştay’ın görüşü de bu durumu teyit etmektedir495. Ancak aksi 

görüşü savunan Danıştay kararları da mevcuttur. Bu konuda yazarlar 2577 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanunu496’nda her hangi bir hüküm bulunmadığını bu nedenle vergi 

uyuşmazlıkları konusunda açılacak davaların süresi, mücbir sebep gerekçesi ile 

uzatılamayacağını belirtmişlerdir. Bu konu haksızlığa ve hukuki karmaşaya yol açmaktadır. 

Yargı kararlarında bulanıklık yaratan “ödev” ve “hak” hususunun mutlaka mükellefler lehine 

olarak aydınlatılması ve mücbir sebep hallerinin mükellef haklarını da kapsayacak şekilde 

VUK’un 13’üncü maddesinde belirtilmesi önem arz etmektedir497. 

Kanunda mücbir sebep olarak nitelendirilen olaylara genel bir sınırlama getirilmiştir. 

Bu olaylar öngörülemez ve önlenemez olabileceği gibi, çoğu kez öngörülse bile 

önlenememektedir. Sübjektif bir mücbir sebebin varlığı halinde ispat yükü buna dayanan 

ilgiliye ve yükümlüye düşmektedir. Ancak vergi yasalarında mücbir sebeplerin nasıl 

kanıtlanması gerektiği konusunda açık seçik yasal bir hukuk kuralı yer almamaktadır. Bu 

nedenle vergi yükümlüsü kendi açısından ve kendi yararına olabilecek ama hukuksal açıdan 

sağlam bir dayanağı olmayan bir bireysel yorum yapmakta, vergi yönetimi de kamusal yarar 

açısından yönetsel bir yorum yapmaktadır. Tabii yargısal yorumlar hukuken uyulması zorunlu 

tarafları bağlayıcı yorumlardır. Bu anlamda mücbir sebepler genel ilkeler çerçevesinde ileri 

sürülebilecek ve yargı yerlerinin hukuksal yorumuna bırakılmış bir husus olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenle Danıştay kararları mücbir sebep hallerinin belirtilmesi hususunda 

oldukça önem arz etmektedir498. 

 Bunun dışında “afet”, “gaybubet” kavramları da tartışmaya açık kavramlardır. 

Kanunda mücbir sebebe yönelik belirtilen kavramların ölçeği, niteliği ve çapı 

belirtilmediğinden yargı kararları bu konuya ciddi anlamda katkı sağlamaktadır. Söz konusu 

kavramlar, “şu konuya girer, bu konuya girmez” şeklinde sınıflandırmaya yönelik 

yaklaşımların kabulü hukuki anlamda mümkün değildir. Hukukta her olay kendi özelinde 

değerlendirilmektedir; genellemelerden hareketle karar verilemez. Zira hukuki olaylarda 

genellemeler çoğunlukla yanlış sonuçlara götürmekte ve olayın özelini unutturmaktadır499.     
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Bunun yanı sıra VUK 13’üncü maddede yer alan mücbir sebeplerden herhangi 

birinin vukua geldiği malum ise veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezası kesilmeyeceği 

hüküm altına alınmıştır (VUK 373). Çünkü mücbir sebep yükümlünün iradesi dışında 

meydana gelen bir olaydır ve yükümlünün ödevlerini zamanında yerine getirememesi halinde 

kendisine bir kusur izafe edilememektedir500. Ancak mücbir sebeple gereği gibi yerine 

getirilmeyen vergi ödevi arasında illiyet bağı bulunmadıkça mücbir sebebin varlığı ceza 

kesilmesini önleyen bir durum olarak kabul edilmemektedir501. Yine VUK’un 15’inci 

maddesinde sadece mücbir sebep halinde tarh zamanaşımının işlemeyeceği belirtildiğinden; 

mücbir sebeplerin ceza kesme zamanaşımında yer almadığı belirtilmektedir. Bu bakımdan 

mücbir sebep halinin ceza zamanaşımını durduracağının kabulü olanaksızdır502. Ancak 

mücbir sebepler düzeltme zamanaşımını durdurmaktadır. VUK’un 12’nci maddesinde ele 

alınmamakla birlikte 114’üncü maddeye açık atfı nedeniyle mücbir sebepler düzeltme 

zamanaşımını uzatmaktadır.  

Sonuç olarak mücbir sebeplerin düzenlendiği VUK’un 13’üncü ve 15’inci maddeleri 

mücbir sebepleri örnekleme yoluna gitmiş ve “gibi” edatıyla genişletici yoruma imkân 

vermiştir. Üstelik mükelleflerin şahsında gerçekleşen, ispat ve tevsiki gereken mücbir 

sebeplerin kabulünün idarenin takdirine bırakılması mücbir sebepte idarenin iradesini ortaya 

koymaktadır503. Danıştay kararları bu konuda yol gösterici olarak görülse de, idareye sunulan 

çok geniş takdir yetkisiyle mücbir sebeplerin zamanaşımını uzatması eleştirilmesi gereken bir 

unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Mücbir sebepler esasında idarenin değil mükellefin lehine getirilmiş olan 

düzenlemelerdir. Mücbir sebeplerin idarenin lehine olacak şekilde kullanılmayacağına yönelik 

açık yargı kararları mevcuttur. Yine vergi idaresine mücbir sebep konusunda geniş takdir 

yetkisi verilmesiyle tarh zamanaşımının uzatılması ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil 

etmektedir. Nitekim tarh işlemi idareye yönelik bir işlemdir. Bu yüzden VUK’un 15’inci 

maddesinin 1’inci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…tarh zamanaşımı işlemiyen süreler 

kadar uzar.” İfadesi mükelleften çok vergi idaresine hizmet etmektedir504. Dolayısıyla söz 
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konusu maddenin mükellefin çıkarlarını gözetmek amacıyla vergileme ilkeleri çerçevesinde 

değerlendirilmeli ve yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.   

4.1.4. Mükellefe Vergi/Ceza İhbarnamesi Tebliği 

VUK’un 374’üncü maddesinin son bendi hükmüne göre, cezanın bağlı olduğu vergi 

alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden başlayarak vergi ziyaı 

cezası ve özel usulsüzlükte 5 yıl içinde, genel usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip 

eden yılın birinci gününden başlayarak iki yıl içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle ceza 

zamanaşımı kesilmiş olmaktadır.  

Ancak kanunda, mükellefe ceza ihbarnamesi tebliğinin (VUK md. 374.) tarh 

zamanaşımını keseceği şeklinde bir hükme yer verilmiştir. Bu tarh zamanaşımın kesilmesine 

yönelik yanlış bir düzenleme olarak görülmektedir. Burada “kesilme” kavramı ceza kesmede 

zamanaşımı süresinin baştan başlamasını değil, cezanın kesilip mükellefe (borçluya) ceza 

ihbarnamesinin tebliğ edilmesinden sonra artık “ceza kesmede zamanaşımının” söz konusu 

olmayacağını ifade etmektedir505.  

4.2. Tarh Zamanaşımının Kesilmesi 

Tarh zamanaşımının kesilmesi, kesilme anına kadar işlemiş olan (zamanaşımı) 

süre(si)nin bütün sonuçları ile birlikte ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Tarh 

zamanaşımının kesilmesi hali olarak kanun(lar)da herhangi bir düzenlenme yer almamakta 

ve böyle bir düzenlemeye ise gerek duyulmamaktadır506. Nitekim tarh edilen vergiye karşı 

yasal yollara başvurulması durumunda tahakkuk önlenmiş olmaktadır. Bundan sonra vergi, 

yargı organlarının kararlarıyla belirlenip tahsil aşamasına girecektir. Yargı yoluna 

başvurulmaz ise vergi tahakkuk etmiş olacak ve yine tahsil aşamasına girecektir. Yani her iki 

durumda da tarh zamanaşımının yeniden işlemeye başlaması mümkün değildir. Her iki 

durumda da vergi tahsil aşamasına gireceğinden, artık tarh değil tahsil zamanaşımının 

uygulanması söz konusudur507. Yani zamanaşımını kesen bir halin kabul edilmesi için 

zamanaşımının işlemekte olduğu aşamanın son aşaması (tahsil aşaması) olması 

gerekmektedir. 
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 Oktar, s. 137. 
506

 Karakoç, s. 327. 
507

 Kaneti, s. 127. 
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Ancak kanunda, mükellefe ceza ihbarnamesi tebliğinin (VUK md. 374.) tarh 

zamanaşımını keseceği şeklinde bir hükme yer verilmiştir. Bu tarh zamanaşımın kesilmesine 

yönelik yanlış bir düzenleme olarak görülmektedir. Burada “kesilme” kavramı ceza kesmede 

zamanaşımı süresinin baştan başlamasını değil, cezanın kesilip mükellefe (borçluya) ceza 

ihbarnamesinin tebliğ edilmesinden sonra artık “ceza kesmede zamanaşımının” söz konusu 

olmayacağını ifade etmektedir508.  

Yine yazında VUK’un md. 114’ün son fıkrasında damga vergisi ile ilgili yer alan 

düzenlemenin bu kuralın istisnası olduğunu belirten yazarlar bulunmaktadır509. Daha öncede 

belirtildiği gibi damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın 

hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkûr evraka 

ait vergi alacağı yeniden doğmaktadır (VUK md. 114/4). Yani tarh zamanaşımı süresi olan 

beş yıllık süre sıfırdan/yeniden işlemeye başlayacaktır.  

Ancak bu olayı zamanaşımının yeniden işlemeye başlaması olarak değil, vergiyi 

doğuran olayın ikinci kez ortaya çıkması, diğer bir ifadeyle ayrı bir vergi alacağının doğması 

olarak düşünmek gerekmektedir510. Çünkü kâğıt düzenlendiği tarihte damga vergisine tabi 

olan ya da olmayan bir kâğıdın hükmünden faydalanıldığı tarihte verginin konusuna girmesi 

ya da girmemesi durumunda vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarihe dikkat edilmeli ve o 

tarihte yürürlükte olan hükümler esas alınmaktadır511.  

5. TARH ZAMANAŞIMININ HUKUKİ SONUÇLARI 

Tarh zamanaşımının hukuki sonuçları hem birinci bölümde hem de ikinci bölümde yer 

yer ilgili başlıklar altında uygulamadaki boyutuyla birlikte incelenmeye çalışılmıştır. Bu 

nedenle tarh zamanaşımının hukuki sonuçları aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır. 

 Tarh zamanaşımı süresinin dolmasıyla vergi alacağı kendiliğinden ortadan 

kalkmaktadır512. 

 Vergi idaresinin vergiyi tarh ve tebliğ etme yetkisi sona ermektedir513. 

 İkmalen ve re’sen tarhiyat yapılamaz. 

 Mükellefe vergi/ceza ihbarnamesi ve dolayısıyla ödeme emri gönderilemez514. 

                                                           
508

 Oktar, s. 137. 
509

 Turgut Candan, Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2001, s. 197. 
510

 Özyer, s. 178-179. 
511

 Görkem Pehlivan, (Damga Vergisi). 
512

 Danıştay 9.D., 14.12.1984, E. 1984/2408, K. 1984/3575 sayılı kararı. 
513

 Danıştay 4.D., 4.3.1976, E. 1975/95, K. 1976/512 sayılı kararı. 
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 Zamanaşımına uğrayan vergi alacağı için vergi incelemesi yapılamaz. 

 Mükellefin vergi idaresine defter ve belge ibraz etme yükümlülüğü ortadan 

kalkar. 

 Mükelleften bilgi istenemez515.  

 Usule aykırılık nedeniyle yargı kararıyla kaldırılan bir vergi, zamanaşımı 

gerçekleşmişse yeniden tarh edilemez. 

 Mükellef için zamanaşımı süresinin dolması vergi sorumluları için de geçerlidir. 

 Vergi hatalarında düzeltmede zamanaşımı süresi genel olarak tarh zamanaşımı 

süresi ile sınırlandırılmakta olup, bu süreden sonra ortaya çıkarılan vergi 

hatalarında düzeltme yapılamamaktadır. 

 Vergi cezalarının kesilmesine ilişkin zamanaşımı gerçekleşmesi durumunda, 

mükellefin cezayla ilgili her hangi bir başvurusunun olup olmadığına 

bakılmaksızın, vergi cezaları ortadan kalkacaktır516.  

 Ve nihayet bu sonuçların sağlanması mükellefin müracaatına bağlı değildir, 

zamanaşımının gerçekleşmesine bağlı olarak kendiliğinden hüküm ifade 

edecektir517. 

Ayrıca AATUHK’nın 102/2 fıkrasından hareketle tarh zamanaşımından sonra 

yükümlünün kendi rızası ile yapmış olduğu ödemelerin geçerli olacağı sonucuna 

varılmaktadır. Mükellefin istemesi halinde vergi idaresi, tahakkuk fişine “yükümlünün rızası 

üzerine tahakkuku verilmiştir” ibaresi eklenerek vergiyi tahsil etmektedir518.  Ancak bu konu 

vergi hukukçuları arasında tartışma konusu olmuştur. Bir kısmı vergi hukukundaki 

zamanaşımının kamu hukukundaki zamanaşımı ile aynı sonuçları doğuracağını iddia 

ederken; bir kısmı da vergi hukukundaki zamanaşımını hak düşürücü süreden zayıf ve özel 

hukuktaki zamanaşımından daha kuvvetli olduğunu iddia etmiştir. Bu anlamda 

zamanaşımına uğramış olan vergilerin isteğe bağlı olarak ödenmesi halinde geri 

alınamayacağını belirtmişlerdir.  

                                                                                                                                                                                     
514

 Danıştay 4.D., 4.3.1976, E. 1975/95, K. 1976/512 sayılı kararı. 
515

 Nuri Değer, “Damga Vergisinde Zamanaşımı Uygulaması I”, Yaklaşım, Sayı: 176, (Ağustos 2007), S. 34. 
516

Danıştay 9.D., 14.12.1984, E. 1984/2408, K. 1984/3575 sayılı kararı. 
517

 Can, Bülbül ve Dağaşan, s. 605-608; Değer, (Damga Vergisinde Zamanaşımı Uygulaması I), İleri, s. 97; Çağan, s. 124; 
Danıştay 4.D., 06.06.1991, E. 1989/1344, K. 1991/2134 sayılı kararı; “zamanaşımı süresinden sonra hiçbir  vergilendirme 
işleminin yapılmasının söz konusu olmadığı belirtilmektedir.”; Zamanaşımının bir def’i olarak değil de re’sen dikkate 
alınmasının nedeni, vergi borcu ilişkisinin tarafların serbest iradelerinden değil de Kanun’dan doğmuş olmasına 
bağlanmaktadır. Bu anlamda zamanaşımının etkileri konusunda bir irade serbestisi tanınmamaktadır (Erdem, s. 140-141.). 
518

 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 144. 
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VUK’un 3. maddesinde “Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık 

olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanun 

yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır”. Mutluer 

bu hükme dayanarak kanunun zamanaşımını düzenleyen 113. maddesinin “Vergi Alacağının 

Kalkması” başlığını taşıyan Altıncı Kısım içinde yer aldığını belirtmiş ve tarh zamanaşımının 

vergi alacağını tamamen kaldırması gerektiğini ifade etmiştir. Kaldı ki kanunun 113. 

maddesinde zamanaşımının, vergi alacağını kaldıracağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu 

nedenle tarh zamanaşımını hak düşürücü süreler olarak kabul etmiş ve AATUHK’un 102. 

maddesindeki mükellefin rızaen yapacağı ödeme kabul olunur hükmünü ise sadece tahsil 

zamanaşımında uygulanması gerektiğini belirtmiştir519.  

Diğer taraftan bu görüşe benzer olarak Candan, bir kamu alacağının zamanaşımına 

uğraması durumunda hukuken hiç doğmadığını yani ilgili alacağın yok hükmünde olacağını 

ifade etmiştir520. Çağan ise tarh zamanaşımı ile vergi borcunun kalktığını ve dolayısıyla vergi 

dairesinin tarh etmeye yetkili olmadığı bir verginin mükellef tarafından rızaen de olsa 

ödenmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Kanaatimizce de AATUHK’da yer alan tahsil 

zamanaşımına uğramış bir vergi borcunun mükellefin rızası ile ödenmesine cevaz veren 

hükmün, sadece tahsil zamanaşımı için geçerli olması gerekmektedir. Nitekim VUK 

kapsamında yer alan tarh zamanaşımının sistematik yorumu ve bu yönde belirtilen yazarların 

yorumu söz konusu hükmün sadece tahsil zamanaşımı için geçerli olduğunu göstermektedir.    
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 Mutluer, s. 149-150. 
520

 Turgut Candan, (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunu), s. 282. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TAHSİL ZAMANAŞIMI 

1. TAHSİL ZAMANAŞIMI 

1.1 Tahsil Zamanaşımı Kavramı 

Tahsil kavramı sözlük anlamına göre “mali ve ticari belgelerin, alınan talimat uyarınca 

ödenmesinin ve/veya kabulünün sağlanması, ödeme ve/veya kabul karşılığında veya diğer 

koşullara bağlı olarak belgelerin teslimi için bankalarca işlem yapılması olarak” 

tanımlanmaktadır. Yine aynı sözlükte bu kavram bir alacak veya borcun ödenmesiyle 

hesabın kapatılması olarak521 tanımlanmakta ve bu anlamda ödeme kavramıyla benzerlik 

göstermektedir. Karakoç’a göre mali mevzuatta “ödeme” kavramı kendiliğinden ve süresi 

içerisinde yerine getirilmesini ifade ederken; “tahsil” kavramı ise yükümlülüğün kendiliğinden 

ve süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde kamu borçlusundan kamu alacağının cebren 

tahsil edilmesini ifade etmektedir522. Bu anlamda ödemede kendi isteği ile “verme”, unsuru 

bulunur iken; tahsilde “zorla alma” unsuru bulunmaktadır. Tahsil işlemi, tek taraflı, kesin ve 

yürütülmesi zorunlu idari bir işlem523 olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Vergi hukuku açısından ise tahsil kavramı vergi borcunun ortadan kalkması sonucunu 

doğuran (tahakkuk aşamasının aksine) ayrı bir idari işlem olarak nitelendirilmektedir. Tahsil, 

tarh ve tahakkuk eden verginin kanuna uygun olarak ödenmesidir (VUK md. 23.). Tahsil 

işlemi tarh işlemi gibi bireysel-sübjektif nitelikte idari bir işlemdir. Bu nedenle tarh işlemi ile 

kişiye bağlanan özel ve kişisel bir borcun sona ermesini sağlaması bakımından özel ve 

kişisel bir sonuç doğurmaktadır. Bu anlamda tarh ve tahsil işlemleri arasında temel işlem-

sonuç işlem bağıntısı bulunmaktadır. Vergilendirme işlemlerinin son aşaması olan tahsil 

aşaması ile vergi borcu sona ermektedir. Bu nedenle borçlu statüsüne son veren tahsil işlemi 

yapıcı (inşai) bir işlem niteliğindedir524. 

Tahsil zamanaşımı kavramı ise, devletin kamu alacağına bir an evvel kavuşmasını 

temin eden ve bunu zaman ile sınırlandıran bir zaman dilimidir525. Daha genel bir ifadeyle 

tahsil zamanaşımı, kanunda belli edilen sürenin geçmesinden sonra, alacaklı kamu 

                                                           
521

 Türk Dil Kurumu (TDK), Büyük Türkçe Sözlük, “tahsil”, http://tdkterim.gov.tr/bts/ (20 Şubat 2014). 
522

 Yusuf Karakoç, “Kamu Alacaklarının Tahsil İşlemlerinin Hukuki Niteliği”, Vergi Dünyası, Sayı: 246, (Şubat 2002). 
523

 Karakoç, (Vergi Hukuku), s. 285. 
524

 Karakoç, (Vergi Hukuku),  s. 281-285. 
525

 Bayraklı, s. 219. 

http://tdkterim.gov.tr/bts/
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idaresinin alacağını tahsil etme yetkisinin sona ermesi olarak tanımlanmaktadır526. Tahsil 

zamanaşımı tarh zamanaşımından farklı olarak her türlü kamu alacağını kapsamaktadır. 

Vergi borçlarının da bir kamu alacağı olması ve işlemin tahsilât aşamasıyla ilgili olması 

nedeniyle 6183 Sayılı AATUHK’daki hükümler aynen vergi borcu içinde geçerli olmaktadır527. 

Bu nedenle 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunu’nun 

(AATUHK) 102, 103 ve 104’üncü maddelerinde tahsil zamanaşımı çeşitli yönleriyle 

düzenlenmiştir.  

1.2. Tahsil Zamanaşımının Kapsamı 

Tahsil zamanaşımı hükümleri, 6183 sayılı Kanun’a özgü bir kural olduğundan sadece 

6183 sayılı Kanun’un kapsamına giren devlete, il özel idaresine veya belediyelere ait kamu 

alacakları için geçerli olmaktadır. Bunlar dışında yer alan kamu iktisadi teşebbüsleri, sosyal 

sigortalar, fonlar ve köy gelirlerinden kaynaklanan kamu alacakları tahsil zamanaşımı 

kapsamında değillerdir528.  

AATUHK’nın 102’nci maddesiyle bütün kamu alacakları 5 yıllık bir zamanaşımına tabi 

tutulmuştur. Böylece 258 Seri No’lu Tahsilât Genel Tebliği529’ne göre, tahsil zamanaşımı 

bakımından kamu alacaklarında, takibat için yeterli bir müddet kabul edildiği ve birlik 

sağlandığı amaçlanmıştır. Tahsil zamanaşımı AATUHK’nın 1’inci maddesine göre; 

 Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza 

tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli 

kamu alacakları, 

 Gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i kamu alacakları,  

 Aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan 

ve kamu hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları, 

 Yukarda yer alanların takip masraflarını konu edinmektedir.  

Buna göre tahsil zamanaşımı kapsamına giren kamu alacakları vadesinin rastladığı 

takvim yılını izleyen yılın başından itibaren başlayarak 5 yıl içinde tahsil zamanaşımına 

uğrayacaktır. Nitekim AATUHK’nın 102’nci maddesinin 1’inci fıkrasında amme alacağı, 

                                                           
526

 Binnur Çelik, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, İstanbul: Kültür Yayınları, 2000, s. 231. 
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 Kızılot ve Diğerleri,  s. 170. 
528

 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 160-161; Karagöz, s. 173. 
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 Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğ, RG: 30.06.2007, 26568. 
                          Özelge No: B.07.0.GEL.0.56/5601-1025/036492, İhracatı teşvik belgesi kapsamı dışında olan işlemler için istisna uygulanıp 

uygulanmayacağı hk. Tarih: 31.08.1999. 
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vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil 

edilmezse zamanaşımına uğrayacağı belirtilmektedir530. Aynı fıkranın ikinci cümlesinde ise 

para cezalarına531 ait özel kanunlardaki zamanaşımı hükümlerinin saklı tutulduğu ifade 

edilmiştir. Böylece özel/genel kanun ilişkisi çerçevesinde Türk Ceza Kanunu, Kabahatler 

Kanunu532 ve diğer kanunlarda yer alan para cezalarına zamanaşımı bakımından bu hükmün 

uygulanmayacağı belirtilmek istenmiştir533. Örneğin 6183 sayılı kanun kapsamına girmeyen 

sözleşmelerden, haksız fiillerden, sebepsiz zenginleşmeden doğan kamu alacakları Borçlar 

Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre takip edilmesi gerekmektedir. Bu tür kamu alacakları için 

AATUHK‘nın bu maddesi uygulanmayacaktır534.  

Ancak zamanaşımı bakımından istisnai hükümler mevcut olmayan özel ceza 

kanunlarındaki para cezalarının TCK’nın 68’inci maddesi gereğince ve özel kanunlarında 

zamanaşımı hakkında istisnai hükümler mevcut olmayan tazminat ve inzibati mahiyetteki 

para cezalarının 6183 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir535.  Diğer 

taraftan devletin haksız iktisaptan doğan alacakları arasında yer alan ecrimisil alacakları özel 

hukuka göre zamanaşımına uğramaktadır536. Ayrıca kendisine ödeme emri gönderilen bir 

yükümlü için artık sadece tahsil zamanaşımı süreleri işlemektedir537. 

                                                           
530

 Danıştay 9.D., 26.09.2002, E. 2001/2297, K. 2002/3035 sayılı kararı; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 102. maddesinde  açıklanan 5 yıllık zamanaşımının tahakkuk değil, tahsil zamanaşımı olduğu, olayda 
ödeme emri ile istenilen gecikme zamlarının, kurumlar vergisi taksitlerinin vade tarihleri olan 15.5.1981-13.11.1981 tarihleri 
itibariyle istenildiği, bu tarihleri takip eden 1982 takvim yılı başından itibaren en geç 31.12.1986 tarihine kadar ödeme 
emrinin tebliğ edilebileceği, ödeme emri 19.11.1986 tarihinde tebliğ edildiğinden Davacının zamanaşımı iddiasının yerinde 
bulunmadığı,… gerekçesiyle davayı kısmen kabul ederek ödeme emrini tadilen onayan Vergi Mahkemesi kararının bozulması 
isteminden ibarettir. [www.danistay.gov.tr] 
531

 Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı hükümleri uygulanır 
(Beyazkılıç ve Kaplan, s. 154.). 
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 Tebliğ No: 437 Seri No’lu Tahsilât Genel Tebliği, RG: 16.12.2005, 26025. 
    Tebliğ No: 442 Seri No’lu Tahsilât Genel Tebliği, RG: 12.05.2007, 26520. 
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 Karadağ, s. 1031. 
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 Beyazkılıç ve Kaplan, s. 153. 
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 Mehmet Arslan, s. 189;  
    Danıştay 1.D., 13.03.1991, E. 1991/8, K. 1991/38 sayılı kararı; “ihracatta vergi iadelerinin geri alınması işlemleri sırasında 
zamanaşımı ve kanuni temsilciler hakkında yürütülecek takip usulünde yalnız 6183 sayılı yasa hükümlerinin uygulanması 
gerektiği… gerek yürürlükte bulunan gerekse yürürlükten kalkan ihracatta vergi iadesi kararlarının kapsamına giren alacaklar 
yönünden beş yıllık tahsil zamanaşımının, 6183 sayılı Yasanın 37. maddesine göre verilen bir aylık ödeme süresinin bitim 
tarihi vade günü olduğundan bu tarihi izleyen takvim yılı başından itibaren işlemeye başlayacağı…” (Karagöz, s. 174.). 
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 Ecrimisil Alacaklar: 2886 Devlet İhaleleri Kanunu madde 75: “Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların gerçek 
ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden 
taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı 
geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir 
zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz. Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur” hükmü getirilmiştir. 
    Danıştay 10.D., 26.04.2004, E. 4096/2551, K. 2004/4061 sayılı kararı; “Aynı yasanın ‘sürelerin hesabı’ başlıklı 92. 
Maddesinde, bu kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde, Borçlar Kanunu hükümlerinin 
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AATUHK’nın 102’nci maddesinin 2’nci fıkrasına göre tahsil zamanaşımı süresi 

dolduktan sonra vergi dairesinin vergiyi tahsil edebilme yetkisi ortadan kalkmaktadır538. Vergi 

dairesi zamanaşımını re’sen dikkate almak zorundadır.  Ancak zamanaşımı süresi dolduktan 

sonra mükellefin rızası ile yapacağı ödemeler kabul edilmektedir.  

Diğer taraftan AATUHK’da vadesinde ödenmeyen kamu alacağının tahsili amacı ile 

düzenlenen ödeme emrine karşı (AATUHK md. 55) böyle bir borcun olmadığı veya kısmen 

ödendiği veya zamanaşımına uğradığı iddiaları ile dava açılabileceği öngörülmüştür 

(AATUHK md. 58). Ayrıca AATUHK’nın 26’ncı maddesinde özel yapıda zamanaşımı 

bulunmaktadır. Buna göre ivazsız tasarrufların hükümsüzlüğü (md. 27), bağışlama sayılan 

tasarruflar (md. 28), hükümsüz sayılan diğer tasarruflar (md. 29) ve kamu alacağının 

tahsiline imkân bırakmamak amacıyla yapılan tasarruflar (md. 30) hakkında bunların 

meydana geldiği tarihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra dava açılamamaktadır. 

Tahsil zamanaşımı vergi açısından ele alındığında tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamaları 

tamamlanmış ve ödenmesi kesinleşmiş olan vergileri kapsamaktadır. Tahsil zamanaşımına 

uğramış vergilerde mükellef bu vergiyi ödememekte539 vergi dairesi de tahakkuku 

tamamlanmış bir vergi borcu için ödeme emri düzenlemeyerek cebren tahsil yoluna 

gitmemektedir540. Ancak zamanaşımı süresi dolduktan sonra mükellefin rızası ile yapacağı 

ödemeler kabul edilmektedir. Bunun yanında AATUHK’da 103 ve 104’üncü maddelerinde 

tahsil zamanaşımı süresinin işlemesine engel olan nedenler belirtilmektedir. Bunlar ise ayrı 

başlık altında değerlendirilecektir. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
uygulanacağı belirtilmiştir. Ecrimisil niteliği itibariyle Borçlar Kanununda yer alan genel zamanaşımı süresinin ecrimisil 
tahsilinde göz önünde alınması gerekmektedir.” (Karagöz, s. 175.). 
537

 Danıştay 3.D., 15.06.1984, E.1983/4852, K. 1984/2156 sayılı kararı; “…6183 sayılı Kanunun 102. maddesinde amme 
alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse 
zamanaşımına uğrayacağının hükme bağlandığı, mezkur maddedeki zamanaşımının tahakkuk zamanaşımı olmayıp, tahsil 
zamanaşımı olduğu bu safhada tahakkuk zamanaşımı incelenemeyeceğinden 1977 yılına ait amme alacağının vadesinin 
rastladığı yılı takip eden 1978 takvim yılından itibaren en geç 31.12.1982 tarihine kadar ödeme emri tebliğ edilmesi 
gerektiği, bu tarihten sonra tebliğ olunması halinde amme alacağının tahsil zamanaşımına uğrayacağı…” (Karagöz, s. 175.).    
538

 Danıştay 9.D., 26.09.2002, E. 2001/2297, K. 2002/3035 sayılı kararı. 
539

 Bilici, s. 112. 
540

 Bülbül, Ejder ve Şahan, s.145;  
    Danıştay 9.D., 29.12.1982, E. 1982/17, K. 1982/5586 sayılı kararı; kısıtlı taşınmazların kamulaştırılmasında tahsilat 
zamanaşımına uğramayan tecilli vergilerin muaccel hale geleceği ve ancak bunların tahsili amacıyla ödeme emri 
düzenlenebileceği, yönündedir (Can, Bülbül ve Dağaşan, s. 596.). 
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2. TAHSİL ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI 

AATUHK tahsil zamanaşımının başlangıcını “vade tarihine” bağlamıştır541. Buna göre 

tahsil zamanaşımı alacağın vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından 

itibaren başlamaktadır. Örmeğin; 2012 yılı gelirleriyle ilgili 2013 yılının Nisan ayında 

ödenmesi gereken Kurumlar Vergisinin ödenmemesi durumunda bu borçla ilgili zamanaşımı 

2014 takvim yılının başından itibaren işlemeye başlayacak ve 31.12. 2018 tarihinde sona 

erecektir. Bu durumda 01.01.2019 tarihinden itibaren söz konusu vergi alacağı tamamen 

zamanaşımına uğramış olacaktır. Ancak mükellef kendi rızası ile ödeme yapabilmekte ve 

vergi idaresi de bu ödemeyi kabul edebilmektedir. 

Tarh zamanaşımında vergi alacağını doğuran olay önemliyken; tahsil zamanaşımında 

vade tarihi önem taşımakta ve vadeyi izleyen takvim yılı başından itibaren 

hesaplanmaktadır542. Bu örneğe göre vergilendirme sürecinin “tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil” 

aşamalarından oluştuğu göz önünde tutulduğunda bu süreç içerisinde bir kamu alacağının 

tahsilinin gerçekleşmemiş olduğu görülmektedir543. Buna göre vergi tahsil zamanaşımının 

söz konusu olabilmesi için öncelikle verginin tarh zamanaşımı süresi dolmadan önce vergiyi 

doğuran olayla ortaya çıkan vergi borcunun, tarh ve tebliğ edilmiş ve dolayısıyla tahakkuk 

ettirilmiş olması şarttır544. Zira bu işlemlerin yapılmaması halinde vergi alacağı tarh 

zamanaşımı süresi içinde kendiliğinden ortadan kalkacaktır545. Buradan hareketle tahsil 

zamanaşımının gerçekleşebilmesi için şu 3 unsurun gerçekleşmesi gerektiğini söyleyebiliriz; 

 Vergi alacağının tarh, tebliğ edilerek tahakkuk etmiş olması, 

 Belirlenen süre içinde tahsilâtın gerçekleşmemiş olması, 

 Tahsil zamanaşımı süresinin dolmuş bulunması gerekmektedir. 

Bu unsurlara göre tahsil zamanaşımı 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde tahakkuk 

aşamasında zamanaşımına uğrayacaktır. Vergi borçları açısından tahsil zamanaşımı ikinci 

aşamadır. Vergi alacağının birinci aşaması olan tarh aşaması, vergiyi doğuran olay ile doğan 

vergi alacağının 5 yıl içinde devlet tarafından tarh edilerek yükümlüye tebliğ edilmesi halinde 

                                                           
541

 Örneğin; vade tarihi saptanamadığı için doktrinde ihtiyati haciz uygulaması zamanaşımını kesen nedenlerden biri olarak 
kabul edilmemektedir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Recep Beyazkılıç ve Mesut Kaplan, “İhtiyati Tahakkuk Ve İhtiyati Haciz 
Uygulaması”, Vergi Dünyası, Sayı: 323, (Temmuz 2008), s. 128-140. 
542

 Akdoğan, s. 92. 
543

 Akdoğan, s. 92. 
544

 Can, Bülbül ve Dağaşan, s. 596. 
545

 Can, Bülbül ve Dağaşan, s. 596. 
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gerçekleşmektedir546. Tahsil zamanaşımı ise bu tebliğe müteakip kesinleşen vergi alacağının 

ödenmesinin talep edilmesiyle meydana gelmektedir. Görüldüğü üzere, tahsil zamanaşımının 

gerçekleşmesi için tarh zamanaşımının aksine bazı ön şartların gerçekleşmiş olması 

gerekmektedir. Nitekim vergi idaresinin vergi borcuna karşı kayıtsız kalması tarh 

zamanaşımının doğması için yeterlidir547. Vergilendirme sürecinde tarh ve tebliğ aşamaları 

tarh zamanaşımı ile ilişkili iken, tahsil aşaması, tahsil zamanaşımı ile ilişkilidir. Ancak tahsil 

işleminin gerçekleşmesi tahakkuk aşamasına göre belirlenmektedir.   

Esasında tahakkuk, bir aşama veya işlem olarak zamanaşımına konu edinmemiştir548. 

İdari bir işlem olarak nitelendirilmeyen ve kendiliğinden gerçekleşen bir olgu olarak karşımıza 

çıkan tahakkuk aşaması, zamanaşımının konusunu oluşturmamakta; ancak zamanaşımının 

meydana gelebilmesi bakımından önem arz etmektedir. Muhtemelen bu durum 

zamanaşımının vergi alacağını konu edinmesinden549 ya da tahakkuk aşamasına gelen bir 

vergi alacağının mükellef ile vergi idaresi arasındaki ihtilaflara neden olmasından 

kaynaklanmaktadır.  Nitekim verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi 

gereken bir safhaya gelmesi olarak tanımlansa da; hukuki açıdan bu durum her zaman 

verginin kesinleştiği anlamına gelmemektedir. Verginin ne zaman tahakkuk ettiği hususu 

çeşitli ihtimallere göre farklılık göstermektedir. Bu konuda beyana dayalı vergilerde verginin 

tahakkuku, tahakkuk fişinin yükümlüye verilmesiyle gerçekleşirken; tahakkuku tahsile bağlı 

olan vergilerde550 verginin tahsili ile birlikte tahakkuk işlemi de gerçekleşmektedir551.  

Tahakkuk aşamasının açıkça görüldüğü haller ise ikmalen, re’sen veya idarece 

yapılan tarh usullerindedir. Burada karşımıza iki yol çıkmaktadır. Birincisinde tarh edilen vergi 

ve/ya da cezaya ilişkin vergi/ceza ihbarnamesine karşı 30 gün içinde dava açılmazsa 

tahakkuk eden vergi kesinleşmektedir. Dava açılması durumunda vergi alacağı yargı 

kararına göre kesinleşmektedir552. Görüldüğü üzere, tahakkuk aşaması, idari bir işlemden 

daha çok kendiliğinden gerçekleşen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır553. Bu aşamadan 

sonra tahsil zamanaşımına geçilmektedir. Tahakkuk aşaması, tahsil zamanaşımı için ön 

                                                           
546

 Mehmet Arslan, s. 193. 
547

 Mehmet Arslan, s. 193. 
548

 Aziz Taşdelen, “Vergi Alacağının Tahakkuku: Bir Aşama Bir İşlem”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, 
2007, s. 309. 
549

 Taşdelen, 309. 
550

 Danıştay 9.D., 18.04.1983, E. 1983/1348, K. 1983/2751 sayılı kararı (Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 108.). 
551

 Karakoç, s. 273-276. 
552

 Karakoç, s. 276-281. 
553

 Tahakkuk aşması öğretide “ödemek zorunda olduğu bir aşama” (Mehmet Arslan, Vergi Hukuku, s. 96.); “kendiliğinden 
gerçekleşen bir olgu” (Karakoç, s. 273.); “bir durum ve saptama” (Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 106) şeklinde ifade 
edilmektedir. 
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koşul niteliğindedir. Böylece tarh ve tebliğ aşamalarını kapsayan tarh zamanaşımına 

uğramayan bir vergi alacağı, tahsil zamanaşımı ile birlikte ikinci bir zamanaşımı kurumu ile 

karşılaşmaktadır. Bu durum ise vergi hukukunda zamanaşımı kurumunun, vergilendirme 

sürecindeki aşamalardan ziyade vergi alacağını konu edindiğinin bir göstergesi olmaktadır. 

Tahsil zamanaşımının işlemeye başlaması, tahakkuk zamanaşımından farklı olarak 

bazı vergiler için özel hükümlere tabi değildir. Buna göre, tüm kamu alacaklarında 

zamanaşımı süresi vadeyi izleyen takvim yılı başından itibaren başlamaktadır. Verginin 

vadesi, ilgili verginin özel kanunlarla belirlenmiş ödeme süresinin son gününü ifade 

etmektedir (AATUHK md. 37/3, VUK md. 111/2). Vergilerin ödeme süreleri tek tek vergi 

yasalarında belirlenmiş ve özel durumlar için ayrı süreler saptanmıştır554. Vadesi gelmemiş 

vergiler vade tarihinde, vadesi geçmiş olanlar tahakkuklarını takip eden bir ay içinde 

ödenmesi gerekmektedir. Bu süreler içinde ödeme yapılmadığı zaman, vadeyi takip eden 

yılın başından başlamak üzere 5 yıl içinde idarenin vergiyi tahsil etmesi veya tahsil etmek için 

harekete geçmesi (örneğin, ödeme emrini tebliğ etmesi) gerekmektedir. Aksi takdirde 

idarenin vergi alacağı zamanaşımına uğrar555. 

Özel kanunlarda ödeme zamanı tespit edilmeyen556 kamu alacakları Maliye 

Bakanlığınca belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenmektedir 

(AATUHK md. 37). Buna göre zamanaşımı AATUHK’nın 37’nci maddesine göre Maliye 

Bakanlığınca düzenlenecek tebliğname ile tahakkuk ettirildiği tarihi takip eden yılın başından 

itibaren başlatılması gerekmektedir557. Bu anlamda tahsil zamanaşımı vade tarihinde değil, 

vadeyi takip eden yıldan itibaren başlamaktadır. Tahsil zamanaşımında vade tarihinin değil 

de; vadeyi izleyen takvim yılının esas alınmasıyla vergi idaresinin işini kolaylaştırarak hızlı 

çalışması amaçlanmıştır. Her mükellef için tek tek zamanaşımının belirlenmesi külfetli bir 

iştir. Oysaki vadesi aynı yıla rastlayan tüm mükellefler için zamanaşımı süresi o yılı takip 

eden takvim yılının başından itibaren işlemeye başlayacaktır558.  
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 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 139. 
555

 Kızılot ve Diğerleri,  s. 170. 
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AATUHK’un 102’nci maddesine göre para cezalarının özel kanunlardaki zamanaşımı hükümleri saklı tutulmuştur. Bu 
durum yazında özel durumlarda tahsil zamanaşımı olarak nitelendirilmiştir. Bkz: M. Ezhan Doğrusöz, A. Bumin Doğrusöz, İ. 
Veysi Seviğ ve Funda Tunçel, Vergi İcra Hukuku, Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2012, s. 129. 
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 Danıştay 3.D., 22.07.2005, E. 2005/839, K. 2005/935 sayılı kararı (Adil Nas, “Tahsil Zamanaşımı”, Lebib Yalkın Mevzuat 
Dergisi, Sayı: 86, (Şubat 2011). 
    Özelge No: B.07.4.DEF.0.34.19/9179, Vadesi geçmiş borçların bankalarca tahsil edilmeyip vadesi geçtikten sonra ödenen 
ve bankaca Gelir Vergisi 3’üncü taksiti olarak tahsil edilen tutarın Gelir Vergisinin 2’nci taksitine mahsup edilmesine imkan 
bulunmadığı hk. Tarih: 16.09.2003 (Recep Beyazkılıç, 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK), 
İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım, 2006, s. 205-206.). 
558

 Doğrusöz ve Diğerleri, s. 128. 
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Öte yandan, yazında bu düşüncenin eşitlik ilkesini zedelediği belirtilmiştir. Farklı 

tarihlerde (örneğin, yılbaşı veya yılsonu) vade tarihi olan mükelleflerin tahsil zamanaşımını 

izleyen yılın başından itibaren başlaması, zamanaşımı olarak sürelerin fiili açıdan farklı 

zamanlarda ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Ödeme vadesi yılbaşında dolanla, 

ödeme vadesi yılsonunda dolan arasında zamanaşımı süresi açısından bir yıla yakın bir süre 

farkı oluşmaktadır. Mükellefler arasındaki bu eşitsizliği giderebilmek için tahsil zamanaşımı 

süresinin ödeme vadesini izleyen günden itibaren başlatılması gerektiği belirtilmiştir559.  

Bu görüş günümüz koşulları çerçevesinde düşünüldüğünde yerinde görülebilir. Üstelik 

bizce bu görüş tarh zamanaşımı içinde geçerli olmalıdır. Vergi hukukunda zamanaşımının 

başlangıcı olarak vade tarihinin değil de vadeyi izleyen takvim yılının esas alınmasıyla, 

bugüne kadar vergi idaresinin işi kolaylaşmış ve hızlı çalışması sağlanmıştır. Ancak 

günümüz bilişim teknolojileri çağını yaşaması bakımından söz konusu hüküm amaca hizmet 

etmemekle birlikte mükellefler arasında eşitsizliğe de neden olmaktadır. Teknolojik gereçler 

vasıtasıyla vergi idaresinin işi zaten kolaylaşmıştır. Amaca hizmet eden diğer araçların 

bulunması sebebiyle ve söz konusu hükmün amaca hizmet etmediği gibi mükellefler 

arasında eşitsizliği doğurmasından dolayı vergi hukukunda zamanaşımının başlangıcında, 

vadeyi izleyen takvim yılının değil, vade tarihinin esas alınması gerektiği görüşündeyiz. 

3. VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI 

AATUHK tahsil zamanaşımının başlangıcında vade tarihi esas alınmaktadır. Verginin 

vadesi ise ilgili verginin özel kanunlarla belirlenmiş ödeme süresinin son gününü ifade 

etmektedir (AATUHK md. 37/3, VUK md. 111/2). Vergilerin ödeme süreleri tek tek vergi 

yasalarında belirlenmiş ve özel durumlar için ayrı süreler saptanmıştır. Vadesi gelmemiş 

vergilerin vade tarihinde, vadesi geçmiş olanların tahakkuklarını takip eden bir ay içinde 

ödenmesi gerekmektedir (AATUHK md. 37). Bu süreler içinde ödeme yapılmadığı zaman, 

vadeyi takip eden yılın başından başlamak üzere 5 yıl içinde idarenin vergiyi tahsil etmesi 

veya tahsil etmek için harekete geçmesi (örneğin, ödeme emrini tebliğ etmesi) 

gerekmektedir. Aksi takdirde idarenin vergi alacağı zamanaşımına uğrar560. 

Ödeme zamanlarına ilişkin genel kural VUK’un 111’inci maddesinde belirlenmiş 

olmakla birlikte, VUK’un 112’nci maddesinde ve diğer hallere ilişkin maddelerde özel ödeme 
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 Nas, s. 2. 
560

 Kızılot ve Diğerleri,  s. 170. 
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zamanları yer almaktadır. Vergi hukukunda ödeme zamanları normal ve özel ödeme 

zamanları olarak ayrı başlık altında incelenmiştir.  

3.1. Normal Ödeme Zamanlarında Tahsil Zamanaşımı 

Vergi kanunlarında gösterilen sabit ve önceden belirlenmiş ödeme zamanlarına 

normal ödeme zamanları adı verilmektedir. VUK’un 111’inci maddesine göre vergi, 

kanunlarda gösterilen süreler içinde ödenir ve ödeme süresinin son günü verginin vade 

tarihidir. Buna göre tahsil zamanaşımı ödeme sürüsünün son gününü izleyen takvim yılı 

başından itibaren başlayacaktır. Aşağıda gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal 

vergisi, katma değer vergisi ve gümrük vergisi incelenmiştir. Diğer vergilerin ödeme 

zamanları EK-2’de tablo halinde belirtilmiştir.  

3.1.1. Gelir Vergisi Ödeme Zamanları 

Gelir vergisinde ödeme zamanları bütün kazanç ve iratlar için GVK’nın 117 ile 120’nci 

maddelerinde genel kurala bağlanmıştır. GVK’nın 117’nci maddesine göre Şubat ayı 

içerisinde verilmesi gereken beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir 

vergisi Şubat ve Haziran aylarında; Mart ayı içerisinde verilmesi gereken beyanname ile 

bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi ise Mart ve Temmuz aylarında olmak 

üzere iki eşit taksitte ödenmektedir. Bu durumda tahsil zamanaşımı, belirtilen vergi taksit 

aylarının son gününü takip eden yılın başından itibaren işlemeye başlayacaktır.  

Yine GVK’nın 250 Sıra No’lu GVK Genel Tebliği561 gereği yıllık kazançlarının % 75 

ve daha fazlası zirai kazançtan oluşan mükelleflerin vergileri ödeme zamanları Kasım ve 

Aralık ayı olarak belirlenmiştir. 

3.1.2. Kurumlar Vergisinde Ödeme Zamanları 

Kurumlar vergisinde ödeme zamanları söz konusu beyannamenin verileceği ayın 

son günü (KVK md. 21) olarak belirtilmiştir. Yani, Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap 

döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü 

akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilmekte ve vergi, beyannamenin 
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 Tebliğ No: 250 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, RG: 10.06.2003, 25134. 
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verildiği ayın sonuna kadar ödenmektedir. Ancak özel hesap dönemi tayin edilen yükümlüler 

için vade günleri farklılık gösterecektir562. 

Bunun yanında kurumlar vergisinde tasfiyeye giren kurumlar açısından farklı ödeme 

süreleri belirlenmiştir. Tasfiyeye giren kurumların tasfiyeye girişten önceki dönemle ilgili 

kurumlar vergisi beyannamesinin, tasfiyeye girme tarihinden itibaren 4 ay içinde verilmesi 

gerekmekte563 ödeme ise beyannamenin verildiği ayda yapılmaktadır.  

Ayrıca KVK’nın 15’inci ve 30’uncu maddelerine göre kurumlar vergisi düşüldükten 

sonra kurum kazancı üzerinden stopaj suretiyle ödenen vergilerde vade tarihi, muhtasar 

beyannamenin verildiği ayın yirmialtıncı günü olarak belirlenmiştir (KVK md. 21/4). Bu 

durumlarda tahsil zamanaşımı, ödeme süresinin son gününü izleyen takvim yılı başından 

itibaren başlayacaktır. 

3.1.3. Veraset ve İntikal Vergisinde Ödeme Zamanları 

Veraset ve intikal vergisi, verginin tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl mayıs ve 

kasım aylarında olmak üzere toplam altı taksitte ödenir. Verginin mayıs ve kasım aylarında 

tahakkuk ettirilmesi halinde ödeme tahakkuku takip eden bir sonraki taksit ayından itibaren 

başlayacaktır. Ancak gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde 

kazananlara ödenecek ikramiyeler ile 5602 sayılı Kanun564da tanımlanan şans oyunları 

dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilecek vergiler, beyanname verme süresi içinde 

ödenir. 

3.1.4. Katma Değer Vergisinde Ödeme Zamanları 

Katma değer vergisinde ödeme zamanları yükümlüler tarafından verilen 

beyannameye dayanmaktadır. Yükümlüler beyannamelerini vergilendirme dönemini izleyen 

ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verirler ve vergilerini aynı ayın 

yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemektedirler (KDVK md 41 ve 46). Ayrıca ithalden alınan 

katma değer vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenmektedir. Yine 

KDVK’nın 46’ncı maddesine göre beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin 

katma değer vergisi ise tarh süresi içinde ödenmektedir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, işlemin 
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niteliğini göz önünde tutarak Katma Değer Vergisinin işlemden önce ödenmiş olması şartını 

koymaya yetkilidir.  

3.1.5. Gümrük Vergisinde Ödeme Zamanları 

6183 sayılı AATUHK’nın 1’inci maddesine göre devletin, il özel idarelerinin ve 

belediyelere ait kamu alacakları için uygulanmaktadır. Buna göre gümrük vergileri de 

AATUHK’da düzenlenen tahsil zamanaşımına tabi olmakta ve tahsil zamanaşımı bu vergiler 

içinde beş yıl olarak kabul edilmektedir. Gümrük Kanunu’nun 197’nci maddesine göre 

gümrük vergileri tahakkukundan hemen sonra yükümlüye tebliğ edilir. Tahakkuku 

gerçekleşen gümrük vergisi aynı yasanın 198’inci maddesindeki hükümler doğrultusunda 

tahsil edilmektedir. Bu maddeye göre istisnalar hariç, yapılan kontrol ve denetlemeler 

sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile işlemleri daha 

sonra yapılmak üzere teslim edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin, yükümlüye tebliğ 

edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenmesi zorunludur.  Buna bağlı olarak gümrük 

vergilerinde tahsil zamanaşımı gümrük vergisinin ödenmesi gereken tarihi takip eden takvim 

yılının başından itibaren başlamaktadır. 

3.2. Özel Ödeme Zamanlarında Tahsil Zamanaşımı 

Özel ödeme zamanlarında ise normal ödeme gibi önceden belirlenmiş sabit bir tarih 

söz konusu değildir. Bunlar var olan duruma göre değişebilen, önceden belirlenmesi 

mümkün olmayan ödeme zamanlarıdır. Aşağıda yer alan durumlarda söz konusu vergi 

alacağı belirtilen özel ödeme zamanlarında ödenmektedir. Ödeme süresinin son günü ise 

verginin vade tarihidir. Bu durumlarda tahsil zamanaşımı ödeme süresinin son gününü 

izleyen takvim yılı başından itibaren başlayacaktır. 

3.2.1. İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarh Olunan Vergilerde Ödeme Zamanları 

VUK’un 112/1 bendine göre İkmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit 

zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya 

tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak 

bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Resen ve ikmalen tarh edilen vergiler yükümlünün 

dava açma hakkını 30 günlük süre içerisinde kullanmaması durumunda tahakkuk 

etmektedirler. Tahakkuk tarihinden itibaren bir aylık ödeme süresi tanındığına göre taksit 
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süreleri geçtikten sonra tahakkuk eden resen veya ikmalen tarh edilen vergiler tebliğ 

tarihinden itibaren iki ay içinde ödenmiş olmaktadır565.   

3.2.2. Memleketi Terk ve Ölüm Halinde Ödeme 

VUK’un 112/2 bendine göre memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını 

gerektiren haller dolayısıyla beyan üzerine tarh olunan vergiler, beyanname verme süreleri 

içinde ödenir. Mükellefin vadeleri söz konusu süreden sonra gelen vergileri de aynı süre 

içinde ödenir. Bu durumda bulunan mükelleflerin ikmalen, re’sen ve idarece tarh olunan 

vergileri tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Bu fıkrada 

yazılı tahsil süreleri AATUHK gereğince teminat gösterildiği takdirde, vergi kanunu ile belli 

taksit zamanına kadar ve taksit zamanı geçmiş ise 3 ay uzatılacağı belirtilmektedir. 

GVK md. 92/2’de memleketi terk ve ölüm halleri için özel beyanname verme süreleri 

belirtilmiştir. Memleketi terki izleyen 15 gün içinde, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay 

içinde beyanname verilmesi gerekmektedir. Ödemelerde söz konusu süreler içerisinde 

gerçekleşmektedir. 

KVK’nın 25’inci maddesinin 5’inci bendinde ise tam mükellefiyete tabi kurumlar 

açısından memleketi terk hali için özel bir beyanname verme/ödeme zamanı belirtilmemiştir. 

Ancak dar mükelleflerde tarhiyatın muhatabının memleketi terk etmesi halinde 

beyannamenin ülkeyi terkten önceki 15 gün içinde verileceği belirtilmiştir.   

3.2.3. Dava Açılma(ma)sı Halinde Ödeme 

İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergilerde mükellefin beyanı bulunmadığından 

dolayı mükelleflere dava hakkı tanınmaktadır. Bu tarh işlemlerine göre tarh edilen vergi ve/ya 

da cezaya ilişkin vergi/ceza ihbarnamesine karşı 30 gün içinde dava açılmazsa tahakkuk 

eden vergi kesinleşmektedir. Dava açılması durumunda yürütme kendiliğinden durur ve 

tahakkuk aşaması vergi mahkemesinin kararına kadar ertelenmektedir566. Bu nedenle VUK 

madde 112/3 bendine ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu567’nun (İYUK) 27/3 

fıkrasına göre tahsili durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiş olanların, vergi mahkemesi 

kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren ödenmeyen 

kısmının gecikme zammı ve faizi ile birlikte bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. 
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Danıştay’a temyize gidilmesi halinde, dava konusu vergi ve cezaların tahsili için 

yürütme kendiliğinden durmamaktadır. Yürütmenin durdurulmasının talep edilmesi ve bu 

talebin kabul edilmesi durumunda yürütme durmaktadır. Vergi mahkemesinin kararı 

Danıştay’ca onandığı takdirde, Danıştay kararı üzerine gönderilecek ihbarnamenin tebliğ 

tarihinden itibaren bir ay içinde vergi ve cezaların ödenmesi gerekmektedir. Yani bir ayın 

sonu vade günü olmaktadır.  

İYUK’ün 26/3’üncü maddesine göre davacının gösterdiği adrese tebligat 

yapılamaması halinde yeni adresin bildirilmesine kadar dava dosyası işlemden kaldırılır ve 

varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalmaktadır. Dosyanın 

işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde yeni adres bildirmek suretiyle yeniden 

işleme konulması istenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Bu 

durumda işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam etmektedir. 

Kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması durumunda yine aynı şekilde tahsil işlemi 

durmaz devam eder. Kaldırılan dosya yeniden işleme konulmaması durumunda yargı mercii 

dosyanın işlemden kaldırıldığına ilişkin kararının vergi dairesine tebliğinden sonra yükümlüye 

yeniden ihbarname çıkartılır. Vade ise bu ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir ayın 

sonunda dolmaktadır. Tahsil zamanaşımı da ödeme sürüsünün son gününü izleyen takvim 

yılı başından itibaren başlayacaktır568. 

3.2.4. Uzlaşma ve Pişmanlık Halinde Ödeme 

Uzlaşma meydana geldiği takdirde, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme 

zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları 

kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanlar 

uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Uzlaşma 

meydana gelmezse VUK’un 112 ve 368’inci maddeleri hükümleri ile İYUK 27’nci maddesinin 

8 numaralı bendi hükmü dairesinde ödenmektedir. 

VUK’un 371’inci maddesinin 5’inci bendinde pişmanlık ve ıslah müessesesinden 

yararlanmak isteyen mükelleflerin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten itibaren haber 

verilen vergilerin pişmanlık zammı ile birlikte 15 gün içinde ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Eğer taksit süresi geçmemiş ise söz konusu vergiler taksit süresi içerisinde ödenmektedir569.   
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3.2.5. Cezalarda İndirim Halinde Ödeme 

VUK’un 376’ncı maddesinden istifade ile ödeme halinde vergi aslı ve cezanın 

indirimden arta kalan kısmı bir aylık süre içinde müracaatla vadesinde ödenebilecek veya 

teminat gösterilmesi halinde vade 3 ay uzatılabilecektir570. 

3.3. Ödeme Zamanlarının Uzaması Durumunda Tahsil Zamanaşımı 

Vergi yasalarında belirlenen ödeme süreleri bazı durumlarda VUK’un veya diğer 

yasaların emredici hükmü gereğince uzamakta bazı durumlarda ise yasanın verdiği yetkiye 

dayanarak Maliye Bakanlığınca uzatılmaktadır571. 

VUK’un 13’üncü maddesinde sayılan mücbir sebeplerden birinin meydana gelmesi 

halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu durumda ödeme süreleri 

uzamaktadır. Vade ise uzayan sürenin sona erdiği gün olarak belirtilmiştir (VUK md. 111/3). 

Zor durumları nedeniyle vergiye ilişkin ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek 

olanlar belirli şartlar altında, kanuni sürenin bir katını, yasal sürenin bir aydan az olması 

halinde bir ayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı tarafından (ek) süre tanınabilmektedir 

(VUK md. 17/1). Bu durumda uzayan sürenin sona erdiği gün, vade günü olarak belirtilmiştir 

(VUK md. 111/3). 

Maliye Bakanlığı 500 den fazla mükellefi olan vergi dairelerine para yatırmak 

bakımından mükelleflere, vadenin bitmesini takip eden tarihten başlayarak 15 güne kadar ek 

süre vermeye yetkili kılınmıştır. Bakanlık tarafından belirtilen gün, verginin vadesi yerine 

geçmektedir (VUK md. 111/5). 

Yine Maliye Bakanlığı mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki yükümlülerin, ödeme 

süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile bu 

yerlerde verilmesi gereken beyannamelere dayanılarak tahakkuk ettirilen vergilerin ödeme 

sürelerini vadelerinin bitim tarihinden itibaren en fazla bir yıl uzatmaya yetkilidir. Bu durumda 

da vade uzayan sürenin bittiği gün olarak belirlenmiştir (VUK md. 111/6). 

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun572’un 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına 

göre vadesi mali tatile rastlayan ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vergi, resim 
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ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi tatilin son gününü izleyen 

tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır. Aynı şekilde beyana dayanan ve beyanname 

verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde 

kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün 

mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır. 

Veraset ve intikal vergisinde beyanda bulunmamış olanlara, beyanname verme 

süresinin sonundan başlayarak iki kez 15’er günlük ek süre tanınması gerekmektedir. 

Beyanname bu ek süre içinde verilip ödeme yapılırsa vergi kaybı olmamış sayılmaktadır 

(VUK md. 342.). Ayrıca VUK’un 112/2 bendinde belirtilen ödeme süreleri AATUHK’da 

belirtilen türden teminat gösterilmesi durumunda vergi Kanunu ile belli taksit zamanına kadar 

ve taksit zamanı geçmiş ise üç ay uzatılmaktadır.  

Yukarda belirtilen durumlarda süreler uzamakta ve vade uzayan sürelerin sona 

erdiği gün olmaktadır. Tahsil zamanaşımı da uzayan sürelerin sona erdiği günü takip eden 

yılın başından itibaren başlayacaktır. 

4. TAHSİL ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMESİNE ENGEL OLAN NEDENLER  

Tahsil zamanaşımı süresini durduran ve kesen nedenler AATUHK’nın 103’üncü ve 

104’üncü maddelerinde sayılmıştır. Ceza kesme zamanaşımında olduğu gibi, ceza tahsil 

zamanaşımında da kanunda sayılan hallerin meydana gelmesi ile zamanaşımı süresi 

durmaktadır veya kesilmektedir. Bu durumlarda tahsil zamanaşımı sayılan hallerin ortadan 

kalkmasıyla ya kaldığı yerden işlemekte ya da yeniden işlemeye başlamaktadır573. 

4.1. Tahsil Zamanaşımının Durması 

Tahsil zamanaşımını durduran hallere AATUHK’nın 104’üncü maddesinde yer 

verilmiştir. Bu sayılan haller nedeniyle kamu borçlusu hakkında takibat yapılamaması, 

işlemekte olan zamanaşımı süresini durdurmaktadır. Duran zamanaşımı süresi söz konusu 

hallerin kalkmasından başlayarak önceden işlemiş olan süreyle birlikte devam etmektedir.  

Zamanaşımını durduran haller yargı organları tarafından re’sen dikkate alınmaktadır. 

Nitekim konuyla ilgili Danıştay vermiş olduğu bir kararda “tahsil zamanaşımının 
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 Danıştay 4.D., 13.05.1974, E. 1974/112, K. 1974/1941 sayılı kararı; “Türk Kanunu Medenisinin ikinci maddesinde, 
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hesaplanmasında amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı 

esas alınmak suretiyle tahsil zamanaşımı süresi içinde zamanaşımını durduran bir işlemin 

bulunup bulunmadığının araştırılması gerekir” şeklinde görüş belirtmiştir574. Ancak bu 

durduran hallerin meydana gelip gelmediği konusunda uyuşmazlığın ortaya çıkması 

durumunda zamanaşımının durduğunun, bundan yararlanacak olan vergi alacaklısı idare 

tarafından ispatlanması gerekmektedir575. Söz konusu bu haller başlıklar halinde aşağıda 

incelenmiştir.  

4.1.1. Yükümlünün Yabancı Ülkede Bulunması 

Yükümlü tahakkuk etmiş vergi borcundan kurtulmak ya da idarenin takibinden 

uzaklaşmak için yurt dışına çıkma eğilimi gösterebilmektedir. Vergi dairesi böyle bir durumda 

vergi borcunu takip ve tahsil etme imkânından mahrum kalmakta ve vergi dairesi açısından 

vergi borcunu takip etme maliyetleri artmaktadır. Bu nedenle yükümlünün yurt dışında 

bulunduğu süre boyunca tahsil zamanaşımının işlemeyeceği belirtilmiştir. Zamanaşımı süresi 

verginin kesinleşmesinden sonra yükümlünün Türkiye sınırlarının terk ettiği tarihte 

başlamakta ve yükümlünün tekrar Türkiye sınırlarına girdiği günü takip eden günle birlikte 

kaldığı yerden devam etmektedir. Böylece vergi idaresine vergi alacağının güvenliği 

açısından kolaylık sağlanmış olmaktadır576.  

Yine 5682 sayılı Pasaport Kanunu577’nun 22’nci maddesinde vergi borçlusu olduğu 

pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere pasaport verilmeyeceği, pasaport almış 

olanlarında yurt dışına çıkmalarına engel olunacağı belirtilmiştir. Konunun ayrıntıları ise 395 

No’lu Tahsilât Genel Tebliği578nde açıklanmıştır. Ancak söz konusu 22’nci madde Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir579. Daha sonra yasa koyucu belirli bir meblağ üzerinde 

vergi borcu bulunan yükümlülerin yurt dışına çıkışlarını engelleme konusunda AATUHK 

kapsamında bir düzenleme getirmiştir. Ancak bu düzenleme de Anayasa’nın 23’üncü 

maddesinin 4’üncü fıkrasına göre; “Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç 

soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.” 

hükmüne göre kaldırılmıştır. Maliye Bakanlığı’nın Anayasa’nın bu hükmüne göre hareket 

ederek, haklarında “seyahat özgürlüğünü” kısıtlayıcı mahkeme kararı bulunmamasına karşın 
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 Danıştay 3.D., 13.05.1986, E.1986/652, K. 1986/1306 sayılı kararı (Nas, s. 2.). 
575

 Çağan, s. 156. 
576

 Mehmet Arslan, s. 200; Karagöz, s. 187-188. 
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 Yasa No: 5682 (RG: 24.07.1950, 7564). 
578

 Tebliğ No: 395 Seri No’lu Tahsilât Genel Tebliği, RG: 11.06.1996, 22663. 
579

 Anayasa Mahkemesi’nin 18.10.2007, E. 2007/4, K. 2007/81 sayılı kararı 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı RG’de 
yayımlanmıştır. [http://www.anayasa.gov.tr/Kararlar/KararlarBilgiBankasi/] 

http://www.anayasa.gov.tr/Kararlar/KararlarBilgiBankasi/
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birçok mükellefin yurt dışı çıkış yasağını kaldırmıştır580. Söz konusu hükümle suç 

soruşturması veya kovuşturması sebebi dışında sınırlanamayacağı, bu sınırlamayı da hâkim 

dışında hiçbir makam ve merciin getiremeyeceği anlaşılmaktadır. Nitekim değişiklik 

gerekçesi de bu şekilde açıklanmıştır581.  

Ayrıca literatürde bu konu birçok defa tartışılmıştır. Önceden yükümlünün vergi borcu 

nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı ile zamanaşımı kurumu arasında sıkı bir bağ 

bulunmaktaydı. Yasağın gerçekleştirilmek istenen amaçla orantılı olmadığı ve seyahat 

özgürlüğünü engellediği belirtilmekteydi582. Bu nedenle idare kendisini bağlayan ve bu 

konudaki en üst norm olan Anayasa hükmünü doğrudan dikkate almış ve yurt dışı yasağı 

uygulamasına son vermiştir583. Nitekim 2010/1 Seri No’lu Tahsilât İç Genelgesi584’nde de bu 

doğrultuda açıklama yapılmıştır. 

Yapılan değişiklikleri uygun görmekle birlikte yükümlünün yabancı ülkede 

bulunmasının zaten zamanaşımını durduran bir neden olduğundan yurt dışına çıkış yasağı 

olarak ayrı bir hükmün belirtilmesi uygun olarak görülemez. Önceden yurt dışına çıkış yasağı 

ile zamanaşımı arasında sıkı bir bağ kurulurken ölçülük ilkesi ihmal edilmiş ve seyahat 

özgürlüğü kısıtlanmıştır. Yani yurt dışına çıkış yasağı zamanaşımına aracılık etmekteyken 

diğer yandan kişilerin hürriyetini de kısıtlamaktaydı. Yeni düzenlemeyle amaç-araç ilişkisi 

çerçevesinde yükümlünün yurtdışında bulunması ile zamanaşımı arasında sıkı bir bağlantı 

kurulmuş ve zamanaşımı için daha makul, ölçülü ve elverişli bir yol seçilmiştir. Nitekim hukuk 

devleti ilkesi ve çağdaş hukuk anlayışı da bunu gerektirmektedir. 

4.1.2. Kamu Borçlusunun Hileli İflas Etmesi 

İflas hukukunun konusu külli (toplu) icradır. Yani burada borçlunun karşısında bütün 

alacaklıları bulunmaktadır. Borçlunun hacze uygun bütün malları satılmakta ve satış 

bedelinden borçlunun bütün borçları ödenmektedir585. Hileli iflas ise borçlunun iflasından 
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 Dursun Ali Yaz, “Vergi Borcu Olan 72 Bin Mükellefin Yurt Dışı Çıkış Yasağı Kaldırıldı”, 11.10.2010. 
http://www.muhasebetr.com/ [Erişim Tarihi: 11 Mart 2014]. 
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 “Maddede yapılan değişiklikle, idare tarafından, vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyetinin sınırlandırılmasına son 
verilmekte; yurt dışına çıkma hürriyetinin, sadece suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle ve hâkim kararına bağlı 
olarak sınırlandırılabilmesi ilkesi benimsenmektedir.” Burak Aslanpınar, Anayasa Değişikliği Sonrası Yurt Dışı Çıkış Yasağı, 
Yaklaşım, (Kasım 2010), s. 215. 
582

Ekrem Nur, “Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulamasının Anayasa’ya Aykırı Olduğu”, Yaklaşım, (Mart 
2005), Sayı: 147, s. 278-280. 
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 Aslanpınar, s. 215. 
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 İç Genelge No: 2010/1 Seri No’lu Tahsilât İç Genelgesi, RG: 11.10.2010, Sayı: B.07.1.GİB.0.06.36-110[3676-314]-9506. 
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 Mehmet Arslan, s. 200. 

http://www.muhasebetr.com/


114 
 

önce veya sonra alacaklarını zarara sokmak kasdıyla ve özellikle İcra ve İflas Kanunu586’nun 

(İİK) 311’inci maddesinde sayılan fiillerle mallarını bir başkasına kaçırmasıdır. Bu durumda 

vergi borcu kesinleşmiş bir yükümlü kasıtlı olarak iflasa yönelerek devlete olan borcundan 

kurtulma eğilimi gösterebilir. Bu sebeple hileli iflas süresince tahsil zamanaşımı 

işlemeyecektir. Ancak iflas hileli değilse, zamanaşımı işlemeye devam etmektedir587. Öte 

yandan iflasın hileli olduğunu vergi idaresi tarafından kanıtlanması gerekmektedir588.  

İİK’nın 311’inci maddesine göre hileli muamelelerde bulunup kendisini iflas etmiş gibi 

gösteren kimselere hileli müflis adı verilmektedir. Söz konusu hükme göre bir kimse veya 

kurum; 

“1. Alacaklıların müşterek rehini makamında olan mallarını tamamen veya kısmen 

kaçırır, gizler veya tahrip ederse;  

 2. Alacaklıların zararına olarak hakikate aykırı makbuzlar verir veya yazı ile borç ikrar 

ederse;  

 3. Muvazaalı satışlar, muameleler yahut bağışlamalar yaparsa;  

 4. Evlenme mukavelesinde hakikaten getirilmemiş bir çeyizi getirilmiş gibi tanır ve 

karı da bu mukaveleyi kocasının alacaklılarına karşı istimale kalkışırsa;  

 5. Hakikate aykırı borç ikrar etmek yahut muvazaalı muameleler ve mukaveleler 

yapmak suretiyle alacaklılarını zarara sokarsa;  

 6. Borcu mevcudu ile alacağından ziyade olduğunu bildiği halde ehemmiyetli kıymeti 

haiz ticari mallarını yahut fabrikasının mahsullerini hem satış gününün piyasasından, hem de 

mal olduğu veya satın alındığı kıymetten pek aşağı bir fiyatla satmak suretiyle mevcudunu 

israf ederse;  

 7. Konkordato mukavelesi haricinde alacaklıya hususi menfaatler temin ederse;  

 8. Hakikate aykırı muhasebe ve sahte bilançolarla aktifini hakikatte olduğundan fazla 

veya noksan gösterirse;” hileli iflas ettiği kabul edilir. 
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 Yasa No: 2004 (RG: 19.06.1932, 2128). 
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 Mehmet Arslan, s. 200. 
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 Gökhan Kürşat Yerlikaya, “Vergi Alacağında Tahsil Zamanaşımı”, Mali Pusula Aylık Ticari ve Mali İşlemler Dergisi, Yıl: 2, 
Sayı: 17, s. 23 Aktaran: Karagöz, s. 191. 
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Bu fiiller nedeniyle alacaklı vergi idaresinin vergi yükümlüsüne karşı açmış olduğu 

iflas davası Ticaret Mahkemesi tarafından karara bağlanmakta ve bu kararın ilanından 

itibaren tahsil zamanaşımı durmaktadır. Duran zamanaşımı iflas kapandığı ve ilan edildiği 

süre boyunca devam eder ve ilandan sonra tahsil zamanaşımı işlemeye başlar589.   

4.1.3. Terekesinin Tasfiyesi Dolayısıyla Borçlu Hakkında Takibat Yapılmasına 

İmkân Bulunmaması 

VUK’un 12’nci maddesine göre mirasçılar ölenin vergi borçlarından dolayı miras 

hisseleri oranında sorumludurlar. Bu sorumluluğun gerçekleşmesi mirasın kabulüne 

bağlanmaktadır. Bundan dolayı mirası reddettikleri mahkeme ilamı ile sabit olan mirasçılar, 

VUK’un 12’nci maddesi uyarınca ölünün vergi borcundan sorumlu olmayacaklarından, murisin 

doğabilecek vergi borçlarının tahakkuk işlemleri için mirasçılar adına tarhiyat 

yapılamayacaktır. Bu durumda ölen kişi ile ilgili olarak yapılmış olan tarhiyata ait 

ihbarnamelerin, Türk Medeni Kanun (TMK)590 hükümleri uyarınca terekenin tasfiye591 

işlemlerini yürütecek olan tereke hâkimliğine tebliğ edilmesi gerekmektedir592.  

Böyle bir durumda vergi idaresinin alacağını takip etmesi imkânsız hale geldiğinden 

tahsil zamanaşımı işlemeyecektir.  Yani terekenin tasfiyesi nedeniyle tahsil zamanaşımının 

durması için, alacaklı vergi idaresinin alacağını takip etmesinin imkânsız hale gelmiş olması 

gerekmektedir. Diğer taraftan terekenin tasfiyesinin tamamlanması sonucunda vergi idaresi 

kısmen de olsa vergi alacağının bir kısmını elde edebilecektir593. 

4.2. Tahsil Zamanaşımının Kesilmesi 

Vergi hukukunda kesme kurumu tarh zamanaşımından ziyade tahsil zamanaşımına 

özgü bir kurumdur. Zamanaşımının kesilmesiyle önceden geçen tahsil zamanaşımı süresi 

silinmekte, yasada belirtilen hallerin ortadan kalkmasının rastladığı takvim yılını takip eden 
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 Mehmet Arslan, s. 200. 
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 Yasa No: 4721 (RG: 08.12.2001, 24607). 
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 Terekenin tasfiyesi: “Mirasçılardan hiçbirinin kesin olarak mirası kabul etmemesi şartıyla (MK md. 632) mirasın 
reddedilmesi veya terekenin borca batık olması nedeniyle mirasın reddedilmiş sayılması (MK md. 605) sonucu mirasçılar 
veya ölenin alacaklılarının talebi ile terekenin paraya çevrilmesidir.” (Mehmet Arslan, s. 201.). 
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 Özelge No: B.07.0.GEL.0.28/2809-12-44/60823, Mirasın reddedilmesi halinde ölen kişi ile ilgili olarak yapılan tarhiyata ait 
ihbarnamenin kime tebliğ edileceği hk., Tarih: 16.09.2003. 
    Danıştay 4.D., 18.04.1984, E. 1982/6190, K. 1984/1687 sayılı kararı; “Müflis olan murisin vergi borcundan dolayı 
mirasçılar, açıkça mirası reddetmemiş olsalar bile sorumlu tutulamazlar.” Karagöz, s. 192. 
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 Mehmet Arslan, s. 201; Can, Bülbül ve Dağaşan, s. 597; Karagöz, 192. 
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yılın başından itibaren yeniden işlemeye başlamaktadır594. Zamanaşımını kesen hallerde, 

duran hallerdeki gibi yargı organları tarafından dikkate alınmaktadır595.  

Ayrıca tahsil zamanaşımının kesilmesi asıl borçluya yönelik öngörülen icrai işlemin 

yapılması ile meydana gelmektedir. Yani ödeme, haciz tatbiki, cebren tahsil ve takip 

muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilât, ödeme emri tebliği gibi uygulamaların 

yalnızca asıl borçluya yönelik olarak yapılması halinde ancak zamanaşımının kesileceği 

belirtilmektedir. Örneğin bir Danıştay kararında, anonim şirketlerde kanuni temsilciler 

hakkında takibata başlamadan önce asıl borçlu olan anonim şirket nezdinde zamanaşımını 

kesecek nitelikte bir işlemin yapılması gerektiği belirtilmiş ve şirket borcu için şirket yöneticisi 

hakkında uygulanan haczin şirket yönünden zamanaşımını kesmeyeceği yönünde karar 

verilmiştir596. 

Zamanaşımı süresi kesilmenin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından 

itibaren yeniden işlemeye başlamaktadır. Ancak bu sürenin başlangıcı bir bozma kararıyla 

kesilmesi halinde zamanaşımı başlangıcı yeni vade gününün rastladığı; kamu alacağının 

teminata bağlanması veya icranın yargı mercilerince597 durdurulması hallerinde zamanaşımı 

başlangıcı teminatın kalktığı ve durma süresinin sona erdiği tarihin rastladığı; takvim yılını 

takip eden takvim yılı başından itibaren yeniden işlemeye başlamaktadır (AATUHK 103/2). 

Tahsil zamanaşımını kesen haller AATUHK’nın 103’üncü maddesinde belirtilmiştir. Bu 

hallerden birinin varlığı halinde tahsil zamanaşımı kesilecektir. Söz konusu haller başlıklar 

halinde incelenmiştir. 

4.2.1. Ödeme 

Ödeme, alacaklı tahsil dairesinin yetkili ve sorumlu memurları tarafından verilecek 

makbuz karşılığı yapılmaktadır598. Kamu alacağının ödenmesi kamu alacağını takibini sona 

erdiren en doğal yoldur. Bu durum maddi vergi yükümlülüğünün nihai amacıdır599. Kanuna 

uygun şekilde yapılan bu ödeme rızaen yapılan tahsil işlemini ifade etmektedir (VUK md. 23). 
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 Bilici, s. 117. 
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 Danıştay 4.D., 18.04.1984, E. 1982/6190, K. 1984/1687 sayılı kararı; “…amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını 
takip eden temyiz yılı esas alınarak tahsil zamanaşımı süresi içinde zamanaşımını kesen veya durduran bir işlemin cereyan 
edip etmediği etmiş ise 5 yıllık zamanaşımı süresi dikkate alındığında uyuşmazlık konusu amme alacağının zamanaşımına 
uğrayıp uğramadığı hususları da araştırıldıktan sonra yeniden bir karar verilmek üzere … Vergi Mahkemesi kararının 
bozulmasına karar verildi.” Karagöz, s. 193. 
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 Danıştay 4.D., 10.06.1991, E. 1991/162, K. 1991/2203 sayılı kararı (Nas, s. 3.). 
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 Yargı mercileri Vergi Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’dır. 
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 Nas, s. 2. 
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 Adnan Gerçek, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2010, s. 51. 
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Bu anlamda borçlunun kendi iradesi ile gerçekleşmeyen ödemeler, ödeme sayılmamaktadır. 

Örneğin salt zamanaşımını kesmek maksadıyla tahsil dairesinde görevli kişilerce yapılan 

kısmi ödemeler böyledir ve zamanaşımını kesmezler. Aksine; bu tür ödemeleri yapan kamu 

görevlileri adli ve idari bir suç işlemiş olmaktadır600.  

Tahsil zamanaşımını kesmek amacıyla görevli memurların mükellef adına yaptıkları 

ödemeler tahsil zamanaşımını kesmemektedir. Nitekim yargı organları tarafından verilen 

kararlarda bu yöndedir. Memurların işgüzarlığı biraz da kamu alacağını zamanaşımına 

uğratma sorumluluğunu taşıma endişesi ile her yıl beş yılın sonunda mükellef adına paralar 

(genelde 1¨601) yatırılmakta, kısmi ödeme yapıldığı için de zamanaşımı süresi bir türlü 

dolmamaktadır602. Bu şekilde yapılan ödemeler 213 sayılı VUK ile 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu603’na (KMYKK) açık olarak aykırılık teşkil etmektedir. Diğer 

taraftan alacağın zamanaşımına uğraması durumunda da bir kamu zarar doğmuş 

olacağından sorumluluğu bulunanlar hakkında bir idari inceleme ve soruşturma başlatılması 

gerekmektedir. Bu durumda memur bir tercih yapma zorunluluğu ile karşılaşmaktadır. Ya bu 

ödemeyi yaparak bir kamu zararı doğmasını engelleyecek ya da mükellefin şikâyeti 

sonucunda kişinin mağduriyetine sebep olduğu gerekçesiyle sorumlu tutulacaktır. Her iki 

durumda da TCK’nın 257’nci maddesi çerçevesinde sorumlu olmaktadır. Ödeme 

yapmayarak zamanaşımını engellememesi halinde (vergi alacağını zamanaşımına uğratma 

sorumluluğundan dolayı) daha az cezayı gerektiren ikinci fıkra604 uygulanırken; ödeme 

yapması ve borçlunun da şikâyeti halinde daha ağır cezayı gerektiren ilk fıkra605 hükümleri 

uygulanmaktadır606.  

Bu sorunun çözümü için AATUHK’nın ödemeye ilişkin 40. ve 41. maddelerinin 

yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Yapılacak olan düzenleme, ödemenin kim 
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 Danıştay 7.D., 06.12.2005, E. 2003/924, K. 2005/3145 sayılı kararı; ”İlgili tarafından mahsup isteminde bulunulmamış 
olunmasına karşın, salt zamanaşımını kesmek amacıyla alacaklı tahsil dairesince re’sen yapılan mahsup işleminin, işlemekte 
olan zamanaşımını kesmeyeceği hk.” (Turgut Candan, Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Ankara: Maliye ve 
Hukuk Yayınları, 2011, s. 588-589.). 
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 Volkan Aksoyoğlu, “Vergi Borcunda Zamanaşımını Önlemek Amacıyla Memur Tarafından Yapılan Ödeme Zamanaşımını 
Keser (Mi?)”, Yaklaşım, Sayı: 199, (Temmuz 2009), s. 127. 
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 Doğrusöz, (Tahsil Zamanaşımı), s. 2. 
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 Resmi Gazete, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, 24 Aralık 2003, s. 25326 
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf (25 Mart 2014).  
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 “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, 
kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” (TCK md. 257/2). 
605

“Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin 
mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” (TCK md. 257/1). 
606

 Ateş Oktar ve Yasemin Taşkın, “Tahsil Zamanaşımını Kesmek Amacıyla Vergi İşlemleri İle Görevli Memurların Mükellefin 
Nam Ve Hesabına Yaptıkları Ödemelerin Hukuki Niteliği”, Vergi Dünyası, Sayı: 387, (Kasım 2013), s. 41-42. 
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tarafından ve ne kadar yapılacağı konusunda ve makbuzların ancak mükellefin veya 

temsilcinin atacağı imzalar ile geçerlilik kazanacağına yönelik olması gerekmektedir. 

Böylelikle görevi kötüye kullanma gibi bazı idare kaynaklı sorunların önüne geçilmekte ve 

mükellef dava yoluna gittiğinde haklılığını ispatlayabilmektedir607. Diğer yandan bu konuda 

yeni bir düzenleme yapılmasının gerekli olmadığını ancak mevcut hükümlerin 

uygulanabilirliğinin ve vergi idaresinde iç denetimin etkinliğinin arttırılmasının gerekli 

olduğunu belirtenler olmuştur608. Diğer taraftan başka bir yazar, ödemenin zamanaşımını 

kesebilmesi için bir miktar sınırlaması konulması gerektiğini ve ödemeyi yapan şahsın kimlik 

bilgilerine ihtiyaç duyulması gerektiğini belirtmiştir609.  

Kanaatimizce bu önerileri kabul etmekle birlikte eksik olarak değerlendiriyoruz. Sonuç 

olarak söz konusu durumun, mükellef hukuku, hukuk devleti anlayışı ve hukuk güvenliği 

ilkeleri açısından savunulması mümkün değildir610. Kamu yararını gözetmek gibi gerekçelerle 

de kişilerin mağduriyetine sebep olmanın mazereti olamaz611. Dolayısıyla bu konunun 

düzenlenmesi önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikli olarak ödeme 

unsurunun gerçekten tahsil zamanaşımını kesebilmesine ihtiyaç var mı? Sorusuna cevap 

bulmak gerekiyor. Çünkü mükellef borcunu zamanaşımı dolsa bile istediği takdirde 

ödeyebilir. Hem mükellef borcunu ödemek istese bile kısmi bir tutarını ödeyerek 

zamanaşımını neden kesmek istesin ki? Ödeme unsuru araç-amaç ilişkisi çerçevesinde 

yeniden değerlendirilmeli buna rağmen söz konusu amaca hizmet ettiği kabul edilse bile 

ödemeyi yapan kişinin gerçekten ilgili mükellef olup olmadığına yönelik tedbirlerin de 

alınması gerekmektedir. Kanaatimizce, ödeme unsurunun tahsil zamanaşımını kesmesi 

hazineci bir yaklaşımla getirilmiş olup; bir tarafta kamu görevlilerini diğer tarafta vergi 

mükelleflerini zor durumda bırakmaktadır. Bu konuda ödemeyi yapan 

mükelleflerin/temsilcilerin kimlik kontrollerinin yapılması, yine yukarda belirtildiği gibi 

makbuzların geçerli olması için mükellefin/temsilcinin imzasının bulunması gerekmektedir. 

Yine vergi idarelerinin iç denetiminin etkin bir şekilde yapılması da önemli bir tedbirdir. Bu 

önlemleri belirtmiş olsak bile ödemenin tahsil zamanaşımını kesmesi bakımından gerekli bir 

araç olarak görmemekteyiz ve yeniden incelenmesi gerektiği görüşündeyiz.       
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 İbrahim Organ ve Doğan Bozdoğan, “Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında 
İrdelenmesi”, Vergi Dünyası, Sayı: 367, (Mart 2012), s. 183. 
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 Oktar ve Taşkın, s. 42. 
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 Karadağ, s. 1051. 
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 Doğrusöz, (Tahsil Zamanaşımı), s. 2. 
611

 Oktar ve Taşkın, s. 42. 
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Diğer taraftan tahsil zamanaşımı vergi daireleri açısından iş yükünü de artırmaktadır. 

Nitekim çok küçük alacaklar için bile vergi dairesince takibinin yapılması gerekmektedir. Bu 

takip kamudaki görevliler için ayrıca sorumluluk getirmektedir. Hal böyle olunca kamu 

alacakları için 10¨’nin kat kat üzerinde harcama yapılarak takipler yapılmaktadır. Ve 

genellikle uzun yılar boyu tahsil edilemeyen vergi ve cezalar gereksiz yere vergi dairelerini 

meşgul etmekte ve kamudaki görevlileri esas ilgilenmesi gereken vergi alacaklarına karşı zor 

durumda bırakmaktadır. Yine bu durum vergi dairesinin asıl ilgilenmesi gereken cari borçlara 

yeteri kadar odaklanamamasını ve verimsiz kalmasını beraberinde getirmektedir612. 

Şayet ödeme hususi ödeme şekillerince yapılmışsa çekin tahsil dairesine veya 

bankaya verildiği, paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı, banka kartı, kredi kartı ve 

benzeri kartlar ile yapılan ödemelerde işlemin kartla yapıldığı, münakale (aktarma) emri 

üzerine paranın tahsil dairesi hesabına geçtiği gün ödeme yapılmış sayılmaktadır. Bu 

durumlarda zamanaşımı o gün kesilmiş sayılmaktadır (AATUHK md. 44). Ayrıca çek veya 

münakale emrinin veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar ile yapılan ödemenin 

herhangi bir sebeple tediye (ödeme) edilmemesi halinde kamu alacaklısının borçluya karşı 

rücu hakkı saklı olduğundan bu hallerde zamanaşımının kesilmesinden söz 

edilmeyecektir613.  

Ödemenin zamanaşımı süresini kesebilmesi için nakit olarak yapılması zorunlu 

değildir. Borçlunun alacaklı kamu idaresinden veya mevzuatın izin vermesi koşuluyla başka 

bir kamu idaresinden veya mevzuatın izin vermesi koşuluyla başka bir kamu idaresinde olan 

alacağının borcuna mahsubu da zamanaşımı süresini kesmektedir614.  

4.2.2. Haciz Uygulaması 

Borçlunun menkul, gayrimenkul malları ile alacak ve haklarına haciz uygulanması 

halinde zamanaşımı kesilmektedir. Tahsil zamanaşımının kesilmesine neden olan haciz 

uygulaması kesin (kati) haciz uygulamasıdır. Bu haciz tabiri muaccel hale gelmiş kamu 

alacaklarını kapsamaktadır. Bu anlamda teminat haczi veya ihtiyati haciz615 uygulamalarının 

bu fıkra ile herhangi bir ilişkisi bulunmamakta ve zamanaşımı süresini kesmemektedir. Zira 

“Amme alacağının teminata bağlanması” zamanaşımını kesen haller arasında sayılmaktadır.  

                                                           
612

 Ali Rıza Akbulut, “Zamanaşımı”, 10. 12. 2013, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/alirizaakbulut/015/ 
(11.12.2013). 
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Yılmaz Özbalcı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, Ankara: Oluş Yayıncılık, 2000, 
s. 866,   
614

 Candan, (AATUHK), s. 589. 
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 İhtiyati haciz uygulaması kesin hacze döndürülmedikçe tahsil zamanaşımını kesmemektedir.  

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/alirizaakbulut/015/
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Ancak AATUHK 10’uncu maddesine göre teminat istenmesi veya gösterilmesi 

halinde bir kısım teminatlar (menkul ve gayrimenkul mallar)  haciz varakalarına dayanılarak 

haczolunur. Bir kısım teminatlar (para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, hazine 

tahvil ve bonoları vb.) için ise haciz işlemi yapılmadan teminat alınmakta ve kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla bir kısım teminatların hacze dayanılarak kabul edilmesi hali ile 

AATUHK’nın 103’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan ve zamanaşımının kesilmesi 

sonucunu doğuran “Haciz tatbiki” işlemini birbirine karıştırmamak gerekmektedir. Gösterilen 

teminatın tahsil dairesince kabul edilmesi işlemi bazı durumlarda haciz tatbiki ile bazı 

durumlarda ise gösterilen teminatın fiilen alınarak tahsil dairesinde saklanması şeklinde 

gerçekleşir ve şahsi kefalette kanunen belli şekillere (hukuki işlemlere) uyulmak suretiyle 

tamamlanmaktadır616.  

Tüm bu ifadelere doğrultusunda örneğin AATUHK’nın 9’uncu maddesine göre617 

alınmış olan bir teminatın zamanaşımını kesmesinden söz edilemeyecektir. Zira bu maddeye 

dayanan teminatların menkul ve gayrimenkullerden sağlandığı ve bunların haciz varakalarına 

dayanılarak haczedildiği kabul edilse bile ortada henüz tahakkuk etmiş bir amme alacağı 

bulunmadığından zamanaşımının kesilmesi de söz konusu olmayacaktır. Ayrıca 

zamanaşımının başlangıcı için vadenin belli olması gerekmektedir. Oysaki söz konusu 

maddeye göre istenen teminat ile ilgili kamu alacağı henüz tarh edilmemiştir. Hem tarh 

edilmiş olsa dahi henüz kesinleşmediği için vade belli değildir. Dolayısıyla teminat haczi 

zamanaşımını kes(e)meyecektir618. Nitekim ihtiyati haciz de teminat haczi de kamu 

alacağının korunmasına ilişkin tedbirlerdir619. 

Ayrıca zamanaşımı süresinin kesilebilmesi için haciz kararının alınmış olması yeterli 

değildir. Alınan kararın uygulanması ve borçlunun hacze uygun malları üzerine haciz 

konulmuş olması gerekmektedir. Bu yapılmadıkça tahsil zamanaşımı süresi kesilmez. Yine 

haczin hukuka uygun olarak alınan haciz kararına dayanıyor olması da zamanaşımı 

                                                           
616

 Özbalcı, (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları), s. 867-868. 
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 “213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu 
maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde 
vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat 
istenir. Türkiye'de ikametgâhı bulunmayan amme borçlusunun durumu amme alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu 
gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat isteyebilir.” (AATUHK md. 9). 
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 Özbalcı, (AATUHK), s. 868. 
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 Recep Beyazkılıç ve Diğerleri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (A.A.T.U.H.K.), İstanbul: 
Arıkan Basım Yayım, 2006, s. 463. 
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süresinin kesilebilmesi için zorunludur. Aksi takdirde zamanaşımı süresinin kesilmesi olanaklı 

değildir620. 

4.2.3. Cebren Tahsil Ve Takip Muameleleri Sonucunda Yapılan Her Çeşit 

Tahsilât 

AATUHK’nın 54’üncü maddesindeki cebren tahsil ve takip esaslarına göre yapılan 

tahsilâtlar ve kamu borçlusunun haczedilen taşınır ve taşınmaz mallarıyla her türlü alacak ve 

haklarının ilgili kanunun 74’üncü maddesi uyarınca paraya çevrilmesi sonucu yapılan 

tahsilâtlar zamanaşımını kesmektedir. Dolayısıyla teminatın paraya çevrilmesiyle, kefilin 

takibiyle ve borçlunun iflasını istemek suretiyle yapılan tahsilâtlar zamanaşımını kesmektedir. 

Eğer tahsilât yukarda belirtilen niteliklerde değilse zamanaşımı kesilmeyecektir621. 

4.2.4. Ödeme Emri İle Ödeme Cetvellerinin Tebliği 

AATUHK’nın 55’inci maddesi uyarınca borçluya, vadesinde ödenmeyen kamu 

alacağının 7 gün içinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması için ödeme emri tebliğ 

tarihinde veya köylerde ödeme cetvellerinin tebliğ tarihinde zamanaşımı kesilmiş 

olmaktadır622. Öte yandan iflas yoluyla takipte İİK’nın 155’inci maddesine göre düzenlenen ve 

tahsil dairesinin iflas talebini ihtiva eden ve kamu borçlusunun merkezi muamelelerinin 

bulunduğu icra dairesince tebliğ edilecek ödeme emri de tahsil zamanaşımını kesmektedir623. 

Ödeme emrinin işlemekte olan tahsil zamanaşımı süresini kesebilmesi, usulüne 

uygun olarak tebliğ edilmesine bağlı tutulmaktadır. Örneğin; kamu borçlusu adına tebligatı 

almaya yetkili olmayan kişilerin imzasına yapılmışsa ya da isim benzerliği sebebiyle başka 

birine tebliğ olunmuşsa ve bu durum yargı kararı ile sabit hale gelmişse salt tebligat, 

işlemekte olan tahsil zamanaşımını kesmemektedir624. Vergi yükümlüsünün aynı vergi 

borcuna ilişkin olarak ikinci kez ödeme emri tebliğ edilmesi tahsil zamanaşımını 
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 Candan, (AATUHK), s. 589. 
621

 Beyazkılıç, (AATUHK), s. 463; Özbalcı, (AATUHK), s. 869; Candan, (AATUHK), s. 590.   
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 Beyazkılıç, (AATUHK), s. 463-464; Danıştay 11.D., 02.06.1998, E. 1997/3768, K. 1998/1940 sayılı kararı (Candan, 
(AATUHK), s. 590). 
623

 Özbalcı, (AATUHK), s. 869. 
624

 Candan, (AATUHK), s. 590.   
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kesmeyecektir625. Yine ödemeye çağrı mektubu olarak adlandırılan ödeme talepleri de 

ödeme emri sayılamayacaklarından tahsil zamanaşımını kesmemektedir626. 

4.2.5. Mal Bildirimi, Mal Edinme Ve Mal Artmalarının Bildirilmesi 

AATUHK’nın 59’uncu maddesine göre mal bildiriminde bulunulması ve aynı kanunun 

61’inci maddesine göre mal edinme ve artmalarının bildirilmesi tahsil zamanaşımını 

kesmektedir. Buna karşılık kamu görevlilerinin belli tarihlerde ya da belli nedenlerin ortaya 

çıkması durumunda vermek zorunda oldukları mal beyanı, beyanda bulunanın kamu borçları 

için işlemekte olan zamanaşımı sürelerini kesmemektedir627. 

Ayrıca mal bildiriminin tahsil zamanaşımı süresini kesebilmesi için kamu borçlusunun 

hapisle tazyiki sonucunda yapılmış olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Zira hangi etkenle 

yapılırsa yapılsın mal bildiriminin alacaklı tahsil dairesince yapılmış olması tahsil 

zamanaşımını kesmektedir628.     

4.2.6. Yukarıdaki İşlemlerden Her Hangi Birinin Kefile Veya Yabancı Şahıs Ve 

Kurumlar Mümessillerine Uygulanması 

AATUHK’nın 103’üncü maddesinin 1, 2, 3, 4, 5 inci bentlerinden herhangi birisinin 

kefile veya şahıs ve kurumlar mümessillerine uygulanması veya bunlar tarafından yapılması 

tahsil zamanaşımını kesmektedir. Kesilmenin hukuki sonucu olarak tahsil zamanaşımı, 

sadece borçlu için değil aynı zamanda kefil ya da mümessil için kesilmiş olmaktadır629. 

Sonuçta borçlu sayısı kaç olursa olsun aynı alacak için tek zamanaşımı süresi söz konusu 

olmakta ve borçlulardan biri için dolan zamanaşımı süresi diğerleri için de dolmuş 

bulunmaktadır. Bunun karşılığı olarak da borçlulardan biri için kesilen zamanaşımı süresi 

diğerleri içinde kesilmektedir630.   

4.2.7. İhtilaflı Kamu Alacaklarında Yargı Mercilerince Bozma Kararı Verilmesi 

Yargı mercilerince bozma kararı verilmesi zamanaşımını kesen sebepler arasında 

sayılmıştır. Zamanaşımının kesilmiş sayılması için kararın tebliğinden söz edilmediğinden 
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 Muharrem Erim, “Türk Vergi Hukukunda Zamanaşımı Sürelerinin Hukuki Niteliği Ve Yeni Değişikliklerle Tahsil 
Zamanaşımı”, Yaklaşım, Sayı: 137, (Mayıs 2004), s. 185. 
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 Beyazkılıç, (AATUHK), s. 464; Özbalcı, (AATUHK), s. 870; Candan, (AATUHK), s. 591.   
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 Candan, (AATUHK), s. 591 
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kararın verildiği tarihte zamanaşımının kesilebileceği düşünülebilir. Ancak gerekçede de ifade 

edildiği üzere borçluya borçlu sıfatını ihtar eden her muamelede zamanaşımının kesileceği 

kabul edilmemektedir. Bu nedenle zamanaşımının kesilmesi için yargı kararının borçluya 

tebliğ edilmesi şartı aranmakta ve bozma kararının borçluya veya temsilcilerine tebliğ 

tarihinde zamanaşımının kesildiği kabul edilmektedir631.  

4.2.8. Kamu Alacağının Teminata Bağlanması 

Amme alacağının teminata bağlanması halinde zamanaşımı kesilmektedir632. 

Teminat, kamu alacağını güvence altına almak üzere Usul kanunları (VUK ve AATUHK) ile 

belirtilen hallerden alınmaktadır633. Ancak burada önemli olan sadece bir teminatın 

gösterilmesi değil, alacağın teminata bağlanması olup; borçlu ile tahsil dairesinin bir teminat 

konusunda anlaşmasıdır. Bu durumda teminat konusunda anlaşmaya varıldığı anda 

zamanaşımı kesilmiş olmakta634 ve teminat kalkıncaya kadar zamanaşımının kesilmesi 

devam etmektedir635. Yine vergi borcundan dolayı verilen teminat mektubu süresiz olarak 

verildiği takdirde vergi borcunun zamanaşımını süresiz olarak keseceği, ödenmesi yolunda 

teminatçı bankaya yapılan bildirimin kamu alacağını muaccel hale getirmeyeceği karara 

bağlanmıştır636. 

Tarafların anlaşması gösterilen teminatların nevine göre; ya haciz tatbiki veya fiilen 

kamu borçlusundan alınarak veznede veya kasada saklanması veya şahsi kefalette olduğu 

gibi kefilin ya da kefillerin kabul edilmesi ve bunlara dair hukuki işlemlerin tamamlanması 

suretiyle kamu alacağının güvence altına alınmasını ifade etmektedir637. Yine teminatın 

zamanaşımını kesebilmesi için AATUHK’nın 10’uncu maddesinde sayılanlardan olması 

gereklidir638.  

 

 

                                                           
631

 Beyazkılıç, (AATUHK), s. 464; Özbalcı, (AATUHK), s. 870. 
632

 Danıştay 7.D., 18.05.1999, E. 1998/2266, K. 1999/2062 sayılı kararı; “Teminata bağlı alacaklarda tahsil zamanaşımı 
kesileceği ve teminatın kaldırılmasına kadar işlemeyeceği hk.” (Candan, (AATUHK), s. 592). 
633

 Özbalcı, (AATUHK), s. 867. 
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 Danıştay 13.D., 23.03.1974, E. 1973/4921, K. 1974/1202 sayılı kararı (Erim, s. 185.). 
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 Danıştay 7.D., 17.10.1977, E. 1976/690, K. 1974/3053 sayılı kararı (Erim, s. 186). 
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 Özbalcı, (AATUHK), s. 871. 
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 Danıştay 7.D., 14.10.1997, E. 1996/766, K. 1997/3438 sayılı kararı; “İthalat sırasında tahakkuk ettirilen vergilerin 
ödenmesinin, ihracatı teşvik tebliği uyarınca taahhüt edilmesinin teminat niteliğinde olmadığı ve bu nedenle zamanaşımını 
kesmeyeceği hk.” (Candan, (AATUHK), s. 592). 



124 
 

4.2.9. Yargı Mercilerince Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verilmesi 

Yargı mercilerince yürütmenin durdurulmasına (icranın tehirine) karar verilmesi tahsil 

zamanaşımını kesmektedir. Yukarıda izah edildiği gibi sadece kararın verilmesi 

zamanaşımının kesilmesi için yeterli olmayıp, bu kararın borçluya tebliği gerekmektedir. Bu 

anlamda kararın borçluya tebliğ edildiği tarihte zamanaşımı kesilmiş sayılmaktadır639.  

4.2.10. İki Kamu İdaresi Arasındaki Mevcut Bir Borç İçin Alacaklı Kamu İdaresi 

Tarafından Borçlu Kamu İdaresine Borcun Ödenmesi İçin Yazı İle 

Müracaat Edilmesi 

Zamanaşımı süresini kesen bu sebep hem alacaklı hem de borçlunun kamu idaresi 

olduğu durumlarda söz konusu olmakta ve iki kamu idaresi arasındaki kamu alacağı için 

geçerli olmaktadır. Zamanaşımı süresinin kesilebilmesi için alacaklı kamu idaresinin borçlu 

kamu idaresine yazı ile başvurması gerekmektedir. Zamanaşımı süresi de bu başvuruya 

ilişkin yazının borçlu kamu idaresinin kaydına geçtiği tarihte kesilmiş olmakta ve bu tarihin 

rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren yeni bir zamanaşımı süresi olarak 

işlemeye başlamaktadır640.   

4.2.11. Kamu Alacağının Özel Kanunlara Göre Ödenmek Üzere Müracaatta 

Bulunulması Ve/Veya Ödeme Planına Bağlanması 

Kamu alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere sadece müracaatta 

bulunulması ya da sadece ödeme planına bağlanılması tahsil zamanaşımını kesmektedir641. 

Bunun sonucu olarak kamu alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta 

bulunulması veya ödeme planına bağlanması durumları aynı tarihte olabileceği gibi farklı 

tarihlerde de olabilmektedir. Aynı tarihte olması durumunda genel kural geçerlidir. Ancak 

farklı takvim yılları içerisinde olması durumunda başvuru ile kesilen ve bu tarihi izleyen 

takvim yılı başından itibaren yeni bir zamanaşımı süresi olarak işlemeye başlayan 

zamanaşımı, ödemenin plana bağlanmasıyla yeniden kesilmiş olacaktır642.  

Ayrıca özel kanun hükmünden yararlanmak üzere yapılan başvurunun zamanaşımı 

süresini kesebilmesi için bu özel yasanın öngördüğü süre içerisinde yapılmış olması ve 
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 Beyazkılıç, (AATUHK), s. 465. 
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 Candan, (AATUHK), s. 593. 
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 Tebliğ No: 430 Seri No’lu Tahsilât Genel Tebliği, RG: 15.01.2004, 25347. 
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 Candan, (AATUHK), s. 593-594. 
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alacaklı tahsil dairesinin kaydına girmiş olması gerekmektedir. Tahsil zamanaşımının 

kesilmesi başvurunun tahsil dairesinin kaydına girdiği tarihte gerçekleşmiş olmaktadır643.    

Sonuç olarak tahsil zamanaşımını durduran haller kanunda sayılı ve sınırlı bir 

şekilde belirtilmiştir. Her ne kadar AATUHK’da ilave edilmemiş olsa bile kamu alacağının tecil 

edilmesini de bu hallere dâhil edebiliriz. AATUHK’nın 48’inci maddesine göre kamu borcunun 

vadesinde ödenmesi veya haczin uygulanması veyahut haczolunmuş malların paraya 

çevrilmesi kamu borçlusunu zor duruma düşürecekse borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve 

teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı kamu idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; 

kamu alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir. Bu durumda vergi 

borcunu tecil etmek isteyen mükellef, vergi borcuna mukabil ilgili vergi dairesine bir teminat 

göstermek zorundadır. Vergi borcuna teminat gösterilmesi de yine AATUHK’nın 103’üncü 

maddesinde tahsil zamanaşımını kesen durumlar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla tecil, 

tahsil zamanaşımını kesen bir sebep olarak ilgili kanunda yer almasa da (teminat yatırılması 

koşulundan dolayı) tahsil zamanaşımını dolaylı olarak kesen bir hal olarak kabul 

edilmektedir644.  

Yine bir vergi alacağının iflas masasına kaydettirilerek talep edilmesi ile birlikte 

zamanaşımı kesilmektedir. Bu durum 6183 sayılı Kanunu 103’üncü maddesi kapsamı 

dışındadır. Başka deyişle masaya kaydı yapılan vergi alacağında tahsil zamanaşımını kesen 

neden özel hukuk kuralı özelliğini taşımaktadır645. 

5. TAHSİL ZAMANAŞIMININ HUKUKİ SONUÇLARI 

Tahsil zamanaşımının süresi, kamu alacağının tahakkukundan sonraki aşama ile 

ilgilidir. Tarh zamanaşımında kamu alacağının hukuk düzeninde doğması engellenirken; 

tahsil zamanaşımında kamu alacağı yalnızca tahsil edilebilirliğini yitirmektedir. Yani borç 

esasında vardır; ancak eksik borç niteliğinde olduğundan borcun rızaen ödeme hali geçerli 

olmaktadır. Burada zamanaşımı süresinin dolmuş olması söz konusu kamu alacağı için 

alacaklı tahsil dairesince ödeme emri düzenlenmesini646 ve diğer cebri tahsil yöntemlerinin 

uygulanmasını engellemektedir647. Yükümlünün tahsil zamanaşımına uğramış vergi borcunu 
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 Candan, (AATUHK), s. 594. 
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 Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 140. 
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 Mehmet Arslan, s. 202.  
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 Ayrıca idare bu gibi durumlarda haciz işlemlerine de girişmemesi gerekmektedir. Danıştay bir kararında tahsil 
zamanaşımı dolduktan sonra uygulanan haciz işlemini yasaya uygun bulmadığı için iptal etmiştir. 
Danıştay 9.D., 14.05.1982, E. 1980/5413, K. 1982/2752 sayılı kararı (Nas, s. 3). 
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 Candan, (AATUHK), s. 560; Danıştay 9.D., 14.05.1982, E. 1980/5413, K. 1982/2752 sayılı kararı (Nas, s. 3). 
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rızaen ödeyeceğini beyan etmesi durumunda ise vergi idaresi lehine yeni bir talep etme 

hakkı doğmamaktadır648. 

Zamanaşımıyla vergi alacağı, süre geçmesi suretiyle ortadan kalkmamakta, sadece 

alacaklının, cebri takip yoluyla alacağına kavuşmasını sağlayan talep ve cebri takip yeteneği 

ortadan kalkmaktadır649. Tahsil zamanaşımına uğrayan vergi borcu eksik borç (tabii-doğal 

borç) haline gelmektedir. Bu halde alacaklı idare, mükellefi borcunu ödemeye 

zorlayamamakla birlikte alacaklılık vasfını650 süresizce devam ettirmektedir (AATUHK md. 

102/2). Ayrıca tahsil zamanaşımı süresi dolduktan sonra vergi idaresinin vergi alacağını talep 

etme yetkisi ortadan kalkmış olacağından artık vergi borçlusuna ödeme emrinin 

gönderilmeyeceğini Danıştay’da kabul etmektedir651.  

Öte yandan zamanaşımından sonra yükümlünün rızaen yapacağı ödemelerin kabul 

olunacağı hükme bağlanmıştır. Ancak yükümlünün yapacağı ödemenin vergi alacağının 

zamanaşımına uğradığını bizzat bilerek ve isteyerek yapması gerekmektedir. Yapılan ödeme 

vezne alındısına “kendi rızası ile ödenmiştir” şerhi konulmak suretiyle alınmaktadır652. Yoksa 

zamanaşımına uğramış bir vergi alacağı vergi idaresi tarafından talep edilirse ve borçlu bunu 

bilmeden öderse, kanuni dayanağı olmayan talep üzerine hatayla yapılmış olan bu ödeme 

geçerli sayılmamakta653 ve geri istendiğinde alınabilmektedir654.  

Zamanaşımından sonra yükümlünün rızaen ödeme yapması VUK’ta düzenlenen tarh 

zamanaşımı içinde geçerli tutulmaktadır. Yani tarh ve tahsil zamanaşımı süresi dolduktan 

sonra mükellefin rızası ile yapacağı ödemeler kabul edilmektedir655. Ancak bu konu vergi 

hukukçuları arasında tartışma konusu olmuştur. Bir kısmı vergi hukukundaki zamanaşımının 

kamu hukukundaki zamanaşımı ile aynı sonuçları doğurduğunu, bir kısmı vergi hukukundaki 

zamanaşımını hak düşürücü süreden zayıf ve özel hukuktaki zamanaşımından daha kuvvetli 
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 Danıştay 7.D., 24.02.1991, E. 1987/4737, K. 1991/844 sayılı kararına göre; “Herhangi bir muafiyet kalktığında, 6183 sayılı 
kanunun 102. maddesi uyarınca tahsil zamanaşımına uğrayan vergi ve resimlerin yükümlü tarafından rızaen ödenmesi kabul 
edilse bile bu konuda verilen dilekçenin tahsil zamanaşımına uğrayan kamu alacağını ihya etmek yönünden idareye yeni bir 
hak vermez.” (Karagöz, s. 183.). 
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 Çağan, s. 112. 
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 Danıştay 7.D., 16.01.1975, E. 1974/237, K. 1975/116 sayılı kararı. 
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 Tarh zamanaşımına uğrayan vergi borcunun akıbeti konusunda VUK’da bir hüküm yer almamaktadır. Ancak mükellefin 
istemesi durumunda veri idaresi tahakkuk fişine “yükümlünün rızası üzerine tahakkuku verilmiştir”. İbaresini koyarak bu 
vergiyi tahsil etmektedir (Öncel, Kumrulu ve Çağan, s. 144; Bilici, s. 113.). 
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olduğunu, bir kısmı da tarh zamanaşımının hak düşürücü süre olarak kabul edilmesi 

gerektiğini belirtmişlerdir. 

Bazı yazarlar vergi borcunun doğumu vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın 

vukuna veya hukuki durumun tekemmülüne bağlandığını ve bu anlamda tarh işlemi inşai 

değil, yalnızca belirtici bir işlem niteliği taşıdığını656 belirterek vergi borcunun yok 

sayılmaması gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle AATUHK’da yer alan tahsil zamanaşımına 

uğramış bir vergi borcunun mükellefin rızası ile ödenmesine cevaz veren hüküm, VUK’ta 

düzenlenen tarh zamanaşımı içinde kabul edilmektedir.  

Diğer taraftan VUK’un 3. maddesinde “Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade 

eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, 

hükümlerin kanun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak 

uygulanır”. Mutluer bu hükme dayanarak kanunun zamanaşımını düzenleyen 113. 

maddesinin “Vergi Alacağının Kalkması” başlığını taşıyan Altıncı Kısım içinde yer aldığını 

belirtmiş ve tarh zamanaşımının vergi alacağını tamamen kaldırması gerektiğini ifade 

etmiştir. Kaldı ki kanunun 113. maddesinde zamanaşımının, vergi alacağını kaldıracağı açık 

bir şekilde belirtilmiştir. Bu nedenle tarh zamanaşımını hak düşürücü süreler olarak kabul 

etmiş ve AATUHK’un 102/2’nci fıkrasındaki mükellefin rızaen yapacağı ödeme kabul olunur 

hükmünü ise sadece tahsil zamanaşımında uygulanması gerektiğini belirtmiştir657. Benzer 

görüşte olan Candan, bir kamu alacağının zamanaşımına uğraması durumunda hukuken hiç 

doğmadığını yani ilgili alacağın yok hükmünde olacağını ifade etmiştir658. Çağan ise tarh 

zamanaşımı ile vergi borcunun kalktığını ve dolayısıyla vergi dairesinin tarh etmeye yetkili 

olmadığı bir verginin mükellef tarafından rızaen de olsa ödenmesinin mümkün olmadığını 

ifade etmiştir. 

Dolayısıyla AATUHK’da yer alan 102/2 fıkrası oldukça tartışmaya açık bir konudur. 

Ancak genel kabul gören görüşe göre özel/genel kanun ilişkisi nedeniyle AATUHK’da yer 

alan hüküm VUK’ta düzenlenen tarh zamanaşımı içinde geçerli görülmektedir. Kanaatimizce 

de AATUHK’da yer alan tahsil zamanaşımına uğramış bir vergi borcunun mükellefin rızası ile 

ödenmesine cevaz veren hükmün, sadece tahsil zamanaşımı için geçerli olması 

gerekmektedir. Nitekim VUK kapsamında yer alan tarh zamanaşımının sistematik yorumu ve 
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bu yönde belirtilen yazarların yorumu söz konusu hükmün sadece tahsil zamanaşımı için 

geçerli olduğunu göstermektedir.    

Zamanaşımına uğramış vergilerin yükümlülerin rızası ile ödenebilmesinin kanun 

koyucu tarafından (tahsil zamanaşımında) kabul edilmesiyle, (zamanaşımının emredici 

nitelikte olması sebebiyle) yargı organları tarafından resen nazara alınmasının sonuçlarını 

hafifleterek bu konuda mükelleflere bir irade serbestîsi tanınması amaçlanmıştır659. Diğer 

taraftan yazında, vergi hukukunda zamanaşımının bir def’i olarak değil de re’sen dikkate 

alınmasının nedeni, Kanun’dan doğmuş olmasına bağlanmaktadır ve zamanaşımının etkileri 

konusunda kişilere bir irade serbestîsi tanınmadığı belirtilmektedir660. Buna ek olarak, 

zamanaşımına uğramış bir vergi alacağı vergi idaresi tarafından talep edilirse ve borçlu bunu 

bilmeden öderse, kanuni dayanağı olmayan talep üzerine hatayla yapılmış olan ödemenin 

geçerli sayılmaması gerekmektedir661. Ancak talep edilmeden mükellef tarafından yanlışlıkla 

ödenirse bu durumda yapılan ödeme geçerli sayılır. 

AATUHK’nın 40/5 fıkrasına göre borçlular, makbuzlarını amme alacağının tahsil 

zamanaşımı müddeti sonuna kadar saklamaya ve yetkili memurlarca istendiğinde 

göstermeye mecburdurlar. AATUHK’nın 48’inci maddesine göre, amme borcunun vadesinde 

ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haciz edilmiş malların paraya çevrilmesi amme 

borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat 

gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme 

alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir/ertelenebilir. 

Diğer yandan AATUHK’nın 75’inci maddesine göre yapılan takip sonunda, 

borçlunun haczedilebilir malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu 

karşılamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılmaktadır. Yapılan takip aşamalarıyla bakiye 

borç miktarı bir aciz fişinde gösterilerek aciz hali tesbit olunur. Aciz halinin doğurmuş olduğu 

hukuki sonuçlar AATUHK’nın 76’ncı maddesinde belirtilmiştir. Buna göre aciz halindeki 

borçlu hakkında teminat ve faiz aranmaksızın tecil hükümleri uygulanabilir. Alacaklı tahsil 

dairesi aciz halindeki borçlunun mali durumunu zamanaşımı süresi içinde devamlı olarak 

takip etmelidir. Yine aciz halindeki borç için de zamanaşımı süresi işlemektedir662. 

 

                                                           
659

 Erdem, s. 140. 
660

 Erdem, s. 140. 
661

 Çağan, s. 112. 
662

 Karakoç, s. 627-628. 



129 
 

6. VERGİ CEZALARINDA TAHSİL ZAMANAŞIMI  

Ceza tahsil zamanaşımı, kesinlenmiş vergi cezalarının vadesinde ödenmemesi 

halinde vergi dairesinin cebri yollara başvurarak tahsil etme yetkisini sınırlandıran bir zaman 

dilimidir663. Vergi cezalarının tahsil zamanaşımı ile ilgili olarak VUK’ta herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. AATUHK, yürürlüğe girmeden önce vergi cezalarının tahsil zamanaşımına 

ilişkin olarak 5432 sayılı VUK’un 353’üncü maddesinde şu hüküm yer alıyordu; 

“Kesinleştikleri tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren beş yıl içinde tahsil 

olunmayan vergi cezaları zamanaşımına uğrar.” AATUHK’da tahsil zamanaşımı bakımından, 

kamu alacaklarında genel bir düzenlemeye gidildiği için bu hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu nedenle AATUHK’nın 102’nci maddesinin 1’inci fıkrasına göre vergi cezaları da vergi 

asılları gibi vadelerinin rastladığı tarihi izleyen takvim yılından itibaren 5 yıl içinde tahsil 

edilmezse zamanaşımına uğrayacaktır664.  Buna göre ceza tahsil zamanaşımı, ceza kesme 

zamanaşımında olduğu gibi suçun niteliğine göre değişmemekte ve tüm cezalarda ceza 

kesinleştikten sonra tahsil zamanaşımı 5 yıl olarak kabul edilmektedir665.  

Ancak vergi cezalarında ödemenin son günü olan vade, mükellefin (ceza muhatabı) 

ceza ihbarnamesinin tebliğinden sonra yargı yoluna gidip gitmemesine göre farklılık arz 

etmektedir. Vergi mükellefi ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde vergi cezasını 

ödemesi gerekir. Bu durumda zamanaşımı ödeme sürüsünün son gününü izleyen takvim yılı 

başından itibaren başlamaktadır666. Eğer vergi mükellefi ödeme yapmayarak yargı yoluna 

gitmişse bu durumda tahsilât kendiliğinden durmaktadır. Vergi mahkemesinin kararı üzerine 

ceza ihbarnamesi tekrar gönderilmesi ile birlikte, bir ay içinde vergi cezasının ödenmesi 

gerekmektedir. Zamanaşımı süresi de bu bir aylık sürenin son gününü izleyen takvim yılı 

başından itibaren işlemeye başlayacaktır667.  

Sonuç olarak ceza tahsil zamanaşımı ceza tahsil edilmeden sona ermesi durumunda 

artık vergi dairesi işlenmiş suç için kesinleşmiş cezayı zorla tahsil edememektedir. 

Zamanaşımına uğramış alacağı zorla tahsil etmeye çalışıyorsa bile vergi dairesi bu işlemleri 

iptal etmesi gerekecektir. Ancak vergi cezası zamanaşımına uğramış bile olsa vergi aslında 
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olduğu gibi vergi mükellefi tarafından ödenebilmektedir.  Bu ödeme vezne alındısına “kendi 

rızası ile ödenmiştir” damgası vurulmak suretiyle yapılmaktadır668.  

Ayrıca AATUHK’nın 103’üncü maddesinde belirtilen tahsil zamanaşımını kesen 

nedenler ile 104’üncü maddesinde belirtilen tahsil zamanaşımını durduran nedenler ceza 

tahsil zamanaşımında da geçerli olmaktadır. Ceza tahsil zamanaşımını kesen nedenlerin 

meydana gelmesi durumunda kesilmenin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından 

itibaren sıfırdan işlemeye başlamaktadır. Ceza tahsil zamanaşımını durduran nedenlerin 

meydana gelmesi durumunda ise zamanaşımı süresi durmakta ve söz konusu neden 

ortadan kaktıktan sonra süre kaldığı yerden işlemeye devam etmektedir. 
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SONUÇ 

Hakların doğuşunda bir hakkın veya hukuki ilişkinin sona ermesinde oldukça önemli 

olan zamanaşımı çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar 

aşağıda sıralanmıştır: 

1-VUK’ta düzenlenen zamanaşımı ile ilgili kavramsal olarak çelişkiler bulunmaktadır. 

VUK’un 113-114’üncü maddelerinde zamanaşımını nitelendirme yerine sadece kapsamını 

belirlediğinden literatürde ifade edilen zamanaşımı kavramı, tarh–tebliğ-tahakkuk-

vergilendirme zamanaşımı olarak nitelendirilmiştir. Bu kavram karmaşası, kanunun söz 

konusu maddelerinde zamanaşımı kavramının netleştirilmemesinden ya da belirtilen 

kavramın (tarh zamanaşımı) uygulamadaki anlamını bu kavram karşılığında tam olarak 

bulamayışından kaynaklanmış olsa bile; yanlış olarak nitelendirilmemelidir. Sonuçta her 

kavram zamanaşımı hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek ifade edilmiştir. Temelde 

kavramsal farklılık yaşansa da varılan nokta bütün kavramlar için aynıdır. Kavramlar, 

zamanaşımının uygulamaya yönelik işlemlerini etkilemedikten sonra kullanılmasında da bir 

sakınca görülmemelidir. 

Ancak tarh işleminin idari bir işlem olması ve idari işlemin mükellefe tebliğ edilmesi 

ile birlikte hukuki bir sonuç doğurması dikkate alınırsa söz konusu kavramların, zamanaşımı 

kavramını belirlemede yetersiz kaldığı ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki, kanun koyucu 

zamanaşımında, tarh ve tebliğ işlemlerini esas almıştır. Yine VUK’un bazı maddelerinde (md. 

15, md. 114, md. 138) zamanaşımı kavramı tarh zamanaşımı olarak nitelendirilmiştir. 

Dolayısıyla diğer kavramlara göre “tarh zamanaşımı” kavramının kullanılması daha yerinde 

olacaktır.  

2. Kurum stopaj vergilerinde zamanaşımın başlangıcı konusunda farklı görüşler 

mevcuttur. Kurum stopajında vergiyi doğuran olayın kurumlar vergisinin kaynaktan kesildiği 

zaman mı (Vergi Dairesi), yoksa gelirin sermaye şirketleri ve kooperatifler tarafından elde 

edildiği zaman mı (Danıştay) meydana gelmesi bakımından görüş ayrılığı bulunmaktadır. 

Konunun Danışma Komisyonu’nda görüşülmesi sonucu kurumlar vergisi stopajını, sermaye 

şirketlerinin sağladıkları kazanç yönünden ayrıca ödemeye mecbur tutuldukları bir vergi, 

kurumlar vergisi mükellefiyetlerine ek bir mükellefiyet olarak değerlendirilmesinin mümkün 

olmadığını belirtilmiştir 
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Dolayısıyla Danışma Komisyonu vergi idaresinin görüşünü temsil ederek, vergiyi 

doğuran olay veya hukuki durumun tekemmülü söz konusu şirketlerin bünyesinde bir 

kazancın meydana gelmesiyle değil; kazancın dağıtılmış olması veya kanunda belirtildiği 

şekilde dağıtılabilir sayılan hale gelmesi ile vücut bulduğunu ifade etmiştir. Buna göre 

kazancın dağıtılmış olması veya kanunda belirtildiği şekilde dağıtılabilir sayılan hale gelmesi 

vergiyi doğuran olay olarak kabul edilmekte ve zamanaşımı süresi ise söz konusu hukuki 

durumun tekemmül ettiği yılı izleyen yılın başından itibaren başlaması gerekmektedir.  

3. Geçmiş yıl zararlarında tarh zamanaşımı süresinin uzaması halinde, vergi 

incelemesi yapılma süresi de buna bağlı olarak uzamakta ancak defter ve belgelerin 

muhafaza ve ibraz süreleri uzamamaktadır. Danıştay’ın konuya ilişkin vermiş olduğu 

kararlarda, defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz süresi bazı kararlarda VUK’un 5 yıllık 

süresini; bazı kararlarda ise TTK’nın 10 yıllık süresini dikkate almıştır. Danıştay’ın defter ve 

belgelerin muhafaza ve ibraz sürelerini neye göre 5 yıl neye göre 10 yıl belirlemiş olduğu da 

ayrı bir soru işareti oluşturmaktadır. 

4. Amortisman giderlerinde zamanaşımının başlangıcı konusunda belirsizlik 

bulunmaktadır. Amortisman giderlerinde zamanaşımının başlangıcı gider kaydedildikleri yılı 

takip eden yılın başından itibaren başlamaktadır. Bu durum geçmiş yıl zararlarında olduğu 

gibi söz konusu giderin ilgili yılın vergilendirme dönemini etkilemesinden kaynaklanmaktadır. 

Amortismana tabi kıymetin iktisabı ile ilgili belgeler ve önceki yıllarda ayrılmış aşınma payı 

kayıtları bakımından beş yıllık muhafaza süresi ise kıymetin tamamen itfa edildiği yılı izleyen 

takvim yılı başından itibaren başlamakta ve 5 yıl boyunca kayıt ve belgelerin saklanması 

gerekmektedir. 

5. AR-GE İndiriminde zamanaşımının başlangıcı konusunda belirsizlik 

bulunmaktadır. Kanun (GVK md. 89/9 ile KVK md. 10/1-a) AR-GE indiriminde belirtilen 

tutarların, ilgili dönemde indirim konusu yapılamaması durumunda, sonraki dönemlere 

devredeceğini belirtmiş olmakla beraber, bundan yararlanabilme süresini belirtmemiştir 

Ancak AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun’unun 3. maddesinde, bu 

harcamaların VUK’a göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edileceğini, bir 

iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılacağı ifade edilmiştir. Buna göre 

AR-GE indirimlerinde zamanaşımı tıpkı amortisman giderlerinde olduğu gibi indirimin 

yapıldığı yılı izleyen yıl başından itibaren başlamakta ve 5 yıl olarak sürmektedir. Defter ve 

belgelerin muhafaza süresi ise muhtemelen AR-GE indiriminin yapıldığı yılı/yılları izleyen 

yılın başından itibaren başlamakta ve 5 yıl boyunca saklanması gerekmektedir. 
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6. Vergilendirme dönemlerinde (normal ve özel hesap dönemleri) zamanaşımının 

başlangıcı mükellefler arasında eşitsizliğe neden olmakta ve vergi adaletine uygun 

düşmemektedir. Bu konuyu bir örnekle açıklayacak olursak; 01.06.2013 – 31.05.2014 özel 

hesap dönemini takip eden bir şirketin, zamanaşımı 01.01.2015 tarihinden itibaren işlemeye 

başlar ve beşinci yılın sonu olan 31.12.2019 tarihinde sona erer. Bu durumda zamanaşımı 

süresi 6 ay (5 yıl + 6 ay) kadar uzamaktadır.  

Diğer taraftan normal hesap dönemini takip eden (01.01.2014 – 31.12.2014) bir 

şirketin ise zamanaşımı süresi 01.01.2015 tarihinde itibaren başlayacak ve 31.12.2019 

tarihine kadar devam edecektir. Bu durumda ise zamanaşımının beş yıllık genel kuralı 

uzamayarak süresinde tamamlanmaktadır. Dolayısıyla vergilendirme dönemlerinde 

zamanaşımının başlangıcı mükellefler arasında eşitsizliğe neden olmakta ve vergi adaletine 

uygun düşmemektedir. Söz konusu eşitsizliğin giderilmesi için zamanaşımı başlangıcının, 

vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren değil; vergi 

alacağının doğduğu yılın ya da dönemin tarihinden itibaren başlaması gerekmektedir. 

Böylece zamanaşımı süresi bakımından mükellefler arasında eşitsizlik giderilerek vergi 

adaleti sağlanabilir. 

7. Damga Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesine göre, bir kâğıdın tek bir hükmünden 

faydalanılması durumunda vergi alacağı kâğıtta yer alan tüm işlemler açısından doğmakta ve 

her bir işlem için ayrı ayrı vergi alınmaktadır. Bu konu eleştiriye açıktır. Damga Vergisinin 

toplam gelirler içerisindeki payına baktığımızda %2’lerde olduğunu ve mali amaç olarak 

dolaylı bir fonksiyona sahip olduğunu ifade edebiliriz. Bu verginin temeldeki amacı, tarafları 

bağlayan işlemleri vergilendirme yoluyla kayıt altına almaktır. Bir anlamda kayıtlı işlem 

yapanları korumakta ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye katkı sağlamaktadır. Ancak 

kanunun 6’ncı maddesi ilgili kâğıdın değil; yapılan ticari işlemlerin yanında diğer işlemlerinde 

vergilendirildiğini göstermekte ve ciddi bir damga vergisi maliyeti oluşturmaktadır. Söz 

konusu uygulama, ticari işlemlerini kayıt altına alanları bir anlamda cezalandırmakta ve kayıt 

dışı ekonomiye yol açmaktadır. 1. 7. 1964 tarih ve 488 sayılı Kanuna dayalı olarak varlığını 

hala sürdüren Damga Vergisi Kanunu’nun günümüz koşullarına cevap verememektedir. Bu 

nedenle Damga Vergisi Kanunu’nun yeniden gözden geçirilerek gerekli düzenlemelerin 

yapılması gerekmektedir. 
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8. Veraset ve intikal vergisinde ve emlak vergisinde zamanaşımına ilişkin belirtilen 

istisnai hükümler zamanaşımını kamu düzeniyle bağdaşmayacak ölçüde sonsuza kadar 

uzatmaktadır. Veraset ve intikal vergisinde ve emlak vergisinde bildirim dışı kalan vergi 

konusu malların vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu vergi konusu malların bildirim dışı 

bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren başlayacağı 

belirtilmektedir. Bu durum zamanaşımının başlangıcını, vergi alacağının doğumuna bağlı 

olması ilkesinden ayırmakta, ilgili vergi alacaklarının zamanaşımına uğrama ihtimalini 

azaltmakta ve beraberinde bildirim dışı kalan malların idarece tespit edilinceye kadar verginin 

doğmamasına yol açmaktadır. Dolayısıyla vergi kaçakçılığını önleme çabasının bir sonucu 

olarak görülen veraset ve intikal vergisinin 20’nci maddesinde ve emlak vergisinin 40’ıncı 

maddesinde belirtilen hükümlerin değiştirilmesi ve vergi kaçakçılığının denetim olanaklarının 

artırılması gerekmektedir. 

Ayrıca Veraset ve İntikal Vergisi İç Genelgesi’nde, intikale konu malların mükellefler 

tarafından idarece beyana davet edilmeden kendi rızalarıyla veya beyana çağrı ile tanınan ek 

süre içinde ek beyanname ile beyanı halinde yapılan tarhiyatın, bu mallar için ilk tarhiyat 

olduğunu belirtmiştir. Bu durumlarda ikmalen, re’sen veya idarece tarhiyattan söz 

edilemeyeceğinden tahakkuk eden vergiler için gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi ziyaı 

cezası uygulanmayacaktır. Ancak uygulamada duruma uygun sembolik olarak usulsüzlük 

cezalarından biri kesilmektedir (genelde ikinci derece usulsüzlük cezalarından biri kesilir). 

9. Bankalarca tahsil edilen bir fon uygulaması olan Kaynak Kullanımını Destekleme 

Fonu (KKDF)’nda zamanaşımı konusu belirsizlik taşımaktadır. Literatürde KKDF’de 

zamanaşımının VUK kapsamında, BK kapsamında ya da GK kapsamında değerlendirilmesi 

gerektiğine yönelik görüşler mevcuttur. Ancak Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki 

Kanun’un yasa hükümleri gereği ve çeşitli yargı kararları ışığında fon uygulamalarının 

Gümrük Vergisi Kanunu kapsamında (tam bir kesinlik taşımasa bile) değerlendirilebileceği 

yönündeki görüşler diğer görüşlere göre daha makul olarak görülmektedir. Bu nedenle ilgili 

konuda uygulamada yaşanan belirsizlik ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla açık bir yasal 

düzenleme yapılması gerekmektedir. 

10. TCK’da hükme bağlanan 8 yıllık dava zamanaşımı ile VUK’da yer alan 5 yıllık 

tarh zamanaşımı vergi incelemesinde sorunlar oluşturmaktadır. Vergi inceleme elamanları 

defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz süresi 5 yıl olduğundan ve tarh zamanaşımı 

dolduğundan dolayı defter ve belgelerin ibrazını mükelleften isteyememektedir. Diğer taraftan 

5 yıllık tarh zamanaşımı süresi geçmiş olduğu halde 8 yıllık dava zamanaşımı geçmemiş 
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vergi suçları için hürriyeti bağlayıcı cezaların uygulanması gerekmekte; ancak yine VUK’ta 

düzenlenen vergi incelemesi ile vergi tarhiyatı yapılamamaktır. Bu çelişkinin giderilebilmesi 

için VUK’ta dava zamanaşımına ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmesi gerekmektedir. 

11. Gümrük para cezasında zamanaşımı konusunda sorunlar yer almaktadır. 

2011/11 Sayılı Genelge’ye göre vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak para 

cezalarında gümrük vergileri tahakkuk zamanaşımına uğramış olsa dahi bu vergilere ait para 

cezalarının Kabahatler Kanunu’nun 20’nci maddesinde belirtilen zamanaşımı süreleri içinde 

tahsil edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Buna karşın Danıştay’ın verdiği kararlarda; para 

cezası kararı alınabilmesi için öncelikle ortada alınması gereken bir verginin bulunması 

gerekmekte olduğu, zamanaşımına uğraması nedeniyle alınması olanaklı olmayan vergilere 

dayanılarak ceza uygulanmasının hukuka uygun olmayacağı değerlendirmesi yapılmıştır. 

Dolayısıyla gümrük idarelerince zamanaşımına uğramış gümrük vergilerine ilişkin (3 yıl) para 

cezaları zamanaşımının, daha uzun sürelere (8 yıl) sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenle 2011/11 Sayılı Genelge emri düşünülerek düzenlenecek bir ceza kararının yargı 

mercileri nezdinde dava konusu yapılması halinde iptal edileceği bilinmeli ve yargı kararları 

çerçevesinde gümrük mevzuatında yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

12. Vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasına ilişkin bir 

takım sorunlar mevcuttur.  

Vergi inceleme elemanları sürdürmekte oldukları vergi incelemeleriyle ilgili olarak 

zamanaşımının bitmesine az bir zaman kala ek bir süre elde edebilmek adına mükelleflerin 

matrah takdirini görünüşte komisyon tarafından yapılan bir işlem olarak göstermekte fakat 

kendileri yapmaktadır. Bu noktada;  

 “Vergi dairesi vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından 

başlayarak dört yıl geçtikten sonra matrah takdiri amacıyla takdir komisyonlarına 

başvuramaz.” cümlesindeki benzer bir ifade ile takdir komisyonları amaçları dışında 

kullanılamayacağı belirtilebilir.  

 Yine zamanaşımı süresinin takdir komisyonu kararının beklenilmesi nedeniyle 

uzadığı hallerde gecikme faizinin işlemeyeceğine dair VUK’a bir hüküm eklenebilir.  

 Yine takdir komisyonlarının yapısı, alt yapısı ve çalışma usulleri yeniden 

düzenlenmeli ve komisyonda beklemenin zamanaşımına olan etkisinin kaldırılması 

gerekmektedir. 



136 
 

Vergi inceleme elemanları tarh zamanaşımı süresi içerisinde inceleme yapabilir. 

Defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz zorunluluğu ise beş yıldan sonra bulunmamaktadır. 

Bu durumda VUK’un 30/3’üncü bendinde yer alan re’sen tarhiyat yapılamayacaktır. Yine 

VUK’un md 359’n a-2 bendinde yer alan kaçakçılık cezası ve VUK’un mükerrer md 355’te 

belirtilen özel usulsüzlük cezası da kesilemeyecektir. Bu konuda defter ve belgelerin 

muhafaza ve ibraz süresinin VUK’un 114/2 fıkrası ile paralel hale getirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki; matrah takdiri belirleme konusunda hem vergi inceleme 

elemanları hem de takdir komisyonları görevli olduğu halde sadece takdir komisyonlarına 

sevk işleminin tarh zamanaşımını durdurması çelişkilidir. 

Belirtilen durumlarda kamu yararı göz önünde bulunsa bile hukuk devleti anlayışına 

uygun düşmediği açıktır. Görünen o ki vergi kanunlarını uygulamada hukuki çerçevede 

değerlendirmek yerine kamu yararını gözeterek değerlendirmeye çalışmak ya da hukuki 

çerçevede değerlendiriliyor imajını yaratarak esasta kamu yararı adı altında hazineci bir 

yaklaşımı savunmak, sadece hukuki anlayışı değil kamu yararı adı altında gizlenen hazineci 

yaklaşımı da zedelemektedir. Vergi kanunları ilkeleri ve amaçları doğrultusunda 

düzenlenmediği ya da uygulanmadığı takdirde sadece kişilere değil devlet bütçesine de 

zararı beraberinde getirmektedir. 

13. Vergi dairelerinin takdir komisyonu kararlarına karşı dava açmaları tarh 

zamanaşımını durduran bir neden olarak görülmelidir. Takdir komisyonlarının yaptığı matrah 

takdirine karşı vergi dairesi tarafından yargı yoluna gidilmesi mümkündür. VUK’un 377. 

maddesine göre  “vergi dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan 

matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava açabilir.” Ancak burada takdir edilen matrahın 

gerçekten uzak olduğunun ispatı vergi dairesine düşmektedir. Nitekim uygulamada bu 

yöndedir. Ancak bir vergi idaresi tarafından yapılan bu başvuruların çoğunda, tarh 

zamanaşımı süresi yargı organlarının kararı vergi dairesine tevdi edilmeden dolmaktadır. 

Dolayısıyla VUK’un 114. maddesine eklenecek bir fıkra ile vergi dairelerinin takdir komisyonu 

kararlarına karşı yargı organlarına başvurmaları veya yükümlülerin re’sen ve ikmalen tarh 

edilen vergilere karşı dava açmaları halinde yargı organlarında geçen süre içinde 

zamanaşımının duracağı yönünde bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 
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14. Uygulamada mücbir sebeplere ilişkin bir takım sorunlar yer almaktadır. 

 VUK’un 13’üncü ve 15’inci maddeleri mücbir sebepleri örnekleme yoluna 

giderek ve “gibi” edatıyla genişletici yoruma imkan vermiştir. Üstelik mükelleflerin şahsında 

gerçekleşen, ispat ve tevsiki gereken mücbir sebeplerin kabulünün idarenin takdirine 

bırakılması mücbir sebepte idarenin iradesini ortaya koymaktadır. Danıştay kararları bu 

konuda her ne kadar yol gösterici olarak görülse de idareye sunulan çok geniş takdir 

yetkisiyle mücbir sebeplerin zamanaşımını uzatması eleştirilmesi gereken bir unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Vergi inceleme elemanlarının mücbir sebep hallerinden (yıllık izin, mazeret izni, 

hastalık hali, tutukluluk vb.) kaynaklanan veya mali tatil gibi çeşitli yasal düzenlemelerden 

kaynaklanan durumların, vergi inceleme sürelerini durduracağına ilişkin bir düzenlemenin 

yapılması gerekmektedir. Kanaatimizce mücbir sebep hallerinin mükellef lehine getirilen bir 

uygulama olması nedeniyle bu görüşe katılmıyoruz. Zira mükelleflerin mücbir sebep 

gerekçesi ile sürelerin durmasından yararlanmaları durumunda, aynı süre boyunca idare de 

tarh zamanaşımının durmasından yararlanmaktadır. 

 Mükellef vergi ödevlerini yerine getirebilmek adına bir vekâlet işlemi yapmayı 

tercih edebilir. Böyle bir durumda vekilin başına VUK’un 13’üncü maddesinde hükme 

bağlanmış mücbir sebeplerden bir tanesi gelmiş ise VUK’un 13’üncü maddesi öne 

sürülememektedir. Nitekim vekâlet müessesi bir zorunluluk değil, bir olanak ve seçimlik bir 

haktır. Danıştay kararları da bu yöndedir. 

 Kanunda belirtilen mücbir sebep hallerinde “ağır hastalık” ve “ağır kaza” 

kavramları tanımlanmamış ve bu kavramların yaşam algısı içinde yorumlanması istenmiştir. 

Nitekim bugün kanser “ağır hastalık” olarak nitelendirilirken; yarın bilimsel gelişmeler sonucu 

bu hastalığın gripten bir farkı kalmayabilir. Konuya ilişkin bir özelgede, ağır hastalık nedeniyle 

özel hastanelerden alınan raporların mücbir sebep hali sayılacağı, özel doktorlardan alınan 

raporların ise mücbir sebep hali sayılmayacağı belirtilmiştir. Bu konu ispata tabi tutulacak 

belgeler bakımından önem arz etmektedir. 

 Yine söz konusu hallerde “tutukluluk” hali mücbir sebep olarak kabul edilirken; 

bu kavramın da genişletilerek yorumlanıp “hükümlülük” halini kapsayıp kapsamayacağı 

tartışmalıdır. Ancak hükümlülük halini mücbir sebep olarak kabul eden Danıştay kararları 

mevcut iken; bazı vergi daireleri bu hali mücbir sebep olarak kabul etmemektedir. 
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 Yine VUK md. 13/1-2 bentlerde “vergi ödevi”nin sadece mükellef ödevleri ile 

sınırlı olup olmadığı da tartışmalıdır. Mücbir sebep halinin sadece mükellefin ödevi ile sınırlı 

olduğunu savunan yazarlar olduğu gibi sınırlı olmayacağını belirten yazarlar ve yargı 

kararları da mevcuttur. Ancak genel görüş mücbir sebeplerin sadece mükellef ödevlerini 

değil, aynı zamanda mükellef haklarına (dava açma, uzlaşma, pişmanlık gibi) yönelik olarak 

da kullanılabileceği belirtilmektedir. Danıştay’ın görüşü de bu durumu teyit etmektedir. Ancak 

aksi görüşü savunan Danıştay kararları da mevcuttur. Bu konu haksızlığa ve hukuki 

karmaşaya yol açmaktadır. Yargı kararlarında bulanıklık yaratan “ödev” ve “hak” hususunun 

mutlaka mükellefler lehine olarak aydınlatılması ve mücbir sebep hallerinin mükellef haklarını 

da kapsayacak şekilde VUK’un 13’üncü maddesinde belirtilmesi önem arz etmektedir. 

Sonuç olarak mücbir sebeplerin düzenlendiği VUK’un 13’üncü ve 15’inci maddeleri 

mücbir sebepleri örnekleme yoluna gitmiş ve “gibi” edatıyla genişletici yoruma imkân 

vermiştir. Üstelik mükelleflerin şahsında gerçekleşen, ispat ve tevsiki gereken mücbir 

sebeplerin kabulünün idarenin takdirine bırakılması mücbir sebepte idarenin iradesini ortaya 

koymaktadır669. Danıştay kararları bu konuda yol gösterici olarak görülse de, idareye sunulan 

geniş takdir yetkisiyle mücbir sebeplerin zamanaşımını uzatması eleştirilmesi gereken bir 

unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Mücbir sebepler esasında idarenin değil mükellefin lehine getirilmiş olan 

düzenlemelerdir. Mücbir sebeplerin idarenin lehine olacak şekilde kullanılmayacağına yönelik 

açık yargı kararları da mevcuttur. Vergi idaresine mücbir sebep konusunda geniş takdir 

yetkisi verilmesiyle tarh zamanaşımının uzatılması ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil 

etmektedir. Nitekim tarh işlemi idareye yönelik bir işlemdir. Bu yüzden VUK’un 15’inci 

maddesinin 1’inci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…tarh zamanaşımı işlemiyen süreler 

kadar uzar” İfadesi mükelleften çok vergi idaresine hizmet etmektedir.  Söz konusu maddenin 

mükellefin çıkarlarını gözetmek amacıyla vergileme ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi ve 

yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  

15. Tahsil zamanaşımının başlangıcı mükellefler arasındaki eşitlik ilkesini 

zedelemektedir. AATUHK’ya göre tahsil zamanaşımının başlangıcı, “vade tarihine” 

bağlanmıştır Buna göre ödeme vadesi yılbaşında dolanla, ödeme vadesi yılsonunda dolan 

mükellefler arasında zamanaşımı süresi açısından bir yıla yakın bir süre farkı oluşmaktadır. 

                                                           
669

 Çağan, s. 140-153; Karadağ, s. 1040. 
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Mükellefler arasındaki bu eşitsizliği giderebilmek için tahsil zamanaşımı süresinin ödeme 

vadesini izleyen günden itibaren başlatılması gerekmektedir. 

Vergi hukukunda zamanaşımının başlangıcı olarak vade tarihinin değil de vadeyi 

izleyen takvim yılının esas alınmasıyla bugüne kadar vergi idaresinin işi kolaylaşmış ve hızlı 

çalışması sağlanmıştır. Ancak günümüz bilişim teknolojileri çağını yaşaması bakımından söz 

konusu hüküm amaca hizmet etmemekte ve mükellefler arasında eşitsizliği doğurmaktadır. 

Teknolojik gereçler vasıtasıyla vergi idaresinin işi zaten kolaylaşmıştır. Amaca hizmet etmeye 

yarayan diğer araçların bulunması sebebiyle ve mükellefler arasında eşitsizliği 

doğurmasından dolayı vergi hukukunda zamanaşımının başlangıcında, vadeyi izleyen takvim 

yılının değil vade tarihinin esas alınması gerektiğini uygun görmekteyiz. 

16. Tahsil zamanaşımını kesmek amacıyla görevli memurların mükellef adına 

yaptıkları ödemeler tahsil zamanaşımını kesmemektedir. Tahsil zamanaşımını kesen 

hallerden “ödeme” unsurunun mükellef tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak 

uygulamada görevli memurlar tahsil zamanaşımını kesmek amacıyla mükellef adına ödeme 

yapmaktadır. Literatürde bu konuda yapılması önerilen düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir:  

 Ödemelerin, kim tarafından ve ne kadar yapılacağı konusunda ve makbuzların 

ancak mükellefin veya temsilcinin atacağı imzalar ile geçerlilik kazanması gerekmektedir. 

Böylelikle görevi kötüye kullanma gibi bazı idare kaynaklı sorunların önüne geçilmekte ve 

mükellef dava yoluna gittiğinde haklılığını ispatlayabilmektedir. 

 Bu konuda yeni bir düzenleme yapılmasının gerekli olmadığını ancak mevcut 

hükümlerin uygulanabilirliğinin ve vergi idaresinde iç denetim etkinliğinin arttırılmasının 

gerekli olduğu belirtilmiştir.  

 Yine ödemenin zamanaşımını kesebilmesi için, bir miktar sınırlaması 

konulmalı ve ödemeyi yapan şahsın kimlik bilgilerine ihtiyaç duyulması gerekmektedir. 

Bu önerileri doğru kabul etmekle birlikte eksik olarak değerlendiriyoruz. 

Kanaatimizce öncelikli olarak ödeme unsurunun gerçekten tahsil zamanaşımını 

kesebilmesine ihtiyaç var mı? sorusuna cevap bulmak gerekiyor; çünkü mükellef borcunu 

zamanaşımı dolsa bile istediği takdirde ödeyebilir. Hem mükellef borcunu ödemek istese bile 

kısmi bir tutarını ödeyerek zamanaşımını neden kesmek istesin ki? Ödeme unsuru araç-

amaç ilişkisi çerçevesinde yeniden değerlendirilmeli buna rağmen söz konusu amaca hizmet 

ettiği kabul edilse bile ödemeyi yapan kişinin gerçekten ilgili mükellef olup olmadığına yönelik 

tedbirlerin de alınması gerekmektedir. Kanaatimizce, ödeme unsurunun tahsil zamanaşımını 
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kesmesi hazineci bir yaklaşımla getirilmiş olup; bir tarafta kamu görevlilerini diğer tarafta 

vergi mükelleflerini zor durumda bırakmaktadır. Bu konuda ödemeyi yapan 

mükelleflerin/temsilcilerin kimlik kontrollerinin yapılması, yine yukarda belirtildiği gibi 

makbuzların geçerli olması için mükellefin/temsilcinin imzasının bulunması gerekmektedir. 

Yine vergi idarelerinin iç denetiminin etkin bir şekilde yapılması da önemli bir tedbirdir. Bu 

önlemleri belirtmiş olsak bile ödemenin tahsil zamanaşımını kesmesi bakımından gerekli bir 

araç olarak görmemekteyiz ve yeniden incelenmesi gerektiği görüşündeyiz.       

17. Tahsil zamanaşımının sonucu ile yükümlünün kendi rızası ile yapmış olduğu 

ödemeler kabul edilmektedir. VUK’un 3. maddesinde “Vergi kanunları lafzı ve ruhu 

ile…Lafzın açık olmadığı hallerde…konuluşundaki maksat, hükümlerin kanun yapısındaki 

yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutulur”. Bazı yazarlar bu hükme 

dayanarak kanunun zamanaşımını düzenleyen 113. maddesinin “Vergi Alacağının Kalkması” 

başlığını taşıyan Altıncı Kısım içinde yer aldığını belirtmiş ve tarh zamanaşımının vergi 

alacağını tamamen kaldırması gerektiğini ifade etmiş ve mükellefin rızaen yapacağı ödeme 

kabul olunur hükmünün sadece tahsil zamanaşımında uygulanmasını yerinde görmüştür. 

Genel görüş ise mükellefin rızaen yapacağı ödemelerin hem tarh zamanaşımında hem de 

tahsil zamanaşımında geçerli olduğudur. Bizce mükellefin rızaen yapacağı ödemelerin 

sadece tahsil zamanaşımında geçerli olması gerekmektedir. 

Görüldüğü üzere sorunlara yönelik oluşturulan çözümler zamanında/süresinde 

yapıl(a)maması sonucu beraberinde başka sorunları da gündeme getirebilmekte ve yapılan 

uğraşlarında boşa gidebilmesine neden olabilmektedir. Yukarıda yer alan durumlar 

zamanın/sürenin hukuki anlamda ne kadar önemli olduğunu göstermesinin yanında 

kanunların bazı durumlarda yetersiz kaldığını da ortaya koymaktadır. Şüphesiz zamanaşımı 

her ne kadar alacaklının alacağını ihmalinden kaynaklanmış olarak görülse bile, siyasi etkinin 

bu durumların meydana gelmesinde etkisi büyüktür.  

İyi bir hukuki analiz yapılmadan mevcut soruna uygulanan çözümler, yetersiz 

kalmaktadır. Belki bu sorunlar, sunulacak çözüm önerilerinin ne kadar önemli olduğunu 

kavrayamamaktan belki de sorunun çözülmek istenmemesinden belki de sorunların 

çözülmesine engel olanlara karşı durulmadığından kaynaklanmaktadır. Ancak vergi 

sisteminin alanının genişlemesi ve daha modern bir yapıya bürünmesi, vergi yasalarını ister 

istemez daha karmaşık bir yapıya büründürdüğü de açıktır.  
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Vergi kanunlarını uygulamada hukuki çerçevede değerlendirmek yerine kamu 

yararını gözeterek değerlendirmeye çalışmak ya da hukuki çerçevede değerlendiriliyor 

imajını yaratarak esasta kamu yararı adı altında hazineci bir yaklaşımı savunmak, sadece 

hukuki anlayışı değil kamu yararı adı altında gizlenen hazineci yaklaşımı da zedelemektedir. 

Vergi kanunları ilkeleri ve amaçları doğrultusunda düzenlenmediği ya da uygulanmadığı 

takdirde sadece kişilere değil devlet bütçesine zararı da beraberinde getirmektedir. 

 Sonuç olarak sebep her ne olursa olsun vergi kanunlarının hazırlanması ve 

yasalaştırılması sürecinde, bu yasal düzenlemelere sadece o dönemki ekonomik 

konjonktürün gerekleri doğrultusunda hareket ederek ya da salt vergici/maliyeci gözü ile 

bakarak değil de, hukukun üstünlüğü ilkesini esas alarak hareket etmenin ne kadar gerekli ve 

önemli olduğu ortaya konulmalıdır. Yasalarda yapılan bütün değişiklikler, çeşitli ihtiyaçların 

kaçınılmaz sonucu olarak yapılsa bile, genel kabul görmüş Anayasal vergileme ilkeleriyle 

uyumlu olmak zorundadır. Bu değişiklikler, hiçbir şekilde belli bir sınıfa, zümreye ya da 

baskı/çıkar gruplarına hizmet etmek amacıyla yapılmamalı ve anayasal vergileme ilkelerini 

hiçe saymamalıdır. 
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EKLER 
 
 
EK - 1 Özel Alacak ve Kamu Alacağı Açısından Zamanaşımı Müessesesinin 
Hükümleri670 

 

Zamanaşımı 

Müessesesinin 

Hükümleri 

Özel Alacakta 

Kamu Alacağında 

Tarh Zamanaşımı Tahsil Zamanaşımı 

Zamanaşımının 

Ayrımı 

Hak düşürücü ve hak 

kazandırıcı olarak ayrılmıştır. 

Hak kazandırıcı zamanaşımı 

bulunmamaktadır. Tarh ve tahsil zamanaşımı 

olmak üzere iki ayrı zamanaşımı mevcuttur. 

Tabi Oldukları 

Hukuk Dalı 

Özel Hukuk (Borçlar Kanunu 

başta olmak üzere Medeni 

Kanun, Ticaret Kanunu vb.) 

Vergi Usul Kanunu 

Amme Alacakları 

Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun 

Zamanaşımının 

Kapsamı 

Tüm borçlar için geçerlidir. Ayni 

hak ve mülkiyet hakkına 

dayanan davalar hariç. 

Tarh zamanaşımı 

vergi, resim, harç ve 

bunlara bağlı cezalar 

için geçerlidir. 

Tahsil zamanaşımı 

tüm kamu alacakları 

için geçerlidir. 

Zamanaşımı 

Süreleri 

Borcun niteliğine ve borç-

alacak ilişkisine göre 1, 5 ve 10 

yıllık süreler söz konusudur. 

 

Tarh zamanaşımı 5 

yıldır. 

 

Tahsil zamanaşımı 5 

yıldır. 

Zamanaşımının 

Başlangıcı 

Borcun muaccel olduğu andan 

itibaren (sebepsiz zenginleşme 

ya da haksız fiillerde durumun 

alacaklı borçlu tarafı tespitinden 

itibaren ya da zenginleşme 

veya fiilin gerçekleştiği andan 

itibaren) 

Tarh 

zamanaşımında 

vergi borcunun 

doğduğu yılı takip 

eden yılın başından 

itibaren başlar. 

Tahsil 

zamanaşımında 

alacağın vadesinin 

gerçekleştiği yılı takip 

eden yılın başından 

itibaren başlar. 

                                                           
670

Recep Beyazkılıç ve Mesut Kaplan, “Amme Alacaklarında Zamanaşımı ve Terkin”, Vergi Dünyası, Sayı.327 (Kasım 2008), s. 

155-156. 
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Zamanaşımının 

Durması ve 

Kesilmesi 

Durduran nedenler 6, kesen 

haller ise 3 başlıktan ibarettir. 

Tarh 

zamanaşımında 

durduran haller kısa 

tutulmakta birlikte 

mücbir sebeplerin 

tarh zamanaşımını 

durduracağı 

belirtilmiştir. 

Tahsil 

zamanaşımında ise 

durduran ve kesen 

haller belirtilmiş ve 

özel hukuktan daha 

geniş tutulmuştur 

(kesen haller 11, 

durduran haller 3 

maddeden 

oluşmaktadır). 

Zamanaşımının 

Durması ve 

Kesilmesinin 

Sonuçları 

Kesen hallerin ortadan 

kalkması ile zamanaşımı 

yeniden işlemeye başlar. 

Durduran hallerin ortadan 

kalkması durumunda 

zamanaşımı, kalktığı tarihten 

itibaren işlemeye devam eder. 

Kesen ve durduran hallerin ortadan kalktığı 

yılı takip eden yılın başından itibaren yeniden 

işlemeye başlar veya işlemeye devam eder. 

Zamanaşımının 

Sonuçları 

Zamanaşımı durumunda dava 

yolu ile takip hakkı düşer. 

Zamanaşımına uğramış bir 

borç için yapılan ödemeler geri 

istenemez. 

Zamanaşımı ile dava hakkı ortadan kalkar. 

Zamanaşımına uğramış bir borç için 

borçlunun rızası ile ödeme yapması şarttır, 

aksi halde yapılan ödemeler borçlu tarafından 

geri talep edilebilir. Kamu idaresinin 

zamanaşımına uğramış bir borcu talep hakkı 

bulunmamaktadır. 

Aciz Halinin 

Gerçekleşmesi 

İtiraz ve şikâyete konu 

edilmeksizin kesinleşen ve 

borçlunun hacze değer malının 

bulunmadığına ilişkin olan 

haciz tutanağının, geçici aciz 

belgesi olduğu ve borçlunun 

aciz halinin gerçekleştiği kabul 

edilmektedir.  

Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz 

malı olmadığı veya bulunan malların satış 

bedeli borcunu karşılamadığı takdirde borçlu 

aciz halinde sayılır. Yapılan takip safhalarıyla 

bakiye borç miktarı bir aciz fişinde 

gösterilerek aciz hali tespit olunur. 

Aciz 

Vesikasının 

Bir alacağın aciz vesikası veya 

aynı mahiyette başkaca bir 

belgeye bağlanması 

6183 sayılı AATUHK’nın 75’inci maddesinde 

yer alan düzenleme ile mevcut varlıkları 

itibarıyla borcunu ödeyemeyecek olanlar 
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Hükmü durumunda alacak son 

bulmamakta veya tahsili 

imkânsız hale gelmemektedir. 

(Değersiz alacak
671

 olarak 

doğrudan zarar ya da gider 

yazılması doğru değildir. 

Alacak borçluya karşı 

kuvvetlendirilmiş bir biçimde 

mevcut olmaya devam 

etmektedir.).    

hakkında aciz vesikası düzenlemek suretiyle 

bu borçlarına gecikme zammı uygulanmadan 

belli bir süre erteleme olanağı sağlanması 

öngörülmüştür. Bu durumda borçlu ekonomik 

güce kavuştuğu andan itibaren borcunu 

ödemekle yükümlü olmaktadır.   

Aciz 

Vesikasına 

Bağlanan 

Alacak 

Aciz belgesinde yazılı olan alacak hakkında zamanaşımı ve faiz işlemez. Bu 

belge ile alacaklı, borçlunun mallarının üçüncü kişi tarafından haczi halinde bu 

hacze iştirak edebilir. 
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 VUK md. 322. 
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EK – 2 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri672 

BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 

Yıllık Gelir Vergisi 
Beyannamesi 

İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü 
akşamına kadar verilir. 

1.Taksit Mart ayı 
sonuna kadar, 
2.Taksit Temmuz ayı 
sonuna kadar ödenir. 

Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin 
beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 
gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay 
içinde verilir. 

Beyanname verme 
süreleri içerisinde 
ödenir. 

Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari 
kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın 
Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar 
verilir. (Basit usulde tespit edilen ticari kazanç 
yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun 
bulunması halinde, 2013 yılı kazançlarına ilişkin 
yıllık beyanname 2014 yılı MART ayının başından 
25. günü akşamına kadar verilecektir.) 

1.Taksit Şubat ayı 
sonuna kadar, 
2.Taksit Haziran ayı 
sonuna kadar ödenir. 

Münferit Beyanname 

Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda 
faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda 
kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten 
itibaren 15 gün içinde verilir. 

Beyanname verme 
süresi içerisinde 
ödenir. 

Gelir Vergisi Kanunu 
Geçici 67. Madde 
Kapsamında 
Verilebilecek İhtiyari 
Beyanname 

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde 
Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname, 
izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü 
akşamına kadar verilir. 

----- 

Yıllık Kurumlar Vergisi 
Beyannamesi 

Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın 
birinci gününden 25. günü akşamına kadar verilir. 

Beyannamenin 
verildiği ayın sonuna 
kadar ödenir. 

Tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi 
halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün 
içinde verilir. 

Beyanname verme 
süresi içinde ödenir. 

Özel Beyanname 
Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili 
kurumlar vergisi beyannamesi kazancın elde 
edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. 

Beyanname verme 
süresi içinde ödenir. 

Geçici Vergi 
Beyannamesi 

3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına 
kadar verilir. 

Beyanname verilen 
ayın 17. günü 
akşamına kadar 
ödenir. 

1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart)          14 Mart 
2.Dönem (Nisan - Mayıs – Haziran)     14 Ağustos 
3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül) 14 Kasım 
4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık)         14 Şubat 

1.Dönem 17 Mayıs, 
2.Dönem 17 Ağustos, 
3.Dönem 17 Kasım, 
4.Dönem 17 Şubat. 

Muhtasar Beyanname 
(Aylık)  
(İstihkaktan kesinti 
suretiyle tahsil edilen 
damga vergisi dâhil) 

İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. 

Beyanname verilen 
ayın 26. günü 
akşamına kadar 
ödenir. 

Muhtasar Beyanname  
(Üç Aylık)  

3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına 
kadar verilir. 

Beyanname verilen 
ayın 26. günü 

                                                           
672

 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri, 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/beyannameverme_odeme.pdf  (E.T: 03.06.2014). 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/beyannameverme_odeme.pdf
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(İstihkaktan kesinti 
suretiyle tahsil edilen 
damga vergisi dâhil) 

akşamına kadar 
ödenir. 

1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart)         23 Nisan 
2.Dönem (Nisan - Mayıs – Haziran)    23 Temmuz 
3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül) 23 Ekim 
4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık)         23 Ocak 

1.Dönem 26 Nisan, 
2.Dönem 26 Temmuz, 
3.Dönem 26 Ekim, 
4.Dönem 26 Ocak. 

Katma Değer Vergisi 
Beyannamesi 

İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir. 

Beyanname verilen 
ayın 26. günü 
akşamına kadar 
ödenir. 

Katma Değer Vergisi 
Beyannamesi  
(3 Aylık) 

3 Aylık dönemi izleyen ayın 24. günü akşamına 
kadar verilir. 

Beyanname verilen 
ayın 26. günü 
akşamına kadar 
ödenir. 

Katma Değer Vergisi 
Beyannamesi  
(Sorumlu Sıfatı ile 
Beyan) 

İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir. 

Beyanname verilen 
ayın 26. günü 
akşamına kadar 
ödenir. 

Gelir Vergisi Kanunu 
Geçici 67. Madde 
Kapsamında Yapılan 
Tevkifatlara İlişkin 
Muhtasar Beyanname 

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesinin 
(1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan 
tevkifatlara ilişkin beyanname: 
 
3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına 
kadar verilir. 
 
1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart)          23 Nisan 
2.Dönem (Nisan - Mayıs – Haziran)    23 Temmuz 
3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül) 23 Ekim 
4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık)         23 Ocak 

 
 
Beyanname verilen 
ayın 26. günü 
akşamına kadar 
ödenir. 
 
1.Dönem 26 Nisan, 
2.Dönem 26 Temmuz, 
3.Dönem 26 Ekim, 
4.Dönem 26 Ocak. 
 

 
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin 
(2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan 
tevkifatlara ilişkin beyanname: 
 
İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. 
 

 
Beyanname verilen 
ayın 26. günü 
akşamına kadar 
ödenir. 

Damga Vergisi 
Beyannamesi 
(Sürekli Damga Vergisi 
mükellefiyeti bulunanlar 
için damga vergisi 
makbuz karşılığı 
ödenmesi gereken 
kâğıtlara ilişkin) 

İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. 

 
 
Beyanname verilen 
ayın 26. günü 
akşamına kadar 
ödenir. 

Damga Vergisi 
Beyannamesi 
(Sürekli Damga Vergisi 
mükellefiyeti 
bulunmayanlar için 
damga vergisi makbuz 
karşılığı ödenmesi 
gereken kâğıtlara ilişkin) 

Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi 
izleyen 15 gün içinde beyan edilir. 

 
 
 
Beyanname verme 
süresi içinde ödenir. 

Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi 
Beyannamesi 

İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. 
Beyanname verme 
süresi içinde ödenir. 
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Özel İletişim Vergisi 
Beyannamesi 

İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. 
Beyanname verme 
süresi içinde ödenir. 

Şans Oyunları Vergisi 
Beyannamesi 

İzleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar verilir. 
Beyanname verme 
süresi içinde ödenir. 

Özel Tüketim Vergisi 
Beyannamesi 

(I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük 
birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25. 
günü, kalan günlerinden oluşan ikinci 
vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10. günü 
akşamına kadar, 
 
(II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi 
olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar 
için izleyen ayın 15. günü akşamına kadar, 
 
(II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi 
olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin 
tamamlanmasından önce, 
 
verilir.  

Beyanname verme 
süresi içinde ödenir. 

Veraset ve İntikal 
Vergisi Beyannamesi 

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin 
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; 
 
-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm 
tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de 
bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir 
ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde, 
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş 
ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları hainde 6 
ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede 
bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin 
bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede 
bulunmaları halinde 8 ay içinde, 
-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline 
kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde,  
verilir. 
 
İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi 
Beyannamesi; 
 
-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 
ay içinde verilir. 

Tahakkukundan 
itibaren 3 yılda ve her 
yıl Mayıs ve Kasım 
aylarında olmak üzere 
2 eşit taksitte ödenir. 

 
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma 
ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan 
şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile 
müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. 
Günü akşamına kadar verilir. 

Beyanname verme 
süresi içinde ödenir. 

Emlak Vergisi 
Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, 
vergi değerini değiştiren durumlarda (mükellefin 
değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve tevhidi vs.) bu 

1.Taksit Mart, Nisan 
ve Mayıs aylarında, 
2.Taksit Kasım ayı 
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olayın vuku bulduğu bütçe yılı sonuna kadar; bu 
durum yılın son 3 ay içinde gerçekleşmişse 3 ay 
içinde ilgili belediyeye bildirimde bulunulması 
gerekir. 

içinde ödenir. 

Motorlu Taşıtlar 
Vergisi 

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl 
Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş 
sayılır. 

1.Taksit Ocak ayı 
sonuna kadar, 
2.Taksit Temmuz ayı 
sonuna kadar ödenir. 

İlan ve Reklam Vergisi 

İlan ve reklam vergisi beyannamesi, ilan ve 
reklamı kendi adına yapan mükelleflerce ilan ve 
reklam işi yapılmadan önce ilgili belediyeye 
verilmesi gerekir. İlan veya reklam işini mutad 
meslek olarak yapanlar ilan ve reklam vergisi 
beyannamesini, ilan ve reklamın yapıldığı ayı 
takip eden ayın 20. günü akşamına kadar ilgili 
belediyeye vermek durumundadırlar.  

İlan ve reklam vergisi, 
beyanname verme 
süresi içinde ödenir. 
Ancak, belediye 
meclisleri yıllık ilan ve 
reklamlara ait vergileri, 
yılı içinde, iki eşit 
taksitte almaya 
yetkilidirler. 

Eğlence Vergisi 

1-Biletle girilen yerlerde eğlence vergisi bilet 
bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır. 
 
2-Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi ile 
ilgili olarak mükelleflerin beyanname düzenleme 
yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
 
3-Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip 
eden ayın 20. günü akşamına kadar ilgili 
belediyeye bir beyanname ile bildirilir. 

1-Biletle girilen 
yerlerde vergi, 
belediye tarafından 
özel damga konulması 
sırasında ödenir. 
2-Biletle girilmeyen 
yerlere ait eğlence 
vergisi o ayı takip 
eden ayın 20. günü 
akşamına kadar 
ödenir. 
3-Beyanname verme 
süresi içinde ödenir. 

Haberleşme Vergisi 

Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili 
ve data ücretlerine isabet eden haberleşme 
vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın 
sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir. 

Beyanname verme 
süresi içinde ödenir. 

Elektrik ve Havagazı 
Tüketim Vergisi 

Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını 
dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil 
tarihini takip eden ayın 20. günü akşamına kadar 
belediyeye bir beyanname ile bildirmeye 
mecburdurlar. 

Beyanname verme 
süresi içinde ödenir. 

Yangın Sigortası 
Vergisi 

Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi işlemler 
nedeniyle hesaplanan vergiyi ertesi ayın 20. günü 
akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir 
beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. 

Beyanname verme 
süresi içinde ödenir. 

Çevre Temizlik Vergisi 

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait 
çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların 
tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her 
yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk 
etmiş sayılır. 
İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 1 ay içinde 
ilgili belediyeye bildirim verilir. 

1.Taksit Mart, Nisan 
ve Mayıs aylarında, 
2.Taksit Kasım ayı 
içinde, ödenir. 
Yeni mükellefiyet 
tesisi durumunda 
verginin ödenmesi 
taksit dönemleri 
itibarıyla farklılık arz 
etmektedir. 
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