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Uluslararası alanda mükelleflere sağlanan haklar giderek önemli hale gelmektedir. Her 

geçen gün devletler mükelleflerin haklarını korumak için bir takım düzenlemelere 
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göstermektedir. 

Bilim Kodu          :     

Anahtar Kelimeler  : Mükellef hakları, mükellefin yükümlülükleri 

Sayfa Adedi : 107 

Danışman          : Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 



vi 

EVALUATION OF THE TAXPAYER RIGHTS AND OBLIGATIONS 

IN THE TURKISH TAX SYSTEM 

 (M.Sc. Thesis) 

Ali Rıza AZMAZ 

GAZI UNIVERSITY 

INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES 

March, 2016 

ABSTRACT 

Requests to benefit from some rights of taxpayers within tax systems are always 

encountered situation. In this regard, rights provided to taxpayers determine the quality of 

the relationship between taxpayers and tax authorities and having certain rights of 

taxpayers is so crucial in terms of tax revenues can be collected. Therefore, it is so 

important that protection of taxpayer rights in taxation system. Rights that is provided to 

taxpayers in the international arena is becoming increasingly important. With each passing 

day, states are admitting  to a number of regulations in order to protect the rights of 

taxpayers. Governments and tax authorities pay more attention to prevent from tax evasion 

caused by taxpayers’ obligations are greater than taxpayers’ rights. All of the 

aforementioned evaluations indicate that increased and developed  taxpayer rights in our 

country is crucial in terms of tax compliance. 

Science Code   :    

Key Words       : Taxpayer Rights, Taxpayer’s Obligations 

Page Number   : 107 

Supervisor  : Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 



 

vii 

 

İÇİNDEKİLER 

TEŞEKKÜR ........................................................................................................................ iv 

ÖZ .......................................................................................................................................... v 

ABSTRACT ......................................................................................................................... vi 

İÇİNDEKİLER .................................................................................................................. vii 

TABLOLAR LİSTESİ....................................................................................................... xii 

ŞEKİLLER LİSTESİ ....................................................................................................... xiii 

SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ ................................................................. xiv 

BÖLÜM 1 ............................................................................................................................. 1 

GİRİŞ .................................................................................................................................... 1 

1.1. Araştırma Problemi .................................................................................................. 2 

1.2. Araştırmanın Amacı ................................................................................................. 3 

1.3. Araştırmanın Önemi ................................................................................................. 4 

1.4. Araştırmanın Varsayımları...................................................................................... 4 

1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları ....................................................................................... 4 

1.6. Araştırmanın Tanımları ........................................................................................... 4 

BÖLÜM 2 ............................................................................................................................. 5 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE ................................................................................................. 5 

2.1. Mükellef Hakkı Kavramı, Gelişimi ve Sınıflandırılması ...................................... 5 

2.1.1. Hak, Mükellef ve Mükellef Hakkı Kavramı .................................................... 5 

2.1.1.1. Hak Kavramı ve Sınıflandırılması ............................................................... 5 



 

viii 

2.1.1.2. Mükellef Kavramı ........................................................................................ 6 

2.1.1.3. Mükellef Hakkı Kavramı ............................................................................. 7 

2.1.2. Mükellef Haklarının Hukuksal Dayanakları ve Türkiye’deki 

Gelişimi .......................................................................................................... 11 

2.1.2.1. Birinci Derece Yasal Kaynaklar ................................................................ 11 

2.1.2.1.1. Anayasa .......................................................................................... 12 

2.1.2.1.2.Uluslarüstü Kaynaklar ................................................................... 15 

2.1.2.3. İkinci Derece Yasal Kaynaklar .................................................................. 16 

2.1.2.4. İdareden Doğan Kaynaklar ....................................................................... 18 

2.1.3. Mükellef Haklarının Sınıflandırılması ........................................................... 20 

2.1.3.1. Siyasi Yönden Sınıflandırma ..................................................................... 20 

2.1.3.2. İdari Yönden Sınıflandırılma .................................................................... 20 

2.1.3.3. Genel Mükellef Hakları ............................................................................. 21 

2.1.3.3.1. Adil Eşit ve Saygılı Hizmet Alma Hakkı ....................................... 21 

2.1.3.3.2. Bilgi Alma Hakkı ........................................................................... 22 

2.1.3.3.3.  Başvuru Hakkı .............................................................................. 24 

2.1.3.3.4. Yargısal Başvuru Hakkı ................................................................ 25 

2.1.3.3.5.  Vergide Belirlilik Hakkı ............................................................... 26 

2.1.3.3.6.. Mükelleflere İlişkin Bilgilerin Gizliliği Hakkı ............................ 27 

2.1.3.3.7. Temsilci Kullanma Hakkı .............................................................. 30 

2.1.3.3.8.. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı ........................................................ 32 

2.1.3.3.9. Özelge Talep Etme Hakkı .............................................................. 36 

2.1.3.4. Özel Mükellef Hakları ............................................................................... 37 

2.1.3.4.1. Verginin Tarh ve Tahsilâtı Sırasındaki Haklar ........................... 37 

2.1.3.4.2. Vergi İhtilaflarının Çözümü Sırasındaki Haklar ......................... 40 

2.1.3.4.3. Vergi Denetimi Sırasındaki Haklar .............................................. 42 

2.1.3.4.4. Vatandaşa Tanınan Haklar İle Başvurulacak Merciler .............. 47 

2.2. Türkiye’de Mükelleflerin Yükümlülükleri........................................................... 48 

2.2.1. Bildirim Yükümlülüğü .................................................................................... 49 

2.2.1.1. İşe Başlama Bildirimi ................................................................................ 50 



 

ix 

2.2.1.2. Değişiklik Bildirimleri................................................................................ 53 

2.2.1.2.1. Adres Değişikliği ............................................................................ 53 

2.2.1.2.2.  İş ve İşletme Değişimleri .............................................................. 54 

2.2.1.3. İş Bırakma Bildirimleri .............................................................................. 55 

2.2.1.3.1. İş Bırakmanın Bildirimi ................................................................ 55 

2.2.1.3.2. Mükellefiyetin Re’sen Terkin Edilmesi ........................................ 56 

2.2.1.3.3. Nakil ............................................................................................... 56 

2.2.1.3.4. Tasfiye ve İflas Durumu Bildirimi ................................................ 57 

2.2.1.3.5. Ölüm Durumunun Bildirimi ......................................................... 57 

2.2.1.4.  Bina ve Arazi Değişikliklerinin Bildirimi ................................................ 57 

2.2.1.5.  E-Tebligat .................................................................................................. 58 

2.2.1.6.  Bildirimde Bulunmamanın Yaptırımı ...................................................... 59 

2.2.2. Defter Tutma Yükümlülüğü ........................................................................... 59 

2.2.2.1. Defter Tutmanın Amacı ............................................................................. 60 

2.2.2.2. Defter Tutmak Zorunda Olan Mükellefler ............................................... 60 

2.2.2.2.1. Tüccarlar ........................................................................................ 61 

2.2.2.2.2. Serbest Meslek Erbabı ................................................................... 62 

2.2.2.2.3. Çiftçi ............................................................................................... 63 

2.2.2.3. Mükellef Gruplarına Göre Tutulması Zorunlu Defterler ........................ 63 

2.2.2.4. Defter Tutmada Uyulması Gereken Esaslar ............................................. 64 

2.2.2.5. E-Defter ...................................................................................................... 65 

2.2.3. Belge Düzenleme .............................................................................................. 66 

2.2.3.1. Fatura ......................................................................................................... 66 

2.2.3.2. Elektronik Fatura (e-fatura) ..................................................................... 67 

2.2.3.3. Fatura Yerine Geçen Vesikalar ................................................................. 68 

2.2.3.4. Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri, Sermaye Piyasası Aracı 

Kurumları ile İkrazatçılıkla Uğraşanların Faaliyetleri Sırasında 

Düzenleyecekleri Belgeler ....................................................................................... 68 

2.2.3.5. Döviz alım-satım belgesi ............................................................................ 68 



 

x 

2.2.3.6. Kıymetli Maden Alım Belgesi, Kıymetli Maden Satım Belgesi ................ 69 

2.2.3.7. Elektronik Ortamda Düzenlenecek Yolcu Biletleri .................................. 69 

2.2.3.8. Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri ................................................................. 69 

2.2.3.9. Diğer Belgeler ............................................................................................ 69 

2.2.3.10. Usulüne Uygun Düzenlenmeyen Belgelerle Alakalı Yaptırımlar .......... 69 

2.2.4. Defter ile Belgelerin Muhafazası ve İbrazı .................................................... 70 

2.2.4.1. Defter ile Belgeleri Muhafaza Yükümlülüğü ........................................... 71 

2.2.4.2. Defter ile Belgeleri İbraz Yükümlülüğü .................................................... 71 

2.2.5. Beyanname Verme Yükümlülüğü .................................................................. 73 

2.2.5.1. Gelir Vergisi Beyannameleri ..................................................................... 73 

2.2.5.2. Kurumlar Vergisi Beyannameleri ............................................................. 73 

2.2.5.3. Katma Değer Vergisi Beyannameleri ........................................................ 74 

2.2.5.4. Özel Tüketim Vergisi Beyannameleri........................................................ 74 

2.2.5.5. Damga Vergisi Beyannameleri .................................................................. 74 

2.2.5.6. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannameleri................................................. 75 

2.2.5.7. Gider Vergisi Beyannameleri .................................................................... 75 

2.2.5.8. Şans Oyunları Vergisi Beyannameleri ...................................................... 75 

2.2.5.9. E-Beyanname ............................................................................................. 75 

2.2.6. Vergi Ödeme Yükümlülüğü ............................................................................ 77 

BÖLÜM 3 ........................................................................................................................... 79 

YÖNTEM............................................................................................................................ 79 

3.1. Araştırmanın Modeli .............................................................................................. 79 

3.2. Evren ve Örneklem: ................................................................................................ 79 

3.3. Verilerin Toplanması: ............................................................................................ 79 

BÖLÜM 4 ........................................................................................................................... 81 

BULGULAR VE YORUMLAR ....................................................................................... 81 



 

xi 

4.1. Türkiye’de Mükellef Haklarının ve Yükümlülüklerinin Korunmasına 

Yönelik Düzenlemeler ............................................................................................ 81 

4.1.1. Anayasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi ................................................ 81 

4.1.2. Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi ....................................................... 82 

4.1.3. Mükellef Hakları Bildirgesinin Değerlendirilmesi ....................................... 84 

4.1.4. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Etik Kurallar İlkesinin 

Değerlendirilmesi .......................................................................................... 86 

4.2. Türkiye’de Mükellef Haklarının Korunmasına Yönelik Yeni Gelişmeler ........ 87 

4.2.1. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkının 

Değerlendirilmesi .......................................................................................... 88 

4.2.2. Türkiye’de Ombudsman Kurulmasına Yönelik Girişimin 

Değerlendirilmesi .......................................................................................... 89 

4.2.3. 6009 Sayılı Kanun İle Yapılan Mükellef Haklarını İlgilendiren 

Düzenlemelerin Değerlendirilmesi .............................................................. 90 

4.2.4. Mükellef Hakları Platformunun Kurulmasının Değerlendirilmesi ............ 91 

4.2.5. Vergi Bilinci Geliştirme Projesi: Vergibilir ................................................... 92 

BÖLÜM 5 ........................................................................................................................... 95 

SONUÇ ve ÖNERİLER .................................................................................................... 95 

5.1. Sonuç ........................................................................................................................ 95 

5.2. Öneriler .................................................................................................................... 98 

5.2.1. Mükellef Haklarına İlişkin Öneriler .............................................................. 98 

5.2.2. Vergi Kanunları İle İlgili Öneriler ................................................................. 98 

5.2.3. Mükellef Hakları Bildirgesi İle İlgili Öneriler ............................................ 100 

KAYNAKLAR ................................................................................................................. 101 

  



 

xii 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 1. OECD ülkelerinde Mükelleflerin Bilgilendirilmesinde Kullanılan Araçlar .......... 23 

Tablo 2. OECD Ülkelerinde ve OECD Üyesi Olmayan Bazı Seçilmiş Ülkelerde Vergi 

Memurlarının Bilgiye Ulaşma ve Arama Yetkisi .................................................. 33 

Tablo 3. OECD Ülkelerinde Vergi Denetimi İle İlgili Koşullar .......................................... 42 

 

  



 

xiii 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 1. Mükellef Haklarının Hukuksal Dayanakları ........................................................... 11 

 

 

 



 

xiv 

 

 

SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ 

ABD Amerika Birleşik Devletleri 

GİB  Gelir İdaresi Başkanlığı  

IATA Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 

İHAM  İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi  

İHAS  İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 

OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı 

TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TC  Türkiye Cumhuriyeti 

TCK Türk Ceza Kanunu 

TKY  Toplam Kalite Yönetimi 

TTK Türk Ticaret Kanunu 

VUK  Vergi Usul Kanunu 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

Toplumların ihtiyaçlarını karşılanması, alt yapı çalışmaların yürütülmesi devletin 

görevleridir. Ancak devlet bu unsurları yerine getirebilmek adına bazı kaynaklara 

gereksinim duymaktadır.  Devlet gereksinim duyduğu kaynakların bir bölümünü vergi 

mükelleflerinden aldığı vergiyle karşılamaktadır. Ancak mükelleflerden alınan vergilerde 

adaletin sağlanması, vergi adaleti için oldukça önemlidir. Vergi adaletinin sağlanmadığı 

sistemlerde mükellef hakları ihlal edilmiş olacaktır. Bu bakımdan verginin olduğu 

sistemlerde mükellef hakları önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mükelleflerin vergi sistemine dahil olabilmesi için sistemin adil olması oldukça önem arz 

etmektedir. Vergi sisteminin adil olmadığını düşünen bir mükellef vergi vermek 

istemeyecek ve sonuçta vergi kaçırmaya başlayabilecektir. Bu bakımdan vergilendirme 

sistemleri dahilinde mükelleflere bazı hakların tanınması, mükelleflerin vergilendirmeye 

bağlı kalmalarının sağlanması ile kendilerine yapılan ihlallerden korunmalarının 

sağlanması açısından önemli olacaktır. Dünyada mükellef haklarıyla ilgili bir takım 

düzenlemelerin olması ülkemizdeki düzenlemeleri inceleme mecburiyeti oluşturmaktadır. 

Günümüzde çağdaş ülkelerde olduğu üzere; Türkiye’de de vergi sistemi beyan esasına 

göre şekillenmiştir. Bu sistem kapsamında mükellefler, kazançlarını kendileri tespit 

etmekte ve devlete beyan etmektedirler. Mükellefler beyan sisteminde birtakım maddi ve 

şekli yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadırlar. Mükellefler yükümlülüklerini 

yerine getirirken aynı zamanda birçok hakka da sahip olmaktadırlar. Aslında vergi ilişkisi 

tarihsel olarak devletin vergilendirme yetkisinin yanı sıra, mükellefin haklarının da 

savunulduğu bir aşamadan geçmiştir. Bu karşılıklı ilişkide bir tarafta vergilendirme 

yetkisine sahip olan devlet mevcutsa, diğer tarafta da bu yetkiyi icra ederken çıkarlarını 

korumakla yükümlü olduğu mükellefleri mevcuttur. Bu nedenle vergi mükelleflerinin 
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haklarını tıpkı mükellefin yükümlülükleri gibi sistematik bir şekilde düzenlemek 

gerekmektedir. 

Günümüzde, vergi yönetimleri daha etkin bir şekilde hizmet arz edebilmeleri adına 

mükellef odaklı yaklaşıma adım atmışlardır. Dünyada hukuk alanında kişiyi korumaya 

yönelik olarak geliştirilen girişimler, insan haklarının artan önemiyle beraber mükellef 

haklarını daha da ön plana almıştır. Vergi mükelleflerinin vergi ödemedeki tutum ve 

davranışları, onların devlete olan güvenleriyle doğrudan ilişkilidir. Burada devlet hem 

kendi çıkarlarını hem de mükelleflerin çıkarlarını en iyi şekilde korumakla yükümlüdür. 

Devletin vergi ilişkisinde herkesin çıkarlarını gözettiği bir sistemde, devlete olan güvende 

artacaktır. Bu kapsamda mükellef haklarının bilinmesi ve etkin bir şekilde uygulanması, 

hem devletin hem de mükelleflerin yararına olacaktır. 

1.1. Araştırma Problemi 

Bir devletin varlığını devam ettirebilmesi için ihtiyacı olan vergi, aslında toplumun 

ihtiyaçlarını karşılamak adına sahip oldukları değerlerden alınmaktadır. Bu nedenle bir 

tarafta devletin vergilendirme yetkisi, diğer tarafta ise devletin bu gücüne karşılık hak 

arayışında olan toplum vardır. Nitekim insan haklarının esasları araştırıldığında aslında 

devletlerin vergilendirme yetkisi gibi en önemli güçlerin sınırlandırılmasını esas alan bir 

süreci görmek mümkündür (Aslan, 2006).  Bu süreç kapsamında mükellef hakları insan 

haklarına paralel olarak gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Mükellefler insan hakları 

kapsamındaki mevcut haklarının yanında, aynı zamanda vergileme sürecinden 

kaynaklanan çeşitli haklarında tanınmasını ve korunmasını talep etmişlerdir. Bu nedenle 

mükellef hakları ayrı bir kavram olarak ortaya çıkmış ve dünyadaki gelişmelere paralel 

olarak diğer haklardan farklı bir önem kazanmıştır (Yaltı, 2006). 

Ülkeler vergi sisteminde beyan usulüne geçişle beraber mükelleflerin gönüllü uyumunu 

temel olarak almışlar ve bu doğrultuda onların katılımını sağlamak adına çeşitli politikalar 

yürütmüşlerdir. 1990’lı senelerden bu yana kendilerini sürekli olarak yenileyen gelir 

idarelerinin mükellef hakları hususuna daha fazla önem verdiğini ve bu duruma ilişkin 

olarak mükellef haklarının da ön planda tutulmaya başlandığı görülmektedir (Gerçek, 

2006). Uluslararası alanda yaşanan gelişmeler ve uluslararası ticaretin her geçen gün 

artması, ülkelerin vergi sistemlerini birbirleriyle uyumlu hale getirilmesinin yanında 

mükelleflere bazı haklar verilmesini de zorunlu kılmıştır. Mevcut vergi sistemlerinin 
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karmaşık olmalarından kaynaklanan sorunların önüne geçmek amacıyla hükümetler, vergi 

sisteminde mükelleflere yönelik olarak daha sistemli ve anlaşılır düzenlemeler yapmaya 

yönelmişlerdir. Neticede bir ülkenin mükellefleri aynı zamanda hükümetlerin seçmen 

kitlesini meydana getirmektedir. Hükümetler bu durumu göz ardı edemezler ve 

stratejilerini bu doğrultuda belirlerler (Dönmez, 2004). 

Vergi mükellefleri bazı maddi ve şekli ödevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Mükelleflerin bu ödevlerini yerine getirmelerinin sağlanmasında mükellef hakları odak 

noktayı teşkil etmektedir. Devletler, vergi mükelleflerini korumaya yönelik tedbirleri göz 

önünde bulundurmazlarsa vergi toplama aşamasında da zorluklarla karşılaşacaklardır 

(Üzeltürk, 2005). Devlet, mükelleflerin vergiye olan tutum ve davranışlarını olumlu yönde 

geliştirmekle sorumludur. Burada mükellef hakları ve devletin bu haklar karşısında aldığı 

tutum önem kazanmaktadır (Çelik, 2003). 

Türkiye’de vergiler mükelleflerin beyanı üzerinden hesaplanmakta ve toplanmaktadır. 

Burada mükelleflerin veriye karşı almış oldukları tutum, sahip oldukları haklarla doğrudan 

ilişkilidir. Mükellefler sahip oldukların hakların ne kadar farkında olurlarsa vergiye karşı 

tutum ve davranışları o kadar olumlu gelişecektir  (Gerger, 2011). 

Son yıllarda mükellef odaklı anlayışın yayınlaşmasıyla beraber, mükellef hakkı kavramı 

daha çok gündeme alınmaya başlamış ve bu doğrultuda vergi idaresi ile vergi mükellefi 

arasındaki ilişkiler güçlendirilmeye çalışılmıştır (Bilici, 2010). 

Mükellef haklarının saptanması, mükelleflerin kendilerine tanınan hakların güvencesini 

hissetmelerinin yanı sıra; gelir idaresiyle olan mevcut ilişkilerinde herhangi bir uyuşmazlık 

durumunda, güvenle hareket etmelerini olanaklı kılmaktadır. Mükellefler bakımından 

haklarının düzenlenmesinin en önemli neticesi; vergi idarelerinin mevcudiyetindeki gücü 

kötü ya da hatalı kullanmalarına karşı, mükelleflerin kendilerini koruyacakları haklarının 

olması ve bu hakları kolayca öğrenebilmeleridir. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, öncelikle mükellef haklarının temellerini ortaya koymak ve bu 

kapsamda mükelleflerin yükümlülüklerinin değerlendirmesini yapmaktır. Böylece 

mükellef hakları ile yükümlülükler arasında bir dengenin olup olmadığının anlaşılması 

daha kolay hale gelecektir. 
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1.3. Araştırmanın Önemi 

Mükellef haklarının daha sık bir şekilde gündeme gelmesi, ülkelerin mükellef haklarına 

yönelik olarak kanuni veya idari yöntemlerle çeşitli düzenlemelerinin yapılmasını veya 

güncellenmesini de beraberinde getirmiştir. Bu durum şüphesiz, mükellef haklarının 

güncel bir kavram olmasından ve öncelikle kapsamının saptanması gerektiğinden 

kaynaklanmaktadır. Günümüzde, ülkelerdeki mükellef hakları ile ilgili olarak yaşanan 

gelişmeler göz ardı edilemeyecek bir noktaya ulaşmıştır. Artık mükellef haklarının 

korunması ve bunu gerçekleştirecek olan sistemin en iyi şekilde işlemesi önemli 

olmaktadır. Bu çalışma mükellef haklarının incelenmesi ve mükelleflerin yükümlülüklerin 

belirlenmesi kapsamında literatüre katkı sağlaması açısından önemlidir. Ayrıca bu çalışma 

mükelleflere bir kaynak niteliğinde olması açısından önemlidir. 

1.4. Araştırmanın Varsayımları 

Araştırmanın varsayımları şu şekildedir: 

 Bu çalışmada elde edilen kaynakların gerçeği yansıttığı kabul edilmiştir. 

1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın sınırlılıkları şu şekildedir: 

 Araştırma sadece teorik bilgiyle sınırlıdır. 

 Araştırma sadece elde edilen kaynaklarla sınırlıdır. 

1.6. Araştırmanın Tanımları 

Hak: İnsanların günlük yaşamlarında hukukun tanıdığı ve koruduğu bir iş, davranış veya 

oluş, hak olarak nitelendirilmektedir (Gözübüyük, 2001). 

Vergi Mükellefi: Vergi Usul Kanunu madde 8’e göre; mükellef vergi kanunlarına göre 

kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişidir. 

Vergi Mükellefi Hakkı: Vergi otoriteleri tarafından vergi toplamaya karşı, vergi mükelleflerini 

korumak amacıyla yazılı veya yazısız kurallardır (Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2004). 

Vergi Yükümlülüğü: Yasal açıdan yükümlülük kavramı; uygulanması, yerine getirilmesi 

yasalara mecbur olan görev ya da sorumluluk anlamına gelmektedir (Arslan, 2008). 
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BÖLÜM 2 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Mükellef Hakkı Kavramı, Gelişimi ve Sınıflandırılması 

2.1.1. Hak, Mükellef ve Mükellef Hakkı Kavramı 

Hak olgusu özellikle II. Dünya Savaşının ardından önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda 

insan hakları kavramı giderek önemi artırarak günümüz koşullarına ulaşmıştır. Hatta bu 

kavram alt kavramlar olarak ele alınmaya başlamıştır. Bu alt kavramlardan bir tanesi ise 

vergi mükellefi hakları olarak ele alınmaktadır. Bu açıdan mükellef hakkının 

anlaşılabilmesi için bu hakkın sahip olduğu niteliklerin anlaşılması oldukça önemli 

olacaktır. 

2.1.1.1. Hak Kavramı ve Sınıflandırılması  

Hak kavramı oldukça tartışma yaratan konulardan bir tanesidir. Bu sebepten dolayı birçok 

yazar hakkın tanımını değişik biçimlerde yapmıştır. Hatta bu tanımlamalar teoriler 

kapsamında ele alınmıştır. Bu teorilerden bazıları; Beyan Teorisi, Menfaat Teorisi, İrade 

Teorisi, Özgürlük Teorisidir. 

Bu teorilerden bir tanesi olan İrade Teorisinde hak, iradenin başka bir iradeye göre 

üstünlüğünü açıklamaktadır. Bu durumda irade yetersizliği olan bireylerin hakkı söz 

konusu olmamaktadır. Bu teori zaten bu görüş açısından eleştiri almaktadır. Hakkın 

tanımlanmasında kullanılan bir diğer teori ise Menfaat Teorisidir. Bu teoriye göre hak 

menfaatler sonucu oluşmaktadır. Bu açıdan hukukla menfaat korunmuş olmaktadır. Bunlar 
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dışında bir diğer teori Karma Teoridir. Bu teori İrade ile Menfaat teorisi bir arada ele 

almaktadır. Hakkın tanımlanmasına yönelik olan bir diğer teori ise Beyan Teorisidir. Bu 

teoriye göre kanun koyucu hakkın nasıl ve ne biçimde değerlendirileceğine karar 

vermektedir (Gökbel, 2000, s.5). 

Bu anlatılandan hareketle hak kavramını, bir özgürlüğün elde edilmesi maksadıyla 

yasalarca bireylere sağlanan ve bireyleri güvence altına alınması konusunda sorumluluk 

veren yarar olarak değerlendirebiliriz. Buradan anlaşılacağı gibi bir olgunun hak olarak 

değerlendirilebilmesi için yasa tarafından sağlanmış bir yarar olması gerekmektedir. 

(Aladağ, 2014, s.12). 

Haklarda kendi aralarında çeşitli biçimlerde ayrılmaktadır. Bu açıdan haklar insan hakları, 

kamu hakları ile özel haklar olarak değerlendirilmektedir. Kamu hakları vatandaşlar ile 

devlet arasındaki ilişkilerden doğan haklardır. Bu haklar kapsamında devletin vatandaşa 

yönelik olarak bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Kamu haklarına örnek olarak; memur 

olabilme hakkı, seçme ve seçilebilme hakkı gibi haklar verilebilir. Hak yasa tarafından 

tanınmadıkça hak statüsüne değerlendirilemeyecektir (Gökbel, 2000, s.7; İlhan, 2015, s. 

19). 

İnsan hakları kavramı bütün insanları ilgilendiren haklar olarak değerlendirilmektedir.  Bu 

haklar özellik olarak bütün insanlara sağlanması gereken haklar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu olgu değerlendirildiğinde bu görüşün soyut bir kavram olduğu 

anlaşılmaktadır. Buna rağmen günümüzde insan hakları olgusu daha takip edilebilir hale 

dönüştürülmeye uğraşılarak ele tutulur bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. İnsan hakları 

günümüzde ahlaki kurallar olmaktan çıkarılarak artık hukukun birer parçası haline 

getirilebilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir (Akay, 1998, s.6; Aladağ, 2014, s.23). 

Özel haklar ise insanlar arasındaki etkileşim sürecini etkileyen, özel hukuk kuralları 

neticesinde oluşan haklar olarak değerlendirilmektedir. Bu haklara örnek olarak, kişilik 

hakkı, mülkiyet hakkı gibi haklar gösterilebilir. Özel haklar kendi aralarında mahiyetlerine 

göre çeşitli biçimlerde kategorize edilebilmektedir. 

2.1.1.2. Mükellef Kavramı  

Mükellef kavramı, devletin sağladığı hak ve hizmetlerden yararlanma olanağına sahip tüzel 

ve gerçek kişileri açıklamak adına kullanılan bir kavramdır. Bu olgu Vergi Usul 

Kanunu’nun 8. maddesi kapsamında da ele alınmıştır. Bu kanun maddesine göre mükellef, 
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vergi yasalarında belirlenen usullere göre vergi verme yükümlülüğü içerisinde olan tüzel 

ile gerçek kişiler olarak yorumlanmaktadır. Ancak günümüz koşullarında gerçek kişi 

olarak ya da tüzel kişiliğinde ele alınmayan olgular söz konusudur. Bununla beraber bu 

kişilerin vergilendirilmesine yönelik bazı teşebbüsler söz konusudur. Zaten kanun 

koyucularının hedefi bireylerin kanun sistemine göre vergilendirilmesinin sağlanmasıdır 

(Erol, 2011). 

Bireylerin vergi mükellefi olabilmeleri için iki şartı sağlamaları gerekmektedir. İlk şart 

verginin doğumuna sebep olan durumun bireyin varlığında ortaya çıkması gerekmektedir. 

İkinci şart ise vergi ödemekle mükellef olan kişin vergiyi kendi sahip olduklarından 

ödemesi gerekmektedir. Kişi kendi vergisini kendi varlıklarından ödemeyip başkasının 

varlığında öderse söz konusu vergi mükellefini kişiliğinde oluşmamış olmaktadır 

(Akdoğan, 1996, s.130). 

Mükellefler çeşitli kriterlere göre birbirinden ayrılabilmektedir.  Buna örnek olarak kişiliğe 

göre vergi mükelleflerinin ayrılması gösterilebilir.  Bu durum medeni kanundaki kişi 

olgusuyla örtüşen bir durumdur.  Medeni kanunda kişi, hakka sahip olabilen ve borçlanan 

bireydir.  Medeni kanunumuzda kişiler tüzel ile gerçek kişi olmak üzere iki biçimde ele 

alınmıştır.  Buradan hareketle bu kişilerin vergiyi oluşturan herhangi bir olayla 

yüzleşmeleri durumunda bu kişiler mükellef olarak değerlendirilecektir. Ayrıca vergi 

hukuku kapsamında bu iki kişinin dışında ele alınan vergi mükellefleri söz konusudur. Bu 

duruma en iyi örnek iş ortakları gösterilebilir. İş ortakları tüzel kişiliğe bağlı olmamalarına 

rağmen vergi mükellefiyeti sayılarak kurumlar vergisine tabi tutulmaktadırlar (Akıntürk, 

2003, s.105; Kızılot ve Şenyüz, 2007, s.44). 

Verginin oluşumuna neden olan olayla ilgili olarak mükellefler dar ve tam mükellefler 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Tam mükellef, vergiye neden olan olayla ilgili olan matrahın 

hepsinin Türkiye içeresinde beyan edilmesi durumunda olunmaktadır. Tam mükellefte 

bireyin Türkiye içerisinde veya dışarısında olmasının bir önemi yoktur önemli olan vergiye 

neden olayın nerede intikal etmiş ve nerede beyan edilmiş olduğudur (Şahin, 2014, s.37).  

2.1.1.3. Mükellef Hakkı Kavramı 

Mükellef hakkı uluslararası sözleşme, yasa, anayasa kapsamında tali ve asli olarak ele 

alınan haklardan oluşmaktadır. Bu açıdan mükellef hakkı asli ve tali kaynaklar ile yasa, 

anayasa ve diğer yasalar kapsamında mükelleflere sağlanan haklar olarak 
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değerlendirilebilir. Bu haklar kapsamında mükellef vergilendirilirken bir takım olguları 

yapmak ya da yapmamak hakkına sahip olmaktadır (Yaltı, 2006, s.3). 

Başka bir tanımda mükellef hakkı, vergi mükelleflerine pozitif veya negatif istekte 

bulunma hakkı tanıyan ve uygulanmadığı takdirde mükellefe kanuni güvence sağlayan 

haklar biçiminde açıklanmıştır (Dönmez, 2004, s.57). Bir diğer tanımda mükellef hakkı 

vergiden kaynaklan ilişkiler söz konusu olduğunda mükellefe sağlanan haklar olarak 

açıklanmaktadır (Gökbel, 2000, s.9). 

Mükellef haklarını irdeleyen başka bir tanımda mükellef hakları, uygulanış şekillerine göre 

farklı gruplara ayrılabilen iki farklı haktan meydana geldiği ileri sürülmüştür. Bu haklardan 

ilki vergi yasalarına uymaya özen gösteren ve vergilerin tahsil edilmesi sürecinde 

doğruluğu isteyen mükelleflerin sahip olduğu hakları kapsamaktadır. Söz konusu bu olgu 

mükellefler ile vergi koyanlar arasında oluşmaktadır. İkinci hak türü ise, mükellef ile vergi 

hukuku arasındaki ilişkiden oluşan haklardır (Yücedoğru, 2007, s.43). 

Mükellef haklarının temelini insan haklarından geldiği varsayımı altında, bireylere saygı 

duyulması ilkesi aynı şekilde mükelleflere saygı duyulması biçiminde ele 

alınabileceğinden dolayı hükümetlerin ve devletlerin mükelleflerin sahip olduğu haklara 

saygı göstermeleri gerekmektedir (İnan, 2008, s.161).  Kişilerin vergi mükellefi oldukları 

değerlendirilmesi altında bireylerin bu kapsam altında demokratik biçimde ele alınmaları 

gerekmektedir. Yani insanlara insan hakları kapsamında tanınmış olan hakların vergi 

mükellefi olarak değerlendirilen bireylerin vergi mükellefine hak kapsamında ele alınması 

gerekmektedir. Bu açıdan insan haklarıyla mükellef hakları bütünleştirilmiş olacaktır 

(Yaltı, 2006, s.8). 

İnsanlık hakkının dışında ele alınan bir diğer önemli hak ise vatandaşlık hakkıdır. Bu hak 

bireylere belli bir millete mensup olma hakkını sağlamaktadır. Vatandaşlık hakkına sahip 

birey belli bir toplumun üyesi haline gelmektedir. Vergi mükellefiyeti hakları ile 

vatandaşlık hakları arasındaki fark kişilerin vatandaşlığa devlet tarafından oluşturulmuş 

koşullara göre önceden seçilerek statü kazanmalarıdır.  Anayasa’nın 73/1 maddesinde 

herkesin kamu giderlerinin ödenebilmesi için vergi ödemek durumunda olduğundan 

bahsedilmektedir. Bu açıdan bu madde ile herkes vergi mükellefi olarak 

değerlendirilmektedir (Aslan, 2006, s. 9). 

İnsan hakları temeline dayan bir diğer hak tüketici haklarıdır. Fakat iktisadi ve ticari 

ilişkileri haklar kapsamına dahil eden bu olgu, bu yönüyle insan haklarından 
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farklılaşmaktadır. Bu durum vergi mükellefleri ile tüketicilerin benzer olgulara 

rastlamalarına neden olmaktadır. Vergi mükellefleri ile tüketiciler ekonomik ilişkiler 

sonucunda haklarından yararlanmak durumundadırlar (Aslan, 2006, s. 16). 

Mükelleflerin hakları bazen bireysel haklar çerçevesinde düzenlenebilecektir. Bu açıdan 

bireyin sahip olduğu insan hakları ya da hukuk tarafından sahip olduğu haklar mükellef 

hakları kapsamında değerlendirilebilecektir  (Yaltı, 2006, s. 3). 

Burada anlatılanlardan hareketle mükellef hakkını, hukukun kendisinden, insan 

haklarından, anayasadan, uluslararası anlaşmalardan yararlanan ayrıca bir takım kanuni 

uygulamalar kapsamında güvence altına alınan, bireyin vergi faaliyetlerinde 

kullanabileceği haklar biçiminde açıklamamız mümkündür. Ayrıca vergi mükellefi 

hakkını, vergilendirme işlemleri sonrasında mükellef ve devlet arasında oluşan kanuni 

ilişkide bireye sağlanan haklar kapsamında ele almamız mümkündür. Bu açıdan mükellef 

hakkı herhangi bir ihlal söz konusu olduğunda bireye itirazda bulunma hakkını 

sağlamaktadır (Mutluer, Heper ve Dönmez, 2004, s. 126). 

Çalışmalar kapsamında mükellef hakları; vergi ödevlisinin hakları, vergi yükümlülerinin 

korunması benzeri terimlerle incelenmektedir (Aslan, 2006, s. 4). Bu çalışma kapsamında 

mükellef hakları olarak incelenecektir. 

Günümüz şartlarında mükellef hakları giderek daha önemli hale gelmektedir. Bunun 

nedenlerini şu şekilde özetlememiz mümkündür (Gökbel, 2000, s. 11-17). 

a) Vergi idarelerinin mükelleflere yönelik düşüncelerinin farklılaşması: Günümüzde vergi 

olgusu artık devlet açısından değil birey açısından değerlendirilmektedir. Bu açıdan 

mükellef haklarına daha fazla önem verilmeye başlamıştır.  Bunun nedeni ise bireylerin 

isteyerek vergi vermelerinin sağlanması ve vergi kaçakçılığının azaltılmasının 

istenmesidir. 

b) Vergi sistemlerinin daha kompleks bir hal alması: İnsan sayısı artıkça vergi tabanları 

giderek artmakta bu durum vergi sistemlerinin farklılaştırılmasını gerektirmektedir. Bu 

farklılaşmalar vergi sistemlerinin anlaşılabilmesi için pek çok kanunun bilinmesini 

gerektirmektedir. Bu açıdan bu karmaşıklık içerisinde vergi mükelleflerinin korunması 

açısından onlara bazı hakların sağlanması gerekmektedir. 

c) Uluslararası alanda meydana gelen gelişmeler: Globalleşme süreciyle birlikte 

ülkeler arası etkileşim hızla artmaktadır. Bu açıdan uluslararası ticaretteki artışlarla 

beraber söz konusu ilişkinin korunabilmesi oldukça önemli olmaktadır. Bu 

bağlamda ülkeler artık kendi kurallarının dışında ortak kurallarla ilişkilerini 
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kurmaktadırlar. Bu durumdan dolayı uluslararası vergilendirmeyi kolaylaştıracak 

mükellef haklarının bulunması ülkeler arası ilişkileri geliştirecektir. 

d) Teknolojinin gelişmesi: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte vergicilik işlemleri ticari 

alanlardaki gelişimlere paralel olarak hızla gelişmiştir. Bu durum vergi sisteminin 

karmaşıklaşmasına neden olmaktadır. Bu durum altında ortaya çıkabilecek 

uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması açısından mükellef hakları kapsamında bazı 

düzenlemelerin yapılması gerekmiştir. Ayrıca elektronik ortamdan vergi 

mükelleflerinin takibinin yapılabilmesi vergi mükellefinin gizliliğinin korunması 

açısından oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. 

e) Mükelleflerin seçmen olmaları: Vergi mükellefleri aynı zamanda birer 

seçmendirler. Bu açıdan mükelleflerin oy güçleri onlara bir takım haklar 

sağlayabilmektedir. Hükümetler bu gücün farkında olmalarından dolayı vergi 

mükelleflerine ek halklar tanıyabilmektedir. Böylece vergi mükelleflerinin oyları 

toplanmak istenmektedir. 

Türk Gelir İdaresi Başkanlığı, 2006 yılının Şubat ayında “Mükellef Hakları Bildirgesi” ni 

yayınlamıştır. Bu bildirgenin yayınlamasının nedeni mükelleflerin sahip oldukları haklar 

konusunda bilinçlenmeleridir (Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Katılımcı Ders 

Kitabı, 2007, s. 50). 

Söz konusu bildirge mükellef odaklı olarak saygılı ve dürüst biçimde, kalite olgusuna 

önem vererek, verginin yalnızca bir yükümlülük değil aynı zamanda vatandaşlığın bir 

unsuru olduğunun bilincinde olarak mükelleflere yardımcı olunması amacıyla 

oluşturulmuştur. Mükellef Hakları Bildirgesi kapsamında aşağıdaki unsurların üzerinde 

durulmuştur (Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Katılımcı Ders Kitabı, 2007, s. 51): 

 Mükelleflere açık ve güvenilir bilgi sunulacaktır. 

 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında mükelleflerin istedikleri bilgilere 

ulaşabilmeleri açısından mükelleflere yardımcı olunacaktır. 

 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ücretsiz e-posta sistemine üye olan mükelleflere 

vergilerle alakalı olan değişikler e- posta üzerinden iletilecektir. 

 Mükelleflerin bilgileri Vergi Usul Kanunu’nun açıkladığı durumlar dışında asla 

açıklanmayacaktır. 

 Mükelleflere vergi sorumluluklarını yerine getirmeleri için bütün kolaylıklar 

sağlanacaktır. 
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 Yapılan düzenlemeler ve faaliyetler kapsamında vergi kanunları adaletli, hukuka 

uygun ve rekabeti gözetir şekilde uygulanması sağlanacaktır. 

 Yapılacak vergi incelemeleri kapsamında, incelemelerin kanuna uygun ve adaletli 

biçimde yapılmasına dikkat edilecektir. Yapılan incelerin her kademesinde 

mükellefler bilgilendirilecektir. 

 Mükelleflerin şikayetleri varsa kimlik bilgilerini iletmeleri halinde mükelleflere 

hemen dönüş yapılacaktır. 

 Türk Gelir İdaresi başkanlığı olarak mükelleflere en iyi hizmeti sunmak adına 

sürekli yenilenme olgusu üzerinde durulacaktır. 

2.1.2. Mükellef Haklarının Hukuksal Dayanakları ve Türkiye’deki Gelişimi 

Mükellef haklarını yasal açıdan üç grup altında ele almamız mümkündür. Bunlar (Gökbel, 

2000: s.32): 

 Birinci derece yasal kaynaklar 

 İkinci derece yasal kaynaklar 

 İdareden doğan yasal kaynaklardır. 

 

Şekil 1. Mükellef haklarının hukuksal dayanakları  

Kaynak: Doğan Gökbel, Mükellef Hakları, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Fakültesi, Eskişehir: 2000, s. 32.) 

2.1.2.1. Birinci Derece Yasal Kaynaklar  

Bu tür yasal kaynaklar en tepedeki yasal kaynakları oluşturmaktadır. Bunlar: 

Mükellef Hakları 

Birinci DereceYasal 
Kaynaklar 

İkinci DereceYasal 
Kaynaklar 

İdareden Doğan Yasal 
Kaynaklar 
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 Anayasa 

 Uluslarüstü kaynaklardır. 

2.1.2.1.1. Anayasa  

Anayasalar ülkelerden ülkelere farklılık gösteren olgulardır. Bu açıdan ülkelerin 

anayasalarında mükelleflerle ilgili düzenlemeler mevcutsa bu olgularda farklılıkların 

görülebilmesi oldukça doğal olacaktır. 

İnsan haklarıyla ilgili düzenlemeler, temel insan haklarının korunmasına yönelik 

uygulamalar ile iki kez vergilendirilmenin söz konusu olmaması için yapılan uygulamalar 

mükellef haklarının güvence altına alınmasında oldukça etkili olmaktadır (Gökbel, 2000, s. 

32). 

Anayasalar ülke bünyesindeki bütün insanların hak ve özgürlüklerinin korunması adına 

oluşturulmuş yasal düzenlemelerdir. Bu açıdan anayasanın sağladığı haklar mükellef 

haklarına da katkı sağlamaktadır.  Anayasalarda ön planda olan iletişim özgürlüğü, özel 

hayatın gizliliği, kanun karşısında eşitlik benzeri konular vergi kapsamında ele alındığında 

mükelleflere bazı haklar sağlayan unsurlara dönüşmektedir. Bundan dolayı anayasalarda 

mükelleflerle ilgili olarak direkt bir içerik olmasa bile, genel hükümlerdeki uygulamalar 

mükelleflere bazı haklar kazandırmaktadır (Mutluer vd., 2004, s. 125). 

Türkiye’deki anayasalar kapsamında mükellef hakları ele alındığında anayasalarımızda 

mükellef haklarına yönelik olarak bazı unsurların bulunduğu görülmektedir. İlk 

Anayasamız Kanuni Esasi’dir. Bu anayasada bireylerin özgür olabilmesine yönelik olarak 

genel düzenlemeler bulunmaktadır. Ayrıca bu kanunun 25. maddesi kapsamında vergilerle 

ilgili olarak düzenlemeler bulunmaktadır. Bu maddeye göre bir kanuna uygun olmadan 

kimseden vergi amacıyla akçe alınamayacağından söz edilmiştir. Ayrıca bu anayasa 

kapsamında dilekçe hakkı, mülkiyet hakkı ve eşitlik gibi olgular düzenlenmiştir (Aslan, 

2006, s.36). Bu kanun kapsamında bireysel özgürlüklere daha çok önem verilmeye 

başlamıştır. 

Kanuni Esasi’nin ardından 1921 Anayasası yürürlüğe girmiştir. Ancak bu anayasa 

kapsamında özgürlükler ile insanların sahip olduğu temel haklar gibi konular yer 

almamıştır. Ayrıca bu anayasada yargıyla ilgili düzenlemelerin bulunmaması bu 

anayasanın ömrünün üç yıl olmasına neden olmuştur (Aladağ, 2014, s. 17). 
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Cumhuriyetin ilan edilmensin ardında 1924 yılında Teşkilat-ı Esasiye yürürlüğe girmiştir. 

1921 Anayasası kapsamında ele alınmayan konular bu anayasa bünyesinde ele alınmıştır. 

Bu anayasanın 84. ve 85. maddelerinde vergiyle ilgili bir takım düzenlemeler 

bulunmaktadır. Bu düzenlemeler şu şekilde; 84. madde “Vergi, devletin genel giderleri 

için, halkın pay vermesi demektir. Bu esaslara aykırı olarak gerçek veya tüzel kişiler 

tarafından veya onlar adına resimler, ondalık alınması ve başka yüklemeler yapılması 

yasaktır”, 85. madde de ise vergiler ancak kanunla salınır ve alınır. Devletçe, illerin özel 

idarelerince ve belediyelerce alına gelmekte olan resimler ve yüklemeler, kanunları 

yapılıncaya kadar alınabilir” açıklanmıştır. 

Teşkilatı Esasi’nin ardından askeri müdahale sonrasında 1961 Anayasası yürürlüğe 

girmiştir. Bu anayasa kapsamında kişisel haklar ile özgürlüklerle alakalı olarak birçok 

düzenleme yapılmıştır. Bu olgulara bu anayasa kapsamında oldukça yer verilmesi bu 

anayasayı önemli bir konuma taşımaktadır.  

Bu anayasada vergiyle ilgili düzenlemeler 61. madde kapsamında yapılmıştır. Buna göre 

61. madde kapsamında şu ifadelere yer verilmiştir: “Herkes, kamu giderlerini karşılamak 

üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri 

mali yükümler ancak kanunla konulur. Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı hadler içinde 

kalmak, ölçü ve esaslara uygun olmak şartıyla, vergi, resim ve harçların muafiyet ve 

istisnalarıyla nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya, Bakanlar Kurulu 

yetkili kılınabilir”. 

1961 Anayasasının ardından (1980 yılında yapılan askeri müdahalenin ardından) 1982 

Anayasası yürürlüğe girmiştir. 1982 Anayasası kapsamında vergiyle alakalı yine bir takım 

düzenlemeler bulunmaktadır. Bu anayasanın 73. maddesi: “Herkes kamu giderlerini 

karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünü adaletli ve 

dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülükler kanunla konur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerde 

kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içerisinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar 

Kurulu’na aittir” şeklinde düzenlenerek vergi olgusu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Vergi ve vergilendirme konusu bazı unsurlarıyla anayasanın içerdiği kavramlarla ilişki 

içerisinde olmaktadır. Özellikle başvuru hakkı, yasal olma gibi unsurlar vergilendirmede 

olması gereken kavramlardır. Bu kavramlar aynı zamanda anayasal düzenlemeler 
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içerisinde de bulunmaktadır.  Bunun dışında hukukun sağladığı eşitlik, güvenlik benzeri 

olgular vergilendirme konusunda oldukça önem arz etmektedir (Gökbel, 2000, s. 23). 

Vergilerin başlı başına kanunlara dayanması vergiyi toplayan kesimin de kanuna göre 

hareket etmesine neden olmaktadır. Bu açıdan vergi toplayan kesiminin kanuna aykırı 

hareket etmesi durumunda mükellefe ihlalden kaynaklanan duruma karşı çıkabilmesi 

açısından haklar sağlanmış olmaktadır (Öncel vd., 2003, s. 40). 

Yasal açıdan konu ele alındığında en üstün yapı anayasadır. Bu açıdan vergi 

mükellefiyetlerinin haklarının korunması anayasanın sağladığı bireysel hakların koruması 

altındadır. Bu açıdan vergi mükellefi anayasanın düzenlemiş olduğu hukuk devleti 

kapsamında anayasanın sağladığı haklar çerçevesinde hakkını aramak ve haklarının 

korunmasını istemek hakkına sahiptir. Yani tüm insanlara anayasa vasıtasıyla sunulan 

hukuksal olarak hakkın aranması olgusu aynı zamanda vergi mükelleflerini de kapsayan 

bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Aslan, 2006, s. 111). 

Bireylerin vergilendirmesinde vergi hukuku ön plana çıkan bir olgudur. Bu açıdan vergi 

hukukunda bireylerin eşitlik ilkesine dayanarak değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu 

eşitlik ilkesi kapsamında bireylerin diğer bireylerden ayrılması söz konusu değildir. Bu 

açıdan tüm insanların vergi vermesi gerekmektedir. Ancak yapılacak vergilendirmenin 

bireylerin sahip olduğu varlıklara göre düzenlenmesi oldukça önemli olmaktadır.  Burada 

anlatılan öğeler mükellef haklarının korunmasını sağlayan unsurlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Yenigün, 2012, s. 61). 

Vergi hukuku özellikle kanuni idare ilkesi kapsamında ele alınması gereken konudur. 

Çünkü vergi hukuku kanuni idare üzerinden yürütülmektedir. Kamu kurumlarının yasalar 

çerçevesinde faaliyetlerini sürdürülmesiyle birlikte mükellef haklarının korunması ve 

sağlanması açısından önemli bir konudur. 

Vergilendirmeyle alakalı olarak hukuki açıdan sağlanan güvenlik ilkesiyle birlikte vergi 

mükellefleri vermek durumunda oldukları vergileri ve bu vergilerin verilme koşullarını 

önceden öğrenmektedirler. Böylece mükellefler söz konusu koşullara göre 

ayarlayabilmektedir (Gökbel, 2000, s. 29). 

Vergi mükellefleri verdikleri vergilerden emin olmak istemektedir. Bu durum vergi 

mükelleflerinin güvenlik gereksinimlerinin olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan 

vergi kanunları mükelleflerin güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemli 

olmaktadır. Bu nedenle vergi kanunlarının mükellefler tarafından anlaşılabilir derece açık 
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olması son derece önemlidir. Ayrıca mükellefler ile vergi idarelerinin kanuni 

düzenlemelere uymaları vergi bilincinin oluşmasını sağlayacaktır. Vergi ve vergi kanunları 

bünyelerinde kesin hatları bulundurması gereken olgulardır. Bu açıdan vergi kanunlarında 

belirgin bilgilerin olmaması mükelleflerin güveni azaltacaktır. Aynı zamanda bu durum 

mükelleflerin haklarını aramalarını zorlaştıracaktır (Çağan, 1982, s. 173). 

Vergi mükellefleri ihlal durumlarıyla yüzleşmek durumunda kaldıklarında anayasal olarak 

hukuksal mercilere başvurma hakkına sahiptirler. Bu hak sayesinde mükellefler mükellef 

haklarını güvence altına almaktadır (Gökbel, 2000, s. 31). 

2.1.2.1.2.Uluslarüstü Kaynaklar  

Mükellef haklarının uluslarüstü kaynaklarını genellikle ülkeler arasında yapılan mali 

sözleşmeler, insan haklarıyla ilgili sözleşmeler oluşturmaktadır. Bu sözleşmeler 

kapsamında insanların tekrar tekrar vergilendirilmesi önlenmeye çalışılmaktadır. 

Uluslarüstü sözleşmelerde birden çok ülke sözleşme dahilinde olmaktadır (Gökbel, 2000, 

s. 24). 

OECD Model Anlaşması mükelleflerin tekrar tekrar vergilendirmesini önleyici bir takım 

düzenlemelere sahiptir. Söz konusu bu düzenlemeler kapsamında tanınan haklardan bir 

tanesi vergilendirmede ayrımcılığa uğramama hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mükelleflere bazı haklar tanıyan bir diğer uluslarüstü kaynak ise, Avrupa Birliği Kurucu 

Anlaşmasıdır. Bu kurucu anlaşmayla birlikte Avrupa Birliği, bünyesinde sermaye 

hareketlerinin serbestleşmesi, iş gücü geçişlerinin mümkün olması, ticaretteki sınırların 

ortadan kalkması gibi olguların sağlanmasını beklemektedir. Bu durum Avrupa ülkeleri 

arasındaki ilişkileri daha iyi hale getirerek bu ülkelerin birbirinden faydalanmaları 

açısından oldukça önemlidir (Brzezinski, 2009, s. 28-29). 

Mükellef haklarının uluslarüstü kaynaklar vasıtasıyla koruma altına alınması üç kısımda 

ele alınabilir. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir (Gerçek, 2011, s. 38): 

 Birinci düzey koruma: Bu koruma yasal olmaktan çok bireylere moral verecek 

belgelere erişimi olanak sağlamaktadır. 

 İkinci düzey koruma: Bu koruma tipinde, kanunsal olgular kanunsal düzenlemeler 

vasıtasıyla kontrol edilerek, kanuni sorumluluğu olanların yasal biçimde olarak 

cezalandırılması sağlanmaktadır. 
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 Üçüncü düzey koruma: Kanuni alt yapısı olan sözleşmeler vasıtasıyla bireylerin 

korunmasını sağlamaktadır. 

Yukarıda sayılan koruma türlerinden biri olan birinci düzey koruma bünyesinde moral ve 

psikolojik değerler içerisinde kalan bildiriler ve benzeri öğelerle koruma sağlanmaya 

çalışılmaktadır. Buna en iyi örneklerden bir tanesi Birleşmiş Milletler Genel 

Asamblesi’dir. Birinci koruma sağlayan kaynakları incelediğimizde, bu unsurların genel 

olarak kanuni ve yasal yapıların oluşumuna öncülük eden kaynaklar olduğunu fark ederiz.  

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi birinci düzey koruma sağlayan önemli unsurlardan bir 

diğeri olarak örnek gösterilebilir (Yenigün, 2012, s. 66). Söz konusu bu bildirge ilk başta 

insan haklarının korunmasıyla ilgili olarak bir çerçeve çizerek psikolojik bir öğe 

oluşturmuş daha sonra ise uluslararası sözleşmelerin temel unsurlarından biri haline 

gelmiştir (Gerçek, 2011, s. 38). 

Bir diğer kaynak olan ikinci düzey korumada, uluslararası sözleşmeler, anlaşmalar gibi 

öğelerle koruma sağlanmaktadır. Yani bu koruma düzeyinde psikolojik koruma yerine 

artık yasal koruma devreye girmektedir. Bu koruma kapsamında yasal kontrol sistemleri 

oluşturulmaktadır. Bu koruma düzeyi bünyesinde Komite adı verilen bir yapı oluşmakta ve 

bu yapı ülkelerin belirlenen uluslararası düzenlemelere uyup uymadıklarını kontrol 

etmektedir (Kaboğlu, 1994, s. 117). 

Bir diğer düzey olan üçüncü düzeyde; ülkeler üstü bir oluşum söz konusu olmaktadır. Bu 

açıdan bu yapıya dahil olan tüm ülkelerin bu yapı tarafından denetlenmesi açısından bir 

yargı kurumu oluşumu söz konusudur. Bu yapıya dahil olan tüm ülkeler söz konusu yargı 

kurumun yaptığı denetlemelere uymak durumundadır.  Söz konusu düzeye en iyi örnek 

İnsan Hakları Avrupa Sözleşme’si verilebilir  (Kaboğlu, 1994, s. 117-125). 

2.1.2.3. İkinci Derece Yasal Kaynaklar  

Kanunlar, bir takım yazılı yasal şartlardan ve düzenlemelerden meydana gelmektedir. 

Ayrıca söz konusu kanunlar üst düzey bir yapı tarafından oluşturulmaktadır. Kanunlar 

kapsamında sunulan kurallara uyulması zorunludur. Bu açıdan kanunlar yapısal olarak 

süreklilik özelliği göstermektedirler (Gerçek, 2011, s. 41). 
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Mükelleflerin kanunlar kapsamında korunması ve bir takım haklar sağlamasının iki öğesi 

bulunmaktadır. Söz konusu bu iki öğenin aşağıdaki gibi özetlenmesi mümkündür 

(Yücedoğru, 2007, s. 45): 

1. Pek çok ülke idari kuralları vergi usulünün önünde tutmaktadır. Bu durum 

mükelleflerin korunmasında sınırlandıran bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2. Mükelleflerin korunması maksadıyla uygulanan düzenlemeler çoğunlukla 

mevzuatta belli bir usülün içerisinde olmaktadır. Ancak bu usullerin düzgün ve 

bütünsel uygulanması söz konusu olmamaktadır. 

Mükellef haklarının korunmasında kanunlar kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, 

bakanlar kurulu kararları, genel tebliğler, yönetmelikler, genel yazılar ile genelgeler gibi 

benzeri yapıların daha düzgün oluşumuna olanak sağlamaktadır. Bu bakımdan mükellef 

haklarının korunması maksadıyla çıkarılan kanunlar bir nevi sistem düzenleyici görevi 

üstlenmiş olmaktadır (Yenigün, 2012 s. 67). 

Türkiye mükelleflerin korunabilmesi kapsamında 1949 yılında 5432 sayılı Vergi Usul 

Kanunu yürürlüğe girmiştir. Söz konusu bu kanun bünyesinde 393 madde 

bulunmaktayken, bu maddeler kapsamında gümrük vergileri dışındaki tüm vergiler 

düzenlenmişti. Söz konusu bu kanun yapısal olarak ceza hükümleri, mükelleflerin 

sorumlulukları, vergilendirme usulleri ile vergi ihtilafları olarak anılan beş kitap şeklinde 

tasarlanmıştır. 1949 yılında yürürlüğe giren bu kanun 1961 yılına kadar kullanılmıştır 

(Baykara, 2015). 

Mükelleflere bir takım haklar sağlayan kanunlar sadece vergi usulleriyle ilgili olan 

kanunlar değildir. Yani yapısından vergi usulünün özel usül yasaları olmayan idari usul 

yasaları bir bakıma mükelleflerin korunmasına yardımcı olmaktadır. Kanun kapsamında 

tanınan düzenlemeler bünyesinde mükellefler anayasanın sağladığı koruma kadar bir 

koruma altına alınacaktır (Gökbel, 2000, s. 39). 

İkincil yasal kaynak kapsamında değerlendirilen bir diğer olgu mükellef hakları 

bildirgeleridir. Bu bildirgeler devletten devlete farklılık gösteren öğeler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Söz konusu bu bildirgelerin oluşum biçimleri, vergi idarelerince yapılan 

işlemler kapsamında dairenin yapacağı işlemlerde ne tutum sergileyeceğiyle ilgili olarak 

yaptığı tebliğler ve açıklamalar olabilirken, bazen de vergi kanunları kapsamında bir takım 

maddelerden doğan durumlardan olabilmektedir. 
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Buradan hareketle tüm dünyada geçerli olan bir bildirgenin olmadığını söylememiz 

mümkündür. Ancak mükelleflerin sahip oldukları temel haklar bütün devletlerde bulunan 

bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ülkelerin sahip oldukları mükellef hakları bildirgeleri mükellefleri tam olarak 

koruyamamaktadır. Bu açıdan bu unsurlar yalnızca bir ön yardım sağlayan gereçler olarak 

karşımıza çıkacaktır. 

2.1.2.4. İdareden Doğan Kaynaklar  

Mükelleflerin sorumlulukları ve hakları vergi kanunları kapsamında belirlenirken, bunun 

dışında uzmanlara, yürütme organlarına bu unsurların belirlenmesi açsından yetki 

verilmesi mümkün olmaktadır (Çağan, 1982, s. 130). Bu açıdan yürütme organı sahip 

olduğu inisiyatifleri, yönetmelikler, tüzükler, genelgeler benzeri öğeleri oluşturmakta 

kullanabilmektedir.  Yürütme organı tarafından oluşturulan bu olgular mükelleflere bir 

takım haklar sağlama açısından kullanılabilmektedir. Yürütme organının oluşturduğu bu 

öğeler yasama kapsamında değerlendirme altına alınarak kanun haline 

dönüştürülebilmektedirler. Söz konusu bu yasalaştırma ile bu öğeler ikinci derece yasal 

hak olarak kullanılabilirler. İdareden doğan haklar aynı zamanda mükelleflerin vergi 

kanunlarına daha kolay adapte olabilmelerini sağlayan öğeler olarak karşımıza 

çıkmaktadırlar. 

Yürütme organının vergi kanunları kapsamında oluşturduğu unsurlar verginin kanuniliği 

ilkesi kapsamında değerlendirilmektedir. Fakat bu hususla ilgili olarak unutulmaması 

gereken kısım, kanun koyucu vergiyle ilgili olarak her şeyi detaylı olarak düzenlemek 

durumunda değildir. Vergi kanunları vergilendirmenin tespitiyle alakalı temel öğeleri 

ortaya koyarak, uygulama kısmını uzmanlara, idari işlemlere veya yürütme organına teslim 

edebilmektedir. Bu açıdan yürütme organı vergi kanunlarının düzenlediği esaslar 

çerçevesinde hareket ederek düzenlemeleri oluşturur (Çağan, 1982, s. 130).  

Vergilendirme kapsamındaki kanunlar, idari haklar çerçevesinde oluşturulacak mükellef 

haklarının temeli olarak kabul edilecektir. Mükellef hakları bildirgeleri ile beratlar yürütme 

organı sayesinde oluşturulan öğeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu öğeler kanun 

olmasalar bile idari açıdan mükelleflere destek olmaktadırlar.  Mükellef hakları 

bildirgelerinin bir kısmı yasal olarak oluşturulmalarına rağmen yasal olarak 

oluşturulmayan bildirgeler de bulunmaktadır. Bu durumdan dolayı yasal olarak 
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oluşturulmamış bildirgeler idarece sağlanan haklar kapsamında değerlendirilmektedir 

(Gökbel, 2000, s. 43-46). 

Mükelleflerin sahip oldukları haklarla alakalı uygulamalar kapsamında yasadan ya da idari 

yapından yararlanılacağı ülkenin sahip olduğu niteliklerle alakalı bir durumdur. Ayrıca 

kimi durumlarda idari düzenlemelerin yapısal olarak daha pozitif etkilerinin olduğu 

bilinmektedir. Bu açıdan söz konusu pozitif etkileri aşağıdaki gibi özetlememiz 

mümkündür (OECD, 2008, s. 122-123): 

 Kanuni düzenlemelerin oluşturulması uzun zaman gerektiren bir olgu iken, idari 

düzenlemeler kısa süre içerisinde oluşturulabilmektedir. Bu bakımdan idari 

düzenlemelerin uygulamaya konulması hızlı bir süreç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 Herkes tarafından anlaşılabilecek düzeyde oluşturulan idari belgelerindeki öğeler, 

kanunlar kapsamında herkes tarafından anlaşılacak düzeyde olmamaktadır. 

 İdari düzenlemeler kapsamında anlatılan öğeler detaylı olarak ele alınabilirken, 

kanunlar kapsamında söz konusu açıklananlar detaylı şekilde ele alınamazlar. 

 İdari düzenlemelerin içeriği mükelleflerin gereksinimlerine ve isteklerine bağlı 

olarak hızlıca değiştirilebilir özellik göstermektedir. Ancak kanunları bu şekilde 

değiştirilebilmesi oldukça zordur. 

 Kanunlar idari düzenlemelere göre daha hantal ve daha maliyetli olma özelliği 

sergilemektedirler. 

Söz konusu idari düzenlemelerin tıpkı kanun şeklinde yapılmasının bir takım yararları söz 

konusudur. Bu yararları şu şekilde sıralamamız mümkündür (Tax Administration in OECD 

and Selected Non-OECD Countries, 2008, s. 123): 

1. Mükellefler söz konusu düzenlemelerdeki ve uygulamalardaki değişiklikleri 

kolayca görebilir ve böylece işlemlerle alakalı kendilerini daha emin hissedebilirler. 

2. Çalışanların hepsinin süreçlere dahil olunması sağlanacaktır. Söz konusu bu durum 

ise haklara adapte olabilme süresini kısaltacaktır. Aynı zamanda haklar siyasi 

nedenlerden dolayı değişen durumdan sıyrılarak süreklilik kazanacaktır. 

3. Mükelleflerin itiraz etme ile düzenleme isteğinde bulunma gibi haklarının işleyişi 

açısından bir temel oluşumu söz konusu olacaktır. 
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2.1.3. Mükellef Haklarının Sınıflandırılması 

Mükellef hakları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu farklılığın temelinde ise vergi 

kanunlarının ve vergi sistemlerinin ülkeden ülkeye farklılık göstermesidir. Haklar çeşitli 

açıdan sınıflandırılabilecek olgular olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu bu 

sınıflandırma kaynak açısından olabileceği gibi farklı unsurlara dayalı olarak da 

yapılabilecektir (Gökbel, 2000, s.46).  Literatürde yapılan genel sınıflandırma ise iki 

türlüdür. Bunlar; 

 Siyasi Yönden Sınıflandırma, 

 İdari Yönden Sınıflandırma şeklindedir. 

2.1.3.1. Siyasi Yönden Sınıflandırma 

Siyasi yönde sınıflandırma bünyesinde mükellef hakları iki kısımda ele alınmaktadır. Bu 

iki kısmı aşağıdaki gibi özetlememiz mümkündür (Emiroğlu, 2011, s. 55): 

1. Olağan mükellef hakları: Olağan mükellef hakları bünyesinde seçme ve seçilme 

hakkı, karar verme hakkı, kamusal hizmetlerden yararlanabilme hakkı, temsilce 

bulundurma hakkı benzeri hakları bulunmaktadır. 

2. Olağan üstü haklar: Olağan üstü haklar bünyesinde ise sivil itaatsizlik, oy verme 

hakkı, vergi hakkı, grev hakkı gibi haklar bulunmaktadır. 

Çalışma kapsamında mükellef hakları vergi üzerinden değerlendirildiğinden dolayı siyasi 

yönden sınıflandırmayla alakalı olarak geniş bir bilgi sunulmamıştır. 

2.1.3.2. İdari Yönden Sınıflandırılma 

Mükelleflerin sahip oldukları haklar idari yönden değerlendirildiğinde; mükelleflerin 

yasalardan dolayı sahip oldukları hakların dışında, insan haklarından kaynaklanan, 

vatandaş olmaktan dolayı sahip olunan haklar bazı hakları söz konusudur. Söz konusu bu 

haklar da kendi aralarında iki kısımda incelenmektedir.  

Bunlar; 

 Genel Mükellef Hakları, 

 Özel Mükellef Haklarıdır. 



 

21 

2.1.3.3. Genel Mükellef Hakları 

Genel mükellef hakları bütün mükelleflerin kullanabildiği haklar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Söz konusu genel mükellef haklarını şu şekilde sıralamamız mümkündür 

(Gerçek, 2006, s. 127): 

 Adil, Eşit ve Saygılı Hizmet Alma Hakkı 

 Bilgi Alma Hakkı, 

 Başvuru Hakkı, 

 Vergide Belirlilik Hakkı, 

 Mükelleflere İlişkin Bilgilerin Gizliliği Hakkı 

 Temsilci Kullanma Hakkı, 

 Özel Hayatin Gizliliği Hakkı’dır. 

Söz konusu bu genel haklar mükelleflere, vergi kanunlarının güvenilir olduğu ve düzen 

olarak uygulandığıyla ilgili olarak güven temin etmektedir (Gerçek, 2006, s. 127). 

2.1.3.3.1. Adil Eşit ve Saygılı Hizmet Alma Hakkı 

Mükelleflerin saygılı, adil ve eşit olarak hizmet alabilmesi vergi idarelerinin mükelleflere 

sundukları hizmetlere ne kadar önem gösterdiğiyle alakalı bir durumdur. Bu açıdan vergi 

kanunları kapsamında mükelleflere iyi hizmet sunarken mükelleflerin kişisel niteliklerine 

de dikkat edilerek hizmet sunulması oldukça önemlidir. Bu hak kapsamında mükelleflerin 

verimli, hızlı ve makul biçimde hizmet alabilmeleri gerekmektedir (Bakar, 2011, s. 73). 

Mükellefler hizmet sırasında bazı problemlerle yüzleşmek durumunda kalabilmektedir. Bu 

açıdan mükellefler destek alma ya da şikayette bulunma hakkına sahiptirler. Söz konusu 

mükelleflere sunulan hizmetlerde mükellefin sahip olduğu halklar göz önünde 

bulundurularak etkin hizmetin verilmesi oldukça önemli olacaktır. Mükellefin sahip olduğu 

haklardan ücretsiz yararlanması gerekmektedir. Bunun dışında mükelleflere sunulan 

bilgilerin doğru ve kolay anlaşılabilir olması gerekli bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Türkiye’de vergi hukuku kapsamında mükelleflere sunulan hizmetlerin adil, eşit ve saygılı 

olmasıyla ilgili olarak bir kanuni düzenleme söz konusu değildir (Gerçek, 2006, s. 138). 

Fakat bakanlık tarafından konulan uygulamalar kapsamında ve mükellef hakları bildirgesi 

bünyesinde mükelleflere verilecek olan hizmetlerde özenli olunacağı açıklanmaktadır.  
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Mükellef hakları bildirgesinde çalışmaların ve hizmetlerin saygı çerçevesinde 

yürütüleceğinden bahsedilmektedir. 

Mükelleflere daha iyi hizmetin sunulabilmesi bakımından Maliye Bakanlığı Toplam Kalite 

Yönetimi (TKY) anlayışını 2000 yılı itibariyle uygulamaya koymuştur. Bu sebeple 2003 

yılında Maliye Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergesi 

kullanılmaya başlamıştır. Daha sonra bu yönerge 09.01.2007 tarihinde tekrar düzenlenerek 

daha etki bir biçime kavuşturulmuştur. Bu açıdan bakanlık toplam kalite yönetimi 

anlayışını hizmete sokarak insanlara daha kaliteli hizmet, işleyişin daha iyi hale 

getirilmesi, hizmetin daha hızlı yapılması, mükelleflerin memnuniyetinin sağlanması gibi 

unsurları sağlamayı hedeflemiştir. Bunun dışında bakanlık, çalışanların vasıflarının ve 

yeteneklerinin artırılması ile iyi hizmeti sunan çalışanlara ödül uygulamalarının 

yaygınlaşmasını amaçlamıştır (Bakar, 2011, s. 74).   

2.1.3.3.2. Bilgi Alma Hakkı  

Bilgi alma hakkı mükelleflerin vergiyle alakalı olarak bilgileri edinebilmesinin sağlanması 

açısından oldukça önemli bir haktır. Mükellefler bilgi sahibi olmadan ne biçimde 

vergilendirilecekleri, sorumluluklarını ve haklarını farkında olamazlar bu açıdan 

mükelleflerin bilgi almaları mükelleflerin yararına olan bir süreçtir. Ayrıca mükelleflerin 

kendi durumlarıyla ilgili bilgi alabilmesi bu hak kapsamında değerlendirilmektedir. 

Mükellefler bilgi alma hakkı kapsamında edindikleri bilgilerin yanlış olduğunu 

düşünmekteyseler aynı zamanda düzeltilmesi için başvuruda bulunma hakkına da 

sahiptirler. Bilgi alma hakkı iki biçimde uygulanabilmektedir. Bu uygulama biçimleri şu 

şekildedir (Emiroğlu, 2011, s. 56): 

a) Mükellefler vergilendirme kapsamında oldukları süreçlerde, yargılama 

durumlarında, denetleme süreçlerinde, mükellef haklarından yararlandıkları 

durumlarda çeşitli yazılı tebliğler gibi diğer öğelerle birlikte, internet üzerinden de 

bilgi edinebilirler. 

b) Mükellefler eğer isterlerse kendi durumlarını gelir idaresinden sirküler, telefon 

benzeri öğeler vasıtasıyla öğrenebilirler. 

Yani yukarıda açıklanan bilgi alma biçimlerinden hareketle, mükelleflerin bilgi alma 

biçimlerini; genel olarak mükellefin sorumluluğunda olan durumlardan dolayı bilgi edinme 

ve mükellefin kendi istemesi üzerine bilgi alma süreçleri olarak açıklamamız mümkündür.  
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Mükelleflerin vergilendirmede olan değişiklikler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için bu 

bilginin ilk önce Resmi Gazete’de yayınlanmış olması gerekmektedir. Resmi Gazete 

bünyesinde yayınlanan öğelerle birlikte değişiklik yürürlüğe girmiş olmaktadır (Bakar, 

2011, s. 75). 

Aşağıdaki tabloda OECD ülkeleri kapsamında mükelleflerin bilgilendirilmesi maksadıyla 

kullanılan araçlar verilmiştir. 

Tablo 1. OECD ülkelerinde Mükelleflerin Bilgilendirilmesinde Kullanılan Araçlar 

 Beyanname 

Düzenleme 

Kılavuzu 

Vergi 

Avantajları 

Rehberi 

Genel 

Yayınlar 

Okullarda 

Özel 

Materyaller 

Vergilerin 

Harcanması ile 

İlgili Yayınlar 

İnternetle 

Sunulan 

Bilgi 

Ücretsiz 

Telefon  

Bağlantısı 

ABD Var Var Var Var Var Var Var 

Almanya Var Var Var Yok Var Var Yok 

Avustralya Var Var Var Var Var Var Var 

Avustura Var Var Var Yok Yok Var Yok 

Belçika Var Var Var Yok Yok Var Yok 

Danimarka Var Var Var Var Var Var Yok 

Finlandiya Var Var Var Yok Yok Var Yok 

Fransa Var Var Var Ders Var Var Var Yok 

Hollanda Var Var Var Var Var Var Var 

İngiltere Var Var Var Yok Yok Var Yok 

İrlanda Var Var Var Yok Yok Var Yok 

İspanya Var Var Var Yok Var Var Var 

İsveç Var Var Var Ders Var Var Var Yok 

İsviçre Var Var Var Var Var Var Yok 

İtalya Var Var Var Yok Yok Var Yok 

Japonya Var Var Var Var Var Var Yok 

Kanada Var Var Var Var Var Yok Var 

Norveç Var Var Var Yok Bazı yerel 

idareler 

Var Yok 

Portekiz Var Var Var Yok Var Var Yok 

Yeni 

Zenlanda 

Var Var Var Ders Var Var Var Yok 

Yunanistan Var Var Var Yok Yok Var Yok 

Türkiye Var Var Var Yok Yok Var Yok 

Kaynak: Goranovic P. Taxpayers’ Rights and Tax Administration in Montenegro, 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan004534.pdf 

sayfasından erişilmiştir. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi OECD ülkelerinde mükelleflerin bilgi alma haklarında bazı 

bilgi alma tiplerinde birbirlerinden farklılıklar söz konusudur. Ancak beyanname 

düzenleme kılavuzu, vergi avantajları rehberi ve genel yayınlarla ilgili belgeler tüm OECD 

ülkelerinde mevcuttur. 

Mükellefler sahip oldukları haklar doğrultusunda bilgi edinme beklentisi içerisindedirler. 

Bu bakımdan mükellefler sahip olduğu hakları öğrenmek ve bu hakları koruyabilmek adına 

her türlü bilgiyi isteme hakkına sahiptirler. (Emiroğlu, 2011, s. 43). Özellikle mükellefler 

vergilendirme kapsamında karşılaşacakları öğeleri önceden net bir biçimde anlamak isteği 

içerisindedirler. 
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Mükelleflerin bilgi alma hakkı vergi idaresindeki bilgileri kapsayan bir hak olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Eğer vergi dairelerinde mükellefe yönelik tutulan bilgiler hatalıysa 

mükellef bu hataların düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir. 

2.1.3.3.3.  Başvuru Hakkı 

Vergi idareleri yaptıkları işlemler ile vergilendirme sonucu oluşan olgulara tüm 

mükelleflerin başvuru yapma hakkı bulunmalıdır. Mükelleflerin başvuru hakkı kapsamında 

mükelleflerin vergilendirme için bir işlem yapılması talep etmesi ile mükellefin bir takım 

sorunların çözülmesini istemesi için kullandığı itiraz gibi durumlar söz konusu olmaktadır 

(Gerçek, 2006, s. 129). 

Mükelleflerin sahip oldukları temel haklar anayasadan gelmektedir. Bu açıdan 

mükelleflerin başvuru haklarını iki açıdan değerlendirebiliriz. Bunlardan ilki idari başvuru 

hakkı iken, diğeri ise yargısal başvuru hakkıdır. 

İdari Başvuru Hakkı 

İdari başvuru hakkı kapsamında vergi uyuşmazlıkları söz konusu olduğunda bu durumun 

idari olarak iyi bir şekilde ya da denetim ilkeleri kapsamında çözülmesi gereği ortaya 

çıkmaktadır. Söz konusu bu durumlar içerisinde idari başvuru hakkı ortaya çıkmaktadır 

(Gerçek, 2006, s. 129).  Bir mükellef idari başvuru hakkına kavuşabilmesi bakımından 

vergi bakımından mükellefe yönelik bir negatif etkinin olduğunun incelenmesi için 

mükellefin istekte bulunması gereklidir.  

Yurt dışında idari başvuru hakkıyla ilgili olarak farklı uygulamalar mevcuttur. Almanya’da 

mükellefler vergi durumlarıyla ilgili olarak idareye direkt itirazla başvurabilmektedirler.  

ABD bünyesinde ise vergi dairesi ile mükellefler arasında uyuşmazlık söz konusu 

olduğunda yargısal ve idari denetimin yapılması gerekmektedir.  Dikkat edilirse bu iki 

uygulama kapsamında mükelleflerin vergilendirme sürecine daha fazla dahil olması ve 

yargı yolu olmaksızın anlaşmaya varılması istenmektedir (Gökbel, 2000, s. 82-86). Ayrıca 

ABD bünyesinde vergide kamu denetimini sağlanması amacıyla kullanılan mükellef 

ombudsmanın yerine “ Mükellefin Avukatı İdaresi” ne bildirimde bulunulması mümkün 

olmaktadır (Ateş, 2004, s. 91). 

İngiltere bünyesinde vergi uyuşmazlıklar genellikle idari aşamada çözümlenmektedir.  

Ayrıca mükelleflerin bireysel şikayetleriyle kamu denetçisine başvurabilmeleri 
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mümkündür. Fransa’da mükellefler ilk olarak “Dolaysız Vergiler Bölüm Yöneticisine” 

başvuru yapma hakkına sahiptirler (Gökbel, 2000, s. 91-95).   

Türkiye’de başvuru hakkı Anayasa’nın 74. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Bu açıdan 

vatandaşlar ve bazı durumları sağlayan yabancılar kendileri ya da kamuyla ilgili şikayetçi 

oldukları konularla ilgili olarak yetki mercilerine ve TBMM’ye yazılı bir biçimde başvuru 

yapma hakkına sahiptirler. Bu bakımdan bireylerin başvuru hakları bulunmaktadır. 

Eğer başvuru yapan kendisiyle alakalı bir dilekçe vermişse söz konusu kişiye gecikme 

olmaksızın yazılı olarak bildirimde bulunulmaktadır. Ayrıca yine 74. madde kapsamında 

herkesin, kamu denetçisi görevini üstlenen kişilere başvuru hakkının olduğu 

belirtilmektedir.  Söz konusu durumdan hareketle bireyler vergilendirme esnasında 

karşılaştıkları sorunları başvuru hakkıyla iletebileceklerdir. 

Türkiye’de vergi uyuşmazlıkları söz konusu olduğunda mükellef idare ile anlaşma yoluna 

gidebilmektedir. Bu bakımdan bu durum başvuru hakkına olanak sağlamaktadır. Ancak 

mükellef isterse hiç başvuru hakkını kullanmadan yargı yolunu seçebilmektedir. Bu 

durumla ilgili istisnai bir durum gümrük vergileridir (Şenyüz, Yüce ve Gerçek, 2011, s. 

222). 

2.1.3.3.4. Yargısal Başvuru Hakkı 

Mükellef idari başvuru hakkına sahip olduğu gibi yargısal olarak da başvuru yapma 

hakkına sahiptir. Yargısal denetimle birlikte uyuşmazlık ortadan kalkarken, idarenin 

yargısal olarak denetlenmesi mümkün kılınmış olmaktadır. Bu durum idarenin hukuka 

dayanmasını sağlayarak, hukuk devleti ilkelerini ön plana çıkartmaktadır (Şenyüz vd., 

2011, s. 222).  Mükelleflerin yargısal başvuruyla kazandıkları haklar kapsamında bir 

farklılık söz konusu değildir. Fakat başka devletlerde uygulanış biçimlerinde bazı 

değişiklikler söz konusu olmaktadır. Bu değişiklikler kapsamında, başvuru yapılacak yargı 

organı, başvuru şekli ve zamanı ya da idari başvuru yapılıp yapılmama zorunluluğunun 

olup olmadığı gibi olgular değerlendirilmektedir.  Burada sayılan olgular aynı zamanda 

başvurunun niteliğini ortaya koyacaktır (Gökbel, 2000, s. 55).   

Daha öncede değinildiği gibi Almanya’da vergi uyuşmazlığı söz konusu olduğunda bu 

durum mükellef ile idare arasında bir çözüme ulaştırılmaya çalışmaktadır. Eğer bir çözüme 

varılamazsa idare yapılan başvuru ardından yargıya başvuru söz konusu olmaktadır (Şin, 

2005, s. 141). Yargısal olarak başvuru hakkı kapsamında mükellefler Anaya Mahkemesi, 
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Federal Vergi Mahkemesi ve İlk Derece Vergi Mahkemelerine başvuru yapabilmektedirler. 

Mükellef eğer isterlerse bir ay içerisinde yargısal başvuru yapabilmektedirler. Ancak 

burada yerel gider vergileri istisnadır.  Ayrıca vergi kanununda Avrupa Birliği Hukuku’na 

uygun olmayan bir durumu halinde Avrupa Adalet Divanı kapsamında idari başvuru 

yapılması mümkün olmaktadır.  Genel olarak en son çare olarak Anayasa Mahkemesi’ne 

başvurulması söz konusu olmaktadır (Gökbel, 2000, s. 121-124).   

ABD bünyesinde idari çözüme ulaşılamadığı taktirde yargısal hakka başvuru söz konusu 

olmaktadır. Uyuşmazlık türlerine göre mahkemeler düzenlenmiştir. Fransa bünyesinde 

vergide İdare Mahkemeleri,  Avustralya’da ise İdari İtiraz Mahkemesi ve Federal 

mahkeme yetkilidir (Gökbel, 2000, s. 124-131). 

Türkiye’de yargısal olarak başvuru hakkı anayasa çerçevesinde tanınmış bir hak olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  Söz konusu bu durum Anayasanın 36. maddesi kapsamında 

düzenlenmektedir. Bu maddeye göre herkes kendi hakkını korumak amacıyla yargıya 

hakkına sahiptir.  Ayrıca yine Anayasanın 125. maddesi kapsamında idarenin yaptığı tüm 

durumlara yönelik olarak dava hakkının bulunduğu söylenmektedir. Ancak bu madde ile 

bazı istinai durumlar söz konusu olabilmektedir. 

Ayrıca Vergi Hukuku Kanunu’nun 377. maddesine göre mükellefler; kendilerine kesilen 

vergi cezalarıyla ilgili olarak vergi mahkemesine başvurarak dava açabilmektedirler.  

Ayrıca Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında bulunan 

düzenlemeler kapsamında başvuru hakkı bulunmaktadır. 

Mükellefler ile vergi idareleri arasında oluşan uyuşmazlıklar durumunda idari başvurunun 

istenilen sonuca eriştirmemesi durumunda mükellefler yargı yoluna başvurabilecektir 

(Şenyüz vd., 2011, s. 231). Ülkemizde vergi konularıyla ilgilenen mahkemeler Vergi 

Mahkemeleri’dir. Mükellefler Vergi Mahkemeleri’nin bir hakimle verdiği kararlara Bölge 

İdare Mahkemeleri’ne, birden fazla hakimler verdiği kararlara ise Danıştay’a başvuru 

yaparak itiraz edebilirler (Şenyüz vd., 2011, s. 232).  

2.1.3.3.5.  Vergide Belirlilik Hakkı  

Bu hak mükelleflerin vergiyle ilgili olarak sahip oldukları durumları önceden bilmesiyle 

ilgilidir. Yani mükellefler sahip oldukları hakları ve sorumlulukları önceden öğrenme 

durumuna sahiptirler. 
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Mükelleflerin sahip oldukları hakları bilmeleri ve vergilerine uygun olarak hareket 

edebilmeleri açısından vergi kanunlarını ve bu kanunlar hakkındaki düzenlemeleri 

bilmeleri gerekmektedir. Bu açıdan vergi kanunları ve düzenlemelerinin önceden 

yayınlanması lazımdır. Ayrıca yayınlanan unsurların mükelleflerin anlayabileceği şekilde 

olması ayrı bir öneme sahiptir. Yeni düzenlemeler kapsamında vergilendirmeler mükellefin 

yararına olacak şekilde uygulanır. Bu bakımdan geriye doğru uygulama söz konusu 

olmamaktadır. Bunun dışında vergilerin kanuniliği ilkesi kapsamında vergi düzenlemeleri 

sadece yasama organı tarafından yürütülür.  Vergiler ancak kanunlar ile konulmaktadır. 

Fakat vergilerin ne biçimde uygulanacağının kanunla belirlenmesi gibi bir zorunluluk söz 

konusu değildir (Güneş, 1998, s. 119). 

2.1.3.3.6.. Mükelleflere İlişkin Bilgilerin Gizliliği Hakkı 

Mükelleflerin vergilendirme işlemleri sırasında görevliler, mükelleflerle alakalı tarh, 

tahakkuk gibi bilgileri kavuşmakla beraber, mükelleflerle alakalı diğer bilgilere de 

kavuşmaktadırlar. Söz konusu bu bilgilerin başka şahıslara ulaşabilmesi mükelleflere zarar 

verebilecektir. Bu nedenden ötürü sahip oldukları mesleksel nitelikler sebebiyle mükellef 

bilgilerine ulaşabilecek kişilerin bu bilgileri saklı tutmaları gerekmektedir. Bu bakımdan 

bilgilere ulaşabilen görevlilerin bu bilgilerden kendilerine ya da başkalarına yarar 

sağlayacak şekilde yararlanmamaları önemli olacaktır (Ünal, 2004, s. 100). 

Ülkeler vergi sistemleri dahilinde mükelleflerin vergileriyle ilgili unsurların 

hesaplanabilmesi maksadıyla, vergi idarelerine ya da mükelleflerle ilişki olan diğer 

bireylere, milletler arası sözleşmeler dahilinde bilgi toplanabilmesi ya da inceleme 

yapılabilmesi bakımından bazı sorumluluklar sağlayabilmektedir. Vergi idareleri 

mükellefleri belirlemek ile mükelleflerin düzgün bir biçimde vergilendirilmesi açısından 

bir takım unsurları öğrenmek durumundadır. Ancak vergi idarelerinin vergilendirme 

maksadıyla topladığı bilgiler aynı zamanda mükellefin yaptığı işle alakalı gizli bilgiler 

olduğu gibi mükellefin şahsi hayatıyla alakalı özel bilgiler olmaktadır. Bu bakımdan bu 

bilgilerin gizlenmesi büyük önem arz etmektedir (Aydın, 2006, s. 213).  Ülkeler 

mükellefleriyle alakalı bilgi edinebilme hakkına sahip olmalarına rağmen mükelleflerini 

koruma altına almak durumundadırlar. Bu bakımdan mükelleflerle alakalı bilgilerin 

gizliliği hakkı söz konusu güvenlik önemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Taş ve 

Karakış, 2000, s. 91). 
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Diğer ülkeler kapsamında da mükelleflerin bilgilerin gizliliğiyle alakalı bir takım 

düzenlemeler mevcuttur. Almanya bünyesinde vergi memurları görevlerini bıraksalar ya da 

görevlerinde emekli olsalar bile belli bir süre ile sınırlı olmadan edindikleri bilgileri gizli 

tutmak durumundadırlar. Söz konusu kuralın ihmal edilmesi durumunda kanun bünyesinde 

cezai yaptırımlar düzenlenmiş durumdadır. Ayrıca Almanya Anayasasının 14. maddesi 

bünyesinde ticari sırların korunmasıyla alakalı düzenlemeler bulunmaktadır (Gökbel, 2000, 

s. 111-112). 

Mükellef bilgilerinin gizliliğiyle alakalı bir takım düzenlemelere sahip ülkelerden bir diğeri 

ise ABD’dir. Söz konusu ülkede mükelleflerle alakalı bilgilerin gizliliği İç Gelirler 

Kanunu, Bilgi Alma Özgürlüğü Kanunu ve Özel Hayatın Gizliliği Kanunu kapsamında 

koruma altına alınmaktadır. Bu bakımdan İç Gelir Kanunu mükelleflerin beyan ettikleri 

bilgilerin saklı tutulacağını, Özel Hayatın Gizliliği Kanunu ise insanlarla alakalı özel 

bilgilerin diğer insanlara sunulamayacağını düzenlemiş durumdadır (Gökbel, 2000, s. 113). 

Söz konusu bu haklardan mükellef dışında mükellefleri temsil eden bireyler 

yararlanabilmektedir Yani mükellef bilgilerin gizliliği söz konusu bu düzenlemeler 

kapsamında güvenceye alınmıştır. Bunun dışında mükellefler bilgilerin ne biçimlerde 

değerlendirildiği ve bilgi vermemesi durumunda neler olacağını öğrenme hakkına 

sahiptirler (Aydın, 2006, s. 213). 

Avustralya bünyesinde mükellef bilgilerinin gizliliği konunda bazı düzenlemeler 

mevcuttur. Özellikle bu düzenlemeler Mükellef Hakları Bildirgesi kapsamında güvence 

altına alınmıştır. Söz konusu vergi memurlarının mükelleflerle alakalı bilgileri 

paylaşmaları yasaklanmıştır. Ayrıca yaptıkları işin niteliksel özelliklerinden dolayı 

mükellef bilgilerini edinmek durumunda olan muhasebeci gibi çalışanların da mükellef 

bilgilerini açıklayamayacağı güvence altına alınmış durumdadır. 

Fransa bünyesinde mükelleflerin bilgileri vergi görevlileri ve diğer memurlar tarafından, 

belli koşulların oluşması halinde yani kanunların onayladığı hallerde ortaya 

koyulabilmektedir. Vergi görevlileri ve memurlar mükellef bilgilerini ancak kamu kapalı 

alanları kapsamında ya da idari mahkemeler bünyesinde açıklayabilmektedirler (Gökbel, 

2000, s. 119). 

İngiltere bünyesinde vergiyle alakalı yetkilendirmeler oldukça geniş kapsamlıdır. Ancak bu 

kapsamlı bilgi edinme süreçlerinde söz konusu bu bilgilerin kullanım biçimlerine çeşitli 

sınırlamalar getirilmiştir. Bu bakımdan Resmi Sırlar Kanunu kapsamında mükelleflere ait 

bilgilerin alınması yasaklanmıştır. Bu yasak dahilide mükelleflerin kendileri de 
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bulunmaktadır. Ancak bu bilgilere kamu denetçilerinin araştırma dahilinde ulaşması 

mümkündür (Gökbel, 2000, s. 120). 

Türkiye’de mükelleflerin bilgilerin gizlenmesiyle alakalı olarak bir takım düzenlemeler 

mevcuttur. Bu bakımdan 2010 yılında getirilen anayasa değişikliği kapsamında, 

Anayasanın 20. maddesine şu düzenleme eklenmiştir; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel 

verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel 

veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya 

silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de 

kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla 

işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” Söz 

konusu bu düzenlemeyle birlikte mükelleflerin bilgilerinin güvence altına alınmasıyla 

alakalı olarak anayasal bir yapı oluşturulmuştur. 

Türkiye’de vergi sistemi dahilinde vergi idarelerinin mükellef bilgileri gizli tutacağı 

unsuruna dayalı olarak düzenlenmektedir. Bu bakımdan mükellefler vergi dairelerine 

güvenerek beyanda bulunmaktadırlar (Sonsuzoğlu, 2000, s. 116).  Türkiye’de kanunsal 

açıdan mükellef bilgilerinin gizli tutulmasıyla alakalı düzenlemeler 3568 sayılı Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve 

Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun bünyesinde bulunmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesine göre mükellef bilgilerine sahip olanlar “mükellefin 

ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, 

işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları 

veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü 

şahısların nef'ine kullanamazlar”. Söz konusu bu düzenlemeye göre görevliler 

görevlerinden ayrılsalar bile sorumlulukları devam etmektedir. 

Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmiş olan sorumlulukları yerine getirmeyen 

görevlilerin Türk Ceza Kanunu’nun 239. maddesi açısından cezalandırılması söz 

konusudur. Söz konusu bu maddeye göre müşteri sırrı, ticari sırrı gibi sırların, bilgilerin 

açıklanması durumunda açıklamayı yapan kişilerin bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin 

güne kadar adli para cezası almaları mümkün olmaktadır.  Vergi Usul Kanunu kapsamında 

belirtilen vergi suçları genel olarak kamu çıkarını gözetmektedir. Anca vergi kapsamında 

edilinen bilgilerin saklı tutulması kişisel hakların korunmasıyla yakından ilgilidir. Ancak 

kamusal yarar ile bireysel faydaların çarpışmaması açısından bazı istisnai durumlar söz 
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konusu olabilmektedir. Vergi Usul Kanunun 5. maddesi kapsamında  ceza yaptırımı 

olmayan durumlar aşağıdaki gibi sıralandırılabilir (Şenyüz, 2011, s. 299): 

 Vergi daireleri bünyesinde vergi cetvellerinin ilan edilmesi, 

 Ödenmemiş, beyanı yapılmış ve kesinlik kazanmış olan vergi cezalarının Maliye 

Bakanlığı tarafından açıklanması, 

 Mükelleflere yönelik adli ile idari soruşturma kapsamında bilgi ile belge istenmesi, 

 İçeriği bakımından yanıltıcı ve sahte belge düzenleyenlerin mali müşavir 

birliklerine, meslek kuruluşlarına bildirilmesidir. 

Bu madde bünyesinde yer alan vergi levhası asma zorunluluğu 6111 sayılı kanun 

kapsamında yürürlükten kaldırılmıştır. Günümüzde yalnızca vergi levhasının alınarak 

bulundurulması yeterli olmaktadır. Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun’unun 

107. maddesinde görevlilerin kamu borçlarıyla alakalı olarak edindikleri bilgileri 

açıklamaları halinde TCK’ın 239. maddesi kapsamında cezalandırılmaları söz konusu 

olmaktadır.  3568 sayılı kanunun 43. maddesine göre ise suç unsuru bulundurmayan 

mesleksel nitelikler nedeniyle edilen bilgilerin açıklanamayacağı ve söz konusu bu 

bilgilerden yarar sağlanamayacağı belirtilmiştir. 

2.1.3.3.7. Temsilci Kullanma Hakkı 

Mükellef vergi işlemlerini kendileri gerçekleştirebilecekleri gibi, bu işlemleri temsilci 

vasıtasıyla da yürütebileceklerdir. Mükellefleri kendileri temsil edecek bireylerin 

bilgilerinin kendi bilgileriyle beraber imzalı biçimde vergi idarelerine sunmaları 

gerekmektedir. 

Temsilci kavramsal olarak başka birinin hesabına hareket eden kişidir. O halde temsilci 

irade beyanı ile hak sahibini borçlu kılabilmektedir. Temsilciler yetkilerini yasal 

düzenlemelerden alabilecekleri gibi, temsil ettikleri irade beyanları sonucunda da 

alabileceklerdir (Sonsuzoğlu, 2000, s. 117). 

Vergilendirmenin beyan usulüyle yapıldığı ülkeler kapsamında halkın mali bilincinin 

yüksek olduğu ve okuma yazma oranın fazla olduğu bilinmektedir. Bu açıdan 

mükelleflerin kanunlar tarafından sorumluluk altına alındığı durumlarla alakalı ve kanunlar 

tarafından haklardan yararlanabilmek adına temsilci kullanabilmeleri gerekmektedir 

(Şahin, 2014, s. 29). 
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Temsilci kullanma hakkıyla alakalı çeşitli ülkeler bünyesinde bir takım düzenlemeler 

mevcuttur. Bu ülkelerden biri olan Avustralya’da temsilci kullanma hakkı Mükellef 

Hakları Bildirgesi’nde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye mükelleflerin bir temsilci 

tarafından temsil edilme hakları bulunmaktadır. Bu açıdan mükellefler gelir iradeleriyle 

alakalı olarak yapacakları işlemlerde temsilcilerden yararlanabileceklerdir. Söz konusu 

yardım konuları tavsiye alma, tahakkuka itiraz etme, faaliyet raporlarıyla alakalı tavsiye 

alma benzeri işlemleri içerebilmektedir. Söz konusu mükellefler temsilciden yararlanmak 

istemeleri halinde bu isteği vergi idarelerine bildirmek durumundadırlar. Ayrıca mükellef 

temsilciden yararlansa dahi vergi idarelerine bildirilen bilgilerin doğruluğundan 

sorumludurlar (ATO, 2015, s. 5). 

Amerika bünyesinde mükellefler temsilcilerden yararlanabilmektedir. Bu açıdan 

mükellefler vergi idarelerine direkt olarak bildirimde bulunabilecekleri gibi, yazılı yetkiye 

sahip temsilciler vasıtasıyla bildirimde bulunabileceklerdir. Temsilci konumunda olan 

bireylerin IRS tarafından işlemlerine izin verilen mali müşavir, avukat gibi kişiler 

arasından seçilmesi gerekmektedir.  Mükellefler istemeleri halinde bu kişilere danışabilir, 

hatta gelir idaresindeki görüşmelerde bu kişileri yanlarında bulundurabilirler (IRS, 2005, s. 

1). 

Türkiye’de vergi kanunlarında kanuni temsilciyle alakalı bir takım düzenlemeler 

bulunmaktadır. Ancak bu mevzuatlar içerisinde vekaletle alakalı ayrı düzenlemeler söz 

konusu değildir. Ayrıca bu mevzuatlar bünyesinde mükelleflerin vekil atamalarıyla ilgili 

olarak bir yasağın bulunmaması vekil kullanılmasının mümkün olduğunu ortaya 

koymaktadır. Vekillerin hangi durumlarda kullanılacağıyla alakalı düzenlemelerin olmayışı 

kanuni açıdan Avukatlık Kanunu ile Borçlar Kanunu’nun kullanılmasını gerektirmektedir. 

Mükellefler beyanname verme, tebligat kabul etme, hataların düzeltilmesi başvurusunda 

bulunma benzeri işlemleri yapmak adına vekillerden yararlanabilmektedirler. Bunun 

dışında mükellefler avukatlarını mevcut davalar takip etmeleri açısından 

atayabilmektedirler (Kırbaş, 2001, s. 55-59).  

Borçlar Kanunu kapsamında da özel temsilin gerektiği durumlar açıklanmıştır. Bu açıdan 

Borçlar Kanunu açısından özel temsil yetkisi gerektiren haller aşağıdaki gibi 

sıralandırılabilir (Şenyüz vd., 2011, s. 82): 

 Kambiyo taahhüdünde bulunma, 

 Dava açma, 

 Taşınmazı devredilmesi, 



 

32 

 Taşınmazın hakla sınırlandırılması, 

 Dava açma, 

 Sulh olma, 

 Tahkimdir. 

Ayrıca özel temsil yetkisiyle alakalı madde kapsamında bulunmayan vergiyle alakalı 

işlemlerin neticelerin ağır olmasıyla ilgili olarak yetkinin “özel yetki” formatında olmasını 

gerektirmektedir (Şenyüz vd., 2011, s. 82). 

Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesinde, tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği olmayan vakıf 

gibi kurumların, kısıtlıların ve çocukların mükellef durumunda olmaları durumunda  söz 

konusu  bu kurum ve şahıslarla alakalı sorumlulukların kanuni temsilcilerle yürütülmesi 

düzenlenmiştir. Bunun dışında kanuni temsilcilerin sorumluluklarını yapmamaları 

durumunda temsil ettikleri bireylerin malvarlıklarından alınmamış olan vergilerden ve 

cezalardan yükümlü olacaklardır. Söz konusu bu durumla alakalı düzenlemeler Amme 

Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35. maddesi kapsamında ve Vergi Usul 

Kanunu’nun 10/2, 332 ile 333/2,3 maddeleri kapsamında düzenlenmiştir. Bu durum 

nedeniyle ülkemizdeki vergi hukuku kapsamında mükelleflerin temsil hakları kanunların 

net bir şekilde açıkladığı durumlarda açığa çıkmaktadır (Gerçek, 2006, s. 142). 

2.1.3.3.8.. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı 

Mükelleflerin sorumluluklarını yapıp yapmadıkları mükelleflerin sorumluluğunda olan 

kayıtlardan ortaya çıkmaktadır. Ancak mükellefler söz konusu kayıtları saklaması 

durumunda idarenin mükellefin rızası doğrultusunda kayıtlara erişebilme yolu kapanmış 

olmaktadır. Böyle olayların oluşması halinde vergi idareleri, mükellefin rızası olmadan 

mükellefin işyerinde ve evinde arama yapma yoluna başvurabilmektedir (Şenyüz vd., 

2011, s. 130). 

Genel olarak insanların özel hayatlarına onların istekleri dışında olan tüm müdahalelerin 

kanuni açıdan bir ihlal olması gerekmektedir. Ancak birçok ülke kapsamında 

müdahalelerin yasal çerçevesi oluşturulmuş ve yasal çerçeve etrafından özel hayata 

müdahalelerin nedenleri sunulmuştur. Bu durumlarla alakalı olarak kamu yararı ile 

kanunsal sahip olunan yetki gibi durumlar gösterilebilir (Şenyüz vd., 2011, s. 130). 
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Buraya kadar anlatılanlardan hareketle özel hayatın gizliliğiyle alakalı aşağıdaki tabloyu 

incelememiz yararlı olacaktır. 

Tablo 2. OECD Ülkelerinde ve OECD Üyesi Olmayan Bazı Seçilmiş Ülkelerde Vergi 

Memurlarının Bilgiye Ulaşma ve Arama Yetkisi 
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OECD Üyesi Ülkeler 

ABD Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Var 

Almanya Var Var Var Var (Kısmi 

Sınırlama) 

Var* Yok Yok Var Var 

Avustralya Var Var Var Var Var Var Yok Var Var 

Avusturya Var Var Var Var Var Var Var Var Yok 

Belçika Var Var Var Var Var Yok Var Yok Yok 

Çek Cumh. Var Var Var Var Var Var Var Var Var 

Danimarka Var Var Var Var Var Yok Var Yok Yok 

Estonya Var Var Var Var Yok Yok Yok Var Var 

Finlandiya Var Var Var Var Var Var Yok Yok Yok 

Fransa Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Yok 

Hollanda Var Var Var Var Var *Var Yok Yok Var 

İngiltere Var Var Var Var Var Yok Yok Var Var 

İrlanda Var Var Var Var Var Yok Var Var Var 

İspanya Var Var Var Var Yok Yok Yok Var - 

İsrail Var Var Var Var Yok Yok Yok Var Var 

İsveç Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Yok 

İsviçre Var Var Var Var Yok Yok Yok Var Var 

İtalya Var Var Var Var Var Yok Yok Var Var 

İzlanda Var Var Var Var Var Var Var Var Yok 

Japonya Var Var Var Var Yok Yok Yok Var Var 

Kanada Var Var Var Sınırlı Var Var Yok Var Var 

Kore Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Var 

Lüksemburg Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Yok 

Macaristan Var Var Var Var Var Yok Var Yok Yok 

Meksika Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Var 

Norveç Var Var Var Var Var Yok Var Yok Yok 

Polonya Yok Yok Yok Var Yok Yok Yok Yok Yok 

Portekiz Var Var Var Var Yok Yok Yok Var Yok 

Slovakya Var Yok Var Var Var Yok Var Yok Yok 

Slovenya Var Var Var Var Var Yok Var Var Yok 

Şili Var Var Var Var Var Var Var Var Var 

Türkiye Var Var Var Var Var Var Yok Var Yok 

Yeni Zelanda Var Var Var Var Var Yok Var Var Var 

Yunanistan Var Yok Var Var Yok Yok Yok Yok Yok 

OECD Üyesi Olmayan Bazı Ülkeler 

Arjantin Var Var Var Var Yok Yok Yok Var Var 

Bulgaristan Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Yok 

Çin Var Var Var Var Var Yok Var Yok Yok 

Güney Afrika Var Var Var Var Var Yok Yok Var Var 

Endonezya Var Var Var Var Yok Yok Yok Var Yok 

Hindistan Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Var 

Kıbrıs Var Var Var Var Yok 

(KDV 

için 

Var) 

Yok Yok Var Yok 

(KDV 

için var) 



 

34 

Letonya Var Var Var Var Var Var Yok Yok Yok 

Litvanya Var Var Var Var Var Yok Var Yok Yok 

Malezya Var Var Var Var Var Var Var - - 

Malta Var Var Var Var Var Yok Yok 

(KDV 

için 

var) 

Yok Yok 

Romanya Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Yok 

Rusya Var Var Var Var Var Yok Var Yok Yok 

Singapur Var Var Var Var (Kanunların 

konusu) 

Var Var Var Yok Yok 

Suudi 

Arabistan 

Var Var Var Var Var Yok Yok Var Var 

* Normal çalışma saatlerinde  Kaynak: OECD, Tax Administration in OECD and Selected 

Non-OECD Countries: Comparative Information Series (2010), s. 252-253. 

Tablo 2.’de görüldüğü gibi OECD üyesi ile OECD üyesi olmayan ülkelerde benzer 

uygulamalar olduğu gibi farklı uygulamalarda söz konusu olabilmektedir. Söz konusu bu 

tabloya göre şu sonuçlara ulaşılması mümkündür (OECD, 2010, s. 251): 

 Polonya dışındaki ülkeler bünyesindeki gelir idareleri bilgi isteme hakkına 

sahiptirler. Ayrıca bu haklar üçüncü kişilere devredilebilmektedir. 

 Yine Polonya dışındaki ülkelerdeki gelir idareleri mükelleflerin tüm kayıtlarını 

isteme hakkına sahip bulunmaktadırlar. 

 Tabloda görüldüğü gibi mükellefleri bir çoğunun evine ve işyerlerine vergi idareleri 

bilgi edinme maksadıyla ulaşabilmektedir. Ancak 12 ülke bünyesinde işyeri 

açısından mükellefin onayı veya arama izni gerekmektedir. Ayrıca 2 ülkede bu 

durum suç söz konusuysa mümkün olmaktadır. Kıbrıs bünyesinde gelir vergisiyle 

alakalı aramalarda izin aranmaktadır. Ancak bu durum KDV için geçerli değildir. 

Fransa’da arama ve belgeleri alma konusunda her zaman bir yargıçtan izin alınması 

gerekmektedir. 

 Tablo kapsamında olan ülkelerin %50’sinden fazlasında bütün olgularda, 2 ülke 

açısından ise sadece suç ile hile durumları söz konusu olduğunda mükellefin arama 

izni ya da mükellefin onayı gerekmektedir. 

 Tablo kapsamında olan ülkelerin %50’sinden fazlasında mükellef belgelerine el 

konulabilmesi için mükellefin rıza göstermesi gerekmektedir. 

 Birçok OECD ülkesi kapsamında vergi memurları yalnız başlarına arama emri 

isteyebilmektedir. Bu durum OECD ülkelerinin dışındaki ülkelerden nadir 

gözükmektedir. 
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Vergi idarelerinin mükelleflerin özel mahiyetli bölgeleri üzerinde geniş arama yetkilerine 

sahip oldukları görülmektedir. Söz konusu vergi idarelerinin sahip olduğu yetkilerin 

mükelleflerin korunabilmesi açısından bazı kısıtlamalara uğraması gerekmektedir. Söz 

konusu bu olgu mükelleflerin “ özel hayatının korunması hakkı”nı oluşturmaktadır. Bu 

açıdan özgür ülkeler bünyesinde mükellefe verilen haklar toplumsal önemin bir göstergesi 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Aydın, 2006, s. 27). 

Türkiye’de Vergi Usulü Kanunu’nun 148. maddesi kapsamında mükellefler ve 

mükelleflerle ilişki içerisinde olan bireyler vergi incelemesi yapma yetkili olan bireylerin 

isteyecekleri unsurları sunmaya mecburdurlar. Ayrıca aynı kanun bünyesinde bildirimde 

bulunmayan mükellefler 355. madde kapsamında oluşturulan özel usulsüzlük cezasına göre 

cezalandırılırlar. Cezanın ardından mükellefler sorumluluklarını yerine getirmezlerse söz 

konusu ceza bir kat daha artırılmaktadır (Tekin ve Çelikkaya, 2005, s. 133). 

Vergi idareleri arama yapma yöntemiyle de gerekli kayıt ve belgelere erişebilmektedir. Söz 

bu aramalar mükelleflerin iş yerlerinde olabileceği gibi evlerinde ya da mükelleflerin 

üzerinde de yapılabilmektedir.  Bu durum bu yönüyle mükelleflerin özel hayatlarının 

gizliğiyle doğrudan ilişkili olmaktadır.  Anayasamızda özel hayatın gizliliği ile konut 

dokunulmazlığı kavramlarıyla ilgili olarak düzenlemeler bulunmaktadır. Bu açıdan 

mükelleflerle ilgili olarak yapılacak aramalar kapsamında bu düzenlemelere uyulması 

gerekmektedir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 142. maddesi kapsamında aramayla ilgili olarak bir takım 

düzenlemeler bulunmaktadır. Bu madde açısından “İhbar veya yapılan incelemeler 

dolayısıyla, bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden emareler bulunursa, bu mükellef 

veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama 

yapılabilir.” Ayrıca bu madde kapsamında iki şartın arama yapılabilmesi bakımından 

sağlanması gerekmektedir. Söz konusu iki şart aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 İnceleme yapmakla görevli olan kişilerin bu incelemeyle alakalı bir neden ortaya 

koymaları gerekmekte ve söz konusu nedenin arama kararı vermeye yetkisi olan 

sulh yargı tarafından istenmiş olması, 

 Söz konusu sulh yargıcının arama yapılmasıyla ilgili olarak bir karara varmış 

olması gerekmektedir. 

Vergi incelemesi kapsamında yapılan aramalar sıkı şekil şartlarına bağlı olarak 

yürütülmektedir. Bunun nedeni ise söz konusu incelemelerin sonucunda oluşan 
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yükümlülüklerin büyük olmasıdır. Bu bakımdan ihbarla birlikte yapılan aramalarda 

aramaya başlanmadan önce bir çalışma yürütülmesi gerekmektedir (Tekin ve Çelikkaya, 

2005, s. 236). Bunun dışında ihbar üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında ihbarın 

asılsız çıkması durumunda ihbarı yapan kişi Vergi Usul Kanunu’nun 142. maddesine 

dayanılarak mükellefe bildirilebilmektedir. Böylece mükellefin korunması sağlanmaktadır. 

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle mükelleflerin arama esnasında sahip oldukları 

hakları aşağıdaki gibi özetlememiz mümkündür (Erol, 2010, s. 120-125): 

 Mükellefin arama kararını görme hakkı bulunmaktadır. 

 Arama esnasında el konulan belge ile defterleri izleme hakkına sahiptir.  

 Vergi Usul Kanunu’nun 143. maddesi kapsamında mükellef el konulan belgelerin 

özenli saklanmasını isteme ve bu belgelere zarar gelmesi halinde bu zararı talep 

etme hakkına sahiptir. 

 Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 144. maddesi kapsamında mükellef incelemenin 

bitirilmesini isteme hakkına sahiptir. 

 Yine 144. madde kapsamında mükellef vergiyle ilgili olmaya belgeleri geri alma 

hakkına sahiptir. 

 VUK’un 144. maddesine göre görevli memurların nezaretinde mükellef el konulan 

belgeleri inceleme ve bu belgelerin kopyalarını çıkarma hakkına sahiptir. 

 VUK’un 144. maddesine göre mükellef süresi gelen beyannamelerle ilgili bilgileri 

almak adına belgeleri inceleme hakkına sahiptir. 

 VUK’un 144. maddesine göre mükellef kayıtların işlenmesi bakımından ekstradan 

süre isteme hakkına sahiptir. 

 VUK’un 144. maddesine göre ihbar asılsız çıkarsa ihbarcının kim olduğunu 

öğrenme hakkına sahiptir. 

2.1.3.3.9. Özelge Talep Etme Hakkı 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesinde, mükelleflerin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’ndan veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yetki verdiği makamlardan vergi 

durumları ve vergi uygulanması bakımından tereddüt duydukları hususlar hakkında bilgi 

isteyebilecekleri hüküm altına alınmıştır. 

16/01/2010 tarihinde uygulamaya konulan özelge sistemi ile; mükellefe doğru ve kesin 

cevap verilmesi, başvuruların ve cevapların bir standarda kavuşturulması, bürokrasi ve 
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kırtasiyeciliği azaltarak kaynakların verimli kullanılması ile internetten özelgelerin 

yayınlanması suretiyle şeffaflık sağlanmaktadır.  (GİB, 2015c). 

2.1.3.4. Özel Mükellef Hakları 

Vergi kanunları kapsamında mükelleflere yönelik yapılan uygulamalar esnasında bazı özel 

durumlar ve olaylar açığa çıkabilmektedir. Söz konusu bu durum ve olaylar mükelleflere 

bazı haklar kazandırmaktadır ki bu haklar özel mükellef haklarını meydan getirmektedir 

(Kumrulu, 1988, s. 247-248).  

Bu özel mükellef haklarını üç başlık altında ele alabilmekteyiz: 

 Verginin tarh ve tahsilatı sırasındaki haklar, 

 İhtilafların çözümü sırasındaki haklar, 

 Vergi denetimi sırasındaki haklardır. 

2.1.3.4.1. Verginin Tarh ve Tahsilâtı Sırasındaki Haklar 

Verginin tarh ve tahsilatı sırasında faydalanılan haklar bulunulan ülkelere göre farklı 

özellikler sergilemektedir. 

Fransa’da mükellefler vergi ve cezalarla alakalı olarak indirim ile pişmanlık başvuruları 

yapabilmektedirler.  Mükellef dolaysız vergilerle alakalı olarak ceza dışında verginin de 

ödenmemesini talep edebilmektedir. Ancak bu durum yargıda mükellefin ödeme gücünün 

olmadığının ortaya koyulmasıyla mümkün olabilmektedir. Bunlar dışında Fransa 

bünyesinde işleyişin adaletli devam edebilmesi bakımından Mali Anlaşmazlıklar 

Komisyonu bulunmaktadır (Kızılot ve Kızılot, 2008, s. 76). 

Bir diğer ülke olan İngiltere’de ise, mükellef verdiği beyannamesinde yanlışlık yaptığını 

düşünmekteyse hakkında araştırma başlamadan önce tekrar başvuru yapması halinde ceza 

almayacaktır. Ayrıca mükellefin hakkında soruşturma başlamış olsa bile, mükellef vergi 

kaçırma niyetinin olmadığı kanıtlaması halinde ceza almayacaktır (Aliefendioğlu, 1973, s. 

39). 

Amerika’daki uygulama kapsamında mükellefler verginin yargı kapsamında 

değerlendirilmeye alınıncaya kadarki süre içerisinde ceza indiriminden yararlanabilmekte 

ve uyuşmazlıkla alakalı vergi ile cezayı ödeyebilmektedirler (Kızılot ve Kızılot, 2008, s. 

83). IRS kapsamında hatalı olan vergiler silinebilmektedir. Ayrıca Amerika’da görülen 
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deprem, fırtına benzeri felaketler sebebiyle vergiler toplanamayabilmekte, bu nedenle söz 

konusu vergiler ilerleyen zamanlara ötelenebilmektedir (Yurtsever, 2007, s. 54). IRS’nin 

yaptığı düzenlemeler kapsamında mükellef iyi niyetli olduğunu ispat eder ya da mükellef 

davranışlarında IRS görevlilerinin etkili olduğunu ispat ederse vergi cezası 

kaldırılmaktadır. IRS görevlilerin işlemiş faizler bünyesinde de hatalarının olduğu ispat 

edilirse, yine iptal edilmesi söz konusu olmaktadır (IRS, 2005, s. 1). 

Türkiye’de verginin tarh ve tahsili sırasında mükelleflerin sahip olduğu hakları aşağıdaki 

kategoriler altında inceleyebiliriz. 

Mahsup 

Mahsup, bir vergi borcunu tamamen veya kısmen ortadan kaldırmaktadır. Bu açıdan 

uygulamada mükellefin sahip olduğu vergi borcundan mükellefin daha önce yaptığı 

ödemeleri düşülmektedir.  Söz konusu bu durum verginin mükerrer olmasını engellemiş 

olmaktadır. Böylelikle ödenmesi gereken vergi doğru bir şekilde ortaya konulmuş 

olmaktadır (Şenyüz vd., 2011, s. 166).  

Takas 

Takas, iki borcun karşılıklı olması durumu söz konusu olduğunda kullanılan bir hak olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yani bir mükellefin vergi dairesinden alacağı olduğu gibi aynı 

zamanda vergi dairesine borcunun olması durumunda uygulanması söz konusu olacaktır. 

Eğer borç miktarları birbirine eşit ise borç direk kapanacaktır. Eşit olmaması durumunda 

ise miktarı düşük olan borç kapanmaktadır.  Mükellefin vergi dairesine dilekçe vasıtasıyla 

takas teklifinde bulunması gerekmektedir (Gerçek, 2010, s. 120-121). Takas ile mahsup 

olguları genellikle birbirine karıştırılmaktadır. Takas tahsil sürecinde gerçekleşirken 

mahsup tarh sırasında gerçekleşmektedir. Ayrıca mahsupta borçlar önceki ödemelerin 

düşülmesiyle hesaplanırken, takasta iki borç karşılıklı olarak bulunmaktadır (Şenyüz vd., 

2011, s. 167). 

İhtirazi Kayıtla Beyan 

Türkiye’de vergilendirme sistemi beyan esasına dayanmaktadır. Mükellefler vergi 

kanunların ve yönetmeliklerin kompleks olmasından ve farklı vergi yorumlamalarının 

bulunması gibi nedenlerden dolayı beyannamelerde hata yapabilmektedirler (Şenyüz vd., 

2011, s. 168).  Mükellef beyanda bulundukları matrahlar ve bu matrahlardan hesaplanan 

vergilerde vergi hatalarının olması dışında VUK’un 378. maddesinin ikinci fıkrasında göre 

dava açma hakkına sahip değillerdir.  
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İhtirazi kayıtla beyan verilmesi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/3 maddesi 

kapsamında düzenlenmektedir.  

Pişmanlık ve Islah 

Mükelleflerin vergi kanunlarına aykırı hareket etmeleri ve bu durumdan pişman olmaları 

neticesinde söz konusu olguyu vergi dairesi tespit etmeden önce beyan etmeleri 

durumunda mükelleflerin ceza almamaları pişmanlık ve ıslah olgusunu oluşturmaktadır 

(Karakoç, 1997, s. 10). Bu olguların iki farklı isminin bulunması yapısında iki farklı 

uygulama olmasından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan pişmanlık bireyin yaptığı hatadan 

pişman olması ve bu durumu yetkili mercilere iletmesi iken, ıslah ise bilgilendirme 

sonrasında söz konusu hataların düzeltilmesi için yapılan faaliyetlerden oluşmaktadır 

(Karakoç, 1997, s. 18). Mükelleflerin pişmanlıktan yararlanabilmeleri açısından VUK’un 

371. maddesi kapsamında düzenlenen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu bakımdan söz 

konusu şartları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Bayraklı, 2006, s. 205-207): 

 Mükellef pişmanlık olgusundan yararlanmadan önce pişmanlığa neden olan 

olguları ihbar edilmemiş olması gereklidir. 

 Mükellefin pişmanlık dilekçesi verdiği sırada vergi incelemesinin başlamamış 

olması ya da söz konusu olayın takdir komisyonu bünyesinde tartışılmaya 

başlamaması gerekmektedir. 

 Mükellefin vergi kaçakçılığı yaptığına dair unsurların tespitinden önce mükellefin 

pişmanlık dilekçesi vermesi gerekmektedir. 

 Zamanında teslim edilmemiş beyannamenin pişmanlık dilekçesi veriliği tarihten 

sonra 15 gün içerisinde verilmesi gerekmektedir. 

 Mükellefin pişmanlık dilekçesinde açıkladığı ve ödenmesi gereken zamanı aşan 

vergilerin pişmanlık zammıyla beraber 15 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. 

Tecil 

Tecil işlemi, ödenebilir duruma gelmiş kamu borçlarının, yetkili merciler tarafından ya da 

vergi kanunları kapsamında ileri tarihlere ötelenmesi durumunu açıklamaktadır. Bu 

bakımdan borçlar tecil işlemiyle ileri zamanlara ertelenmiş olmaktadır. Amme Alacakları 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun’unun 48. maddesine göre “Amme borcunun vadesinde 

ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş 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; 
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amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir” hükmü ile tecilin 

koşulları oluşturulmuştur.  Eğer bir mükellef tecilden yararlanmak isterse başvuru yapması, 

teminat göstermesi, koşul olarak zor bir durumda olması ve tecil uygulamasıyla ilgili bir 

faiz uygulamasının olması gerekmektedir. Mükellefin tecil hakkından yararlanabilmesi 

idarenin takdirine bağlıdır. Bu durumdan dolayı idare mükellefin iyi niyetli olup 

olmadığına dair inceleme yapmaktadır (Şenyüz vd., 2011, s. 264). 

Terkin 

Anlamsal olarak silme anlamına gelen terkin, vergi kapsamında ise tahakkuk konumuna 

gelmiş ya da tahsil edilmiş bir vergi borcunun bitirilmesi anlamında kullanılmaktadır. Bu 

açıdan bu işlem doğrultusunda tahsil edilen vergi borçları mükellefe iade edilirken, 

tahakkuk etmiş vergiler silinmektedir (Bilici, 2010, s. 119). Verginin tahakkuku esnasında 

silinmesi Vergi Usul Kanun kapsamında düzenlenmektedir. Ancak verginin tahsili 

sırasında silinmesi ise Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunu kapsamında 

düzenlenmektedir.  Terkin ile mükellef vergi borcundan kurtulmuş olmaktadır (Şenyüz vd., 

2011, s. 167-170). 

2.1.3.4.2. Vergi İhtilaflarının Çözümü Sırasındaki Haklar  

Vergilendirme kapsamında mükellefler ile vergi idareleri kimi zaman uyuşmazlık 

yaşayabilmektedir. Söz konusu bu uyuşmazlıklar bazen idari yolan çözülebilirken bazı 

durumlarda yargı yoluna taşınabilmektedir.  Burada unutulmaması gereken nokta yargı 

yolunda çözümlerin uzun ve yorucu süreçler olduğudur. Bu açıdan tarafların 

uyuşmazlıklarını idari yoldan halledebilmeleri oldukça önemlidir. 

Mükellefler uyuşmazlık durumunda idari ya da yargısal yola başvurmaları halinde bir 

takım haklardan yararlanabilmektedir. Mükellef vergide hataların yapıldığını 

düşünmekteyse, bununun düzeltilmesi açısından idareye başvurma hakkına sahiptir. Bu 

durum mükellefin idari açıdan sahip olduğu haklar kapsamında gösterilebilir. Ayrıca 

idareyle anlaşamayan mükellef uzlaşma komisyonlarına başvuruda bulunabilmektedir. 

Uzmanlaşma komisyonu uyuşmazlığı çözer ise sorun idari alanda halledilmiş olacaktır. 

Böylece hem zaman kaybedilmemiş olacak, hem sorun daha az maliyetle halledilmiş 

olacaktır. 

Mükelleflerin yargı kapsamında sahip oldukları haklar; yargıya başvuru hakkı, tarafsız 

mahkemelerde yargılanma hakkı, makul sürede ve hakkaniyete uygun yargılanmak hakkı, 
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adli yardım hakkı, susma hakkı, adil yargılanma hakkı gibi haklardır. Adli yargılama 

sırasında mükellefler avukat bulundurma hakkına sahip olmaktadırlar (Özgüven, 2005, s. 

195). 

Mükelleflerin vergi ihtilafları sürecinde hatırlanacağı gibi idari ve yargısal hakları 

bulunmaktaydı. Bu açıdan mükelleflerin sahip oldukları idari hakları aşağıdaki biçimde 

açıklamamız mümkündür: 

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi 

Mükelleflerin verginin hesaplanması sırasında yapılanlar yanlışlıklardan dolayı mağdur 

duruma düşmesi ve bunun sonucunda fazla vergi alınması vergi hatalarının özünü 

oluşturmaktadır.  Vergi hataları ile vergi hatalarının neden olduğu sorunların ortadan 

kaldırılmasıyla ilgili düzenlemeler Vergi Usul Kanunu’nun 116. ile 126. maddeleri 

arasında bulunmaktadır.  VUK’un 119. maddesine göre vergi hataları vergi memurların 

incelemeleri, vergi teftişleri ve mükelleflerin yaptıklar başvurularla ortaya 

çıkarılabilmektedir. VUK’un 121. maddesine göre bariz hatalar irade tarafından 

düzeltilmektedir.  Ancak yapılacak tüm düzeltmelerde vergi idaresi müdürünün kararı 

gerekmektedir. Vergi hatalarında başvuru süresi, verginin oluştuğu yılı izleyen yıldan 

itibaren beş yıl olarak düzenlenmiştir. 

Uzlaşma 

Vergi mükellefleri yararlanabilecekleri bir diğer hak uzlaşma müessesinden 

yararlanmaktadır. Söz konusu uzlaşma “ön ödeme”, “idari sözleşme” ve “sulh sözleşmesi” 

benzeri sözleşmelerle çözüme ulaştırılabileceği gibi vergi hukukuna özel yöntemlerle 

çözüme ulaştırılması mümkündür (Candan, 2006, s. 260). 

Vergi hukuku kapsamında iki adet uzlaşma müessesinden yararlanılabilmektedir. Bu 

kapsamda uzlaşmayla ilgili olarak iki durum söz konusudur. Bunlar tarhiyat öncesi ile 

tarhiyat sonrası olarak ele alınmaktadır. Bu bakımdan tarhiyat öncesi uzlaşma söz konusu 

olduğunda vergiler ve cezaların oluşturulmasından evvel mükellefle anlaşılması durumunu 

ifade etmektedir.  

Tarhiyat sonrası uzlaşmada ise vergilerin ve cezaların tarh edilmesinin ardından 

mükellefler uzlaşma başvurusunda bulunabilmektedirler. Ancak bu mükelleflerin vergini 

ya da cezanın ihbarını izleyen otuz gün içerisinde uzlaşma başvuru yapması halinde geçerli 

olacaktır. Mükelleflerin vergide hata yapmaları ve bilinçli olarak vergiyle alakalı 
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usulsüzlükler yapmamaları halinde yargı başvurusu yapılmasına gerek kalmadan tarhiyat 

sonrası uzlaşma başvurusu yapabileceklerdir (Candan, 2006, s. 259). 

Uzlaşma müessesi vergiyle alakalı sorunların çözüme ulaştırılmasında etkili bir yöntemdir. 

Bu yöntem sayesinde yargıya başvuru yapılmadan uyuşmazlıkların çözümü daha kısa 

sürede halledilmiş olmaktadır (Baykara, 2008, s. 10). 

2.1.3.4.3. Vergi Denetimi Sırasındaki Haklar 

Vergi gelirlerinin artırılması, hataların önlenmesi ve vergi kayıplarının azaltılması 

bakımından denetim oldukça önemlidir. Bu bakımdan vergi denetimi mükelleflerin vergi 

kanunlarına uyup uymadıklarının ve hata yapıp yapmadıklarının kontrol edilmesi 

maksadıyla yapılan faaliyetlerden meydana gelmektedir (Tekin ve Çelikkaya, 2005, s. 

126).  

Denetim kapsamında denetimi yürütecek olan yetkililerin denetimle alakalı unsurları 

mükellefe aktarmaları gerekmektedir. Ayrıca mükellefe denetimle alakalı sunulan 

bilgilerin ayrıntılı bir şekilde açıklanması mükellefin denetleme esnasında yetkilere daha 

fazla yardımcı olabilmesini sağlayacaktır. (Şahin, 2014, s. 15). Böylece denetim daha 

kolay ve etkili sürdürülebilecektir. Bunun dışında mükellefe denetim sonrasında 

karşılaşabileceği cezalarla ilgili olarak bilgilerin sunulması ayrıca yarar sağlayacaktır 

(Gerçek, 2006, s. 134). 

Almanya’da mükellef hakları ile denetim esnasındaki mükellef hakları eş değer nitelikler 

sergilemektedir. Denetim olacağının yazılı olarak tebliğ edilmesi, denetim yapacak 

yetkililerin kendilerini tanıtmaları, denetim saatlerinin mesai saatleri içerisinde olması, 

mükelleflerin denetim esnasında bulunması, denetim neticesindeki olguların mükellefe 

bildirilmesi, mükelleflerin denetim raporuna itiraz edebilmeleri gibi unsurlar temel 

mükellef hakları olarak karşımıza çıkmaktadır (Bakar, 2011, s. 37). 

Aşağıdaki Tablo 3.’de OECD vergi denetimleriyle ilgili koşullar açıklamıştır. Bu koşullar 

vergi denetimi sırasında sahip olunan hakların anlaşılması açısından oldukça önemli 

olacaktır. 
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Tablo 3. OECD Ülkelerinde Vergi Denetimi İle İlgili Koşullar 

Ülke Denetimin 

Başlaması ile İlgili 

İhbar 

Denetim Süresinin 

Sınırlandırılması 

Denetim Yapma 

Saatleri 

Son Tarhiyattan 

Önce Mükellefe 

Bilgi Verilmesi 

ABD Var, Yazılı ya da 

sözlü 

- Uygun saatler - 

Almanya Var, Yazılı - Yok İnceleme Raporu 

Avustralya Yok Yok Yok Yok 

Avusturya Var, Yazılı - Mesai Saatleri İnceleme 

Raporundaki Bazı 

Bilgiler 

Belçika Yok, Son üç yılı 

aşan denetimler 

için Var, yazılı 

- Mesai Saatleri İnceleme 

Raporundaki Bazı 

Bilgiler 

Danimarka Yok (Uygulamada 

var) 

- Yok (Uygulamada 

Mesai saatleri) 

Ön inceleme 

Raporu 

Finlandiya Var, Yazılı veya 

Sözlü 

- Yok (Uygulamada 

Mesai saatleri) 

Ön inceleme 

Raporu 

Fransa Denetim Programı 

verilir 

İşyerinde 3 ay Mesai saatleri İhbar Mektubu 

Hollanda Yok (Uygulamada 

var) 

Yok Mesai saatleri İnceleme Raporu 

İngiltere Var, Yazılı - Uygun saatler İnceleme Raporu 

İrlanda Var, Yazılı Yok Mesai saatleri İnceleme Raporu 

İspanya Var, Yazılı Var, 12 ay Mesai saatleri İnceleme Raporu 

İsveç Var, Yazılı - 8.00-19.00 arası İnceleme Raporu 

İsviçre Var, Yazılı - Mesai saatleri İnceleme Raporu 

ya da Bitiş 

Tutanağı 

İtalya Yok İşyerinde 30 gün Mesai saatleri İnceleme Raporu 

Japonya Yok (Uygulamada 

sözlü var) 

Yok Yok (Genel olarak 

mesai saatleri) 

Yok (Uygulamada 

sözlü bilgi verilir) 

Kanada Yok Yok Yok Öneri Mektubu 

Kore Var, 7 gün önceden 

yazılı ihbar 

gönderilir 

- Mesai Saatleri Var 

Lüksemburg Yok (Sözlü var) Yok Mesai Saatleri İnceleme Raporu 

Macaristan Var, Yazılı - Mesai Saatleri İnceleme Raporu 

Norveç Yok Yok Mesai Saatleri İnceleme Raporu 

Portekiz Yok 6 ay Mesai Saatleri İnceleme Raporu 

Slovakya Var, yazılı 6 ay Mesai Saatleri İnceleme Raporu 

Türkiye Yok  Tam inceleme 1 

yıl, sınırlı incelme 

6 ay * 

Mesai Saatleri Bitiş Tutanağı 

Yeni Zelanda Yok Yok Yok Öneri Mektubu 

Yunanistan Var, Yazılı İşletme 

Büyüklüğüne göre 

değişiyor 

Mesai Saatleri İnceleme Raporu 

*  Güncel bilgidir. Kaynak: Adnan Gerçek, “Vergilendirmede Mükellef Hakları ve 

Türkiye’deki Durumunun İncelenmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 209, Şubat 2006, ss. 

121-149, s. 135. 

Tablo 3.’de görüldüğü gibi mükelleflere yapılan denetimlerde çoğunlukla mesai saatleri 

tercih edilmektedir. Ayrıca denetiminin ne kadar süreceğiyle alakalı sınırlandırmalar 
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sadece birkaç ülke kapsamında yapılmıştır. Türkiye’de ise denetlemelerle ilgili olarak 

incelemenin tam inceleme olması durumunda 1 yıl, sınırlı inceleme olması halinde ise 6 

ayı olarak süre kısıdı konulmuştur.  

Vergi idarelerinin mükellefleri denetlemek açısından izlediği prosedürlerle beraber, 

denetleme esnasında mükelleflerinin çıkarlarının korunabilmesi adına bazı haklarının 

olması önemli bir konudur. Mükellef haklarının denetim esnasında korunması dünyada pek 

çok ülke açısından önemli bir olgudur. Ayrıca geçmişteki mükellef haklarıyla ilgili 

düzenlemeler ele alındığında Fransa bünyesinde denetim esnasında bu hakların 

korunmasıyla alakalı düzenlemelerin ön planda olduğu bilinmektedir (Erol, 2010, s. 111). 

Türkiye’de denetim esnasında mükellef bazı haklara sahiptirler. Söz konusu bu hakların 

aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür (Erol, 2010, s. 112-119; İlhan, 2015, s. 18): 

1. Kimlik Gösterilmesi Talep Etme Hakkı: Mükellef denetimi gerçekleştirecek 

yetkililerden kendilerini tanıtmalarını isteyebilme hakkına sahiptir. Bu açıdan 

mükellefler görevlilerin kimliklerini görme hakkına sahip olmaktadır. 

2. Vergi İncelemesinin Konusunun Bildirilmesini Talep Etme Hakkı: Vergi Usul 

Kanunu’nun 140/1. maddesine göre mükellefler denetimi yapmakla görevli 

kişilerden vergi incelemesinin konusu öğrenme hakkına sahiptirler. Bu bakımdan 

denetçilerin mükelleflere denetiminin nedeni, ne gibi unsurları içerdiği ve olası 

sonuçlarıyla alakalı olarak bilgiler sunması gerekmektedir.  

3. Vergi İncelemesinin Başladığını Gösteren Tutanağın Bir Nüshasını Talep Etme 

Hakkı: Vergi Usul Kanunu’nun 140/2. maddesine göre denetim elemanlarının 

denetimin başladığıyla ilgili olarak tutanak tutmaları ve bu tutanağı bir nüshasını 

mükellefe vermeleri gerekmektedir. Söz konusu bu tutanak incelemenin 

yapıldığının ispatlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. 

4. İncelemenin Kendi İşyerinde Yapılmasını Talep Etme Hakkı: Vergi denetiminin 

mükellefin işyerinde yapılması Vergi Usul Kanunu’nun 139. maddesinde yer 

almaktadır. Bu bakımdan işyerinin müsait olmaması halinde incelemenin nerede 

yapılacağı mükellefin isteğine göre şekillendirilecektir. 

5. Resmi Çalışma Saatleri Dışında Vergi İncelemesi Yapılmamasını Talep Etme 

Hakkı: Vergi Usul Kanunu’nun 140/2. maddesine göre mükellefe sorulmadan 

mesai saatleri dışında denetleme yapılamamaktadır. Ayrıca denetleme işlemlerinin 

mükellefin çalışma işlerinin aksatmaması gerekmektedir. Mesai saatlerinin dışında 
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denetleme yapılmasında mükelleften izin alınmasının bazı istisnai durumları da 

bulunmaktadır. 

6. Defter ve Belgelerin Usulüne Uygun Olarak İstenmesini Talep Etme Hakkı: 

Denetimin işyerinde yapılamadığı durumlarda belge ile defterlerin vergi dairesine 

istenmesi resmi yazı ile yapılmaktadır. Bu kapsamda Vergi Usul Kanunu’nun 14. 

maddesine göre belgelerin resmi daireye teslim edilmesinde mükellefe tanınacak 

süre 15 günün altında olamamaktadır. Bunun dışında mükellefin haklı mazereti 

olması durumunda bu sürenin uzatılması mümkün olmaktadır. 

7. Vergi İnceleme Tutanaklarına Mükellefin Kendi Görüşlerinin Yazılması Talep 

Etme Hakkı: İnceleme tutanaklarına eğer mükellef isterse görüşlerinin dahil 

edilmesini talep etme hakkına sahiptir. 

8. Tutanakların Bir Nüshasını Talep Etme Hakkı: Denetim yapan yetkilerin tuttukları 

tutanakların bir nüshasını Vergi Usul Kanunu’nun 141. maddesi kapsamında 

mükelleflere iletmek durumundadırlar. Bu tutanaklar ispat unsurunu 

bulundurmaları bakımından mükellefler tarafından talep edilmektedir. 

9. Tutanak İmzaladıktan Sonra El Konulan Defter ve Belgeleri Talep Etme Hakkı: 

Mükellefler denetçilerin tutanakları imzalamasından sonra defterlerini ve 

belgelerini Vergi Usul Kanunu’nun 141. maddesi kapsamına geri isteme hakkına 

sahiptirler. Fakat suç unsuruna yönelik delil bulunduran defter ile belgelerin geri 

verilmemesi mümkündür. 

10. İncelemenin Belli Bir Süre İçinde Sonlandırılmasını Talep Etme Hakkı: Vergi Usul 

Kanunu’nun 140/6. maddesi kapsamında denetim açısından iki süre belirlenmiş 

durumdadır. Bu açıdan incelemenin tam inceleme olması durumunda incelemenin 

en çok 1 yıl içerisinde sonlandırılması gerekmektedir. Eğer inceleme sınırlı 

inceleme ise bu sürenin en çok 6 ay olması gerekmektedir. Söz konusu bu koşullar 

mükelleflerin denetimin konulan sınırlamalar içerisinde bitirilmesini talep etme 

hakkına sahip olmasını sağlamaktadır. 

11. Vergi İncelemesinin Bittiğine Dair Resmi Bir Yazı Talep Etme Hakkı: Vergi Usul 

Kanunu’nun 140/4. maddesine göre vergi incelemesi bitmesi halinde mükellefe 

incelemenin bittiğini gösteren bir belgenin verilmesi söz konusu olmaktadır. 

12. Mükellefin Kendisine, Kuruluşuna ve Kuruluş Çalışanlarına Özenli Davranılmasını 

Talep Etme Hakkı: Mükellef sahip olduğu haklar çerçevesinde kendi ve kendi 

kurumuna denetçilerin özenli davranmasını talep edebilecektir. Bu bakımdan 

denetim görevlilerinin saygı çerçevesinde hareket etmeleri önemli olacaktır. Ayrıca 
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görevlilerin iş yeri faaliyetlerini aksatmayacak şekilde faaliyetlerini yürütmeleri 

gerekmektedir. 

13. Vergi İnceleme Raporlarının Yasal Prosedürlere Uygun Biçimde Tebliğini Talep 

Etme Hakkı: Yapılan vergi incelemesi sonucunda oluşturulan raporların mükellefe 

yasal unsurlara uygun şekilde tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bu açıdan bu tebliğler 

bünyesinde mükellefin sahip olduğu haklar, mükelleflerin yapmış olduğu hatalar ile 

ceza kapsamına giren unsurların mükellefe bildirilmesi gerekmektedir. 

14. İnceleme Esnasında Meslek Mensubu Bulundurma Hakkı: Mükellefler eğer 

istemeleri halinde incelenme sırasında meslek mensuplarının bilgilerinden ve 

tecrübelerinden yararlanma hakkına sahiptirler. İnceleme görevlilerinin bu duruma 

karşı durmaları mümkün değildir. 

15. Tutanak Tutulması Esnasında Kanuni Hakların Söylenmesini Talep Etme Hakkı: 

Mükellefler, denetim görevlilerinden kanuni haklarıyla alakalı bilgi alma hakkına 

sahiptirler. Ayrıca bilgi alma hakkı tarhiyat öncesi uzmanlaşma konusuyla alakalı 

büyük önem sahiptir. Mükellefe sunulacak bilgilerin tarafsız ve doğru olması son 

derece önemlidir. 

16. İnceleme Raporlarının Vergi Mevzuatına Uygunluğunun Gözetilmesini Talep Etme 

Hakkı: Vergi mevzuatlarında belirtilen esasların dışında inceleme raporunun 

oluşturulması mümkün değildir. Söz konusu bu durum Vergi Usul Kanunu’nun 5. 

maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca aynı madde kapsamında inceleme görevlileri 

ilerde görevlerini bıraksalar dahi mükellefler hakkında edindikleri bilgileri saklı 

tutmak zorundadırlar. 

17. Fiili Envanter Yapılması Halinde, İnceleme Görevlisi Tarafından Onaylanan 

Giderlerin Ödenmesini Talep Etme Hakkı:  Vergi Usul Kanunu’nun 134. 

maddesine göre gerekli olan hallerde kurum bünyesinde bulunan değerlerin fiili 

envanterinin yapılabilmesi mümkündür. Söz konusu bu durum altında fiili 

envanterden dolayı açığa çıkan ve denetim görevlisi tarafından onaylanan 

giderlerin mükellefe geri ödenmesi gerekmektedir. 

Denetim elemanları tarafından yapılan vergi incelemesi süresi boyunca yukarıda 

sayılanların dışında mükelleflerin; zorunlu sebepler nedeniyle incelemenin dairede 

yapılmasını isteme, defter ve belgelerini ibraz etmek için ek süre talep etme, incelemenin 

her safhasında bilgi alabilme, ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilme, arama kararının 

gösterilmesini isteme, el konulmuş defter ve vesikalardan faydalanabilme, süresi gelen 
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beyannamelerini verebilmek için muhafaza altındaki defter ve belgelerini geri isteme, 

kayıtların işlenmesi için ek süre talep edebilme, kayıtlarını yeniden tasdik ettireceği bir 

deftere veya iade edilen defterine işleme, inceleme boyunca vergi mahremiyetine 

uyulmasını isteme ve mükellefin rapor değerlendirme komisyonunca dinlenme talep etme 

gibi haklarından da bahsetmemiz mümkündür (GİB, 2014). 

Yukarıda sayılan maddelerde görüldüğü gibi mükelleflerin inceleme bünyesinde sahip 

olduğu birçok hak söz konusudur. Bu haklar mükelleflerin mağdur olmasının önlenmesi ile 

usulsüz durumların ortaya çıkmasının engellenmesi açısından oldukça önemlidir. 

Günümüzde mükelleflere sağlanacak haklar hala gelişim süreci içerisindedir. Bu durum 

hem inceleme faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamakta hem de mükelleflerin daha iyi 

korunabilmesine olanak tanımaktadır. 

2.1.3.4.4. Vatandaşa Tanınan Haklar İle Başvurulacak Merciler 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla 

Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu tarafından “Vatandaşların haksız bir uygulama 

ile karşılaştıklarında kanunlar ve idari düzenlemeler ile kendilerine tanınan haklar ile 

başvuruda bulunabilecekleri merciler konusunda bilgilendirilmesi” için yapılan mevzuat 

taraması ile vatandaşlara tanınan haklar aşağıda gösterilmiştir. 

1- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası temel hak ve hürriyetleri koruma altına 

almış, Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkesin, yetkili makama 

geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahip olduğunu, Devletin, 

işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini 

belirtmek zorunda olduklarını ve kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler 

sonucu uğradığı zararların Devletçe tazmin edileceğini, İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine 

karşı yargı yolunun açık olduğunu, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya 

imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte 

gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceğini, idarenin, kendi 

eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğunu hükme bağlamıştır.  

Ayrıca, vatandaşlara Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapma hakkı tanınmış, bireysel 

başvuruların usul ve esaslarının kanunla düzenleneceği belirtilmiş, 6216 sayılı Kanunla da 

bireysel başvuru hakkı, başvuru usulü ve şartları ile incelenmesi hususları düzenlenmiştir. 

2- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu idari dava türlerini; İdari işlemler 

hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından 
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dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları, idari eylem ve 

işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları 

ve tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, 

kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı 

taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar olarak belirtmiştir. 2577 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanunu idari dava açmadan idari dava açma süresi içinde önce üst 

makamlara müracaat hakkını da düzenlemiştir. 

3- Vatandaşların, yetkili makamlara dilek ve şikâyetlerde bulunabilme hakkını 

düzenleyen 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu, bilgi ve belgeye ulaşabilme hakkını düzenleyen 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerini ihlâl ettiği 

iddiasıyla başvuruda bulunabilme hakkını düzenleyen 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik 

Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, kamu görevlilerinin görevleri ile ilgili bir suç işlemeleri 

halinde ilgili mercilere ihbar veya şikâyette bulunabilme hakkını düzenleyen 4483 sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5411 sayılı 

Bankacılık Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında 

veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet 

sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak 

edenler ile bu kanunda tanımlanan suçlar hakkında doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına 

ihbarda bulunulabileceklerine dair 3628 sayılı Kanun, suça ilişkin ihbarın yapılmasını 

düzenleyen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun müracaat mercii ve süresine ilişkin ilgili 

maddeleri ve vatandaşların Bakanlığımız işlemlerinde başvuracakları makam ve mercileri 

gösteren kanuni ve idari düzenlemeler tablo halinde gösterilmiştir. 

4- 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 

vatandaşlara üst makamlara başvuru hakkı tanımış, ancak bu makamları belirlememiş 

bulunduğundan, Bakanlığımız işlemleri hakkında, bu kanunlara dayanılarak idari işlemi yapan 

birimin bir ya da birkaç üstü makama hatta Genel Müdürlük veya Bakanlığa başvuru 

yapılabilir ise de; zaman kaybına neden olmamak ve işlemlerin biran önce yapılmasını 

sağlamak bakımından taşra birimlerinin işlemleri ile ilgili olarak bu kitapçıkta taşradaki üst 

amirler gösterilmiştir. 

5- 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanununa dayanılarak yapılacak başvurular idari dava 

açma süresini durdurmaz. Ayrıca dava açma süresi geçtikten sonra bu Kanuna göre yapılan 

başvurular yeni bir dava açma hakkı kazandırmaz. (GİB, 2015d)  

2.2. Türkiye’de Mükelleflerin Yükümlülükleri 

Yasal açıdan yükümlülük kavramı; uygulanması, yerine getirilmesi yasalara mecbur olan 

görev ya da sorumluluk anlamına gelmektedir. Hukuk kuralları bireylere bir takım 

sorumluluklar yüklemektedir ki bireyler bu sorumluluklara uymak durumundadırlar. Bu 

bakımdan bireyler hem kanunlara bağlı kalmakla beraber yasal yükümlülükleri de 
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gerçekleştirmek durumunda kalmaktadırlar. Eğer bireyler bu olguları ihlal ederlerse cezai 

yaptırımlara yüzleşmek durumunda kalacaklardır (Arslan, 2008). 

Vergi kavramı hem kanunlar hem de anayasa bünyesinde bulunan bir olgu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan vergi, mükellefler adına bir yükümlülük ortaya 

çıkarmaktadır. Vergilendirme mükelleflerin yükümlülüklerin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Vergilendirmeyle vergi sistemine dahil olan mükelleflerin yükümlülüklerinin 

dışına çıkabilmeleri mümkün değildir (Arslan, 2008). 

Vergilendirme kapsamında ortaya çıkan vergi borcu yasal çerçevede belirlenen meblağlar 

ile zamanlar içerisinde mükellefler tarafından kapatılmak durumundadır. Bu bakımdan 

vergi mali nitelik taşımaktadır. Ancak mükelleflerin bir yerine getirmek durumunda 

oldukları şekilsel yükümlülükler mevcuttur. Söz konusu şekil şartlarının yerine 

getirilmesiyle tam anlamıyla vergi yükümlülüğü sağlanacaktır (Karakoç, 2007, s. 343). 

Yani verginin tam anlamıyla belirlenebilmesi için şekilsel yükümlülükler mevcuttur. 

Şekilsel yükümlülüklerin tam sağlanabilmesi durumunda vergi doğru şekilde tespit 

edilebilecektir. Vergi kapsamı içerisinde mali yükümlülükler ile şekilsel yükümlülükler 

birlikte yer alabileceği gibi aynı anda yer almayabilirler (Kızılot, Şenyüz, Taş ve Dönmez, 

2007, s. 74). 

Türkiye’de mükelleflerin sorumlulukları VUK’daki esaslara göre belirlenmektedir. 

Mükelleflerin vergiyi ödemek dışında, beyanname verme, defter tutma benzeri bir takım 

şekilsel yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu bu şekilsel yükümlülüklerin kanun ve 

mevzuatlarda öngörüldüğü şekilde tutulması mükelleflerin sorumluluğu altındadır. Eğer bu 

yükümlülükler kanunlara uygun şekilde yerine getirilmezse mükellefler cezai yaptırımlarla 

yüzleşmek durumunda kalacaktır. 

2.2.1. Bildirim Yükümlülüğü 

Mükelleflerin şekilsel olarak yerine getirmek durumunda oldukları yükümlülüklerden bir 

tanesi bildirim yükümlülüğüdür. Söz konusu bu bildirim yükümlülüğü mükelleflerin vergi 

idarelerine yapacakları bildirimlerle alakalı bir konudur. Söz konusu bu yükümlülük 

kapsamında mükellefler ilk defa mükellef kaydı, mükellef değişikliği ya da mükellefiyeti 

terki bildirim yapmak mecburiyetindedirler. Bildirim yükümlülüğü ele alındığında, 

verginin tam anlamıyla tespitinin gerçekleştirilmesi için vergi kapsamında önemli belgeler 

ile bilgilerin vergi idarelerine sunulması anlaşılmalıdır. Söz konusu bu bildirimlerle birlikte 
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mükellefin mali durumu anlaşılmış olmaktadır. Bunun dışında bu bildirim sayesinde vergi 

idareleri mükellefi izleyebilmektedir. Bildirim yükümlülüğü posta yoluyla yerine 

getirilebildiği gibi elden teslim süreciyle de yerine getirilebilecektir. Ancak söz konusu bu 

olguların bazı istisnai durumları söz konusudur. (Arslan, 2008, s.  3). 

Vergilendirme kapsamında vergi idareleri ve mükellefler arasında bir etkileşim 

bulunmaktadır. Söz konusu etkileşimin varlığı bildirimler sonrasında oluşmaktadır. Ancak 

bazı durumlarda mükellefler bildirim yapmamakta ya da eksik bildirim yapmaktadır. Bu 

durum bu kesimler arasındaki etkileşimin bozulmasına neden olmakta ve vergi sisteminin 

bozulmasına yol açmaktadır. Bunun nedeni ise ülkemizdeki vergi sistemi bildirim 

sistemiyle yürütülmesidir (Öner, 2005, s. 56). Bu anlatılanlardan hareketle vergi sisteminin 

düzenli şekilde yürütülebilmesi açısından düzgün bildirime ihtiyaç duyulduğunu 

söylememiz mümkündür. Hayat sürekli bir değişim içerisindedir. Bu bakımdan mükellefler 

de işletmelerinde, işlerinde bir takım değişiklikler yapacaklardır. Söz konusu bu 

değişikliklerin vergi idarelerine bildirilmesi vergi sisteminin düzgün yürütülebilmesi 

açısından önemli olacaktır (Şahin, 2014, s. 52). 

Vergi idareleri ve mükellef arasındaki bağlantıyı kuran bildirimlerin VUK’da belirtilen 

zaman ve esaslar çerçevesinde bildirilmesi zorunludur. Eğer mükellefler kanun 

çerçevesinde belirtilen esaslara ve zamanına uygun olarak bildirimde bulunmazlarsa cezai 

yaptırımlara maruz kalacaklardır (Ateşli, 2002, s. 9). 

2.2.1.1. İşe Başlama Bildirimi 

Mükellefler bir iş kurma süreci içerisindeyseler bu durumu vergi idarelerine bildirmek 

durumundadırlar. Söz konusu bu husus VUK’un 153. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. 

Söz konusu bu maddeye göre sanat erbabı, kurumlar vergisi mükellefleri, kolektif şirket, 

komandite şirket ortakları ve adi şirket ortakları bir işletme ya da bir kurum açma 

düşüncesindeyseler bunu vergi dairlerine bildirmek zorundadırlar. 

Türk Ticaret Kanunu kapsamında adi komandit şirketler, kolektif şirketler ile komandit 

şirketler açıklanmıştır. Söz konusu bu şirketler yapısal olarak tüzel kişiliğe sahiptirler. Söz 

konusu bu husus vergi kanunları açısından ele alındığında ise vergi kanunları kapsamında 

tüzel kişilerin bir tanımı bulunmamaktadır ki bu durumda ortaklar vergilerini kendileri 

vermek durumunda olmaktadırlar. Kişilere ait firmaların işe başlama bildirimi VUK’un 

153. maddesi açısından firma ortaklarına ait bir sorumluluktur. Bir diğer firma türü ise adi 
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şirkettir. Bu şirketler Borçlar Kanunu’nda tüzel kişiliği bulunmayan ortaklık biçiminde 

açıklanmıştır. Bu tür şirketlerde ise bir mükellef söz konusu olmamaktadır. Bu bakımdan 

işe başlama ortaklar tarafından yerine getirilmek durumdadır (Özyer, 2005, s. 235). 

İşe başlama bildirimiyle alakalı bir diğer durum ise menkul sermaye iradı, gayrimenkul 

sermaye idari ile başka kazançlara sahip mükelleflerin iş açısından bildirimde 

bulunmalarının gerekmemesidir (Şanlı, 2001, s. 63). Söz konusu bu olguya sebep olan 

unsur ise bu kişilere ait bir şirketin bulunmamasıdır. Fakat burada ihmal edilmemesi 

gereken unsur, bu öğelere sahip kişilerin de vergi idarelerine vergilendirilmek amacıyla 

beyanname ile bildirimde bulunmaları gerekmektedir. 

VUK’un 213. maddesine göre dört tip mükellef tipi işe başlama sürecini, işin 

başlamasından itibaren on gün içerisinde vergi idarelerine bildirmek durumundadır. 

Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 Serbest Meslek Erbabı, 

 Kurumlar Vergisi Mükellefi, 

 Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı, 

 Kolektif ile adi firma ortakları ile komandit firmaların komandite ortaklarıdır. 

4884 sayılı Kanun kapsamında işe başlayan gerçek kişilerinin bildirimleriyle alakalı bazı 

kolaylıklar sağlanmıştır. Buna göre gerçek kişiler artık kendileri bildirim yapmak zorunda 

değildir. Bu kişiler avukatlar ya da 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat sahibi meslek grupları 

ile iş başlama bildirimi yapabilmektedir. Bunların dışındaki firmalar açısından işe başlama 

bildirimleri Ticaret Sicil Memurluklarınca yerine yasada belirtilen süre içinde 

yapılmaktadır (Öner, 2005, s. 56). 

Vergi idarelerine yapılacak işe başlama bildirimlerinde gerçek kişilerde mükellefin kendisi 

bildirime imza atmak durumundadır. Tüzel kişiliği olan ya da olmayanlarda ise bu kişileri 

temsil etme yetkisine sahip olan bireyler bildirimi imzalamak durumdadır. Söz konusu bu 

bildirimlerin yapılışı ve düzenlemesinde serbest mali müşavir ya da yeminli mali müşavir 

olması halinde bu bireylerin de mühürleri bildirim bünyesinde bulunmak durumdadır 

(Ateşli, 2002, s. 9). 

İşe başlama bildiriminin yapılabilmesi bakımından bir diğer önemli husus iş başlangıcının 

ne olduğunun belirlenmesidir. Bu bakımdan Vergi Usul Kanunu’nun 154. maddesi 

kapsamındaki bu şu unsurlardan biri “İşe Başlamayı” göstermektedir: 
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1. “Bir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai 

faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş 

olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını 

göstermez); 

2. İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak; 

3. Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.” 

Serbest meslek erbabının işe başlama belirtileri ise VUK’un 155. maddesi kapsamında 

düzenlenmiştir. Buna göre serbest meslek erbabı açısından şu unsurlardan biri “İşe 

Başlamayı” gösterecektir:  

1. ” Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel iş yerleri açmak; 

2. Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden 

alametleri asmak; 

3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren 

ilanlar yapmak; 

4. Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere 

kaydolunmak. 

Mesleki teşekküllere kaydolunanlardan görevleri veya durumları icabı bilfiil mesleki 

faaliyette bulunmayacak olanlar bildirmelerinde bu cihetide açıklarlar.” 

Yukarıda görüldüğü gibi işin başlangıcından sonra 10 gün içerisinde iş başlangıç 

bildiriminin yapılabilmesi açısından başlangıç zamanın belirlenmesi oldukça önem arz 

etmektedir. Bu kapsamda VUK bünyesinde yukarıda sayılan ayrıntılar açıklanmış 

durumdadır. 

Günümüzde teknoloji her geçen gün ilerlemektedir. Bu bakımdan artık günümüzde birçok 

faaliyet internet üzerinde yürütülebilmektedir. Bu nedenle gerçek ya da tüzel kişilerin 

internet sitesine sahip olabilmeleri bakımından ticaret sicil kaydı yaptırmaları bir 

zorunluluktur. Söz konusu kaydın ardından ise işe başlama bildirimi vergi idarelerine 

yapılmalıdır. Ayrıca eğer vergi dairesine bu bildirim yapılmazsa ticaret sicil kaydı 

üzerinden bunun takibinin yapılabilmesi mümkün olmaktadır (Alptürk, 2001, s. 152). 

İşe başlama bildiriminin yapılmaması VUK’un 352. maddesinde düzenlenmiştir. Bu 

maddeye göre bu bildirimi yapmayanlar usulsüzlük fiili kapsamında değerlendirilmekte bu 

usule göre ceza almaktadırlar. 
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2.2.1.2. Değişiklik Bildirimleri  

Mükellefler işleri bünyesinde olan değişiklikleri vergi idarelerine bildirmek 

durumundadırlar. Söz konusu bu bildiriminin nedeni değişikliklerin vergi kapsamında bir 

takım değişikliklere neden olabilmesidir. Vergi Usul Kanunu açısında değişikliklerle 

alakalı düzenlemeler 157. 158. ile 159. maddeler kapsamında ele alınmıştır (İlhan, 2015, s. 

21). 

Mükellef yapacakları değişiklik bildirimleri değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren bir ay 

içerisinde yapmak durumundadırlar (Ünver, 2006, s. 49).  Yapılan değişiklikleri vergi 

idaresinde bildirilmesinin amacı mükellefin daha kolay takibinin yapılabilmesidir. Fakat 

ülkemizde kobiler söz konusu yükümlülüğü tam olarak yerine getirmemektedir (Öner, 

2005, s. 58). 

2.2.1.2.1. Adres Değişikliği 

Vergilendirme kapsamında mükellefler ikametgah adreslerinin bildirmek zorundadırlar. 

Söz konusu bu düzenleme VUK’un 101. maddesinde yer almakta ve bu maddeye göre 

ikametgah adresi mükellefin herkesçe bilinen adresi olarak nitelendirilmiştir. Eğer 

mükellef bu adreste bir değişiklik yapacaksa değişikliğin olduğu tarihten itibaren bir aylık 

süre içerisinde söz konusu değişikliği bildirme yükümlülüğündedir (Öner, 2006, s. 59). 

VUK’nun 101. maddesi kapsamında mükellefin bilinen adresleri şunlar olabilecektir: 

1. “Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler; 

2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler; 

3. İşi bırakmada bildirilen adresler; 

4. Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler; 

5. Yoklama fişinde tespit edilen adresler; 

6. Vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler; 

7. Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adresler (İlgilinin tutanakta 

imzası bulunmak şartıyla); 

8. Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit edilen adresler. 

Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle tebligat yapacak makama en 

son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı nazara alınır.” 
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Mükelleflerin adres değişikliği dahilinde bu değişikliği bir ay içinde bildirme 

yükümlülüğünde olmaları VUK’nun 157. maddesi kapsamında şart koşulmuştur. Yani 

mükellefler adres değişikliği sonucunda yeni adresi değişikliğin olduğu tarihten itibaren bir 

ay içerisinde bildirmekle yükümlüdürler  (İlhan, 2015, s. 32). 

Vergi Usul Kanunu’nun 157. maddesi kapsamında olan adres değişikliği düzenlemesi hem 

mükellefin iş yeri adresindeki değişikliklerde hem de kendi ikametgah adresi 

değişikliklerinde geçerli bir öğe olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan mükelleflerin 

her ikisine de dikkat ederek bildirimde bulunmaları önemli olacaktır (Ünver, 2006, s. 51).  

Türkiye’de ise mükellefler genelde iş yeri adresi değişikliklerini bildirmeyi tercih 

etmektedirler (Öner, 2005, s. 59). 

Mükellefler bir süre sonra vergilendirme kapsamına girdikleri işi sonlandırabileceklerdir. 

Yani sonlandırmayla birlikte işin ortadan kalkmasından dolayı kişilerin mükellefliği de 

ortadan kalkacaktır. Böyle bir durumdan sonra mükellef ikametgah değiştirse bile bunu 

bildirmek zorunda değildir (Öner, 2005, s. 59). 

2.2.1.2.2.  İş ve İşletme Değişimleri 

Mükelleflerin işle ilgili değişiklikleri VUK’nun 158. maddesi kapsamında 

düzenlenmektedir. Buna göre 158. maddedeki iş değişiklikleri: 

a) “Yeni bir vergiye tabi olmayı; 

b) Mükellefiyet şeklinde değişikliği; 

c) Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi; 

Gerektirecek surette işlerinde değişiklik olanlar, bu değişiklikleri vergi dairesine 

bildirmeye mecburdurlar.” 

Mükellefler iş ve işletmeyle alakalı değişiklikleri ise iş değişikliğinin gerçekleşmesinden 

itibaren bir ay içerisinde vergi idarelerine bildirmekle yükümlüdürler. Söz konusu 

VUK’nun 159. maddesine göre zorunlu koşulmuştur. Ayrıca mükellefler bağlı 

bulundukları vergi idaresinin sınırları dışında bir yerde şube ya da yer edinmeleri halinde 

bu durum kendi idarelerine bildirmekle yükümlüdürler (Özyer, 2005, s. 237). 
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2.2.1.3. İş Bırakma Bildirimleri 

Mükellefler bazı durumlarda işi bırakmak durumunda kalabilmektedirler. İşe başlarken bir 

bildirimin yapılması gerekli olduğu gibi iş bırakma durumlarında da bir bildirim yapılması 

bir yükümlülük olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2.2.1.3.1. İş Bırakmanın Bildirimi 

Hatırlanacağı gibi mükellefler bir işe başlarken bunu vergi dairelerine bildirmek 

zorundaydılar. Aynı şekilde işi bırakan mükellefler bu durumu vergi dairelerine bildirmek 

zorundadır. Söz konusu bu olguyla ilgili düzenleme Vergi Usul Kanunu’nun 160. maddesi 

kapsamında bulunmaktadır. 

Bu öğelerden hareketle “işi bırakma” kavramının açıklanması gerekmektedir. Bu açıklama 

VUK’nun 161. maddesi kapsamında mükellef olmayı gerektiren unsurların sonlandırılması 

ve tamamen ortadan kaldırılması olarak açıklanmaktadır. 

Yukarıda anlatılanlardan hareketle işin bırakılması için sürdürülen faaliyetlerin tamamen 

yapılmasının sonlandırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan belli bir süreliğine 

faaliyetin yapılamayacak olması işin bırakılması anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle 

böyle bir durum olduğunda işin bırakıldığına dair bir bilgilendirme yapılabilmesi söz 

konusu değildir (Şenel, 2014, s. 14; Ünver, 2006, s. 53).   

Mükellefin yaptığı işi sonlandırmış olabilmesi açısından oluşması gereken bazı öğeler 

aşağıdaki gibi sıralanabilir (Öner, 2005, s. 62): 

 Mükellef kaynak teminini durdurmuş olmalıdır. 

 Stokların bitirilmesi gerekmektedir. 

 Döner varlıklar ile duran varlıklar satılmalıdır. 

Bu sayılan öğelerde mükellefin bir süre kaynak teminin durdurmuş olması iş bıraktığını 

ortaya koymayacaktır. Ancak mükellef stoklarını erittikten sonra dönen ve duran 

varlıklarının tamamını satmaktaysa işi bırakmaktadır. Söz konusu varlıkların istenilen 

herkese satılması mümkündür. İsteyen mükellef kendi adına da bunları satın alabilecektir 

(Aytekin ve Bakmaz, 2005, s. 9). 

Mükellefler işi bırakmaları halinde ödemelerini kaydettikleri cihazların akıbeti önemli bir 

konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer mükellefler işi bıraktıklarında bu cihazları 

satmamış ya da söz konusu bu cihazı kullanarak bir işlemde bulunmamışlarsa, bu cihazı işi 
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bıraktıkları tarihi izleyen bir ay içerisinde idare memuruna tutanak tutturarak 

verebileceklerdir. Ancak söz konusu cihazla beraber ruhsatname, kullanma kılavuzunu da 

teslim etmek durumundadırlar. Memur cihazla beraber bu unsurları bir torba içerisinde 

muhafaza etmekte ve torbanın ağzını mühürlemektedir. Bundan sonra işlem cihaz kaydının 

ve cihaza bağlı levha kaydının silinmesidir. Bunun dışında bu cihazların hurdaya 

çıkarılmasını da kanuni açıdan mümkün olmaktadır (Ateşli, 2002, s. 17). 

2.2.1.3.2. Mükellefiyetin Re’sen Terkin Edilmesi 

Mükellefler bazen işi bıraktıklarına dair bildirimde bulunmamaktadır. Bu durumdan 

habersiz olan vergi idaresi, bildirimin olmaması nedeniyle bunu usulsüzlük kapsamında 

değerlendirebilmektedir. Ayrıca takdir komisyonları işi bırakan mükelleflere re’sen matrah 

takdiri yapabilmektedir. Bu durumlar mükelleflerin mağdur olmasına neden 

olabilmektedir. 4369 sayılı kanunla VUK’nun 169. maddesinde bir değişiklik getirilerek 

söz konusu durumla kalan mükelleflere bazı kolaylıklar getirilmiştir. Ancak söz konusu bu 

değişiklik 5228 sayılı Kanunla beraber kullanıma geçebilmiştir. Bu bakımdan mükellefe; 

 Mükellef işini bıraktığına dair bir bildirimde bulunmamışsa ve mükellefin işini 

bıraktığı tespit edilirse, 

 Mükellefle alakalı olarak yapılan incelemeler ile araştırmalar neticesinde var olan 

adreste bulunmaması ile farklı bir adreste işi sürdürdüğüne dair bir kanıt 

bulunamaması halinde, 

 Değişik bir ticari faaliyette bulunmamasına rağmen sahte belgelerle mükellef olma 

teşebbüsü içerisinde olduğu denetim sonucunda tespit edilmesi ve raporlanması 

durumunda mükellefin kaydı vergi dairesi, tarafından terkin edilecektir. 

2.2.1.3.3. Nakil 

Mükellefler eğer iş yerlerini ve ikametgahlarını bir noktadan başka bir noktaya nakil 

etmişlerse bu da adres değişikliği kapsamında değerlendirilecektir. Söz konusu bu nakil 

kapsamında adres değişikliğinin yeni adresin bağlı olduğu vergi dairesine yapılabileceği 

gibi eski vergi dairesine de yapılabilecektir. Mükellef eski vergi dairesinden terk olurken 

yeni vergi dairesine yoklama işlemine tabi olacaktır. Mükellefin kullanmamış olduğu eski 

belgeleri tutanak altında alınmaktadır. Söz konusu terk ve yoklama işleminin ardından 
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mükellefin nakil işlemleri yapılır. Nakil işlemleri VUK’nun 163. maddesine göre 

düzenlenmiştir (Ateşli, 2002, s. 17). 

2.2.1.3.4. Tasfiye ve İflas Durumu Bildirimi 

Mükellefler bildirim yapmak adına tasfiye ile iflas işlemlerinin sonlanmasını bekleyecektir. 

Bir mükellefin tasfiye ile iflas sürecinde olması faaliyetlerin sonlandığı anlamına 

gelmediği için iş bırakma olarak nitelendirilemeyecektir. Bu süreç doğrultusunda 

faaliyetlerin sonlandırılmasıyla birlikte varlıkların satılması sonucunda iş bırakma 

gerçekleşecektir. İflas dairesi ile tasfiye memurları söz konusu işlemlerin tamamlandığını 

vergi dairesine bildirmekle yükümlüdürler (Ünver, 2006, s. 54). 

2.2.1.3.5. Ölüm Durumunun Bildirimi 

Mükellefin vefat etmesi durumunda bu durum işi bırakma şeklinde değerlendirilmektedir. 

Bu bakımdan mükellefin ölümü mükellefin mirasçısı konumunda olan bir kişi tarafından 

ölümü izleyen bir ay içerisinde vergi dairesine bildirilmek durumundadır. Eğer mirasçılar 

firmanın faaliyetini devam ettirirse bu durum işe başlamayı açıklayacaktır. VUK’nun 16. 

maddesi kapsamında ölüm söz konusu olduğunda bu bir aylık süreye üç ay eklenebilmesi 

mümkün olmaktadır.  

2.2.1.4.  Bina ve Arazi Değişikliklerinin Bildirimi 

Mükellefler bina ve arazi değişiklikleriyle ilgili durumları Emlak Vergisi Kanunu’nun 33. 

maddesi kapsamında belirtilen 1. ve 7. bentlere dayanarak vermek durumundadırlar. Bu 

bentler şu şekildedir: 

1. “Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör veya 

kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir). 

2. Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen 

harap olması veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya 

tamamen kaldırılması; 

3. Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete 

mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat 

icrasına mahsus mahaller haline dönüştürülmesi (bu hükmün uygulanmasında bir 
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apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanış tarzı tamamen 

veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur). 

4. Arazinin hal ve heyetinde değişik olması: 

a. Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi; 

b. Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya 

gelmesi; 

c. Tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair 

sebepler yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi; 

d. Tarım yapılmayan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi; 

e. Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi; 

5. Bir binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan 

çıkması veya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi; 

6. Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesi 

(Araziden bir kısmının istimlak edilmesi de ifraz hükmündedir). 

7. Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya müteaddit 

hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi. 

8. Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı 

olmak üzere bina ve arazinin değerlerinde % 25'i aşan oranda artma veya eksilme 

olması.” 

Yukarıdaki sayılan öğelerin emlak vergisi kapsamında vergi idarelerine bildirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca mükellefler kentler ile kasabalar bünyesine yaptırdıkları yapıların 

kullanılan yerlerini de bildirmekle yükümlüdürler. Bunun dışında yapılara eklenen ve 

yapıya değer katan öğelerin bildirilmesi gerekmektedir (Öner, 2005, s. 62). Binada 

zararların oluşması ya da içerisindeki bir yapının kaldırılması, binanın kullanım biçiminin 

farklılaşması benzeri öğelerin de bildirilmesi gerekmektedir (Ateşli, 2002, s. 20). 

2.2.1.5.  E-Tebligat 

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile 

mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesi işlemi olup, fiziki ortamda yapılan 

tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren E-Tebligat 

uygulaması başlayacaktır.  
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E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bildirilen e-posta 

adresine mail yolu ve/veya belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ile bilgilendirme 

yapılır. E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki 

adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak ve bu 

işlemin dışında ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmasına gerek kalmayacaktır. 

E-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olan mükelleflerimiz, süresinde bildirimde 

bulunmaz ise Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük 

cezası ile cezalandırılır. Bu mükelleflerimize re'sen oluşturulan internet vergi dairesi 

kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılır. 

İdarenin hizmet kalitesini arttıracak bu sistem ile; mükelleflerin bilgi güvenliğini ve kişisel 

verilerin korunmasını, belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilememesini, eski 

yöntemle haftalarca süren tebligat işleminin artık saniyeler içinde masrafsız bir şekilde 

gerçekleşmesini sağlayacaktır. Kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu ile doğa dostu olan 

uygulamalardan biri olduğu da tartışmasızdır (GİB, 2015g). 

2.2.1.6.  Bildirimde Bulunmamanın Yaptırımı 

Mükellefler bildirimde bulunmadıklarında bazı cezai yaptırımlarla karşılaşmaktadırlar. Bu 

bakımdan eğer mükellefler işe başlamayı bildirmemişlerse VUK’nun 352/I-7. maddesine 

göre I. Derece usulsüzlük cezası almaktadırlar. İşe başlama dışındaki bildirimlerin kanunda 

belirlenen sürelerde bildirilmemesi halinde mükellefler VUK’nun 352/II-4. maddesine 

göre II. Derece usulsüzlük cezası almaktadır. Ayrıca mükellefin işe başlamayı ile işi 

bitirmeyi bildirmemesi sonucunda re’sen takdir söz konusu olabilecektir. Bu bakımdan 

usulsüzlük cezası ile re’sen tarh edilen vergi ile cezası ve faizi birlikte ödenmek 

durumunda olacaktır. 

2.2.2. Defter Tutma Yükümlülüğü 

Mükelleflerin bir diğer sorumluluğu defter tutmadır.  Defter tutulmasının amacı vergi 

beyanın gerçekleştirilebilmesi ve vergi beyanının doğruluğunun kontrol edilebilmesidir. 

Bu bakımdan doğru vergilendirme kapsamında mükelleflerin defter tutmaları zorunludur. 

Söz konusu defterler vasıtasıyla hem devletin bilgilenmesi söz konusu olurken, hem de 

kamunun bilgilenmesi söz konusu olmaktadır. Defterler ticari işlemlere şeffaflık katan 
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öğelerdir. Bu bakımdan mali yapının yürümesi açısından da önemli öğeler olarak karşımıza 

çıkmaktadırlar (Ateşli, 2002, s. 23). 

2.2.2.1. Defter Tutmanın Amacı 

Mükelleflerin defter tutmalarının amacı VUK’nun 171. maddesi kapsamında 

düzenlenmiştir. Bu bakımdan mükellefler aşağıdaki amaçları sağlamak için defter tutmaya 

mecburdurlar (Ateşli, 2002, s. 24): 

 Mükellefin geliri, serveti ve diğer öğeleri vergi kapsamında belirlenmesi, 

 Vergi kapsamında kullanılacak değerler ile hesapların belirlenmesi, 

 Vergi kapsamındaki muameleleri belirlemek, 

 Vergilendirme kapsamında mükellefin hesaplarının denetlenmesi, 

 Söz konusu belgeler ve hesapların üzerinden üçüncü kişilerin vergi yasaları 

açısından denetlenmesi ile değerlendirilmesi, 

 Söz konusu defterler bünyesindeki hesaplar vasıtasıyla 2. Şahısların 

vergilendirmeyle alakalı durumlarının (emanet değerler de dahil) incelenmesi ve 

denetlenmesidir. 

Kontroller sırasında emanet hesaplar denetlenirken emanet hesapların sahiplerinin vergi 

durumları da kontrol edilmiş olmaktadır. Bu bakımdan firmalar dahilinde emanet 

bulunduran mükelleflerin bu emanetleri hesaplarında göstermeleri mecburi bir olgudur. 

Bunun nedeni ise eğer bu emanet mallar gösterilmezse ve bir denetim olursa envanter 

kapsamında bu mallar tespit edilecek ve defterlerde bulunmamasından dolayı mükelleflere 

zorluklar çıkaracaktır (Kaya, 2000, s. 132). 

2.2.2.2. Defter Tutmak Zorunda Olan Mükellefler 

Defter tutma tüm vergi mükelleflerinin tutmak zorunda olduğu bir unsur değildir. Vergi 

kanunları kapsamında defter tutmak zorunda olan mükellefler tespit edilmiş durumdadır. 

Yani bazı vergi mükellefleri defter tutmak zorundayken bazıları değildir (Şenel, 2014, s. 

36). 

Vergi Usul Kanunu’nun 173. maddesi kapsamında defter tutmak zorunda olmayanlar şu 

şekilde açıklanmaktadır: 

 “Gelir vergisi muafiyeti olan esnaf, 
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 Gerçek usul açısından vergiye tabi olmayan çiftçi, 

 Kurumlar vergisinden muaf olan vakıf ve derneklere ait iktisadi kurumlar, 

 Kurumlar vergisinde muaf olan iktisadi kamu kurumları, 

 Gelir Kanunu’na göre gelirleri basit usulde olanlardır.” 

Yine aynı şekilde VUK’nun 172. maddesi kapsamında ise defter tutma yükümlülüğü olan 

mükellefler sıralanmış durumdadır. Bu kapsamda bu mükellefleri aşağıdaki gibi 

sıralamamız mümkündür: 

1. “Ticaret ve sanat erbabı; 

2. Ticaret şirketleri; 

3. İktisadi kamu müesseseleri; 

4. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler; 

5. Serbest meslek erbabı; 

6. Çiftçiler. 

İktisadi kamu müesseseleriyle dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler defter tutma 

bakımından tüccarların tabi oldukları hükümlere tabidirler.” 

2.2.2.2.1. Tüccarlar 

Vergi Usul Kanunu kapsamında tüccar sınıfına girenler şunlardır (Öner, 2004, s. 2): 

 Ticaret ve erbabı, 

 Ticaret şirketleri, 

 İktisadi kamu müesseseleri 

 Dernek ile vakıflara ait iktisadi işletmelerdir. 

Ayrıca belirtmek gereklidir ki Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesi kapsamında ticari 

kazançlar belirtilmiştir. Buna maddede belirtilen ticari kazançlar şunlardır: 

1. “Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit 

harmanlarının işletilmesinden; 

2. Coberlik işlerinden; 

3. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden; 

4. Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu 

işlerinden; 
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5. Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak 

uğraşanların bu faaliyetlerinden; 

6. Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 

5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya 

tamamen satılmasından; elde edilen kazançlar. 

7. Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar. 

Kollektif ortaklıklarda ortakların, adi veya eshamlı komandit ortaklıklarda komandite 

ortakların ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir (66. madde 

hükmü mahfuzdur). 

Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu kanunda yazılı gerçek (Bilanço veya 

işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edilir. 

Özel okul ve hastanelerle benzeri yerleri işleten serbest meslek erbabı, serbest meslek 

kazançlarını da işletmenin kayıtlarına ithal edebilirler.” şeklindedir. 

Yukarıda sayılan faaliyetler Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ticari işlem sayılmasından 

dolayı bu faaliyetleri gerçekleştirenlerin defter tutmaları zorunludur. 

Bunun dışında Vergi Usul Kanunu kapsamında göre tüccarlar iki sınıfa ayrılmaktadır. 

I.sınıf tüccarlar bilançoya göre defter tutmakla yükümlüdürler. II. Sınıf tüccarlar ise 

işletme hesabına göre defter tutmaktadırlar. Söz konusu bu hüküm VUK’nun 176. 

maddesinde yer almaktadır. 

2.2.2.2.2. Serbest Meslek Erbabı 

Serbest meslek faaliyeti Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesi kapsamında, sermaye 

dışında bilgiye, tecrübeye dayanan kişisel sorumluluklar içerisinde ticari kapsamda 

değerlendirilen işleri bireyin kendi namına ve hesabına yerine getirmesidir.  

Serbest meslek erbapların bu kategori altında değerlendirilebilmeleri için sergilediği 

mesleği mutad şeklinde yapması gerekmektedir. Söz konusu bu koşul sağlanmaktaysa bu 

serbest meslek erbabının başka bir iş kapsamında sürekli çalışsa da serbest meslek 

erbaplığını koruyacaktır (Ürel, 2003, s. 282). Ancak unutmamak gerekir ki Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında kimi serbest meslek faaliyetleri gelir vergisinden 

müstesnadır. 
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2.2.2.2.3. Çiftçi 

Çiftçiler Gelir Vergisi Kanunu’nun 52 maddesinde açıklanmıştır. Bu maddeye göre arsada 

arazide, nehirler ile göller üretim, bakım, dikme, ekme ya da benzer yollardan doğan bir 

takım yararlar sağlanmasıyla balık, hayvan nebat üzerinden avlama, taşıma, yetiştirme gibi 

olgular zirai faaliyet kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca bu madde kapsamında zirai 

faaliyet gerçekleştiren firmalara gerçek kişi olsun ya da olmasınlar çiftçi olarak 

değerlendirilmektedir. 

Çiftçiliklerin sağladıkları gelirler Gelir Vergisi Kanunu’nun 53. maddesi kapsamına 

girmekte ve aynı kanununun 94. maddesine göre gelirler üzerinden tevkifat yapılarak 

vergilendirilmektedirler. 

Çiftçiler isteğe bağlı olarak defter tutabilirler. Çiftçiler bilanço esasına göre defter tutmak 

zorunda değillerdir (Edizdoğan ve Özker, 2002, s. 75). 

2.2.2.3. Mükellef Gruplarına Göre Tutulması Zorunlu Defterler 

Mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterler VUK’nun 183 ile 213. maddeleri arasında 

düzenlenmiştir. Söz konusu bu düzenlemeler içerisinde defterler genel defterler ile özel 

defterler olarak iki kısımda incelenmiştir. Bu bakımdan genel defterler tüm mükelleflerin 

tutmak zorunda olduklar defterlerdir. Bu defterler şunlardır (Taş, 2007, s. 118); 

 Yevmiye Defteri, 

 Defter-i Kebir, 

 Envanter Defteri, 

 İşletme Hesabı Defteri, 

 Serbest Kazanç Defteri tüm mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlerdir. 

Özel defterler vergilendirme kapsamında tutulması zorunlu olmayan defterlerdir. Bu 

defterler şu şekilde sıralandırılabilir (Taş, 2007, s. 118): 

 İmalat Defteri, 

 Bitim İşleri Defteri, 

 Damga Vergisi Defteri, 

 Yabancı Nakliyat Kurumları Hasılat Defteri, 

 Banka ve Sigorta Muameleri Vergisi Defteri, 

 Ambar Defteri, 
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 Çiftçi İşletme Defteri, 

 Menkul ve Gayri Menkul İratları vb. defterleridir. 

I. sınıf tüccarlar bilanço esasına göre defter tutmak zorundadırlar. Bu bakımdan bu tür 

tüccarların tutmak zorunda oldukları defterler VUK’nun 182. maddesine göre yevmiye 

defteri, defteri kebir ile envanter defteridir. 

II. sınıf tüccarlar VUK’nun 178. maddesi kapsamında işletme hesabına göre defter tutmak 

durumundadırlar. Bu bakımdan aynı kanunun 176. maddesinde bu tür tüccarların işletme 

hesabı defteri tutmalarını şart koşmaktadır. 

Serbest meslek erbabının tutmak zorunda oldukları defterler “Serbest Meslek Kazanç 

Defteri” dir.  Ancak belirtmek gerekir ki eğer söz konusu serbest meslek erbabı vergiden 

muafsa bu defteri tutma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır (Özyer, 2005, s. 295). 

2.2.2.4. Defter Tutmada Uyulması Gereken Esaslar 

Defter kayıtlarını belli bir düzene oturtulması ve vergi matrahın kolayca belirlenebilmesi 

bakımında defter kayıtlarının belli kurallara göre tutulması gerekmektedir. Bu bakımdan 

defter kayıtlarının belli esaslar çevresinde tutulması verginin takibini kolaylaştıran bir olgu 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Çavuş, 2005, s. 4). 

VUK’nun 175. maddesinde mükelleflerin defter tutmalarıyla ilgili olarak istedikleri usule 

göre hareket edebilecekleri, ancak söz konusu usulde defter tutmayla alakalı olarak 

uyulması gereken esaslara dikkat edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Yine bu kapsamda 

Türk Ticaret Kanunu’nun ticari defterlerle alakalı usulleri de saklı tutulmuştur. 3762 sayılı 

Kanun kapsamında VUK’nun 175. maddesinde bir değişlik yapılmıştır. Buna göre Maliye 

Bakanlığı muhasebe usulünün ve esasların içeriğini belirlemeye yetkili kılınmıştır. 

Defter tutmada uyulması gereken esasları aşağıdaki gibi sıralamamız mümkündür: 

1. Defterlerin Hesap Dönemine Göre Tutulması: Defterler VUK’nun 174. maddesine 

göre hesap dönemine göre tutulmalıdır. Genel olarak hesap dönemi takvim yılı 

olarak değerlendirilmektedir.  

2. Defter Kayıtlarını Türkçe Tutulması: Mükelleflerin tutacakları defterlerin 

VUK’nun 215. maddesi kapsamında Türkçe olması zorunludur. Fakat isteyen 

mükellefler Türkçe kayıtlı defter olmak koşuluyla başka dilde kayıt 

yapabilmektedirler (Taş, 2007, s. 117). 
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3. Kayıtlarda Türk Parası Kullanılması: Defter kayıtlarının Türk parası cinsinden 

yapılması gerekmektedir. Ancak 5228 sayılı Kanun kapsamında getirilen 

değişiklikle Vergi Usul Kanunu’nun 215. maddesi kapsamında yabancı para 

cinsinden kayıtların tutulma şartları getirilmiştir (Taş, 2007, s. 117). 

4. Kayıtlarda Uluslararası Rakamların Kullanılması: Tüm tüzel ve gerçek kişilerin 

yapacakları kayıtlar kapsamında 0, 1, 2, 3…. 9 rakamlarını kullanması zorunludur 

(Taş, 2007, s. 117). 

5. Defter Kayıtlarının Mürekkeple Yazılması: Mükelleflerin tutmak durumunda 

olduğu defterler VUK’un 216. maddesi kapsamında makineyle ya da mürekkeple 

yazılması gerekmektedir. 

6. Yanlış Kayıtların Usulüne Uygun Biçimde Düzeltilmesi:  Defterler kapsamında 

yapılacak hatalar belli kurallara göre düzeltilebilmektedir. VUK’nun 217. maddesi 

açısından yevmiye defterlerindeki hatalar muhasebe kurallarına dayanılarak 

düzeltilebilecektir. Bu bakımdan hatalı kayıt ters kayıtla kapatılabilir. Bunun 

dışında hatayı ortadan kaldıracak bir kaydın yapılabilmesi mümkündür (Özyer, 

2005, s. 303).  Yevmiye dışında kalan defterler kapsamında yapılan hatalarda 

rakamların okunacak biçimde üstünü çizilmesi ve bu olgunun yanına ya da üstüne 

düzgün kaydın yapılması ile düzeltilmesi mümkün olmaktadır. 

7. Boş Satır Bırakılamaması ve Sayfaların Yok Edilmemesi: Defter Kayıları 

kapsamında VUK’nun 218. maddesine kapsamında satırlar boş bırakılamamaktadır. 

Ayrıca ciltli defterlerde defter sayılarının ciltten ayrılması mümkün değildir. 

2.2.2.5. E-Defter 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 

Genel Müdürlüğü ortak çalışmaları sonucunda 1 sıra nolu Elektronik Defter Genel 

Tebliği’nin yayınlanmasıyla birlikte e-defter uygulamasına başlanmıştır (GİB, 2015a). 

e-Defter, VUK ile TCK hükümleri kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir 

İdaresi Başkanlığı’nın e-Defter sitesi kapsamında belirtilen format ve standartlara uygun 

biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, yazılı hale getirilmesine gerek 

duyulmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, doğruluğunun ve kaynağının garanti 

kapsamına alınması ve yetkililere ispat aracı olarak kullanılabilmesine olanak vermeyi 

hedefleyen yasal ile teknik düzenlemeler bütünüdür (GİB, 2015a). 
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Elektronik defterlerin doğruluğunun ispatlanması açısından gerçek kişiler için elektronik 

imza, tüzel kişiler için ise mali mühür kullanımı söz konusudur. Böylelikle, söz konusu 

defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi mümkün hale 

gelmektedir (GİB, 2015a).   

İlk olarak yevmiye defteri ve büyük defter e-defter olarak tutulması kararlaştırılmıştır. 

İlerleyen dönemler içerisinde diğer kanuni defterlerin de e-defter olarak tutulması 

planlanmaktadır. 

2.2.3. Belge Düzenleme 

Vergi Usul Kanununa kapsamında değerlendirilen ve diğer mükellef ya da 3. kişilerle olan 

ilişkileri ortaya koyan öğelerin belgelendirilmesi bir zorunluluktur. Mükellefler, üçüncü 

şahıslarla olan etkileşim ve faaliyetlerinin dışında, kendi iç işlemlerini de belgelendirmek 

zorundadırlar. 

VUK kapsamından belli şekil ve şartlara bağlı olan belgeler aşağıdaki gibidir (GİB, 2014): 

 

 Fatura  

 Fatura yerine geçen belgeler  

 Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları ile 

İkrazatçılıkla Uğraşanların Faaliyetleri Sırasında Düzenleyecekleri Belgeler  

 Döviz alım-satım belgesi  

 Kıymetli Maden Alım Belgesi, Kıymetli Maden Satım Belgesi  

 Elektronik Ortamda Düzenlenecek Yolcu Biletleri  

 Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri  

 Diğer belgeler  

2.2.3.1. Fatura 

Faturalar verilen hizmet ya da satılan ürün karşılığında söz konusu bu ürünleri satın alan 

kişilerin borçlandıkları miktarı gösterme amacıyla bu unsurları kişilere sunanlar tarafından 

bireylere verilen belgelerdir. Fatura düzenlemek mecburiyetinde olanlar; birinci ve ikinci 

sınıf tüccarlar, defter tutmak mecburiyeti olanlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerdir. 

Fatura düzenlemek durumunda olmayan ancak, fatura düzenlemek zorunda olan kişilerle 
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olan faaliyetlerde bulunan kişilerin, faaliyetlerinin 800 TL’in üzerinde olması halinde, bu 

işlemlerin sonucunda karşı tarafın fatura vermesi zorunludur.   (GİB, 2014). 

2.2.3.2. Elektronik Fatura (e-fatura) 

Petrol Piyasası Kanunu bünyesinde madeni yağ lisansı olan kurumlar ile bunlardan 2011 

takvim senesinde alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt 

satış gelirine sahip olanlar ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki 

malları üreten, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan 

mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış gelirine sahip 

olanlar için elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir (GİB, 

2014). 

Ülkemizde Vergi Usul Kanunu’nun 397 no.lu tebliği kapsamında 05.03.2010 tarihinden 

itibaren uygulamada olan e-fatura, uygulama usulü Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

tespit edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamında bir faturada bulunması gereken bilgilerin 

içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) 

üzerinden yürütüldüğü elektronik bir belgedir. E-fatura yasal açıdan kâğıt fatura ile aynı 

hukuki özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

yönetilen e-fatura uygulamasında hedef, yalnız tek bir standartta göre satıcı ve alıcı 

arasında emniyetli, süre ile maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bu amaçla 

yurt dışı uygulamalar incelenerek başarılı olmuş e-fatura faaliyetleri değerlendirilmiş ve 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın 

tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan 

UBL-TR benimsenmiştir (GİB, 2015b). 

İlk başta sadece tüzel kişiler e- faturadan yararlanabilirken, 416 sıra nolu VUK tebliği ile 

gerçek kişilere de e-fatura uygulamasına dahil olma hakkı tanınmıştır. E-Fatura 

uygulamasının genele yayılması amacıyla “Özel Entegratörlük” müessesi 421 sıra no.lu 

VUK tebliğinin yayınlanmasıyla sisteme katılmıştır. Dış ülkelerde e-fatura servis 

sağlayıcısılığı olarak bilinen özel entegratörlük sayesinde bilgi işlem sistemi yeterli 

olmayan mükelleflerin de uygulamadan kolayca faydalanabilmeleri amaçlanmıştır (GİB, 

2015b). 
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2.2.3.3. Fatura Yerine Geçen Vesikalar 

Birinci ve ikinci sınıf tacirler, geliri basit usulde tespit edilenler ve defter tutma 

zorunluluğu olan çiftçiler, fatura vermek zorunda olmadıkları satışlarını ve faaliyette 

bulundukları öğelerin değerlerini fatura yerine geçen vesikalarla ortaya koymak 

durumdadırlar. Fatura yerine geçen vesikaların anlaşmalı matbaalar tarafından basılmış ya 

da noterce tasdik edilmiş olması lazımdır. Fatura yerine geçen vesikalar şunlardır (GİB, 

2014): 

 Gider Pusulası, 

 Müstahsil Makbuzu, 

 Perakende Satış Vesikalarıdır. 

2.2.3.4. Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri, Sermaye Piyasası Aracı 

Kurumları ile İkrazatçılıkla Uğraşanların Faaliyetleri Sırasında 

Düzenleyecekleri Belgeler  

Bu kapsamda değerlendirilen belgeler şunlardır (GİB, 2014): 

 Banka Dekontu, 

 Sigorta poliçesi ile sigorta komisyon gider belgesi, 

 İşlem sonuç formu, 

 Ödünç sözleşmesidir. 

2.2.3.5. Döviz alım-satım belgesi  

Döviz alım ile satımı yapmaya yetkili olan kurumların döviz alım ile satım belgesi 

düzenlemeleri zorunludur. 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında arzu eden mükellefler tarafından döviz ve 

kıymetli maden alımında "Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi", satımında da "Döviz 

ve Kıymetli Maden Satım Belgesi"  olarak sadece tek bir belge kullanma imkanı sağlanmış 

bulunmaktadır. Mükellefler, işlemleriyle ilgili olarak 1/9/2008 tarihinden itibaren "Döviz 

ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi" düzenlemelerinin dışında, bundan böyle döviz 

alım/satım belgesi ile kıymetli maden alım/satım belgesini ayrı biçimde 

düzenleyebileceklerdir (GİB, 2014). 
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2.2.3.6. Kıymetli Maden Alım Belgesi, Kıymetli Maden Satım Belgesi  

Vergi Usul Kanunu’nun 379 ile 385 sayılı Genel Tebliğleri ile Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2006–32/32 No.lu Tebliğ kapsamında 

kendilerine kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi verilen yetkili müesseselere; 

1/3/2008 tarihinden itibaren, kıymetli maden alımında "Kıymetli Maden Alım Belgesi", 

satımında da "Kıymetli Maden Satım Belgesi" düzenleme zorunluluğu getirilmiştir (GİB, 

2014). 

2.2.3.7. Elektronik Ortamda Düzenlenecek Yolcu Biletleri  

Hava yolu taşımacılığıyla uğraşanların, gerek ülke dışı gerekse de yurt içi uçuşlarına ilişkin 

IATA kuralları çerçevesinde satış işlemlerine ait kayıtlarının dayanağı olarak tanzim edilen 

yolcu taşıma biletlerini 415 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde bulunan 

düzenlemeler doğrultusunda düzenlemeleri gerekir (GİB, 2014). 

2.2.3.8. Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri  

Serbest meslek erbabı, meslekleriyle alakalı işlemlerle ilgili olarak her türlü tahsilâtı için 

iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri 

de bu makbuzu talep etmek zorundadır.  Serbest meslek erbabı 8.000 TL üzerindeki 

işlemleriyle alakalı her türlü tahsilatlarının banka, katılım bankaları ve PTT aracılığıyla 

yapıldığını belgelemek zorundadır (GİB, 2014). 

2.2.3.9. Diğer Belgeler  

Diğer düzenlenmesi gereken belgeler şunlardır; taşıma irsaliyesi, günlük müşteri listesi, 

adisyon, ambar tesellüm fişi, yolcu listesi, reçete, uygunluk belgesi, muhasebe evrakları, 

ücret bordrosu, orman kooperatifi ödeme cetvelidir (GİB, 2014). 

2.2.3.10. Usulüne Uygun Düzenlenmeyen Belgelerle Alakalı Yaptırımlar 

Vergi kanunları kapsamında usulüne uygun düzenlenmemiş belgelerin varlığı söz konusu 

olduğunda aşağıdaki yaptırımlar söz konusu olacaktır (GİB, 2014): 
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 Vesikaların, vergi incelemesi kapsamında değerlendirilme yapılmaya imkân 

tanımayacak şekilde noksan, usulsüz veya karışık olması, ayrıca vergi matrahının 

re’sen takdirini de gerektirmesi nedeniyle, birinci derece iki kat usulsüzlük cezası 

kesilmesi söz konusu olmaktadır.  

 Alınıp ile verilmesi gereken fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest 

meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde 

olması gereken bedellerden farklı bedellerin bulunması durumunda; bu belgeleri 

düzenlemek ve almak zorunda olanların hepsine, her bir belge için tespitin yapıldığı 

yılda uygulanan özel usulsüzlük cezası kesilir.  

 Maliye Bakanlığı tarafından düzenleme zorunluluğu getirilen; perakende satış fişi, 

ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, 

taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi belgelerinin 

düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin 

aslı ile uyuşmadığının veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin belirlenmesi 

durumunda, her bir belge için tespitin yapıldığı yılda uygulanan özel usulsüzlük 

cezası kesilir. 

2.2.4. Defter ile Belgelerin Muhafazası ve İbrazı 

Defterlerin muhafaza ve ibrazı defter tutma yükümlülüğüyle bağlantılı olan kavramlardır. 

Defterlerin denetlenmesi ve kontrollerinin yapılabilmesi bakımında defterlerin belli 

sürelerde saklanması kanunsal açıdan bir zorunluluktur. Bu bakımdan muhafazası 

gerçekleştirilen defterler kapsamında vergi denetimleri gerçekleştirilebilecektir 

(Karabacak, 2005, s. 4). 

Vergi Usul Kanunu’nun altıncı bölümünde “Muhafaza ve İbraz Ödevleri” yer almaktadır. 

Bu bölüm kapsamında hangi defterlerin hangi süreler muhafaza edileceği ile bu defterlerin 

ne koşullar altında ibraz edileceği ve elektronik kapsamda muhafaza edilen kayıtların ne 

biçimlerde ibraz edileceği açıklanmaktadır. 

Defterlerin muhafazası ile ibraz zorunluluğuna uyulmaması durumunda usulsüzlük söz 

konusu olmaktadır. Bu durum altında re’sen tarhiyat söz konusu olmaktadır. Ancak 

VUK’nun 359. maddesi kapsamında kimi durumlar kaçakçılık suçu kapsamında 

değerlendirilmektedir.  
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2.2.4.1. Defter ile Belgeleri Muhafaza Yükümlülüğü 

Defter yükümlülüğü içerisinde olan mükelleflerin söz konusu defterleri muhafaza 

yükümlüğü de bulunmaktadır. Bu hüküm VUK’nun 253. maddesinde düzenlenmiştir. 

Ayrıca tüzel kişi tüccarlar ise yükümlülük yönetim kurulunun omuzlarındadır (Ateşli,  

2002, s. 101). 

Söz konusu tutulması zorunlu olan defterlerin tamamının ya da bir bölümünün tutulmaması 

durumunda muhafaza işlemi gerekli olmayacaktır. Bu durumun oluşması halinde ise 

vergilendirme kapsamında matrah re’sen takdir edilebilme durumuna erişmiş olacaktır 

(Ateşli,  2002, s. 101). 

Vergi Usul Kanunu kapsamında muhafazası zorunlu defterlerle alakalı olarak kesin bir 

ifade yer almamaktadır. Ancak kanun kapsamında defter tutmak zorunda olanların 

tutukları defterlerden bahsedilmektedir. Fakat tutulması zorunlu olmayan defterlerin de 

tutulduklarından sonra muhafaza edilmesi yerinde olacaktır (Ürel ve Şeker, 2004, s. 57). 

Mükelleflerin defterleri ve belgeleri muhafaza süreleri VUK’nun 253. maddesine göre 

düzenlenmiştir. Buna göre mükellefler defterleri; defterlerin hesap dönemini izleyen beş 

yıl muhafaza etmek durumundadırlar. Söz konusu bu muhafaza süresinin bitmesinden 

itibaren muhafaza yükümlülüğü son bulmaktadır. Bu bakımdan bu sürenin bitiminin 

ardından defterlerin ibrazının gerçekleştirilememesinin bir yükümlülüğü bulunmamaktadır 

(Ürel ve Şeker, 2004, s. 57). Söz konusu bu beş yıllık süreyle alakalı olarak bazı istisnai 

durumlar da bulunmaktadır. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun 254. maddesine göre defter 

tutma yükümlülüğü olmayanların belgelerini, belgelerin düzenlendikleri yıldan itibaren beş 

yıl muhafaza etmesi zorunludur (Ateşli, 2002, s. 101). 

Defter ile belgelerin muhafazasıyla alakalı bir diğer olgu ise Türk Ticaret Kanunu 

kapsamında düzenlenmiştir. Bu bakımdan TTK’nın 68. maddesi kapsamında tutulması 

zorunlu olan defterlerin son kayıtlarından sonraki on yıl boyunca muhafazası zorunludur. 

Ayrıca faturalar, yazılar, makbuzlar benzeri belgelerin düzenlendikleri dönemden itibaren 

on yıl muhafazaları zorunludur (Karabacak, 2005, s. 6). 

2.2.4.2. Defter ile Belgeleri İbraz Yükümlülüğü 

Mükelleflerin tutmak ve muhafaza etmekle yükümlü oldukları defter ve kayıtların ibraz 

yükümlülüğü VUK’un 256. maddesinde düzenlenmiştir. Bu bakımdan mükelleflerin 
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istenildiği takdirde bu defter ve belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. Ayıca bu kanunun 

mükerrer 257. maddesi kapsamında söz konusu defter ve belgelerin fişler, mikro filmler, 

kayıt araçları, elektronik araçlarda saklanmasında Maliye Bakanlığa yetki tanınmıştır. Söz 

konusu bu belgelerin de ibraz edilmesi zorunludur (Karabacak, 2005, s. 7). 

Vergi Usul Kanunu açısından tutulması zorunlu olan defterlerin tamamının ya da bir 

bölümünün tutulmamış olması durumunda ibraz yapılabilmesi mümkün olmamaktadır. Bu 

durum altında vergi matrahı re’sen takdir edilebilecek hale gelecektir (Ateşli, 2002, s. 102). 

Defter ve belgelerin ibrazında gerekli olan süre Vergi Usul Kanunu kapsamında ifade 

edilmemiştir. Ancak bu kanunun “Kanuni ve İdari Süreler “ bölümünde, kanun 

kapsamında belirtilmeyen durumlarla alakalı olarak vergi idarelerinin 15 günden az 

olmamak süre belirleyeceği ifade edilmiştir.  Bu bakımdan ibraz süresine bakılırken söz 

konusu şartlar altında değerlenme yapılması mantıklı olacaktır. İş yerinde ibraz olması 

durumunda süre söz konusu olmayacaktır. İş yerinde ibrazın hemen gerçekleştirilmemesi 

durumunda re’sen takdir kullanılması mümkün olmaktadır. Eğer mükellefin mantıklı bir 

gerekçesi mevcutsa, söz konusu mazeretin haklılığını gözetilerek mükellefe en fazla üç gün 

izin verilebileceği Maliye Bakanlığı görüşü içerisindedir (Arslan, 2008, s. 13). 

Mükellefler defter ve belgelerinin bazı olağanüstü durumlar ile bazı özel şartlar nedeniyle 

ibraz edemeyebilecektir. Bu bakımdan VUK’nun 13. maddesi kapsamında mükelleflere 

bazı özel durumlarla ilgili olarak kolaylıklar tanınmıştır. Bu açıdan bu özel durumların 

aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür: 

1. “Vergi ödevlerinden herhangi 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.” 

Yukarıda sayılan durumların görülmesi halinde ibraz süreleri uzayacaktır. Ayrıca 

VUK’nun 15. maddesi açısından söz konusu tarh zaman aşımı süreleri söz konusu 

nedenlerin ortadan kalkmasına kadar işlemeyecektir.  

Vergi Usul Kanunu’nun 17. maddesine göre bazı kötü olaylar dolayısıyla ibraz 

veremeyecek durumda olan mükelleflerin,  söz konusu sorumluluklarını yerine getirme 
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süreleri bitmeden önce başvuru yapmaları durumunda yasal çerçevede belirtilen zamanın 

bir katını aşmamak kaydıyla Maliyet Bakanlığı tarafından bir mühlet tanınması söz konusu 

olacaktır. İbrazı istenen belgelerin zarar görmüş ya da hasar almış olması durumunda Türk 

Ticaret Kanunu’nun 68. maddesine göre olaydan itibaren on beş gün içerisinde 

mahkemeye başvurulması gerekmektedir. Söz konusu mahkeme süreci sonunda “zayi 

belgesi” edinilecektir. Bu belgeyle mükellef ibrazdan kaçınabileceklerdir. Ancak mükellef 

burada ziyaya kendinin sebep olmadığını ispatlamak durumundadır (Öner, 2005, s.  7). 

2.2.5. Beyanname Verme Yükümlülüğü 

Türkiye’de vergi sistemi mükelleflerin verdikleri beyannameler üzerinden yürütülmektedir. 

Bu durumdan dolayı mükelleflerin önemli yükümlülüklerinden biri beyanname vermektir. 

Vergi sisteminin sağlıklı işleyebilmesi adına mükelleflerin beyanname vermeleri 

zorunludur. 

2.2.5.1. Gelir Vergisi Beyannameleri 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 84. maddesi kapsamındaki gelir vergisi beyannameleri 

şunlardır; 

 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, 

 Muhtasar Gelir Vergisi Beyannamesi, 

 Münferit Gelir Vergisi Beyannamesidir. 

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesi kapsamında geçici gelir 

vergisinin beyanname ile bildirimi düzenlenmiştir. 

2.2.5.2. Kurumlar Vergisi Beyannameleri 

Kurumlar vergisi beyannameleri Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yer almaktadır. Bu 

kanun kapsamındaki beyannameler şunlardır: 

 Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14.  

Maddesinde düzenlenmiştir. 

 Muhtasar Beyanname: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesine göre 

düzenlenmektedir. 
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 Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. 

maddesinde düzenlenmiştir. 

 Özel Beyanname: Bu beyanname türü Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 26. 

maddesine göre düzenlenmiştir. 

 Tasfiye Beyannamesi: Söz konusu bu beyanname Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 

17. maddesine göre düzenlenmiştir. 

2.2.5.3. Katma Değer Vergisi Beyannameleri 

Katma Değer Vergisi beyannamesi KDV Kanunu’nun 40. maddesine göre düzenlenmiştir. 

Söz konusu bu düzenleme kapsamında vergiye tabi olmayan mükelleflerde bu 

beyannameyi verebilmektedir.  

KDV Kanunu’nun 41. maddesi kapsamında olan mükellefler beyannamelerini 

vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. gününün mesai bitimine kadar vermeleri 

gerekmektedir. 

2.2.5.4. Özel Tüketim Vergisi Beyannameleri 

Özel tüketim vergisi beyannameleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 14. maddesine göre 

düzenlenmiştir. Bu beyanname tipinde (I), (II), (III) ve (IV) numaralı mallara ait listelere 

göre beyan verilmesi söz konusu olmaktadır. Bu bakımdan söz konusu mal listelerinden (I) 

numaralı liste için beyanname vergilendirme dönenimi izleyen ayın 10. günün mesai 

bitimine kadar, öteki mal listeleri ise vergilendirme dönemini takip eden 15. günün mesai 

bitimine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir. 

2.2.5.5. Damga Vergisi Beyannameleri 

Bu beyanname tipi Damga Vergi Kanunu’nun 22. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Bu 

açıdan eğer damga vergisi makbuz karşılığında ödenmişse, bir aylık dönem içerisinde 

oluşturulmuş kağıtların beyannameleri izleyen ayın 23. gününün mesai bitimine kadar 

verilmelidir. Söz konusu bu durumun dışındaki hallerde ise kâğıdın oluşturulduğu günü 

takip eden on beş gün içerisinde beyanname verilmelidir. 
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2.2.5.6. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannameleri 

Bu beyannameler Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 7. maddesine göre 

düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme çerçevesinde veraset kapsamında mal sahibi olanlar 

bu durumu beyan etmek durumundadırlar. Ayrıca şans oyunları düzenleyen kuruluşlar ile 

çekiliş yapan tüzel ile gerçek kişiler kazananlardan aldıkları vergiyi beyan etmek 

durumundadırlar. 

2.2.5.7. Gider Vergisi Beyannameleri 

Gider vergileri beyannameleri Gider Vergileri Kanunu bünyesinde iki çeşit olarak ön 

görülmüştür. Bunlar; 

 Banka ve Sigorta Muameleleri Beyannamesi: Gider Vergileri Kanunu’nun 47. 

maddesine göre düzenlenmiştir. Söz konusu bu beyanname işlemleri yapıldığı 

yerdeki vergi idarelerine yapılır. Muameleleri takip eden ayın on beşinci günün 

mesai bitimine kadar beyannamenin verilmesi gerekmektedir. 

 Özel İletişim Vergisi Beyannamesi: Söz konusu beyanname Gider Vergileri 

Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Bu vergi iletişim haberleşme 

kapsamında kullanılan öğeler kapsamına kesilmektedir. Bu verginin beyannamesi 

ay içerisinde oluşan özel iletişim vergisinin takip eden ayın 15. Günü mesai 

bitimine kadar verilmek durumdadır. 

2.2.5.8. Şans Oyunları Vergisi Beyannameleri 

Şans oyunları beyannamesi 5602 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. 

Şans Oyunları Vergisi beyannamesi vergilendirme dönemlerini takip eden ayın yirminci 

gününün mesai sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. 

2.2.5.9. E-Beyanname  

İnternet bünyesinde gönderilebilecek beyanname türleri şunlardır (GİB, 2014); 

• Yıllık Gelir Vergisi 

• Kurumlar Vergisi  

• Geçici Vergi  
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• Katma Değer Vergisi  

• Özel Tüketim Vergisi ( 2a beyannamesi hariç )  

• Muhtasar  

• Noter Harçları Vergisi (Noter)  

• Banka Muameleleri Vergisi  

• Sigorta Muameleleri Vergisi  

• Damga Vergisi  

• Özel İletişim Vergisi  

• Şans Oyunları Vergisi  

• Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi (KKDF)  

• BA Formu (Form Ba),  

• BS Formu (Form Bs),  

• Araçları Muayene Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişilerce Ödenmesi Gereken 

Hazine Payına İlişkin Bildirim  

Mükelleflerin elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları beyannamelerini yasal 

süreler içerisinde göndermemiş olmaları durumunda özel usulsüzlük cezası yaptırımına 

maruz kalmaları söz konusu olacaktır. Bu açıdan (GİB, 2014):  

 Kesilecek olan özel usulsüzlük cezası, beyannamenin yasal süresinin dolmasından 

itibaren başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde gönderilmesi durumunda 1/10 

oranında,  

 Söz konusu süresinin bitmesini izleyen 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 

oranında uygulanır.  

 Söz konusu beyannamelerin yasal sürelerinde gönderilmesine rağmen, tahakkuk 

eden vergilerin kanuni yasal süreleri içerisinde ödenmemesi durumunda ise, normal 

vade tarihinden ödeneceği tarihe kadar süre için gecikme zammı uygulanacaktır.  
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2.2.6. Vergi Ödeme Yükümlülüğü 

Vergilendirme işlemleri kapsamında mükelleflerin en önemli yükümlülüğü vergi 

ödemedir. Literatürde bu yükümlülük “maddi ödev” olarak nitelendirilmektedir. Anayasal 

açıdan,  herkesin sahip olduğu gelir düzeyine göre vergi vermesi zorunludur. Bu bakımdan 

insanların vergi vermeleri anayasada vergi ödevi kapsamında ele alınmaktadır. 
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BÖLÜM 3 

YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma modeli olarak nitel araştırma modeli seçilmiştir. 

3.2. Evren ve Örneklem: 

Araştırmanın evreni, Türkiye’de vergiye tabi tüm tam ve dar mükellef kişi ve kurumlardır. 

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Haziran 2015 itibarıyla yayımladığı mükellef istatistiklerine 

göre Türkiye'de bu dönemde gelir, stopaj, gayrimenkul sermaye iradı (G.M.S.İ.), basit 

usul, kurumlar ve katma değer vergisi faal mükellef sayısı toplam 9 874 913’dür. Özellikle 

Ankara ve İstanbul ilindeki mükellefler örneklemi oluşturmuştur.  

3.3. Verilerin Toplanması: 

Tez konusu ile ilgili literatür taraması yapılarak, kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, 

makaleler ve internet web sitelerinden yararlanılarak konu açıklanmaya çalışılmıştır. 

Maliye ve Sigorta Yayınları, Yaklaşım, Vergi Sorunları, Vergi Raporu ve Vergi Dünyası 

gibi vergi ile ilgili dergilerde yayınlanan makalelerden faydalanılmıştır. 

Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, , Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul ve 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlıkları, Sayıştay Başkanlığı, İstanbul Yeminli Mali 

Müşavirler Odası, İstanbul Mali Müşavirler Odası’nın kütüphaneleri ile Milli 

Kütüphane’de yer alan tüm kitap, dergi, gazete ve diğer yazılı kaynaklardan veri 
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toplanacaktır. Yine bu kurumların internet sitelerinden faydalanılacaktır. Ayrıca Gazi 

Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve İstanbul 

Üniversite’sinin ilgili yayınlarından ve kütüphanesinde literatür taraması yapılmıştır. Yine 

Yüksek Öğretim Kurumu Tez Merkezi’nde yer alan tezlerden ilgili veriler toplanmıştır.     
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BÖLÜM 4 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Türkiye’de mükellef haklarının korunabilmesi ve yükümlülüklerin sağlanabilmesi adına 

çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak mükellef haklarıyla ilgili olarak kesin bir yapı 

oluşumu hala bulunmamaktadır. Bu bakımdan bu bölüm içerisinde mükellef haklarının 

korunabilmesi ve yükümlülüklerin sağlanabilmesi açısından çeşitli değerlendirmeler 

yapılacaktır. 

4.1. Türkiye’de Mükellef Haklarının ve Yükümlülüklerinin Korunmasına Yönelik 

Düzenlemeler  

Daha öncede değindiğimiz gibi Türkiye’de mükellef haklarının korunmasıyla alakalı kesin 

tek bir yapı söz konusu değildir. Ancak mükelleflerin yükümlülükleri vergi mevzuatı 

kapsamında ele alınan bir konudur. Mükellef haklarının değerlendirilmesi açısından, 

yasalara, mevzuatlara ve anayasal haklara bakılması gerekirken mükellef 

yükümlülüklerinin vergi mevzuatı kapsamında ele alınması mümkün olmaktadır. Bu bölüm 

içerisinde mükellef hakları ve mükellef yükümlülükleri söz konusu bu unsurlar gözetilerek 

ele alınacaktır. 

4.1.1. Anayasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi  

Anayasa,  temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınabilmesi adına oluşturulmuş bir 

yasal çerçeve olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan anayasa devlet idaresine bir kısıdın 

konulması ve vatandaşlarının bazı haklara sahip olabilmeleri adına en gerekli yasal öğe 

durumunda bulunmaktadır (Gözler, 2004, s. 18-19). 
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1982 Anayasa’sının 73. maddesinde özellikle “Vergi Ödevi” başlığının bulunması 

mükellef haklarına etki etmektedir. Bunun dışında aşağıda sıralanan Anayasa maddeleri 

mükellef hakkıyla ilgili unsurları yapısında bulundurmaktadır; 

1. Anayasa’nın 20. maddesi kapsamında özel hayatın gizliliği, 

2. Anayasa’nın 35. maddesi kapsamında mülkiyet hakkı, 

3. Anayasa’nın 36. maddesi kapsamında hak arama özgürlüğü, 

4. Anayasa’nın 74. maddesi kapsamında dilek hakkı, 

5. Anayasa’nın 74. maddesi kapsamında bilgi edinebilme hakkı, 

6. Anayasa’nın 74. maddesi kapsamında kamu denetçiliği hakkı mükellef haklarına 

tesir edebilecek haklardır. 

Anayasamız yapısal açıdan “düzenleyici anayasa” dır (Gözler, 2004, s. 192). Yani konuları 

ve olguları detaylarına kadar ele alan bir anayasa söz konusudur. Bu bakımdan mükellef 

haklarının anayasa kapsamında detaylı olarak ele alınması mümkün hale gelmektedir. Bu 

durum ise mükelleflerin haklarının iyi bir şekilde korunabilmesini sağlayan bir özellik 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Aladağ, 2014, s. 52). 

Anayasa kapsamında korumanın sağlanması teorik açından mümkün gibi görünse de bu 

durumunda uygulamaya konulmasında bazı sorunların çıkması mümkün olmaktadır. 

Bunun en büyük nedenlerinden biri anayasanın yaşam tecrübelerinden çok gelişmiş 

ülkelerden etkilenerek oluşturulmasıdır. Bu durum, anayasal unsurların insanlarımızın 

yaşam öğelerinden kaynaklı olarak oluşturulmaması bağlı olarak, insanlarımızın anayasal 

olgulara bağlı şekilde hareket etmemelerinden kaynaklanmaktadır. Bunun sonucunda 

anayasal haklara bağlı olan mükellef haklarının vatandaşlar tarafından kullanımı sınırlı 

olmaktadır (Aslan, 2006, s. 40). Ayrıca vergi kanunlarının oluşumu sırasında anayasa 

mahkemelerinin iptal kararı aldığı düzenlemelerin bulunması bu öğeyi daha iyi şekilde 

ortaya koymaktadır.  

4.1.2. Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi  

Verginin uygun usullerde toplanabilmesi için, mükelleflerin vergi haklılığına inanmaları, 

vergi adaletinin sağlanması, vergi denetimlerinin geliştirilmesi, mükellef haklarının 

oluşturulması ve geliştirilmesi benzeri birçok öğenin sağlanabilmesi gerekmektedir. 

Burada sayılan tüm bu öğelerde istenilen sonuçlara erişilmesi bakımından, yükümlülükler 

ile haklarının belirlenmesinin dışında, söz konusu öğelerle ilgili yapılacak düzenlemelerin 
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aralarında tutarlılığa sahip olması ve tüm düzenlemelerin vatandaşlara eşit bir şekilde 

yaklaşması gerekmektedir (Akdoğan, 2006, s. 11). 

Vergi düzenlemelerinin belli ilke ve esaslara dayalı olarak oluşturulması etkili vergi 

toplanmasını sağlamak dışında, mükelleflerin güvence altına alınmasını da sağlayacaktır. 

Söz konusu bu düşünceden hareketle verginin adaletli olması, tüm mükelleflere hitap 

etmesi, istikrarlı olması, belirli olması, verimliliğinin olması benzeri ilkelerin varlığı hem 

vergi yükümlülüklerine netlik kazandırmakta, hem de mükelleflerin korunmasına olanak 

sağlamaktadır (Akdoğan, 2006, s. 12). 

Bilindiği üzere vergi, devlet ile mükellef arasında bir ilişki kurmaktadır. Devlet vergiyle 

alakalı unsurları belirleyici kesim iken, mükellef belirlenen öğelere uyan ve oluşturulan 

haklardan yararlanan kesim olmaktadır. Devlet yaptıkları düzenlemeler çerçevesinde vergi 

toplamayı ön plana çıkarmaktadır. Söz konusu bu durum Vergi Usul Kanunu bünyesinde 

“mükelleflerin ödevleri” bölümünde değerlendirilmektedir. Ancak bu kanun bünyesinde 

mükelleflerin sahip olduğu haklarla alakalı bir bölüm bulunmamaktadır. Fakat haklarla 

ilgili ayrı bir bölümün olmaması bazı düzenlemelerin mükellef haklarını ortaya çıkarıcı 

özellikler taşımasını engellememektedir. Yasal düzenlemeler bireysel haklarının 

oluşmasını sağlamaktadır. Bu bakımdan yasal düzenlemelerin mükellef hakları açısından 

da ele alınması mümkün bir sonuç olarak ortaya çıkacaktır (Güneş ve Şirin, 2005, s. 135). 

Vergi mükelleflerinin yükümlülükleri Vergi Usul Kanunu bünyesinde düzenlenmiş olması 

sayesinde, mükellefler farklı kaynaklara başvurmak durumunda kalmadan yerine 

getirmeleri gereken yükümlülükleri öğrenebilmektedir. Ancak ülkemiz dahilinde kanun ve 

yönetmeliklerde gerçekleşen hızlı değişim mükelleflerin kafasının karışmasına neden 

olabilmektedir. Bu durum ise mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirememelerine ya 

da tam olarak yerine getirmemelerine sebep olmaktadır. Bu bakımdan kanun koyucuların 

sık kanun değişikliği yapmaktan vazgeçmeleri yerinde bir davranış olacaktır. Ayrıca yeni 

kanunların vergi mükelleflerinin anlayabileceği şekilde oluşturulması mükellefler 

tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştıracaktır (Emiroğlu, 2011, s. 46). 

Vergi mükelleflerin yükümlülükleri kapsamında yaptıkları işlemlerin kolaylaştırılması, 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından önemli olacaktır. Bu bakımdan günümüzde e-

beyanname, e-defter, e- fatura gibi işlemlerden yararlanılmaya başlanmıştır. Söz konusu 

işlemlerin geliştirilmesi ve mükelleflerin bu konuyla alakalı olarak bilinçlendirilmesi, 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından etkili olacaktır (Emiroğlu, 2011, s. 46). 
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Vergi Usul Kanunu kapsamında ortaya konulmuş düzenlemeler verginin iki tarafını 

oluşturan; mükellef ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir (Akdoğan, 2006, s. 12). 

Vergi Usul Kanunu kapsamında tebligat düzenlemeleri, verginin mahremiyeti, verginin 

toplanması, vergi cezaları ile vergi borcuyla alakalı istisnalar gibi olgularda mükellef 

haklarından bahsedebilmemiz söz konusu olmaktadır. 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında mükellef 

haklarına; 

 Tecilde,  

 Tahsilatın geri bırakılmasında, 

 Terkin söz konusu olduğunda, 

 Takas ile mahsupta, 

 İhtiyati hacze yönelik dava açılmasında, 

 Ödeme emrine yönelik dava açılması benzeri öğelerde rastlanılmaktadır. 

Vergi mükelleflerinin yükümlülüklerinin Vergi Usul Kanunu kapsamında toplanmış olması 

yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştırmaktadır. Ancak vergi kanunları yapısal 

olarak mükelleflerin bazı zorluklar yaşamasına neden olabilmektedir. Bu bakımdan vergi 

kanunları kapsamında mükelleflerin yükümlülükleri kolaylaştıracak işlemlerin bulunması 

mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayarak, vergi kaçağının 

azalmasına olanak tanıyacaktır. Günümüzde söz konusu mükellef yükümlülükleri 

kapsamında atılan önemli adımlar mevcuttur. Özellikle bazı yükümlülüklerin bilgisayar 

başından halledilmeye başlanması mükelleflerin yükümlülükleri yerine getirmeleri 

bakımında teşvik edici olmuştur (Bakar, 2011, s. 66). 

4.1.3. Mükellef Hakları Bildirgesinin Değerlendirilmesi 

Bu bildirge vergi mükelleflerine, yasal düzenlemeler çerçevesinde yaptığı faaliyetlerde 

idare kapsamında bir takım unsurları uygulamasını ya da uygulanmamasını isteme hakkını 

sağlayan bir öğe olarak karşımıza çıkmaktadır (Özgenç, 2007, s. 187). Yapısal açıdan 

bildirgeler kanuni açından bir koruma sağlamamaktadır. Ancak vergi kanunlarının vergi 

idareleri tarafında ne biçimde uygulanacağıyla alakalı bildirgeler birer yol gösterici 

olmaktadır (Gökbel, 2000, s. 42). 
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Türkiye’de Şubat 2006 tarihinde oluşturulan “Mükellef Hakları Bildirgesi” aşağıda yer 

almaktadır (Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı, 2015): 

“ MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ 

Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı 

içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin sadece bir 

yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama hakkı olduğu bilinciyle kendisinden hizmet 

alan herkesi memnun etmeye ve sorunları çözmeye olan bağlılığını onaylar.  

Bu nedenle;  

 Açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet vereceğiz.  

 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde öğrenmek istediğiniz her bilgi için doğru 

insanlarla temasa geçmeniz konusunda sizleri yönlendireceğiz. 

 Vergi konusundaki gelişmeleri sürekli güncellenen internet sayfamızla ve basılı 

yayınlarla sizlere en kısa zamanda duyuracağız.  

 Ücretsiz e-posta sistemimize kaydolmanız durumunda vergisel gelişmeleri 

kaynağından ve anında öğrenmiş olacaksınız.  

 Şahsi ve gizli bilgilerinize saygılıyız. Bu bilgileri Vergi Usul Kanunu’nun 

öngördüğü haller dışında açıklamayacağız ve kullanmayacağız.  

 Vergi ile ilgili yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde sizlere her türlü kolaylığı 

sağlayacağız.  

 Yaptığımız işlemlerde ve gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerde vergi kanunlarının 

adil, hukuksal, tarafsız ve rekabeti koruyucu bir şekilde uygulanmasını esas 

alacağız.  

 Vergi incelemelerinde kanunları doğru, tarafsız ve tutarlı bir şekilde uygulayacağız. 

İncelemenin her aşamasında sizi bilgilendireceğiz.  

 Şikayetlerinizi gerçek kimlik ve iletişim bilgilerinizle iletmeniz halinde, en kısa 

sürede sonuç ile beraber size döneceğiz.  

 Sürekli olarak kendimizi yenileyecek, daha iyi hizmet sunmanın arayışı içinde 

olacağız.”  

Bildirge incelendiğinde vergi mahremiyeti konusuna önem verildiği açıkça görülmektedir. 

Ayrıca maddelerin büyük bölümü vergi idarelerinin sunduğu hizmetleri daha iyi bir 

konuma ulaştırılmasıyla alakalı amaçlar doğrultusunda oluşturulmuştur (Özgenç, 2007, s. 

188-189). 
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4.1.4. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Etik Kurallar İlkesinin Değerlendirilmesi 

Modern kamu yönetiminde “kamu yararı” kavramı kamu yönetiminin etiği düşüncesinin 

gelişiminde katkı sağlamıştır. (Özdemir, 2008) 

Aşağıdaki vergi toplamanın tek uygulayıcısı kurumu olan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 

kendi etik kurallarına yer verilmiştir (GİB, 2015e): 

 

“Etik Kurallar İlkesi 

1.Mükelleflerimize ve vatandaşlarımıza Başkanlık olarak kamu hizmeti sunmanın bilinciyle, 

görevlerimizi sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, tarafsızlık, kamu yararını gözetmek ve 

beyana güveni esas almak suretiyle yerine getireceğiz. 

2.Başkanlığımızın kuruluş amaç, misyon ve vizyonuna uygun hizmet edeceğiz. 

3.Mükelleflerimizin vergi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde her türlü kolaylığı 

sağlayacağız ve bunu hızlı, esnek ve verimli bir şekilde yerine getireceğiz. 

4.Yaptığımız işlemlerde ve gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerde vergi kanunlarının adil, 

mevzuata uygun olarak, güven duygusunu zedelemeden, tarafsız ve rekabeti koruyucu bir 

şekilde uygulanmasını esas alacağız. 

 

5.Hizmetin ifası esnasında mükelleflerimiz ile meslektaşlarımıza nazik ve saygılı davranacağız, 

gereken ilgiyi göstereceğiz. 

 

6.Çalışanlarımızdan etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde 

bulunmalarının talep edilmesi halinde durumu yetkili makamlara bildireceğiz. 

 

7.Hediye almama ve menfaat sağlamama hususunda gereken hassasiyeti göstereceğiz. 

 

8.4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 

Dair Kanuna göre yapılan başvuruların en kısa sürede ilgili birimlere ulaştırılmasını ve 

cevaplandırılmasını sağlayacağız. 

 

9Mükelleflerimizin şahsi ve gizli bilgilerine saygılı olacağız. Bu bilgileri Vergi Usul Kanunu 

ve uluslararası anlaşmaların öngördüğü haller dışında açıklamayacağız ve kullanmayacağız. 

 

10.İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamele ile fırsat eşitliğini engelleyici 

davranış ve uygulamalarda bulunmayacağız. 



 

87 

 

11.Kamu görevine ilişkin sahip olduğumuz, gizli bilgi ve belgeleri özel çıkar sağlamak 

amacıyla kullanmayacağız. 

 

12.Yetkilerimizi kullanırken, mükelleflerimizin güven duygusunu zedeleyecek, şüphe 

yaratacak ve adalet duygusuna zarar verecek davranışlardan ve çıkar çatışmalarından 

kaçınacak, sunduğumuz hizmeti her türlü kişisel menfaatin üzerinde tutacağız.” 

 

13.Personelimize etik davranışlar konusunda rehberlik ederek, eğitim ve bilgilendirme 

konusunda çalışmalar yaparak, yasal ve idari düzenlemeleri uygulayarak mükelleflerimizin hak 

ettiği standartlara uygun hizmet sunacağız. 

 

14.Kamu malları ve kaynaklarının kamusal amaçlar ve hizmet gereklerine uygun olarak 

kullanılmasını sağlayacağız. Savurganlıktan kaçınacağız. 

 

15.Görevimizi yerine getirirken yetkilerimizi aşacak nitelikte Başkanlığımızı bağlayıcı 

açıklama ve taahhütte bulunmayacağız. 

 

16.Hizmetlerin yerine getirilmesinde hesap verebilir, kamusal denetime her zaman açık ve 

hazır olacağız.” 

 

Kamu yönetiminde etik ilkelerin hakim bir anlayışa dönüşmesi için; kamu yönetiminin 

siyaset baskılardan uzak ve özerk bir yapıya sahip olması gerekir. Kamu personel 

istihdam ve ücret politikasının doğru tespit edilmesi halinde etik kuralların kamu 

çalışanlarınca daha çok içselleştirilecek ve aykırı tutum ve davranışlardan uzak tutacaktır. 

Kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmaları işler hale getirilmesi, 

kamu personelinin hizmet içi eğitim faaliyetleri vasıtasıyla etik davranışlar konusundaki 

duyarlılıklarının canlı tutulmasını sağlayacaktır (Özdemir, 2008). 

4.2. Türkiye’de Mükellef Haklarının Korunmasına Yönelik Yeni Gelişmeler 

Mükelleflerin hakları korunmasının sağlanması açısından her geçen gün yeni düzenlemeler 

ve uygulamalar yürürlüğe girmektedir. Bu bakımdan bu bölüm kapsamında Türkiye’de 

mükellef haklarının korunmasına yönelik yapılan yeni gelişmelerden bahsedilecektir. 
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4.2.1. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkının Değerlendirilmesi  

Bireysel başvuru hakkı bireylerin hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi halinde, bireyin 

tüm yasal prosedürleri başvurması ancak bir neticeye varamaması sonucunda bireyin 

Anayasa Mahkemesi’ne müracaatta bulunmasıdır (Gözler, 2010, s. 430). Türkiye bireysel 

başvuru hakkı 2010 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik kapsamında getirilmiş bir öğe 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu bu düzenleme Anayasa’nın 148. maddesinde yer 

almaktadır. 

Bir bireyin bireysel başvuruda bulunabilmesi açısından aşağıdaki unsurları sağlamış olması 

gerekmektedir (Gözler, 2010, s. 430): 

 Bireysel başvurudan yararlanmak isteyen bireyin Anayasa ya da İnsan Hakları 

Avrupa Sözleşmesi (İHAS) kapsamında belirtilen temel ve özgürlüklerden mahrum 

bırakılmış olması gerekmektedir. Bu bakımdan bu yasalar içerisinde belirtilen hak 

ve hürriyetler dışında yapısal olarak bu hak ve hürriyetlere benzer olgular açısından 

da başvuru yapılabilmesi mümkündür. 

 Yapılan ihlalin devlet ya da devlet otoritesi içerisinde olan bir kurum tarafından 

yapılması gerekmektedir. 

 Kişilerin bireysel başvuruda bulunabilmeleri açısından tüm yasal yolların denenmiş 

olması gerekmektedir. Yani bireyin yasal organlarda hakkını aramış olması ve bu 

hak aramadan bir neticeye kavuşamamış olması gerekmektedir. 

Türkiye’de bireysel başvuru yolunun kullanılmaya başlanması, ülkemizdeki bireysel haklar 

adına başlanmış önemli bir değişikliktir.  Bizim dışımızdaki ülkeler kapsamında söz 

konusu bu sistemin kullanıldığı bilinmektedir. Bu unsurla birlikte vatandaşlar devlete karşı 

haklarını savunabilme olanağına sahip olmaktadırlar. Böylece vatandaşlar hak 

istismarlarına karşı daha da güvence altına girmiş olmaktadır. Daha öncede belirtildiği gibi 

bireylerin başvuru yapabilmelerin bir koşulu diğer yargı yollarının denenmiş olmasıydı, bu 

bakımdan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararlarında ilk önce incelenen unsur 

bireylerin diğer yargı yollarını tüketmiş olup olmadıklarıdır (Gözler, 2010, s. 431). 
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4.2.2. Türkiye’de Ombudsman Kurulmasına Yönelik Girişimin 

Değerlendirilmesi  

Türkiye’de idari açıdan yürütülen davaların fazlalığı yargının yavaş ilerlemesine sebep 

olmakta ve bu durum vatandaşların mağdur olmasına sebep olmaktadır. Bu açıdan 

yargıdaki iş yükünün azaltılması açısından dünya pek çok ülkede kullanılan ombudsman 

kurumunun kurulması ülkemizde de şart olmuştur (Kestane, 2006, s.137). 

Ombudsman kurumunun kurulmasıyla ilgili çalışmalar ülkemizde eski zamanlara kadar 

dayanmaktadır. Söz konusu bu kurumla ilgili ilk bulgular Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı içerisinde ele alınmıştır. Söz konusu bu plan kapsamında ombudsman kurumunun 

idare ile kişi etkileşiminde ortaya çıkan sorunları verimli şekilde sonuca ulaştıran, böylece 

yargı sürecinin oluşumunu engelleyen etkin bir kurum olduğu üzerinde durulmuştur. 

Ayrıca bu kurumun Avrupa Birliği kapsamında olmasından dolayı Avrupa Birliğine üyelik 

kapsamında bu kurumunun ülkemiz içerisinde de oluşturulması amaçlanmıştır. Sekizinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planı’na gelindiğinde kamu idarelerinin daha verimli olabilmeleri 

adına söz konusu kurumlara yasal olarak yardımcı olan ancak onlardan bağımsız hareket 

eden Kamu Denetçisi (Ombudsman) kurulumunun uygun olacağı söylenmiştir. Söz konusu 

düşünceden hareketle tüm yapının uygun şekle dönüştürülmesi amacıyla çalışmaların 

yapılmasının gerektiği öngörülmüştür. Bu olaylar neticesinde Kamu Denetçiliği Yasa 

Tasarısı oluşturulmuştur. Tasarı son halini Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’nda kamu 

kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle birlikte son şekline 

dönüştürülmüştür (Kestane, 2006, s. 137-138).  28.09.2006 tarihli 5548 sayılı Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanunu yasa halini alarak, 13.10.2006 tarihli 26318 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Fakat bu yasanın iptaline yönelik olarak 

Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur. Açılan iptal davası neticesinde Anayasa 

Mahkemesi 25.12.2008 tarihinde söz konusu kanunun iptal edilmesine karar vermiştir. 

Söz konusu unsurlara göre, anayasa değişikliği kapsamında yapılan değişiklikler 

sonucunda ombudsman kurumuna anayasal nitelikler sağlanması amaçlanmış olduğu ileri 

sürebiliriz (Derdiman, 2010). Yapılmak istenen sistem incelendiğinde kamuda oluşan 

sorunların ya da şikayetlerin ele alınacağı düşünüldüğünde bu yapı vatandaşların 

sorunlarına bir takım çözümler sağlayacağını söylememiz mümkündür. Bunun dışında 

vergi de kamu idareleri tarafından yürütülen bir görev olması bakımından söz konusu 

kurumla alakalı bir konu olacaktır (Yüce ve Altunay, 2011, s. 185). 
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29 Haziran 2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu kapsamında ombudsman uygulamaya 

konmuştur. Bu bakımdan kamu idarelerin tüm eylem ile faaliyetlerini; adalet anlayışını 

benimseyerek, insan haklarına bağlı biçimde incelemek ve değerlendirmek maksadıyla 

kurulmuştur. Ombudsman tüzel kişiliği haiz özel bütçeli Kamu Denetçiliği Kurumu’dur. 

Bu kurum kamu idareleriyle alakalı şikayetleri 29 Mart 2013 tarihinden itibaren kabul 

etmektedir (T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu, 2015). 

Vergilendirmeyle alakalı sorunların yargı sistemine gidilmeden idare ve mükellef arasında 

halledilebilmesi oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca idarenin ve mükellefin yargıya 

başvurması durumunda katlanacağı maliyet ile birlikte yaşayacakları zaman kaybının 

önlenmesi açısından ayrı bir önemi bulunmaktadır. İdari yapı içerisinde çözüme ulaştırılan 

sorunlar mükellef ile idareler arasındaki ilişkiye pozitif olarak etki edecektir (Kızılot ve 

Kızılot, 2008, s. 63-64). 

Ombudsman kurumu bu açıdan değerlendirildiğinde vergilerle alakalı sorunların idareler 

kapsamında çözüme ulaştırılması bakımından oldukça yarar sağlayıcı niteliklere sahiptir. 

Bu olgular sayesinde mükellef haklarının yargıya başvurmadan korunabilmesi mümkün 

olacaktır. 

4.2.3. 6009 Sayılı Kanun İle Yapılan Mükellef Haklarını İlgilendiren 

Düzenlemelerin Değerlendirilmesi  

6009 Sayılı Gelir Vergi Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 114. 

maddesi kapsamındaki düzenlemeyle birlikte matrahın tespitiyle alakalı olarak takdir 

komisyonuna başvurulması ve zamanaşımın bitmesine 1 yıl sınır konulmuş durumdadır. 

Yani takdir komisyonu bünyesinde kullanılan zamanaşımı sürecinin duracağı kabul 

edilmekte ve bu sürenin en fazla bir yıl olması kabul edilmiş durumdadır (Gerçek, 2011). 

Hatırlanacağı üzere Vergi Usul Kanunu’nun 369. maddesi açısından hatalı özelgeyle 

işlemde bulunan vatandaşlara ceza kesilmesi söz konusu değildi. Ancak vergi kapsamında 

gecikme faizi uygulaması söz konusuydu. Bu madde kapsamında yapılan değişiklik 

sonucunda ne faiz ne de ceza söz konusu olmamaktadır. Yani bu düzenlemenin hata yapan 

mükelleflerin mağdur edilmemesi açısından oluşturulduğu görülmektedir. 

Vergi Usul Kanunu’nda yapılan düzenlemeler kapsamında inceleme dahilide olan 

mükelleflerin mağdur olmamalarına yönelik olarak farklı uygulamaların yapılmaya 
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başlandığı görülmektedir. Bu amaçla yapılan incelemeleri bitirilmesi gereken süreler 

içerisinde sonlandırılması, incelemenin kanun ve mevzuatlardaki biçimde yapılması gibi 

olguların gerçekleştirilmesiyle mükellef haklarının korunması hedeflenmektedir. 6009 

sayılı kanunla birlikte incelemenin belli bir süre içerisinde bitirilmesi hakkı, inceleme 

raporlarının mevzuata uygun olmasının istenmesi hakkı, tutanağın bir nüshasını isteme 

hakkı mükelleflere tanınmıştır. Vergi Usul Kanunu’nun 140/2. maddesi kapsamında 

yapılan düzenlemeyle birlikte mükellefler vergi incelemesine başlandığına dair bir tutanak 

almaları yasal zorunluluk haline gelmiştir. Hatırlanacağı gibi Vergi Usul Kanunu’nun 

140/6. maddesi kapsamında vergi incelemelerine süre kısıdı getirilmiştir. Söz konusu 

kısıda göre tam inceleme 1 yıl, sınırlı inceleme ise 6 ay içerisinde bitirilmek durumundadır. 

Söz konusu sürelerin belirtilmiş olması mükelleflerin zaman açısından mağdur olmamaları 

yönünden önemli olacaktır. Yani mükellefler bu süreler içerisinde incelemenin 

tamamlanması isteme hakkına kavuşmuş olmaktadırlar. Bunun dışında mükellefler 

inceleme kapsamında ele alınan belgelerin Rapor Değerlendirme Komisyonlarında tekrar 

dinlenmesini isteyebilmektedirler. Bu bakımdan vergi incelemesi kapsamında mükellefler 

hata yapıldığını düşünmekteyseler bu olguyu Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından 

ele alınması isteyebilmektedirler. Böylece idareler ile mükellefler arasındaki ilişkinin 

korunabilmesi mümkün olmaktadır. Yani mükellefler böyle hakka sahip olduklarını 

bilmelerinden dolayı kendilerini güvende hissetmektedirler. Ayrıca komisyon incelemesi 

sayesinde inceleme sırasında yapılan hataların düzetilmesi de mümkün olacaktır. 

4.2.4. Mükellef Hakları Platformunun Kurulmasının Değerlendirilmesi  

Mükellef hakların korunması maksadıyla faaliyet gösteren bir takım birlikler söz 

konusudur. Söz konusu bu birliklerin sayısı giderek artış göstermektedir. Bu birliklerin 

temel hedefi vergi ve vergilendirmeyle alakalı konuların yasal olmasının sağlanması ve bu 

kapsamda mükelleflerin haklarının korunmasıdır (Gerçek, 2011). 

Mükellef Hakları Platformu 2009 yılında faaliyet geçmiştir. Bu kuruluş bir yere bağlılığı 

olmaksızın yasal unsurlar çerçevesinde mükellef haklarıyla ilgili olarak gerekli çalışmaları 

yürütmek, bu konularla alakalı çeşitli araştırmalar gerçekleştirmek ve bunları raporlar 

olarak yayınlamak ve mükellef hakları bilincinin oluşmasını sağlamak adına çalışmalar 

yapmak maksadıyla kurulmuştur. 
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Mükellef Hakları Platformu mükellef haklarının korunmasını sağlamak adına yürüteceği 

faaliyetleri aşağıdaki biçimde açıklamıştır (Bursa SMMMO, 2015): 

a) Mükellef Hakları Platformu mükellef haklarıyla ilgili olarak milli ve ülkeler arası 

raporlar, makaleler yayınlamaktadır. 

b) Türkiye’de ve uluslararası platformda mükellef haklarının korunmasıyla alakalı 

seminerler ile konferanslar düzenlemek, 

c) Mükellef haklarıyla ilgili olarak uluslararası gelişmeleri takip etmek, 

d) Belli aralıklarla mükellef haklarıyla ilgili olarak ampirik çalışmalar yapmak ile söz 

konusu çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna duyurmak, 

e) Ülke içerisinde ya da uluslararası alanda mükellef haklarıyla ilgilenen kuruluşlar ve 

kişilerle ilişki içerisine girmek, 

f) Türkiye’de mükellef haklarının geliştirilmesi açısından mevzuata katkı sağlayıcı 

unsurlar geliştirmek ile mükellef haklarının korunması amacıyla belli bir sistemin 

oturtulmasına yardımcı olmak, 

g) İnsanların mükellef haklarıyla ilgili olarak bilinçlenmelerini sağlamak adına bir 

takım faaliyetler ve projeler düzenlemek, 

h) Mükellef haklarının geliştirilmesiyle alakalı her türlü faaliyet içerisinde olmaktır. 

4.2.5. Vergi Bilinci Geliştirme Projesi: Vergibilir 

Vergi, kişi ve toplum olarak yararlandığımız sağlık, eğitim, güvenlik, adalet, ulaşım gibi 

kamu hizmetlerinin finansmanını karşılamak üzere devletin kişilerden ve kurumlardan 

yasal olarak aldığı paralardır. Anayasa’mızın 73. maddesine göre herkes, kamu giderlerini 

karşılamak üzere malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi ödemek bir 

vatandaşlık görevi olup bu görevlerini yerine getirmeleri için vergi ödemenin ne anlama 

geldiğini de sorgulamaları gerekir. Vergi, devlet tarafından vatandaşlardan zorla alınan 

para olarak algılanmamalı, kamu hizmetlerinin bedeli olarak değerlendirilmelidir. Vergiyi, 

yararlandığımız kamu hizmetlerinin bedeli olarak yorumlamak, verginin mantığını 

kavrayabilmek ve vergiyi doğru algılamak bakımından önemlidir. 

Vergi ile ilgili algılar, düşünceler ve tutumlar çok küçük yaşlardan itibaren oluşmaya 

başladığından özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerin vergi konusunda okulda 

edindikleri bilgi ve tecrübeler ayrı bir öneme sahiptir. Küçük yaşta vergi ile ilgili olarak 

okulda öğrenilen bilgiler, vergi ödemeye yönelik tutum ve davranışların temel 

belirleyicilerinden birisi olmaktadır. Bu nedenle okul çağının başından itibaren çocuklara 
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vergi vermenin önemi kavratılmalı ve verginin doğru anlatılması sağlanmalıdır. Ülkemizde 

vergi algılaması konusunda yapılan amprik çalışmalardan biri olan ve Sağbaş ve Başoğlu 

tarafından 2005 yılında ilköğretim çağındaki öğrencilerin vergiyi nasıl algıladıkları ve 

vergiyi algılamaları üzerinde etkili olan faktörlerin neler olduğu konusundaki 

çalışmasında; “İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergileri Algılaması: Afyonkarahisar İli 

Örneği” yapılan bir araştırmada; vergiyi devlete verilen, karşılıksız olan ve zorunlu olarak 

ödenen para olarak algıladıkları, öğrencilerin verginin anlamını tam olarak bilmedikleri, 

vergiler ile kamu hizmetleri arasında ilişki kuramadıkları gözlenmiştir. (Sağbaş ve 

Başoğlu, 2005) 

Öğrencilerde vergi bilincini ve farkındalığını arttırmak amacıyla Maliye Bakanlığı ve Milli 

Eğitim Bakanlığı arasında 13.06.2007 tarihinde imzalanıp yürürlüğe giren çalışma 

protokolü kapsamında “Vergi Bilinci Geliştirme Projesi: Vergibilir” adlı bir eğitim projesi 

kampanyası gerçekleştirilmiştir. Bu proje, öğrencilerin verilen problem durumlarını 

belirleyerek bu problemlere çözümler aramalarını, vergi bilincini yapılandırmalarını ve bu 

yöntemle öğrenim gören çocukların vergi ile ilgili olumlu tutum oluşturmalarını sağlamayı 

amaçlamıştır.  

Projenin temel amacı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin vergi hakkında bilgi edinmelerine, 

vergi ödemenin bir sorumluluk olduğu algısı oluşturmalarına, ödenen vergilerin toplumun 

ihtiyaçlarını sağlama ve refah düzeyi yüksek bir yaşam oluşturmadaki önemini fark 

etmelerine yardımcı olmaktır (GİB, 2015f). 

Bu nedenle, vergi konusundaki olumsuz tutumların ve yanılgıların giderilmesi için, 

ilkokuldan başlayarak toplumdaki tüm bireylerin vergi konusunda bilgilendirilmelerine 

yönelik bu tür projeler gelecek nesillerin yetiştirilmesinde ve bilinçlendirilmesinde çok 

faydalı olacağı açıktır.  
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BÖLÜM 5 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

5.1. Sonuç 

Devletler vatandaşlarına temel hizmetleri verebilmek adına bir takım kaynaklara ihtiyaç 

duymaktadırlar. Söz konusu kaynakların başında mükelleflerden toplanan vergiler 

gelmektedir. Vergilendirmeyle alakalı bir takım sınırlamaların bulunması ya da 

bulunmaması mükellef hakları açısından oldukça önemli olacaktır. Zira devletin 

vergilendirme yetkisini sınırlandıran ve mükelleflere bazı haklar tanınmasını sağlayan ilk 

belge olan 1215 Magna Carta (Büyük Sözleşme)’den bu yana; mükelleflerin sahip olduğu 

haklar tarihsel olarak dünyada ve ülkemizde ciddi değişimler geçirerek kendini 

geliştirmekte ve yenilemektedir.  

Kanuni açıdan mükellef hakları anayasadaki, vergi kanunlarındaki ve diğer mevzuatlardaki 

düzenlemelerden ortaya konulan haklar olarak açığa çıkmaktadır. Ülkemizde mükellef 

hakları birbirinden farklı yasalar içerisinde ayrı ayrı düzenlenmiş durumdadır. Ama burada 

unutmamız gereken öğe mükellef haklarının temelini insan hakları olup insan hakları ile 

mükellef hakları yakından ilişkili olduğudur. Bu nedenle mükellef haklarının sağlanması 

bir nevi insan haklarının sağlanması anlamına gelmektedir. 

Türkiye’de mükellef hakları uygulamaları biraz dünyadaki uygulamaların gerisinde kalsa 

da 2006 yılında yayınlanan “Mükellef Hakları Bildirgesi” ile mükelleflerin 

bilgilendirilmesine yönelik olarak bir takım adımlar atılırken vergi çalışanlarının da 

donanımlı hale gelmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. 

6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile ombudsmanlık uygulamasının 

başlatılması sorunların yargıya götürülmeden idari safhada çözülmesi açısından büyük 

yenilik olmuştur. Böylece idareler ve vatandaşlar yargı kapsamında vakit kaybetmeden var 
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olan ihtilafların kısa sürede çözüme ulaştırma imkânına sahip olmuşlardır. Ayrıca bu 

ombudsman kurumunun vatandaşların şikayetlerini değerlendirilmesi, vatandaşların 

haklarının korunabilmesi bakımından da oldukça önemlidir. Türkiye’de kamu denetçiliği 

(ombudsman) mekanizmasının kurulması, olumlu bir gelişme sağlamış, ancak bu kurumun 

vergi kapsamında değerlendirilecek ayrı bir kolunun da kurulması vergilendirme adaletinin 

geliştirilmesi açısından yarar sağlayacaktır. Vergilendirmenin adaletli yapılmasıyla birlikte 

mükellef haklarının korunması daha kolay hale gelecektir. 

Vergi Usul Kanunu bünyesinde mükelleflerin yükümlülüklerinin ayrıca yer aldığı bir 

bölüm olmasına rağmen mükellef haklarıyla ilgili bir bölümün olmayışı, söz konusu 

hakların kullanılmasını güçleştiren bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan 

mükellefler haklarını savunabilmek adına birden fazla kaynağa bakmak durumunda 

kalkmakta ve bu durum mükellefler açısından kafa karıştırıcı olmaktadır. Vergi Usul 

Kanunu’nda mükellef haklarının açık bir dille ele alınması mükelleflerin haklarının 

korunması açısından önemli bir gelişme olacaktır. 

Mükellef Hakları Bildirgesi genel hatlarıyla vergi idarelerinin daha iyi hizmette 

bulunmasını açıklamaktadır. Ancak bu bildirgenin aynı zamanda mükelleflere haklarını 

bildirici bir özelliğide taşıması gerekirdi. Bu açıdan bu bildirgenin açık ve net bir dille 

mükelleflere haklarını açıklaması önemli olacaktır. Mükellef Hakları Bildirgesi’nin bu 

unsurları içerecek şekilde tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. 

Gelir İdaresinin 2006 yılında yayınladığı mükellef hakları bildirgesi, 6009 sayılı Kanunla 

vergi incelemesinde mükellef hakları konusunda mükelleflerin lehine yapılan olumlu 

değişiklikler, vergilendirme alanında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının 

getirilmesi ülkemizdeki mükellef hakları alanındaki olumlu değişimin en önemli 

adımlarıdır. Gelir İdaresinin mükellef hizmetleri ve gönüllü uyum konusunda yaptığı 

çalışmalar göstermiştir ki; mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sunulan 

hizmetlerde teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak suretiyle hizmet kalitesi ve mükellef 

memnuniyet oranının artırılabildiği anlaşılabilmektedir. Bu kapsamda, idarenin mükellef 

geri bildirim sistemi ve mükellef memnuniyet anketleri ile sürekli olarak mükelleflerin 

beklenti ve önerilerin dikkate alınması olumlu bir adımdır. Yapılan bir araştırmaya göre, 

haklarını bilmeyen ve takip etmeyen mükelleflerin, haklarını bilen mükelleflere göre 

idareye sekiz kat daha fazla iş yükü getirdiği belirtilmektedir.  

İdarenin mükellef odaklı hizmet kalitesini arttırma gayreti ülkemizdeki vergi kültürü ve 

bilincinin oluşmasını hızlandıracak ve birinci sınıf ülkeler kategorisine dahil edecektir.   
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Gerçekten de mükellefler ile vergi idaresinin donanımı geçmişe oranla günümüzde çok 

daha iyi durumdadırlar. Bilişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar, kamu tarafının şeffaflık 

ve saydamlık politikası kapsamında; özelgeler başta olmak üzere her türlü verinin ve 

bilginin artık kamuoyu ile paylaşılması, yeminli mali müşavirler ile serbest mali 

müşavirlerin ve avukatların geçmişe göre uzmanlaşarak daha bilgili tecrübeli olması 

ülkemizdeki vergi mükellefleri adına sevindirici gelişmelerdir. Bilişim teknolojileri ve 

internet Gelir İdaresinin sunmuş olduğu hizmetleri hızlandırmış ve idarenin daha güçlü 

olmasını sağlamıştır. Risk analiz teknikleri sayesinde mükelleflerin vergi performansları 

analiz edilmekte ve bu durum gerçek veya tüzel kişilerin gönüllü uyumu 

kolaylaştırmaktadır. Yine vergi müfettişlerinin sayılarının arttırılarak vergi incelemelerinde 

çok daha etkin ve verimli olmaları sağlanmıştır. Daha donanımlı vergi inceleme elemanları 

ile sadece mükelleflerin hakları değil aynı zamanda hazinenin yani kamunun da hakları 

daha sağlıklı bir şekilde gözetilebilecektir. Vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi 

müdürlüklerinde istihdam edilen gelir uzmanlarının sayısının arttırılması, yaygın ve yoğun 

vergi denetimleri,  idarenin kullanmış olduğu otomasyon sistemleri ve elektronik 

hizmetleri nedeniyle geçmişe oranla vergi toplamadaki etkinliğini artırmış ve bunun 

sayesinde idare güçlendirmiştir. Ancak devletin karşısında daha zayıf kalan dürüst 

mükelleflerin kendi olanak ve donanımlarını geliştirmesi devlete kıyasla daha zor 

olduğundan mükellefe getirilen yükümlülüklerin yanı sıra yeni ekonomik ve teknolojik 

gelişmelere göre mükellef haklarının da hem yasal yollarla hem de idari uygulamalar ile 

dengeli bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Esasen, mükellef hakları ve ödevleri 

birbiri ile bağımlı olup bir madalyonun iki yüzü gibi düşünülmesi gerekir. Mükelleflerin 

vergi kanunlarında var olan tüm haklarını bilmesi ve sonuna kadar kullanması en temel 

insan hakkı olup bunun demokratik bir hak olarak algılanması gerektiği gibi devletinde 

kamu hakkı adına mükelleflerden yükümlülüklerini yerine getirmesini istemesi ve bunu 

gözetmesi de devletin en temel hakkı olduğu unutulmamalıdır.  

Öğrencilerde vergi bilincini ve farkındalığını arttırmak amacıyla Maliye Bakanlığı ve Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı ve yapacakları eğitim projeleri; hem genç bireylerin vergi 

bilincine ulaşmalarını hem de bu konudaki hak ve yükümlülüklerini öğrenmelerinde yaralı 

olacağı ve bu sayede vergi konusundaki olumsuz tutumların ve yanılgıların giderilmesini 

kolaylaştıracağı kesindir. 

Ekonomik kalkınma ve büyüme alanında yaşanan gelişmelerle birlikte kayıtdışı ekonomik 

faaliyetler azaldıkça toplumumuzda da vergi kültürü ve vergi bilinci hızla artacaktır.  Vergi 
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mükelleflerinin var olan hak ve yükümlülüklerinin, tartışmaya yer bırakmadan şeffaf bir 

biçimde herkesin kolayca ulaşabilmesi ve anlayabilmesi için Vergi Usul Kanunu’nda yer 

alması gerekir. Bu şekilde değişik kanun kitaplarında var olan hakların tek bir usul 

kitabında toplanması mükelleflerin hak ve yükümlülükler konusundaki farkındalığını 

arttırılmasını sağlarken Devletimizin de hizmet kalitesini iyileştirecek ve vergiye gönüllü 

uyumu olumlu etkileyecektir.  

5.2. Öneriler 

5.2.1. Mükellef Haklarına İlişkin Öneriler 

Bu bölüm kapsamında vergilendirmeyle alakalı var olan yapıyı ele alarak mükellef 

haklarının korunmasına yönelik bir takım sonuçlara varılmaya çalışılmıştır. Burada 

bahsedilen öğelerle birlikte vergilendirmede eksik öğelerin ortaya konulması ve bu eksik 

öğelerin giderilmesiyle mükellef haklarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu açıdan bölüm 

içerisinde vergi kanunlarıyla ve mükellef hakları bildirgesiyle alakalı olarak bir takım 

öneriler bulunmaktadır. 

5.2.2. Vergi Kanunları İle İlgili Öneriler 

Vergi kanunları hem mükelleflerin bazı haklara sahip olmaları hem de verginin legal bir 

biçimde toplanabilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu bakımdan vergi kanunlarının 

tüm mükelleflere adil bir şekilde uygulanması önem arz etmektedir. Vergi adaletinin 

sağlanabilmesi ve vergilendirmede belli kuralların konulması açısından vergi kanunları en 

gerekli öğe olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mükelleflerin vergi hakkında bilgi sahibi olmalarıyla birlikte ödemekle yükümlü oldukları 

vergilerin farkında olmaları, ne kadar bilgilendirildiklerine bağlıdır. Mükelleflerin bilgi 

edinebilmesi için verginin belli kurallar ve prosedürler şeklinde yürütülmesi gerekmektedir 

ki bu durumu vergi kanunları sağlamaktadır. Eğer vergi kanunları ve ilgili mevzuatlar 

tarafsız ve adil bir şekilde uygulanmaz ise vergide adaletin bozulmasına neden olacaktır. 

Literatürde vergiyle alakalı düzenlemelerin bir sistem dahilinde mükelleflere haklar sunup 

sunmadığıyla ilgili olarak farklı çalışmalar bulunmaktadır. Gökbel (2000) yaptığı çalışma 

kapsamında Vergi Usul Kanunu bünyesinde mükelleflerin yerine getirmek zorunda olduğu 

sorumluluklarla, sahip oldukları haklar arasında bir dengenin mevcut olmadığını ileri 
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sürmüş ve sorumlulukların fazla olduğunu söylemiştir. Ona göre sorumluluklar kadar 

hakların da kanun kapsamında yer alması gerekmektedir. 

Çelik (2003) yaptığı çalışmada mükellef haklarıyla ilgili olarak ayrı bir düzenlemeye 

ihtiyaç duyulduğunu söylemiştir. Güneş ve Şirin (2005) yaptıkları çalışmalarında Vergi 

Usul Kanunu kapsamında mükelleflerin ödevleriyle alakalı bir bölümün olmasına rağmen 

haklarıyla alakalı bir bölümün olmayışına eleştirel yönden yaklaşmışlardır. 

Üzeltürk (2005) çalışmasında vergi kanunların kapsamında mükelleflerin 

sorumluluklarının fazlaca olduğunu ancak, mükellef haklarının detaylı biçimde ele 

alınmadığını ileri sürmüştür. Gerçek (2006) açısından Vergi Usul Kanunu bünyesinde 

mükellef haklarının daha da geliştirilmesi gerekmektedir. 

Mükellef hakları ile mükelleflerin vergiye ne kadar adapte olduklarını belirlenmesi 

açısından 2010 yılında yapılan bir ankette mükelleflerin %32,1 haklarının düzgün 

olduğunu söylemiştir. Bunun dışında mükelleflerin %58,6’sı haklarının kanunlar 

kapsamında güvence altında olduğunu söylemiştir. Bunun dışında mükelleflerin %62,3’ü 

kanunların yapısal olarak daha kolay anlaşılabilir olmasını istemektedir.  Bu bakımdan söz 

konusu olgulardan hareketle mükelleflerin vergi kanunları kapsamında algılayamadıkları 

hükümlerin bulunması ve vergi kanununda belirtilmeyen bir takım problemlerle 

yüzleşmeleri halinde usulsüz yönlere sapabilmeleri söz konusu olabilecektir (Gerger, 2011, 

s. 127-129). 

OECD’in 2004 yılında yaptığı çalışmaya göre üye ülkelerin yalnızca üçte ikisinin mükellef 

haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerinin olduğu görülmüştür. 2008’de yapılan bir diğer 

araştırmada ise üye kapsamında olmayan ülkeler ile birlikte 43 ülke ele alınmıştır. Söz 

konusu bu 43 ülkenin 36 tanesinde yasal düzenlemenin varlığı tespit edilmiştir (Bakar, 

2011, s. 88). 

Mükellef haklarıyla ilgili olarak diğer ülkeler kapsamında artan ilginin ülkemizin Vergi 

Usul Kanunu kapsamında mükellef haklarıyla ilgili bir bölüm olmayışıyla kıyaslandığı 

zaman mükellef haklarıyla ilgili olarak eksikliğimiz ortaya çıkmış olmaktadır. Mükellef 

haklarını içeren yasal düzenlemelerin olmasına rağmen belli bir yapı içerisinde 

oluşturulmuş kurallar bütünlüğünün bulunmayışı mükelleflerin haklarından habersiz 

olmalarına neden olmaktadır. Bu bakımdan Vergi Usul Kanunu kapsamında mükellef 

haklarını içeren ayrı bir bölüm olması hem mükelleflerin haklarından faydalanmaları hem 

de vergi bilincinin oluşturulması açısından önemli olacaktır. 
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5.2.3. Mükellef Hakları Bildirgesi İle İlgili Öneriler  

Vergi adaletinin sağlanabilmesi ve vergi kaçakçılığının adına mükelleflerin katılımına 

ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bakımdan mükelleflerin bilgilendirilmesi son derece önemlidir. 

Bildirgeler bu kapsamında devletlerin yararlanabilecekleri araçlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bildirgeler yasal özellik taşımasalar da mükelleflerin vergi vermeye ikna 

edilmesi açından yararlı öğelerdir. 

Dünyada bildirgelere oldukça önem verilmektedir. Fakat ülkemizde oluşturulan öğeler 

oldukça kısa olup gerekli öğeler üzerinde pek durmamaktadır. Bu bakımdan ülkemizdeki 

bildirgelerden mükellefler çok fazla yararlanamamaktadır. Zaten ülkemizde bildirgelerle 

ilgili olarak mükelleflerin pek bir bilgileri bulunmamaktadır. Mükelleflerin bilgi 

düzeylerini araştırmak adına 2010 yılında yapılan bir anket çalışmasında, mükelleflerin 

%46’sının bildirgeden habersiz oldukları tespit edilmiştir. Anket kapsamında katılan 

mükelleflerin yalnızca %2,8’i Mükellef Hakları Bildirgesi’ni tam olarak bildiğini 

belirtmiştir. Bu durum bize ülkemizde bildirinin yeterince tanıtılamadığını ortaya 

koymaktadır (Gerger, 2011, s. 134-135). 

Mükellef Hakları Bildirgesi mükelleflerin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi açısından 

oldukça önemlidir. Ancak söz konusu bu bildirgenin içerik bakımından gerekli bilgileri 

barındırması için özenli şekilde oluşturulmuş olması oldukça önem arz etmektedir. Söz 

konusu bildirge bünyesinde bulunan bilgilerin mükellefin aklını karıştırmayacak kadar net 

ve sade olması ile mükellefin yeterli bilgiye sahip olabilmesini sağlayacak biçimde 

düzenlenmesi gerekmektedir. Bildirge genel olarak vergi idarelerinin daha iyi hizmette 

bulunmasını açıklarken, mükelleflerin haklarına yönelik bildirici bir özelliğinin baskın 

olmadığı anlaşılmaktadır. Bu açıdan bu bildirgenin açık ve net bir dille mükelleflere 

haklarını açıklaması önemli olacaktır. Mükellef Hakları Bildirgesi’nin bu unsurları 

içerecek şekilde tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. 
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