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T.C. 
SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

ÖZET 

UzlaĢma, mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce, 

vergi idaresi ile tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaĢmak için baĢvurabilecekleri 

idari bir çözüm yoludur. Kamu alacağının kısa sürede tahsilini sağlayan uzlaĢma yolu, aynı 

zamanda mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve bürokratik iĢlemleri de ortadan 

kaldırmaktadır.  

YapılmıĢ olan bu çalıĢmada Türk Vergi Sisteminde UzlaĢma Kurumu izah edilerek, 

devletin elde etmiĢ olduğu vergi gelirleri üzerindeki etkileri anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmamızın ilk bölümünde Vergi kavramı üzerinde durularak, verginin tanımı ve niteliği 

detaylı olarak izah edilmiĢtir. Vergi uyuĢmazlıklarında uzlaĢma müessesesi ve uzlaĢma türleri 

ise çalıĢmamızın ikinci bölümünde açıklanmaktadır. ÇalıĢmamızın üçüncü bölümünde 

uzlaĢma kurumunun sistematik yapısı tanımlanarak bu kurumun ülke ekonomisi açısından 

etkileri değerlendirilerek alınan sonuçlar detaylandırılarak sunulmuĢtur. Nihai olarak ise 

Türkiye‟de uzlaĢma kurumuna yönelik eleĢtiriler ve uzlaĢma kurumunun geliĢtirilmesi ile 

ilgili öneriler üzerinde durulmuĢtur. 
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SUMMARY 

Reconciliation, the assessment taxpayers names referred to the judiciary, before taxes 

and penalties accrued with regard to the tax administration can apply for an administrative 

solution is the way to deal with. Compromise that allows the collection of receivables from 

the public as soon as possible, but also the costs borne by the taxpayer in the judicial process 

and eliminates bureaucratic procedures. 

Reconciliation Council, which has been explained in this study by the Turkish Tax 

System, the state tried to explain effects on tax revenues that have achieved. In the first part of 

our study with emphasis on the concept of taxes, the tax has been described in detail in the 

definition and nature. The institution of conciliation and compromise types of tax disputes 

described in the second part of the study. The third part of the study was to systematically 

compromise the structure of the institution in terms of defining the country's economy, the 

effects of this institution evaluating the results obtained are presented in details. Ultimately, 

the criticism of the institution of conciliation and compromise in Turkey focused on 

recommendations for the development of the institution. 
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GĠRĠġ 

Günümüzde sosyal devlet anlayıĢı ile birlikte devletlerin harcamaları ve bu 

harcamaları finanse edebilmek için kamu gelirlerine olan ihtiyacı artmıĢtır. Kamu gelirlerinin 

baĢında ise vergiler gelmektedir. Yeni vergilerin eklenmesi veya mevcut vergilerin konu ve 

mükellefiyet bakımından geniĢletilmesi ile vergi sistemimiz gün geçtikçe karmaĢıklaĢmakta 

ve bu iĢi meslek edinmiĢ kimseler için bile içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. 

Vergilendirme iĢlemlerinde; vergilendirme iĢleminin hukuka aykırılığı, vergi 

incelemeleri esnasında, hatalı vergi tarhiyatı ve ceza uygulaması, matrahın düĢük beyanı, 

verginin ödenmemesi ve diğer nedenlerle çeĢitli uyuĢmazlıklar yaĢanmaktadır. Vergi 

uyuĢmazlıkları genellikle, vergiyi doğuran olay, mükellefiyet, tarh, tebliğ, tahakkuk, ceza 

kesme ve tahsil iĢlemlerinden ya da bunlara iliĢkin uygulamalardan doğmaktadır. Bu 

uyuĢmazlıklarda iki taraf vardır. Biri vergi alacaklısı durumunda olan vergi idaresi, diğeri de 

vergi borçlusu durumunda olan mükellef ya da vergi sorumlusu veya iĢtirakçi, teĢvikçi, 

yardımcı vs. gibi ceza muhatabıdır. 

Ülkemizde vergi uyuĢmazlıkların çözümü iki yolla mümkün olmaktadır. Bu çözüm 

yollarından ilki bağımsız yargı organlarıdır. Diğeri ise vergi uyuĢmazlıklarının yargıya intikal 

ettirilmeden idarenin iç denetim mekanizması içinde çözümlenmesini hedefleyen idari çözüm 

yollarıdır. 

Ülkemizde idari çözüm yöntemlerinin iki önemli özelliği vardır: bu yollara baĢvurma 

zorunluluğu yoktur; idari çözüm yollarına baĢvurduktan sonra eğer bu Ģekilde bir çözüme 

ulaĢılamazsa yargı yolu hala açıktır. Mükellef, eğer isterse idari çözüm yöntemlerinden 

hiçbirine baĢvurmadan da vergiye iliĢkin uyuĢmazlığı yargıya intikal ettirebilir. Görüldüğü 

gibi uyuĢmazlığın dava konusu yapılmasının taraflar açısından ayrı bir maliyeti ve riski 

vardır. Buna karĢılık uyuĢmazlığı sona erdirme gibi yararı da vardır. UyuĢmazlığın idari 

aĢamada çözümlenmesini, hem idare hem de taraflar yönünden karĢılıklı anlaĢma zemini 

içinde sonuçlandırılması nedeniyle daha üstün ve arzulanan bir çözüm yöntemi olarak 

değerlendirmek gerekir. 
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BÖLÜM 1 

1.VERGĠNĠN TANIMI, NĠTELĠĞĠ VE SINIFLANDIRILMASI 

Vergi; Türkçe bir terim olup, kökeni itibariyle anlamı; hediye edilen, karĢılıksız 

verilen bir değeri belirtmektedir(Sayar, 1975: 136). 

GeçmiĢten, günümüze verginin birçok tanımı yapılmıĢtır. Gerek ekonomik koĢulların 

değiĢmesine, gerekse devletin fonksiyonlarındaki değiĢmelere paralel olarak verginin 

kavramsal çerçevesi günün koĢullarına uygun olarak geliĢmeler göstermiĢtir. Mali sistemlerin 

yapısındaki ve politikalarındaki farklılaĢma sonucunda ülkeler farklı vergi sistemleri 

uygulamaya baĢlamıĢtır. Verginin klasik tanımı ile bugünkü tanımı arasında mali ve 

ekonomik geliĢmelere paralel olarak farklılıklar meydana gelmiĢtir. 

Verginin klasik tanımı Fransız maliyeci Gaston Jeze‟ye göre “Devletin egemenlik 

gücüne dayanarak, kamu giderlerini karĢılamak amacıyla yaptığı zor alımdır.” Feodal devlet 

düzeninden kalma bu tanım, klasik devlet anlayıĢının vatandaĢa bakıĢ açısının en somut 

örneğidir(Türk, 1996: 97). 

Verginin bir baĢka tanımı, “Vergiler; devletin veya devletten vergilendirme yetkisini 

almıĢ diğer kamu tüzel kiĢilerinin fert ve kurumlardan, hukuki cebir altında, kanunda 

belirtilen kurallara göre ve karĢılıksız olarak aldıkları ekonomik değerlerdir” (Öncel vd., 

2002: 145). 

Nitelikleri açısından ise vergi, “ kamusal hizmetlerin gerektirdiği giderler ile kamu 

borçları dolayısıyla ortaya çıkan yükleri karĢılamak amacıyla, devletin egemenlik gücüne 

dayanarak, karĢılıksız olarak, gerçek ve tüzel kiĢilerden cebri olarak aldığı parasal 

değerlerdir.” 

ÇağdaĢ anlamda vergi tanımını ise devletin eğitim, sağlık, adalet, iç ve dıĢ güvenlik, 

alt yapı harcamalarını karĢılamak amacıyla ülkede gerçekleĢtirilen ekonomik faaliyetlere göre 

ve bu faaliyetleri etkilemeden adalet, eĢitlik ve yasallık ilkeleri çerçevesinde, toplumsal 

uzlaĢmayı sağlayacak Ģekilde almıĢ olduğu parasal değerler olarak tanımlanmakta ve 

ekonomik, mali, siyasi ve sosyal nedenlerle vergilemeye baĢvurulmaktadır. Uygulama Ģekli, 

yönetimi ve yasal olarak yapılmıĢ olan düzenlemeler ise toplumun vergi karĢısındaki ilgi ve 

tepkisini belirleyen en önemli faktörler olarak nitelendirilmektedir. 

Bu anlamda vergi ülke ekonomilerinin en önemli gelirlerinden birisidir. Vergi devletin 

temel fonksiyonlarını gerçekleĢtirmek amacıyla alınmaktadır. Vergi sayesinde devlet, 
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giderlerini karĢılamakta ve ekonomik sistemi yatırımları ve harcamaları sayesinde 

düzenlemeye çalıĢmaktadır. Devlet vergi sayesinde vergi adaleti olarak tanımlanan gelir 

düzeyine göre vergi almayı amaçlamaktadır. 

Bir ülkede belirli bir dönemde uygulanan vergilerin bütünü ise “vergi sistemi” olarak 

adlandırılır (Öncel vd., 2002: 225). Vergi sistemi, dar ve geniĢ anlamda olmak üzere iki 

Ģekilde tanımlanabilir. Dar anlamda vergi sistemi, bir ülkede, belirli bir zamanda mevcut olan 

bütün vergilerden oluĢan bir bütünü ifade eder. Tanımdaki “bütün vergiler” tabiri, kamu 

gelirlerinin çeĢitleri bakımından vergi, resim, harç, Ģerefiye, fon ve benzeri yükümlülükleri 

kapsar. Kurumsal açıdan ise, merkezi hükümetin aldığı vergilerin yanında eyaletlerin ve 

mahalli idarelerin topladığı vergi, resim, harç, Ģerefiye, fon ve benzeri yükümlülükler de vergi 

sistemine dahildir. Vergi mevzuatını kapsayan bu tanıma vergi tarh ve tahsil usulünü gösteren 

mevzuat da dahildir. 

GeniĢ anlamda vergi sistemi; bir ülkede, belirli bir zamanda uygulanan vergi 

kanunlarının tümü ile vergiyle ilgili örgütlenmelerin ve personelin oluĢturduğu organik yapı 

olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre vergi sisteminin unsurları vergi mevzuatı, teĢkilat ve 

beĢeri unsur yani personeldir(Tuncer, 1990: 223). 

Bir vergi sistemi tek bir vergi çeĢidi üzerine kurulduğu takdirde “tek vergili sistem”, 

birden çok vergi uygulanmakta ise “çok vergili sistem” adı verilmektedir. Çok vergili bir 

sistemde vergilerin belli ölçütlere göre bölümlenmesine “vergi sistematiği” adı verilmektedir. 

Bu sayede vergi sisteminde uygulanan vergilerin belli ölçütlere göre bölümlenmesi 

sağlanmaktadır(Öncel vd., 2002: 226). 

Türk Vergi Sistemi (TVS) irdelendiğinde vergi gelirlerini oluĢturan unsurların farklı 

kaynaklardan ve konulardan meydana geldiği görülmektedir. Ülkemizde çok vergili sistem 

kullanılmaktadır. Her vergi unsuru ayrı ayrı belirlenmiĢ ve vergiyi doğuran olay ve vergi 

konuları ayrı belirtilerek açıklanmıĢtır. 

Ülkemizde vergi gelirleri vergi kanunları açısından gelir üzerinden vergiler, servet 

üzerinden alınan vergiler ve harcamalar üzerinden alınan vergiler Ģeklinde bir sınıflandırmaya 

tabi tutulmuĢtur. Bununla birlikte, birçok değiĢik sınıflandırmalar da yapılmıĢtır. Ayrıca 

vergiler, değer (Nispi) ve miktar (Maktu) esasına göre alınan olarak adlandırılmaktadır. 

Miktar üzerinden alınan vergiler; ağırlık, uzunluk, adet, yüzölçümü, hacim, alkol 

derecesi, sayı ve benzeri maddi ölçüler üzerinden alınan vergilerdir. Değer üzerinden alınan 

vergiler; fiyatın yüzdesel bir oranı olarak alınan vergilerdir. 
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Gelir üzerinden alınan vergiler; gerçek kiĢilerden alınan gelir vergisi ve tüzel 

kiĢilerden alınan kurumlar vergisi olmak üzere genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Gelir iktisadi 

bir kavramdır. Bu gelir iktisatta çeĢitli yönleriyle incelenmiĢtir; nominal gelir - reel gelir- net 

gelir- brüt gelir v.b. Gelir,vergi hukukunda ayrıca tanımlanmıĢtır. Çünkü, iktisat biliminde 

yapılmıĢ gelir tanımlarının, bazı güçlükler sebebiyle vergi uygulamalarında aynen kabulüne 

imkan yoktur. Bu sebeple gelir kavramı mali açıdan ayrıca inceleme konusu yapılmıĢ ve bu 

hususta baĢlıca iki kuram; kaynak kuramı ve safi artıĢ kuramı olarak 

sınıflandırılmıĢtır(Nadaroğlu, 1998: 337). 

Herman, Gustav Cohn, Adolph Wagner, Neumann, Philippovich, Schaffle gibi klasik 

kaynak kuramcıları; “eğer gelir, sürekli gelir yaratan bir kaynaktan elde ediliyor ise vergi 

bakımından ödeme gücünün belirlenmesinde dikkate alınmalı ve gerekiyorsa 

vergilendirilmelidir.” görüĢündedirler. Bu ifadeden, gelirin süreklilik arz eden bir kaynak 

olması gerektiği anlaĢılmaktadır. Bu kuram gelirin sadece devamlılık unsurunu ortaya 

koymaktadır (Akdoğan, 1998: 193). 

Bu kurama göre gelir, beĢeri veya maddi bir kaynaktan elde edilmeli, arızi olmamalı, 

belli bir dönemde tekrarlanabilmelidir. Gelirin kaynağı sürekli olmalıdır. Kaynağın gelir 

getirici niteliğinde zaman zaman olabilecek kesintiler, bu sürekliliğe zarar vermez. Buna göre; 

zirai, ticari, sınai veya hizmetle ilgili bir faaliyet neticesi elde edilen gelir vergilendirilecektir. 

Kaynak kuramına göre; ikramiye, piyango, arada bir gelir getirici iĢlemlere ve/veya 

faaliyetlere giriĢimler sonucu elde edilen nakit akımlar, vergi bakımından gelir değildir. BaĢka 

bir deyiĢle; arızi faaliyetler sonucu edinilen nakit akımlar, otomatik olarak vergiden istisna 

edilmektedir. Bu görüĢe göre; belirli bir dönemde sürekli olarak önemli miktarda kazanç 

sağlayan bir kimse vergilendirilmekte, ancak; aynı geliri, aynı dönemde arızi olarak sağlayan 

bir baĢka kimse vergilendirme kapsamına alınmamaktadır(Güzel, 2003: 49). 

George Schanz ve Prof. Hang tarafından; vergiye tabii gelirin belirlenmesi açısından 

ileri sürülen diğer bir görüĢ de safi artıĢ kuramıdır. Bu görüĢte mükellefin belirli bir dönem 

içinde servetindeki artıĢın dikkate alınması suretiyle vergileme yapılması 

öngörülmektedir(Akdoğan, 1998: 193). 

Günümüzde gelir üzerinden alınan vergiler, yapısal olarak gerçek kiĢilerden alınan 

gelir vergisi ve tüzel kiĢilerden alınan kurumlar vergisi Ģeklinde iki alt bölümden 

oluĢmaktadır. 
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Harcamalar üzerinden alınan vergiler; katma değer vergisi, banka ve sigorta 

muameleleri vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, özel iletiĢim vergisi olmak üzere 

sınıflandırılmıĢtır. 

Gider üzerinden alınan vergiler, kural olarak dolaylı vergi niteliğindedirler. Mal ve 

hizmetlerin fiyatları içerisinde gizlenmiĢ olduğundan mükellef psikolojisine daha 

uygundurlar. 

Dolaysız vergilere kıyasla yönetimi daha kolay olan bu vergiler, önemli hasılat 

sağladıklarından ve çok çeĢitli sayıda mal ve hizmet üzerine yayıldığından büyük ölçüde 

baĢvurulan bir vergi grubu niteliğindedirler. En önemli sakıncaları da, gelire göre tersine artan 

oranlı bir etki yapmalarıdır. 

Bu vergiler bir kiĢiden değil, bir iĢlemden alınmaktadır. Bu nedenle, bireylerin fiili 

satın alma güçlerini dikkate almaz. Bireyin geliri ile vergi olarak alınan kısım arasındaki 

zıtlık, söz konusu vergilerin öneminin gelire kıyasla düĢmesine yol açar. Paranın marjinal 

yararı ne olursa olsun, vergi aynı kaldığından, özellikle talebi esnek olmayan ihtiyaç 

maddelerinde verginin adaletsizliği daha belirgin bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır(ErdaĢ, 1981: 

289). 

Harcamalar üzerinden alınan vergiler; hukuk literatüründe genel harcama vergileri ve 

muamele vergileri Ģeklinde iki ana baĢlık altında ele alınabilmektedirler. Genel harcama 

vergileri üç Ģekilde bölümlenmektedir; YaĢam boyu harcamaların vergilendirilmesi, Bir yıl 

süresince yapılan harcamaların vergilendirilmesi, Harcamaların gruplandırılması suretiyle 

vergilendirilmesi. Gelir ve servet üzerinden alınan vergileri tamamlayıcı nitelikte görünen ve 

o Ģekilde uygulanmaya çalıĢılan Muamele vergileri de üç baĢlık altında bölümlenebilmektedir. 

Yayılı Muamele Vergileri, Toplu Muamele Vergileri, Katma Değer Vergisi Ģeklinde ayrıma 

tabi tutulmuĢtur.  

Servet üzerinden alınan vergiler; emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, motorlu 

taĢıtlar vergisi olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Servetin, vergi ödeme gücünün önemli bir 

göstergesi olduğunun kabul edilmesi sonucu, servetten ve servetin el değiĢiminden dolayı 

vergi uygulaması yoluna gidilmektedir. 

Servet üzerinden, yıllık olarak alınan servet vergilerinin bütün Ģekillerinde bir taraftan 

devletin finansal ihtiyaçlarını giderme isteği, diğer taraftan yatay ve dikey vergi eĢitliğini 

sağlayıcı yönde etkili olma düĢüncesi etkili olmaktadır. 
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Servet vergileri ile vergileme kapasitesi bulunan mükelleflerin eĢit iĢlem görmeleri 

amaçlanmaktadır. Servet vergileri; birey tarafından herhangi bir sahiplik veya el değiĢimi 

dolayısıyla alınan bir grup vergiden oluĢmaktadır. 

Gelir ve sermaye arasında kesin bir ayrım yapmadaki güçlük ve sorunlar, gelir ve 

sermaye üzerinden alınacak vergiler açısından da aynı yönde olmak üzere vardır. Servet veya 

sermaye üzerinden alınan vergilerin tarihi, gelir üzerinden alınan vergilerden daha eskidir. 

Mirastan vergi alınması görüĢü yüzyıllarca öncesine uzanmaktadır (Kay ve King, 1967: 454). 

Servet vergileri, özellikle toplumsal adalet, gelirin yakalanması ve harekete 

geçirilmesi gibi nedenlerle savunulmakla birlikte özellikle ekonomik geliĢmiĢlik düzeyi düĢük 

olan ülkelerde siyasi yapıdan ve teknik olarak servetin hesaplanma güçlüğünden kaynaklanan 

nedenlerle yeterince etkin bir Ģekilde kullanılamamaktadır. 

Günümüz uygulamasında servet üzerinden alınan vergiler; Emlak Vergisi ve Motorlu 

TaĢıtlar Vergisi, servet transferinden alınan vergiler ise; Veraset ve Ġntikal Vergisi ile TaĢıt 

Alım Vergisi Ģeklinde sayılabilir. 

1.1. Vergilendirmeye ĠliĢkin Kavramlar 

1.1.1.Verginin Konusu 

Kamu giderlerini karĢılamak üzere, devletin, vergileme yetkisine dayanarak ve tek 

taraflı olarak, kiĢilerin gelir ve servetlerinden, cebren aldığı ekonomik değer vergi olarak 

ifade edilmektedir. 

Verginin konusu ise, verginin üzerinden alındığı fiili veya hukuki durumlardır. Vergi 

hangi fiili veya hukuki durum üzerine konuluyorsa genellikle o adla anılır. Örneğin, gelir 

üzerinden alınan vergiye gelir, emlak üzerinden alınan vergiye emlak vergisi adı verilmiĢtir. 

Verginin konusu, üzerine vergi konulan ve bu nedenle doğrudan ya da dolaylı bir 

Ģekilde verginin kaynağını oluĢturan ekonomik unsurdur. Diğer bir deyiĢle vergi borcunun 

doğumuna neden olan ekonomik unsurlar vergi konusunu oluĢturmaktadır. 

Vergi kanunla salınır ve alınır. Verginin konusu da kanun koyucu tarafından tespit 

edilmektedir. Kanuna dayanmayan hiçbir vergi alınamaz. Ayrıca vergilemede kıyas yoluyla 

vergi alınması mümkün değildir. Kanun koyucu vergi kanunlarını çıkarırken ülkenin iktisadi 

ve sosyal gerçeklerine uygun davranmak zorundadır. Aksi halde ülkede bir takım sosyal 

dengesizlik ve bunalımların ortaya çıkmasına neden olur(Aksoy, 1998: 154). 
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1.1.2.Verginin Mükellefi 

Vergi mükellefi verginin temel esaslarından biridir. Vergi mükellefinin kim olduğunu 

ilgili kanun gösterir. Vergi kanunları incelendiğinde mükellefin genellikle konudan sonra ya 

da konu ile birlikte gösterildiği görülmektedir. Örneğin, gelir vergisi mükellefleri, gerçek 

kiĢiler; kurumlar vergisi mükellefleri, tüzel kiĢiler; damga vergisi mükellefleri, vergiye tabi 

kâğıtları imza eden veya o kâğıdın doğuracağı hukuki sonuçlardan yaralanan gerçek ve tüzel 

kiĢilerdir. 

Kendisine vergi borcu yüklenen ve vergi kanunlarında hükme bağlanan ödevleri 

yerine getiren kiĢi bu durumda kanuni mükelleftir(Bilici, 2008: 51) 

Mükellefiyet esas itibariyle Ģahsidir, mukavele ile baĢkasına devredilemez. Aynı 

zamanda mükellefiyet için kanuni ehliyet Ģart değildir. Hükmi Ģahısların (tüzel kiĢilerin), 

küçüklerin ve kısıtlıların mükellef olmaları halinde, bunların yerine getirmesi gereken 

görevler, müdürler, kanuni mümessiller, veli, vasi ve kayyumlar tarafından yerine getirilir. 

Kanuni mükellefin ölümü halinde ise, mükelleflere düĢen ödevlerin, mirası reddetmemiĢ olan 

kanuni ve mansup mirasçılar tarafından yerine getirilmesi icap eder(Arslan, 2005: 98). 

1.1.2.1.Mükellefin Nitelikleri 

Vergi Mükellefi (Yükümlüsü); 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)‟nun 8/1. 

maddesinde “Vergi kanunlarına göre kendisine vergi terettüp eden gerçek veya tüzel kiĢi” 

olarak tanımlanmıĢtır. Bir baĢka deyiĢle Vergi Mükellefi ( Vergi Borçlusu) belirli bir miktarda 

vergiyi kamu alacaklısına ödemek durumunda olan gerçek veya tüzel kiĢidir (Öncel vd., 

2003:71). 

Söz konusu kanun maddesine bakıldığında vergi mükellefiyetinin en önemli unsuru 

olan “vergi borcunun ödenmesi” hususunun vurgulandığı net bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır 

(KırbaĢ, 1998: 76). 

Vergi borcunu ödeme (maddi görev) dıĢında mükellefin bazı Ģekli ve usule iliĢkin 

görevleri de bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunu baĢta olmak üzere bu görevler çeĢitli 

kanunlarda yer almaktadır. Örneğin; defter tutmak, beyanname vermek, defter ve belgeleri 

saklamak ve gerektiğinde ibraz etmek gibi. 

Vergi yükümlülüğü genellikle sadece maddi edimde bulunma gereği Ģeklinde 

anlaĢılmaktadır. Maddi ve Ģekli görevleri içine alan yükümlülük ise daha geniĢ bir kavramdır. 

Ġlk bakıĢta Vergi Usul Kanunu yükümlü kavramını yalnız maddi görev açısından 
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tanımlıyormuĢ gibi algılansa da; mükellefi tanımlayan VUK‟un 8/1 maddesi hükmünü, 

“mükellefin ödevleri” baĢlığını taĢıyan Ġkinci kitabın biçimsel ödevlere iliĢkin hükümleri ile 

bir arada değerlendirmek gerekmektedir. Vergilendirmeden kaynaklanan iliĢkide maddi görev 

ve biçimsel görevler bir arada bulunmaktadır( Öncel vd., 2003:71). 

“Kanun koyucunun gerçek amacı, bir verginin ekonomik yükünü onu ödeyenden farklı 

kiĢilere (vergi yüklenicisi) yüklemek olsa bile, verginin ödenmesi ve diğer ödevlerin yerine 

getirilmesi bakımından vergi dairesine muhatap olanlar kanuni mükelleflerdir. Bu nedenle, 

mükellefiyet kanundan doğan hukuki bir iliĢki olup, vergi kanunlarında öngörülen istisnalar 

dıĢında mükellefiyete iliĢkin özel sözleĢmeler vergi idaresini bağlamaz” (VUK, md. 8/3). 

Dolayısıyla, vergiyi yansıma yoluyla baĢkalarına aktarma imkanına sahip olsa bile, vergi 

mükellefi “asıl vergi borçlusu” konumunda olup, buna iliĢkin maddi ve Ģekli ödevleri yerine 

getirmek durumundadır.  

Bir kiĢinin vergi mükellefi olabilmesi için 1) Vergiyi doğuran olayın ilgilinin 

kiĢiliğinde gerçekleĢmesi ve 2) Vergi borcunu kendi malvarlığından ödemek zorunda olması 

gerekmektedir. Bu iki Ģart vergi mükellefi ile vergi sorumlusu arasındaki farkları belirlemede 

temel kriter oluĢturmaktadır. Vergi mükellefiyeti, esas itibariyle vergiyi doğuran olayın vergi 

mükellefi nezdinde gerçekleĢmesi ile doğmaktadır. Bunun için vergi mükellefi ile vergi 

konusu arasında bir bağın kurulması gerekmektedir. Diğer taraftan, mükellef vergi borcunu 

malvarlığından ödemek zorunda olduğundan, malvarlığında azalma meydana gelmektedir. 

Ödenmemesi durumunda ise vergi idaresi mükellefin malvarlığına karĢı cebren takibat 

yapabilmektedir. Bu niteliklerinden dolayı mükellefe uzlaĢma, düzeltme, mahsup ve iade, 

takas ve terkin talebinde bulunma veya zamanaĢımını ileriye sürme hakkı tanınmaktadır. 

Benzer Ģekilde, malvarlığında azalmaya bağlı olarak menfaati zedelendiğinden, mükellefin 

yargı yoluna baĢvurma hakkı da vardır.” (Gerçek, 2009: 1). 

Temel kaide vergi mükellefinin; gerçek veya tüzel kiĢi olması olmakla birlikte, istisna 

olarak gerçek veya tüzel kiĢi niteliği taĢımayan bazı kiĢi ve mal toplulukları da mükellef kabul 

edilebilmektedir. Bu ayrıcalıklar VUK 10/1 md. açıkça belirtilmektedir. Yine kanuni ehliyeti 

olmayan veya yasak faaliyetlerle uğraĢan bir kiĢi; vergiyi doğuran olayı gerçekleĢtirmesi 

halinde vergi mükellefi olabilmektedir. Bu anlamda vergi hukukunda kanuni ehliyet 

koĢulunun aranmaması, vergi alacağının güvence altına almak bakımından da önemlidir. 
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1.2.Vergi Matrahı 

Kanundaki usule uyularak vergi borcunun hesaplanması için önce matrah belirlenir. 

Daha sonra, bu matraha vergi uygulanarak vergi borcu bulunur. Vergi konusu, üzerinden 

vergi alınan bir iktisadi unsur olduğu halde, vergi matrahı; vergi konusunun değeri ya da 

miktarıdır. ĠĢte bu değer ya da miktar üzerinden vergi hesaplanacaktır. Bazı durumlarda 

verginin konusu ile verginin matrahı aynı olabilmektedir. Özellikle baĢ vergilerinde 

karĢılaĢılan bu durum, vergi konusu ve matrahının kiĢinin varlığı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Vergi matrahının “değer” olabileceği gibi “miktar” da olabileceği 

görülmektedir. Benzinin litresi, doğal gazın metreküpü gibi miktarı belirten ölçüler dikkate 

alınmak suretiyle vergi uygulanabilir ya da söz konusu iktisadi unsurların değeri dikkate 

alınmak suretiyle vergi alınabilir. Miktarın esas alınması suretiyle vergi uygulanmasına miktar 

esası ya da “spesifik vergiler”, değerin esas alınması suretiyle vergi uygulamasına ise değer 

esası ya da “advalorem vergiler” denilmektedir (Akdoğan, 2005: 137). 

1.3.Vergi Sorumlusu Kavramı, Niteliği ve Yetkileri 

Vergi hukuku dıĢındaki diğer hukuk kollarında çeĢitli anlamlara gelen sorumluluk 

kavramı vergi hukuku açısından vergiyi doğuran olayla iliĢkisi olmayan üçüncü kiĢilerin, 

kanunlarla, vergiye iliĢkin maddi ya da biçimsel görevlerin yerine getirilmesi bakımından 

vergi dairelerine muhatap tutulmalarını ve bazen asıl vergi borçlusu ile birlikte veya onun 

yerine geçmek sureti ile vergiyi kendi malvarlıklarından ödemek durumunda bırakılmalarını 

ifade etmektedir (Öncel, 2003: 75).  

Bu anlamda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun 8/2 maddesinde “Vergi sorumlusu, 

verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karĢı muhatap olan kiĢidir” Ģeklinde 

bir tanımlama yapılmıĢtır. Yani bir bakıma vergi sorumlusu, kanun koyucu tarafından 

mükellefin temsilcisi kabul edilmiĢtir (Mutluer, 2007: 52). 

Yukarıda açıkladığımız sorumluluk kavramı kapsamında; vergi sorumlusunu  

1) baĢkasının vergisini keserek ödemekten sorumlu olanları ifade eden vergi kesen 

durumundaki vergi sorumlusu,  

2) baĢkasının vergisini kendi malvarlığından ödemekten sorumlu olanları ifade eden 

fer‟i vergi borçlusu durumundaki vergi sorumlusu,   

3) baĢkasının Ģekli vergi ödevlerini doğru yapmaktan sorumlu olanları ifade eden vergi 

ödevlisi durumundaki vergi sorumlusu Ģeklinde üç baĢlık altında incelemek doğru olacaktır. 
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Kanunun emredici hükümleri ile yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi 

kesmekten ve verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ayrıca diğer ödevlerin yerine 

getirilmesinden vergi dairesine karĢı muhatap kabul edilen vergi sorumluları, vergi kesen 

durumundaki vergi sorumlularıdır (VUK. m 11). Bu vergi sorumlusu, asıl mükellefe yaptığı 

veya yapacağı ödemelerden hesapladığı vergiyi keserek alacaklı vergi dairesine onun adına 

yatırmak durumundadır. Örneğin; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Veraset ve Ġntikal Vergisi 

Kanunlarında kimlerin, yaptıkları yada yapacakları ödemelerden vergi kesmek zorunda 

oldukları hususu ile bunların görevleri belirtilmiĢtir. Vergi kesen durumundaki vergi 

sorumluları mükellef adına vergi borcunu kesip vergi dairesine yatırmaktan sorumlu olmakla 

birlikte bu görevi yerine getirmedikleri takdirde söz konusu vergi kendilerinden ikmâlen ya da 

re‟sen tarh edilerek alınmaktadır. Fakat ödemek durumunda kaldıkları vergiden dolayı asıl 

borçlu olan mükelleflere rücu etme hakları vardır. Bu görevlerini yerine getirmeme sonucu 

kesilen ceza yada gecikme zamlarını ise mükellefe rücu edemezler (KırbaĢ, 1998: 82). 

Üçüncü bir kiĢinin vergisini kendi malvarlığından ödemekten sorumlu olan vergi 

sorumlusu, asıl mükellefle birlikte veya onun yerine geçerek vergi borcunu kendi 

malvarlığından ödemek zorunda kalan kiĢiyi ifade etmektedir. Esasen vergi sorumlusunun 

vergiyi doğuran olayla bir ilgisi bulunmayan, ancak asıl vergi borçlusu ile birlikte veya onun 

yerine vergiyi kendi malvarlığından ödeyen vergi sorumlusuna “fer‟i vergi borçlusu” da 

denilmektedir. Vergi hukukunda bu anlamda bir vergi sorumlusunun kullanılmasından maksat 

“vergi alacağını güvence altına almaktır”. ġu halde, vergi dairesi asıl vergi borçlusu olan 

mükelleften vergiyi alamama ihtimaline karĢı, bu verginin ödenmesinden üçüncü kiĢileri de 

sorumlu tutmuĢ olmaktadır (Kocaman, 2009: 6). Örneğin VUK‟ un 10. maddesine göre 

kanuni temsilcilerin sorumluluğu, VUK‟ un 12. maddesine göre mirasçıların sorumluluğu, 

KVK‟ nın 17. maddesine göre tasfiye memurlarının sorumluluğu, KVK‟ nın 20. maddesine 

göre iĢi devralanların sorumluluğu bu nitelikte bir sorumluluktur.  

Üçüncü bir kiĢinin biçimsel vergi ödevlerinin doğru yapılıp yapılmamasından sorumlu 

olan vergi sorumlusu, mükellefle ilgili bir iĢlem yapılması veya onun biçimsel 

görevlerinin/ödevlerinin yerine getirilmesi sırasında vergi mevzuatına uygun hareket 

etmekten sorumlu tutulmuĢ kiĢileri ifade etmektedir. Bu durumdaki vergi sorumlusu, asıl 

mükellefin biçimsel vergi ödevlerinin doğru yapılması sorumluluğunu üstlendiğinden, “vergi 

ödevlisi” niteliğini taĢımaktadır. Vergi hukukunda bu özelliklerde bir vergi sorumlusunun 

kullanılmasından maksat “mükellefle ilgili Ģekli ödevlerin doğru ve eksiksiz yapılmasını 

sağlamaktır”. Vergi ödevlisi niteliğini taĢıyan vergi sorumluları iki grupta toplanabilir. 
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Birincisi, mükellefin ödevlerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirildiğini kontrol etme ödevi 

verilenler, Ġkincisi, 3568 sayılı kanuna göre yetki almıĢ serbest muhasebeci, serbest 

muhasebeci mali müĢavir ve yeminli mali müĢavirlerdir (Akaya, 1998: 189).  

“Bazı hallerde, mükellef tarafından vergiye iliĢkin ödevlerin eksiksiz, zamanında ve 

usule uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak ve bu ödevlerini kanuna uygun olarak 

yerine getirmeyenleri tespit etmek amacıyla vergi borcuyla hiçbir iliĢkisi olmayan kiĢi, kurum 

ve kuruluĢlara mükellefin ödevlerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirildiğini kontrol 

etmeyi içeren tamamen biçimsel nitelikte bir sorumluluk yüklenmiĢtir. Örneğin, MTVK‟nın 

13. maddesi, Damga Vergisi Kanunu‟nun 27. maddesi ve Harçlar Kanunu‟nun 128. maddesi 

gibi maddelerle noter, trafik, tapu, banka, belediye gibi kurumlara mükelleflerin vergi 

ödevlerinin tam ve doğru olduğunu kontrol etme ve herhangi bir eksiklik olması halinde iĢlem 

yapmama mecburiyeti getirilmiĢtir. ĠĢlem yapanlara ise, mükellefin ödemesi gereken vergi 

borcuyla iliĢki kurularak bir sorumluluk yüklenmiĢtir.”(Gerçek,2009: 3). 

VUK‟un mükerrer 227. maddesine göre, mükelleflerin beyannamelerini imzalayan 

veya tasdik raporu düzenleyen serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müĢavir ve 

yeminli mali müĢavirler, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik 

raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağı olan belgelere 

uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve 

gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müĢtereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuĢlardır.  

1.3.1.Vergi Sorumlusunun Yetkileri 

Verginin en kısa zamanda ve en az masrafla tahsilini sağlamak, vergi alacağını 

güvence altına almak veya vergi görevlerinin tam olarak ve kusursuz bir Ģekilde yerine 

getirilmesini sağlamak amacıyla, vergi kanunlarında belirtilen durumlarda verginin 

ödenmesinden asıl mükellefle birlikte veya onun yerine üçüncü kiĢi veya kiĢiler de sorumlu 

tutulabilmektedir. Bu anlamda, asıl mükellefin vergi borcuyla ilgili alacaklı vergi dairesine 

karĢı vergi kesintisi yapıp ödemekle, vergi borcunu kendi malvarlığından ödemekle veya 

verilen Ģekli ödevleri yerine getirmekle görevli tutulan kiĢi vergi sorumlusu olup; vergi 

mevzuatına göre vergi sorumlusu konumundaki kiĢinin yerine getirmesi gereken 

sorumlulukların tümü ise vergi sorumluluğu olarak ifade edilebilir. 

Vergi hukukunda sorumluluk,  temel anlamda sorumluluğun ilgili olduğu mükellefin 

nezdinde vergiyi doğuran olayın gerçekleĢmesi ile ortaya çıkmaktadır. VUK‟ un 9/2. 
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maddesine göre, vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmıĢ olması vergi mükellefiyeti ve 

vergi sorumluluğunun doğmasına engel değildir(Kocaman, 2009: 8). 

Sorumluların hak ve yükümlülükleri hakkında genel bir yasa hükmü bulunmamakla 

birlikte, Vergi Usul Kanunu‟nun 8/4 maddesi kanunun diğer maddelerinde geçen yükümlü 

(mükellef) deyiminin vergi sorumlularını da kapsadığını belirttiğinden; mükelleflere tanınan 

yetkilerin sorumlular açısından da geçerli olduğu ifade edilebilir(Öncel,2003). Bu görüĢü 

AATUHK‟nın 3. maddesinde yer alan amme borçlusu tanımı da destekler mahiyettedir. 

Belirtilen maddeye göre, amme borçlusu deyimi “Amme alacağını ödemek mecburiyetinde 

olan hakiki ve hükmi Ģahısları ve bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını, vergi 

sorumlusunu, kefili ve yabancı Ģahıs ve kurumlar temsilcilerini” ifade etmektedir. Yine, 

GVK‟nın 107. maddesinde de vergi sorumlularının tarhiyatın muhatabı olabilecekleri ifade 

edilmiĢtir. 

Ġster vergi kesen, ister fer‟i vergi borçlusu, isterse vergi ödevlisi konumunda olsun, 

vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından muhatap kabul edilmesi ve vergiyi ödemek 

mecburiyetinde olması halinde, vergi idaresi karĢısında amme borçlusu statüsüne bürünmekte 

ve kendisine karĢı cebri takibat yapılabilmekte veya hukuki yaptırım uygulanabilmektedir. 

Dolayısıyla, vergi sorumlusunun dava açma, düzeltme, uzlaĢma, takas ve terkin 

baĢvurularında bulunma veya zamanaĢımını ileri sürme yetkisi bakımından asıl vergi 

mükellefinden farkı kalmamaktadır.  

Fer‟i vergi borçlusu konumundaki vergi sorumlusu vergiyi kendi malvarlığından 

ödemek zorunda olduğundan ve menfaati doğrudan zedelendiğinden, ĠYUK‟un 2. maddesine 

göre dava açabilmektedir. Vergi kesen veya vergi ödevlisi konumundaki vergi sorumlusunun 

malvarlığında azalma olmadığından menfaati zedelenmemekte, ancak ödevlerini yerine 

getirmezse kendisine ceza kesilebilmekte veya vergiden sorumlu tutulabilmektedir. Kendisine 

ceza kesilmesi veya vergiden sorumlu tutulması halinde ise, menfaatinin zedelenip 

zedelenmediğine bakılmaksızın VUK‟un 377. maddesine göre dava açabilmektedir. Diğer 

taraftan, VUK‟un Ek 7/2. maddesinde cezaya muhatap olanların uzlaĢma talebinde 

bulunabilecekleri belirtildiğinden, vergi sorumlularının uzlaĢma talebinde bulunma yetkisi de 

vardır (Gerçek,2009: 4).  

Vergi sorumluları, kesinti yapmayı gerektiren durumun meydana gelmesi veya 

mükellefin borcundan dolayı kendilerine karĢı takibata baĢlanması halinde artık vergi 

borcundan sorumlu sıfatını kazanırlar. Bu durumdaki vergi sorumluları, üstlenmiĢ oldukları 

vergi borçlarının vergi idaresinden olan alacaklarına mahsubu talebinde bulunabilirler 
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(AATUHK, md. 23). Aslında buradaki “mahsup” deyimi ile takas kastedilmektedir, çünkü 

mahsup tarh aĢaması ile ilgili iken, takas tahsil aĢamasında karĢılıklı iki alacağın olması 

durumunda söz konusudur. Benzer Ģekilde, vergi sorumlularının bu borçları için 

AATUHK‟nın 48. maddesine göre tecil talebinde bulunma ve AATUHK‟nın 105. maddesi ile 

VUK‟un 115. maddesine göre terkin talebinde bulunma yetkileri de vardır. Diğer taraftan, 

VUK‟un 114. maddesi ile AATUHK‟nın 102. maddesinde düzenlenen zamanaĢımı sürelerinin 

dolması mükellefin yanı sıra vergi sorumlusu için de geçerlidir (Gerçek,2009: 4). 

VUK‟da vergi sorumlularının vergilendirme iĢlemlerine iliĢkin hata düzeltme 

talebinde bulunma yetkisi ile ilgili bir hüküm yoktur. Ancak, VUK‟un 8/4. maddesindeki 

mükellef tabirinin vergi sorumlularını da kapsayacağı Ģeklindeki düzenleme gereğince ve 

vergi sorumluluğu açısından vergi idaresine muhatap kabul edilen ve vergiyi ödemek zorunda 

olan kiĢinin vergi sorumlusu olduğu dikkate alındığında, vergi sorumlularının da hata 

düzeltme talebinde bulunma yetkisine sahip olmaları gerekir. Bu konuda DanıĢtay tarafından 

verilen çeliĢkili kararları ve Maliye Bakanlığının farklı uygulamalarını önlemek için, VUK‟un 

122. maddesinde vergi sorumlularının da hataların düzeltilmesini talep edebileceklerinin 

açıkça belirtilmesine ihtiyaç vardır”(Gerçek,2009: 4).  

1.3.2.Vergi Mevzuatında Sorumluluğa ĠliĢkin Hükümler 

Mirasçıların Sorumluluğu; VUK‟nun 12. maddesinde mirasçıların sorumluluğu Ölüm 

halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiĢ kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. 

Ancak, mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu 

olacağı belirtilmiĢtir. VUK‟nun 372 maddesinde Ölüm halinde vergi cezası düĢeceği 

belirtildiğinden mirasçıların ölenin vergi cezalarından sorumluluğu yoktur. 

Vergi Kesenlerin Sorumluluğu; VUK‟nun 11. maddesinde vergi kesenlerin 

sorumluluğu Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır; yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye 

mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri 

yerine getirmekten sorumludurlar. Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl 

mükelleflere rücu etmek hakkını kaldırmaz. 

Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi 

dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde 

verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında 

doğrudan veya hısımlık nedeniyle veya sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak 
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veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak iliĢkide bulunduğu tespit olunanlar 

müteselsilen sorumludurlar. 

Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu; VUK‟nun 11. maddesinde vergi kesenlerin 

sorumluluğu Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır; yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye 

mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri 

yerine getirmekten sorumludurlar. Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl 

mükelleflere rücu etmek hakkını kaldırmaz. 

Emlak Vergisinde Sorumluluk; Emlak Vergisi Kanunu 30.maddesinde belirtildiği 

üzere devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiĢ yıllara 

ait ödenmemiĢ Emlak Vergisinin ödenmesinden devreden ve devralan müteselsilen sorumlu 

tutulurlar. 

1.4.Vergiyi Doğuran Olay ve AĢamaları 

Vergiyi doğuran olayın ne olduğu üzerinde genellikle anlaĢıldığı halde, bu olayın 

sonuçları konusunda farklı görüĢler bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunumuzda vergiyi 

doğuran olay konusunda VUK. Md. 19/1 bir hüküm yer almaktadır: “Vergi alacağı vergi 

kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.” 

Genellikle kabul edilen ve Vergi Usul Kanunumuzda benimsenen görüĢe göre, mükellef için, 

vergi borcu, devlet için de vergi alacağı vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasıyla doğacaktır. 

Vergi dairesinin yaptığı iĢlemler daha önce maddi olarak doğan borcun biçimsel olarak 

tamamlanmasıdır. Vergi dairesi alacağın tahsil edilebilmesi için tarh, tebliğ ve tahakkuk 

iĢlemlerine giriĢmektedir.  

1.4.1.Verginin Tarhı 

Mükellefin vergi borcunu ödeyebilmesi için ödeyeceği miktarın hesaplanması veya 

bulunması iĢlemidir. Verginin tarhı iĢlemi, vergi kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler 

üzerinden vergi dairesi tarafından ödenecek vergi miktarının hesaplanması ve bu alacağın 

miktar itibariyle tespit edilmesi muamelesidir. Vergi sistemlerinde yer alan baĢlıca tarh 

usulleri Ģunlardır: 

Beyanname Usulü: Günümüzde vergi tarhı konusunda en yaygın usul “beyan‟ 

usulüdür. Çünkü çağdaĢ vergiciliğin temel ilkelerinden birisi, verginin, mükellefin vereceği 

bilgilere göre belirlenmesi ve alınmasıdır. Beyan veya beyanname usulünde, vergi tarhına 

esas teĢkil edecek bütün bilgiler mükellef tarafından yazılı olarak vergi idaresine verilmekte; 
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idare de bu bilgileri esas alarak vergi borcunu hesaplamaktadır. Beyanın doğruluğu esas 

olmakla beraber, yanlıĢ beyanda bulunanların tespiti ve cezalandırılması bakımından sıkı bir 

denetim uygulanmaktadır. 

Ġdarece Takdir Usulü: Vergi idaresi ve her mükellefin vergi borcunun hesaplanmasına 

iliĢkin matrahı ayrı ayrı belirler. Bu yöntem vergicilikte giderek terk edilmekte istisnai 

uygulanan bir yöntemdir. 

Karine veya DıĢ Belirtiler Usulü: Vergi borcunun hesaplanması vergi konusunun bazı 

dıĢ belirtilerine dayanılarak yapılır. Bu yöntem günümüzde kullanılmamaktadır. Örneğin, 

Fransa‟ da geçmiĢte uygulanan “Kapı ve Pencere Vergisinde vergi borcu evin kapı ve pencere 

sayısına göre hesaplanmıĢtır. Günümüzde vergi sistemimizde yer alan “Hayat Standardı 

Esası” aslında bir çeĢit karine usulüdür. Hayat Standardı Esası‟nda mükellefin vergisi belli 

ölçüde, iĢyeri vergisi, ev sayısı, araba sayısı, yat çalıĢtırdığı hizmetçi sayısı” vb. 

dayandırılmaktadır. 

Götürü Usul (Kesim Usulü): Vergilendirmeye esas alacak değer ve miktarın Önceden 

idarece tek tek tespit edilmesi yerine, aynı durumdaki tüm konu ve vergi mükellefleri (meslek 

grupları) için genel olarak belirlenmesidir. 

Kaynakta Vergileme (Stopaj Usulü): Vergi, vergi idaresince değil vergiyi doğuran 

olayın meydana geldiğinde vergi sorumlularınca hesaplanıp kaynağından kesilerek tahsil 

edilmesidir. Bu usul belirli gelir gruplarına, yani ücret ve maaĢlara, rantlara, bina ve arazi 

kiralarına ve menkul sermaye iratlarına (faiz ve temettülere) uygulanabilir. 

Beyana dayanan gelirlerin vergilendirilmesinde Ġngilizce Pay-As-You-Go” veya 

kısaca PAYE” (Pay-As-You-Earn) Almancada “Gegenvvarstsbesteuerung” denilen “gelirin 

hemen vergilendirilmesi‟ esasını gerçekleĢtirmek için, peĢin ödemeler yöntemi 

benimsenmiĢtir. Bu yöntemin esası, mükellef cari vergilendirme döneminin gelir vergisi 

olarak, kesin olarak tarh muamelesi tamamlanmıĢ son vergi yılının vergi miktarına eĢit peĢin 

ödeme” de bulunur. Bu geçici ödeme çeĢitli taksitler halinde alınabilir (Bilici,2010). 

1.4.1.1.Beyannameye Dayanan Tarh 

Bu usulde mükellef veya vergi sorumlusu vergi matrahının saptanmasına esas teĢkil 

edecek bilgi ve olayları yazılı olarak bildirmektedir. Hatta mükellef veya sorumlu saptadığı 

matraha vergi oranının uygulayıp ödeyeceği vergiyi de beyannamelerinde göstermektedir.  
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Beyan üzerinden alınan vergilerde, kural olarak tarh, tebliğ ve tahakkuk iĢlemleri bir 

arada yapılmaktadır. 

Tarh iĢleminin zamanı verilere göre değiĢiklik göstermektedir. Gelir ve kurumlar 

vergilerinde tahakkuk fiĢi beyannamenin verildiği günde düzenlenmektedir. Beyannamenin 

posta ile gönderilmesi halinde ise beyannamenin vergi dairesine geldiği tarihten baĢlayarak 

gelir vergisinde yedi gün, kurumlar vergisinde ise üç gün içinde tahakkuk fiĢinin 

düzenlenmesi gerekmektedir (GVK. Md. 109, KVK. Md. 29). 

1.4.1.2.Ġkmalen Vergi Tarhı 

Vergi Usul Kanunun 29. maddesine göre ikmalen vergi tarhı “Her ne Ģekilde olursa 

olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, 

kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya 

matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.” Ġkmalen vergi tarhı tamamlayıcı 

nitelikte bir tarhtır. Bunun için daha önceden bir tarhın gerçekleĢmiĢ olması gerekmektedir. 

Böyle bir tarh yoksa onu tamamlaması gereken tarh da doğal olarak söz konusu 

olamaz. Mükellef daha önce verdiği beyannamesinde çeĢitli gelir unsurlarından elde ettiği 

gelirleri yanlıĢ değerlendirmelerle ya da diğer nedenlerle eksik gösterebilir ya da bazı gelir 

unsurlarını gösterip diğerlerini göstermeyebilir veya da zarar gösterebilir. Bu durumda daha 

önce bir tarhiyat yapılmıĢ olduğundan bu eksiklikleri giderici yöndeki tamamlayıcı tarhiyat 

kanuna uygun olacaktır. 

Ġkmalen tarhiyat yapılabilmesi için daha önce bir tarhiyat yapılması da yeterli değildir. 

Ġkmalen tarhiyata göre ek bir vergi salınabilmesi için matrah yada matrah farkının defter kayıt 

ve belgelere yahut kanuni ölçülere dayanılarak saptanmıĢ olması gerekmektedir. Kanunda 

öngörülen defter ve belgelerde, yapılan bir takım hesap yanlıĢlıkları ikmalen tarhiyat konusu 

olabilecektir. Kanuni ölçü ise özellikle Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan 

ölçülerdir. Örneğin, Vergi Usul Kanunundaki değerleme ölçüleri ve amortisman farkları, 

Gelir Vergisi Kanundaki emsal kira beli uygulamasından doğan farklar kanuni ölçülere göre 

ikmalen tarhiyata konu olmaktadır. 

Ġkmalen vergi tarhı, genellikle vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farkları 

üzerinden yapılmaktadır. 
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Ġkmalen tarh edilen vergi ihbarname ile mükellefe tebliğ edilir. Mükellefin tebliğ 

tarihinden baĢlayarak 30 gün içinde dava açma hakkı vardır. Verginin tahakkuku ancak 

davanın sonuçlanması ile olabilecektir. 

1.4.1.3.Re’sen Vergi Tarhı 

Vergi Usul Kanunun 30. maddesine göre “Resen vergi tarhı, vergi matrahının 

tamamen veya kısmen defter ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân 

bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiĢ vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya 

matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır” 

Vergi Usul Kanunu 30. Maddesine göre re‟sen tarh sebepleri Ģunlardır: 

 Vergi beyannamesi kanunî süresi geçtiği halde verilmemiĢse, 

 Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber 

beyannamede vergi matrahına iliĢkin bilgiler gösterilmemiĢ bulunursa, 

 Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir kısmı 

tutulmamıĢ veya tasdik ettirilmemiĢ olursa veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlara 

herhangi bir sebeple ibraz edilmezse, 

 Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının doğru ve kesin olarak 

tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karıĢık olması dolayısıyla ihtiyaca 

salih bulunmazsa,  

 Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu 

yansıtmadığına dair delil bulunursa. 

 Bu Kanunun mükerrer 227‟nci maddesi uyarınca 3568 sayılı Kanuna göre yetki 

almıĢ meslek mensuplarına imzalattırma mecburiyeti getirilen beyanname ve ekleri 

imzalattırılmazsa veya tasdik kapsamına alınan konularda yeminli malî müĢavir tasdik raporu 

zamanında ibraz edilmezse, 

Re‟sen tarh, kısaca, kanundaki sebeplerin ortaya çıkması durumunda, vergi borcunun 

vergi idaresi tarafından doğrudan hesaplanması demektir. 
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1.4.1.4.Verginin Ġdarece Tarhı 

Mükellef vergi tarhı için vergi kanunlarında belirtilen zamanlarda müracaat etmemiĢse 

ya da üzerine düĢen görevleri yerine getirmemiĢse bundan dolayı vergi zamanında tarh 

edilememiĢse bu durumda idare, kanunen belirli matrahlar üzerinden vergiyi tarh eder. Bu 

çeĢit tarh res‟sen ve ikmalen vergi tarhının uygulandığı durumlar dıĢında yapılır. Mükellefler 

kanuni görevlerini yerine getirmemek suretiyle tarhiyatın zamanında yapılmamasına neden 

olmaktadırlar(Pehlivan, 2007: 72). 

Ġdarece vergi tarhı usulü, verginin, vergi idaresi tarafından tarh usullerinden bir 

tanesidir. Bu usulün re‟sen ve ikmalen tarh usullerinden ayrıldığı nokta, bu tarhiyata esas 

teĢkil edecek nedenlerin farklı oluĢudur. Bu usulün ikmalen ve re‟sen tarhiyatla ortak yanı ise, 

tarh iĢleminin vergi idaresi tarafından yapılmasıdır(Pehlivan, 2007: 73). 

1.5.Verginin Tebliği 

Mükellefin vergi borcunu ödeyebilmesi için, vergi dairesinin tarh ettiği vergiyi 

bildirmesidir. Diğer bir ifade ile tarh, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden 

hususların yetkili makamlar tarafından mükellef veya sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. 

Beyan esasına dayanan vergilerde mükellef kendi durumunu ilgili mevzuata uygun bir Ģekilde 

kendi inisiyatifi ve imkânları ile belirleyip ilgili Vergi dairesine bildirerek bir bakıma kendi 

kendisini vergilendirdiği için, bu usul içinde gerçekleĢen vergilendirmede mükellefin tarh 

edilen vergisinin kendisine bildirilmesine, yani tebliğe ihtiyaç yoktur. Görüldüğü gibi 

mükellefin ödemesi gereken ve bilgisi dıĢında tarh edilen vergi borcunun mükellefin bilgisine 

sunulmasına “Verginin tebliği” denilmektedir. 

1.6.Verginin Tahakkuku 

Tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesidir. Kısaca vergi 

borcunun kesinleĢmesidir. Tahakkuk, tahsilden önce gelen ve vergi alacaklısı olan kamu 

birimlerinin bu alacağını hak ediĢe bağlayan bir iĢlem veya aĢamadır. Ancak tahakkuk, 

verginin tahsile hazır hale gelmesi, yani kesinleĢmesi demek değildir. Verginin kesinleĢmesi 

için, tahakkuk aĢamasında mükelleflerin bu vergi borcuna itiraz etmemeleri, vergiyi kabul 

etmeleri lazımdır. 
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1.7.Verginin Tahsili 

Kanuna uygun surette vergi borcunun ödenmesidir. Tahsil ile mükellefin vergi borcu 

sona ermekte; vergi alacaklısı ile vergi borçlusu arasındaki iliĢki söz konusu borç itibariyle 

bitirilmektedir. Vergi tahsiline iliĢkin baĢlıca usuller Ģunlardır; 

Ġltizam Usulü: Genellikle aynî ekonominin hakim olduğu dönemlerde devlet vergiyi 

tahsil görevini bir bedel karĢılığında “mültezimlere vererek, mültezimlere vergi tahsil 

ettirilmiĢtir. Mültezimlere vergi tahsil hakkı açık artırma yöntemiyle verilirdi. Bu yöntem, 

önceden belirlenmiĢ bir verginin gelirini garanti aldığı için verimli bir tahsil yöntemi 

olmuĢtur. 

Ġhale Yöntemi: Bu yöntemde de verginin tahsil görevi devlet nam ve adına yine 

üçüncü kiĢilere verilmekte, toplanan vergi tutan üzerinden bu kiĢilere bir yüzde verilmektedir, 

ihale yönteminde verginin tahsil iĢi en az yüzde almayı öneren kiĢiye verilmektedir. 

Halk Temsilcileri Eliyle Tahsil Usulü: Devletin vergiyi bizzat toplamak için yeterince 

kurumsallaĢamadığı dönemlerde uygulanmıĢtır. Bu usulde vergi toplama iĢi kentlerdeki halk 

temsilcilerine verilmiĢtir. 

Emanet Usulü: Verginin devlet memurları tarafından ve tahsildar tarafından tahsilidir. 

Bu usulde, mükellefler adına tahsildar gönderilmek suretiyle vergi tahsil edilir. Bu iĢlerde 

çalıĢan memurlara sadece ücret verilir. Günümüzde bu yöntemin maliyeti çok yüksek 

olduğundan terk edilmiĢtir. Günümüzde bu usulün uygulanması hem çok sayıda memura 

ihtiyaç göstermekte, hem de iĢlerin hızla yürütülmesini engellemektedir. 

Verginin Mükellef Tarafından Ödenmesi Usulü: Günümüzde verginin tahsili esas 

itibariyle mükellefin vergi borcunu doğrudan doğruya vergi dairesine veya bankaya ya da 

posta ile göndermesi yoluyla gerçekleĢtirilmektedir. 

Pul veya bandrol yapıĢtırılarak veya kıymetli kâğıt kullanmak yoluyla ve hukuki 

muamelelerin belirli bir sicile tescili anında gerçekleĢtirilen tahsil yöntemleri de vardır. 

1.8.Vergiden Kaçınma 

1.8.1.Genel Olarak 

Vergiden kaçınma, vergiyi doğuran olaya neden olunmaması suretiyle vergi yükünün 

dıĢında kalma çabalarını ifade etmektedir. Vergi kanunları; vergi borcunun doğumunu kural 

olarak vergiyi doğuran olaya bağladıklarından, mükelleflerin bu olaylara neden olmamaları ya 
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da kendileri için hukuki bir durumun gerçekleĢmesine yol açmamaları halinde, kendileri için 

vergi borcu ortaya çıkmayacaktır. Mükelleflerin; vergi kapsamı dıĢındaki kaynaklardan 

kazanç veya irat elde etmeye çalıĢması veya vergi dıĢı servet unsurlarını edinmeye çaba 

göstermesi vergiden kaçınmaya yol açar. Dolayısıyla, vergiden kaçınmanın kanunlara aykırı 

herhangi bir yanı yoktur. Bu amaçla mükellef, çeĢitli vergi uygulamalarının kendisine 

olabilecek etkilerini asgariye indirebilmek amacıyla profesyonel danıĢmanlardan, 

uzmanlardan, vergi planlayıcıları ve muhasebecilerden yararlanabilir. Yasa boĢluklarının 

bulunması ve değerlendirilmesi açısından mükellefler ve mali danıĢmanların giriĢimleri 

yanında, bu boĢlukları kapatabilmek ve gerekli yasal düzenlemelere olanak hazırlamak için 

gelir kuruluĢunun çabaları vardır. Bu yöndeki uygulamalar, vergi mevzuatının karmaĢık ve 

içinden çıkılmaz hale gelmesinde büyük rol oynamaktadır (Akdoğan,2007: 165-166). 

Böylece mükellef, boĢluklardan yararlanmak ve vergiyi doğuran olaya neden olmamak 

suretiyle, kendisi için vergi borcunun doğmasını engellemiĢ olmaktadır. Özellikle yüksek 

marjinal vergi oranlarının geçerli olduğu vergi uygulamaları vergiden kaçınmayı özendirir. Bu 

durum, sahip olunan kıt kaynakların kullanımı ve değerlendirilmesi bakımından olumsuz 

sonuçlarla karĢılaĢılmasına yol açabilir. Vergi dıĢı alanların araĢtırılması çabaları ve bu 

konularda vergi danıĢmanlarından yararlanma konusundaki giriĢimler, hem para hem de 

zaman kaybı dolayısıyla maliyet yaratırlar. Vergiden kaçınma; vergilerin olumsuz özendirme 

yaratması dolayısıyla ortaya çıkan bir uygulamadır. SağlanmıĢ olan vergiden kaçınma 

olanakları nedeniyle, vergi oranlarındaki herhangi bir artıĢ vergiden kaçınmayı artırabilir. 

Tersine, vergiden kaçınma için boĢluklar kapatılmıĢ ise yüksek vergi oranları, çalıĢma 

gücünün azaltılması sonucunu yaratabilir (Akdoğan, 2007: 166). Bireysel olarak ve sosyal 

açıdan refah kaybına neden olan bu etki, uygulamaya konulmuĢ olan verginin de fonksiyon 

görmemesine yol açar (Akdoğan, 1999: 98). 

Örnek verecek olursak, iĢletmelerin vergi konusuna girmeyen kaynaklardan kazanç ve 

irat sağlaması veya vergiye tabi olmayan mal ve hizmetleri satın almak suretiyle vergiden 

kaçınması mümkündür (Tuncer, 2008). 

Bireylerin vergi yükümlülüklerini azaltmaya yasal olarak çalıĢabilecekleri araçların 

çoğunun temelini oluĢturan baĢlıca üç ilke vardır. Gelir aktarımı, vergi ertelemesi ve vergi 

arbitrajı; Gelir aktarımı, bir ailenin çocuklarına varlık aktararak toplam aile vergi 

yükümlülüğünü azalttığı, artan oranlı vergi sistemlerinde gerçekleĢir. Vergi ertelemesi, 

bugünkü bir doların yarınki bir dolardan daha değerli olduğu kavramına dayalıdır. Böylece, 

gelecekte ödenen vergiler, bugün ödenen vergilerden daha az maliyetlidir.  
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Vergi arbitrajı, farklı gelir türleri ve farklı bireyleri vergilendiği faklı oranların 

avantajından yararlanmayı ifade eder. Vergi arbitrajı, sermaye gelirlerinin çeĢitli Ģekillerinin 

farklı vergi uygulamalarının avantajından ve özellikle birey hesabından çekinceye kadar 

vergilenmeyen sermaye gelirlerinin belli türlerine izin veren hükümlerden yararlanır 

(Stinglitz, 1994:742). 

Vergiden kaçınma olayına diğer taraftan bakıldığında kanun koyucunun da kanunlara 

kaçınma yönünde hükümler koyduğu görülmektedir. Bu yolla kanun koyucu bazı alanları 

teĢvik etmekte, bazı alanların ise cazibesini azaltmaktadır. Kanun koyucu bu tür farklılıkları 

ortaya koyarken bazen iktisadi hayata yön verme amacında, bazen söz konusu gelirden veya 

iĢlemden daha fazla gelir elde etme amacında, bazen de toplumdaki sosyal dengeleri koruma 

amacında olmaktadır. Örneğin KDV kanununda I sayılı tarifede yer aldığı için ekmek için 

uygulanan KDV oranı % 1, II sayılı tarifede yer aldığı için süt ve yoğurt için uygulanan KDV 

oranı ise %8‟dir. Ekmek tüketmek veya bunun yerine süt tüketmek alternatifi arasında olan 

bir kiĢinin ekmek tüketmek istemesi kendisine daha az maliyetli olacağı için daha rasyoneldir. 

Kanun koyucu da bir bakıma KDV oranlarını farklılaĢtırmak suretiyle kiĢilerin daha çok süt 

ve yoğurt yerine daha çok ekmek tüketmelerini tercih etmekte veya ekmek daha çok tüketilen 

bir madde olduğu için ekmeğin tüketicilere olan maliyetini azaltmak istemektedir. Tüketimi 

yapacak olan kiĢiler de daha az süt tüketerek vergiden kaçınmaktadırlar ve kanun koyucu da 

aslında bunu teĢvik etmektedir (ġiĢman, 2003: 42). 

1.8.2.Vergiden Kaçınma Yolları 

Genel olarak vergiden kaçınma yollarının bazıları aĢağıdaki gibi sıralanabilir  (ġiĢman, 

2003: 38):  

 Yeniden değerlemeden ve bu değerlemenin vergisel avantajından yararlanmak, 

 Azalan bakiyeler usulü ile amortisman ayırmak,  

 Fevkalade ve teknik amortisman ayırmak, 

 Amortisman ayırma yöntemini değiĢtirmek,  

 Serbest bölgelerde Ģirket kurmak ve ticari faaliyetlerini serbest bölgelere 

aktarmak, 

 Yıllara sari inĢaat ve onarma iĢlerinde iĢ ortaklığı yerine adi ortaklık kurmak, 

 Geçici vergi dönemlerinde de yatırım indiriminden faydalanmak için bir 

önceki yıl kurumlar vergisi beyannamesinde, öngörülen yatırım indirimini 

mutlaka göstermek, 
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 Uzun yıllar kar elde edilemeyecekse maliyete atma veya gider yazma 

konusunda ihtiyarilik tanınan giderleri maliyete atarak sonraki dönemlerde 

amortisman ayırmak,  

 Hangi yöntem daha az vergi ödenmesine olanak sağlıyorsa maliyet bedeli 

artırımı ve gayrimenkul ve iĢtirak hisseleri satıĢ kazancı istisnası 

yöntemlerinden birini tercih etmek gibi. 

Vergiden kaçınmak mükellefin vergi yükünü yasal yollarla düĢürme gayretleri 

olduğundan ve bu durumda kiĢi veya kurum vergi kanunlarına uygun hareket ettiğinden yasal 

olarak bu durumun suç olarak değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır. Eğer bir ülkede 

vergiden kaçınma yolları çok fazla ve bu sebeple mükellefler vergiden kaçınıyorsa burada 

sorumlu olan mükelleflerin kendileri değildir. Bu durumda vergi kanunlarında yer alan 

vergiden kaçınma yollarını yasal düzenlemelerle azaltmak gerekmektedir. 

1.9.Vergi Kaçakçılığı 

1.9.1.Genel Olarak 

ĠĢletmelerin yasal yoldan ödenmesi gereken vergileri, yasalara ve vergi etiğine aykırı 

olarak hiç ödememek veya noksan ödemek suretiyle giriĢtikleri iĢlem ve davranıĢlara vergi 

kaçakçılığı denilmektedir. Böyle davranıĢ ve iĢlemler vergi kanunları içinde suç sayılır ve ağır 

yaptırımlarla cezalandırılır (Tuncer, 2008). 

Vergi konusuyla Ģu veya bu Ģekilde ilgilenmeyen kimseler açısından dıĢ görünüĢü 

itibarıyla; vergiden kaçınma ile vergi kaçakçılığı arasında pek fark gözükmemekle birlikte, 

dikkati çeken husus yasalara aykırılık yönünden ortaya çıkar (Akdoğan, 2007:166). Her ikisi 

de amaçlanan vergi hâsılatının yeterince sağlanamaması sonucunu yaratmakla birlikte, vergi 

kaçakçılığı yasalara aykırı nitelik taĢır ve vergi suçu oluĢturur. Mükellefler, vergi ödememek 

için bir taraftan yasal yollardan giderek vergi kanunlarındaki açık kapılardan, boĢluklardan 

yararlanırken, diğer taraftan da yasalara aykırı yollara baĢvurmak suretiyle vergi kaçırmaya 

çalıĢabilmektedirler (Arsan, 1968:127; Akdoğan, 2007:167). Vergi borcu doğmuĢ olmasına 

rağmen, vergi kanunlarına aykırı düĢen hareketlerle, verginin hiç ödenmemesi veya kısmen 

ödenmesi olarak tanımlanabilen vergi kaçakçılığı; marjinal vergi oranlarının yüksekliği, idari 

etkinliğin düzeyi, mükelleflerin vergi bilinci ve eğitim düzeyleri vb. faktörlerin etkisi altında 

ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, vergi mükellefinin; vergiyi gayri adil, kötü bir düzenleme ve 

uygulama olarak karĢılamamasının, vergi karĢısındaki davranıĢı açısından büyük bir önemi 

vardır(Sandford, 1978:115; Akdoğan, 2007:167). Devlet, vergi uygulaması ile fonksiyonel 
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maliye anlayıĢının bir sonucu olarak; klasik görevleri gerçekleĢtirmek yanında sosyo-

ekonomik nitelikteki çeĢitli fonksiyonları da gerçekleĢtirmeyi amaçlar. Yasa koyucunun 

öngördüğü bir Ģekilde vergi uygulamasının gerçekleĢtirilememesi, amaçlardan önemli 

sapmalara neden olur. Bir taraftan vergi adaleti gerçekleĢtirilemezken, diğer taraftan yeteri 

ölçüde hasılat sağlanamamasına yol açılmıĢ olunur. Bu durum, yeni gelir yaratıcı vergi 

uygulamalarına baĢvurmak sonucunu yarattığı takdirde, yükümlülüklerini yasalara uygun bir 

Ģekilde yerine getiren mükelleflerin dolaylı bir Ģekilde cezalandırılması gibi bir etki yaratılmıĢ 

olacaktır (Akdoğan, 2007:167). 

Özet olarak; vergi kaçırmak, mükellefin vergi yükünü yasa dıĢı yollarla azaltmasıyken, 

vergiden kaçınmak mükellefin vergi yükünü yasal yollarla düĢürmesidir (SağbaĢ, 2008: 78). 

1.9.2.Vergi Kaçırma Yolları 

Genel olarak vergi kaçırma yollarının bazıları aĢağıdaki gibi sıralanabilir (ġiĢman, 

2003:40): 

 Mal ve hizmet satarken hiç belge düzenlememek veya düĢük bedelde belge 

düzenlemek, 

 Düzenlenen belgeleri mal veya hizmet satılan kiĢi veya firmalardan baĢkalarına 

düzenlemek, 

 Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak, 

 Gerekli Ģartları sağlamadığı halde Ģüpheli alacak karĢılığı ayırmak, 

 Tahsil edilemeyen alacak teminatlı (ipotek konulması gibi) olduğu halde 

teminat belgelerini saklayarak Ģüpheli alacak karĢılığı ayırmak, 

 Yatırım indiriminden yararlanmaması gereken harcamaları yatırım indirimi 

kapsamına almak,  

 ĠliĢkide bulunduğu kiĢi veya kurumlara örtülü kazanç aktarmak, aktarılan 

örtülü kazanç için herhangi bir bedel tahsil etmemek ve fatura da kesmeyerek 

Hasılat KDV‟si hesaplamamak,  

 Yeniden değerleme oranlarını olduğundan fazla uygulamak,  

 Duran varlık satıĢlarında daha önceden ayrılan amortismanları ve sermayeye 

ilave edilmemiĢ değer artıĢ fonlarını karı artırıcı bir unsur olarak dikkate 

almamak,  

 OluĢan yeniden değerleme değer artıĢ fonunu sermayeye eklemeyip dağıtmak, 

ancak söz konusu fonu zararlı olunan dönemde dönem karı ile iliĢkilendirmek, 
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 Olması gerekenden daha fazla amortisman ayırmak,  

 ġartları sağlamadığı halde yenileme fonu ayırmak ve böylece vergi erteletmek,  

 Muhasebe hileleri ile TL veya döviz cinsinden borç yaratmak ve daha sonra da 

ilgili borç için faiz ve kur farkı hesaplayıp gider yazmak, 

 Kurum için örtülü sermaye arz eden borçlanmalar yapmak ve borçlanılan 

kurumlara faiz ödemek, 

 Sabit kıymet alımında kullanılan kredinin faizinin sabit kıymetin 

aktifleĢtirildiği dönem sonuna kadar olan bölümünü maliyete atmayıp gider 

yazmak,  

 Finansman gider kısıtlaması uygulaması gerekirken uygulamamak,  

 Ġndirilmemesi gereken KDV‟leri indirmek gibi. 

Vergi kaçırmak, mükellefin vergi yükünü yasa dıĢı yollarla azaltması olduğundan 

suçtur ve bu nedenle de her suçun olduğu gibi vergi kaçırmanın da bir cezası vardır. 

Yükümlüler eksik beyan ettikleri vergi matrahı sebebiyle ziyaı uğrattıkları vergiyi cezalı 

olarak vergi idaresine ödemek durumundadırlar.  

1.10.Türk Vergi Sisteminde Yer Alan BaĢlıca Vergiler 

Gelir üzerinden alınan vergiler ve harcamalar üzerinden alınan vergiler olmak üzere iki ana 

baĢlıkta ele alınmıĢtır.  

1.10.1.Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 

1.10.1.1.Gelir Vergisi 

Türkiye‟de halen uygulanmakta olan Gelir Vergisi Sistemi‟nin esasını, 1950 yılında 

Alman Vergi Sistemi‟nden alıntı yapılan 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu oluĢturmaktadır. 

5421 sayılı Kanun, 31.12.1960‟ta çıkarılan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile yürürlükten 

kaldırılmıĢtır. ġu anda, yürürlükte bulunan 193 sayılı GVK, yürürlüğe girdiği 1961 yılından 

bu yana çok sayıda değiĢikliğe uğrayarak bugüne kadar gelmiĢtir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuz, 46 yıl içerisinde yapılan çok sayıda değiĢiklikle 

karmaĢık bir hal almıĢtır. Yapılan değiĢiklikler, kanunun bütünselliğini ve temel felsefesinin 

yitirilmesine sebep olduğu gibi orijinal halinin bozulmasına da sebep olmuĢtur. GVK‟da ilk 

çıktığı günden günümüze kadar birçok değiĢiklik yapılmıĢ olmasının ana nedenleri ülke 

ekonomisinde yaĢanan kayıt dıĢı ekonomiyi tam olarak kayıt altına almak ve vergiyi tabana 

yaymaktır. Bu amaçlarla Vergi Ġdaresi, Gelir Vergisi Kanununda yer alan eksiklikleri 
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gidermek amacıyla 28/11/2006 tarih ve 1/1266 esas numaralı Gelir vergisi Kanununda 

değiĢiklik öngören yeni bir kanun tasarısını meclise sunmuĢtur. Söz konusu kanun tasarısının 

genel olarak gerekçesi ülkemizde vergi denetimini sağlayacak vergi güvenlik müesseselerini 

hukuk sistemimize dahil etmektir. 

1.10.1.1.1.Gelir Vergisi Kanununda Gelirin Tanımı ve Unsurları 

Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 1. md. gelirin tanımı yapılmıĢtır. Maddeye göre 

gelir; bir gerçek kiĢinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. 

GVK‟nun ikinci maddesinde; ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek 

kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar 

olarak yedi gelir unsuru sayılmıĢtır. Madde metninde söz konusu gelir unsurlarının tespitinde 

gerçek ve safi miktarları ile dikkate alınacağı ayrıca belirtilmiĢtir. 

Vergi sistematiği olarak her vergi unsurunun konusu, verginin mükellefi, vergi 

muaflıkları, istisnaları, indirimleri tek tek belirtilmiĢtir, Verginin beyanı ve ödenmesi koĢulları 

her vergi unsuru için belirtilmiĢtir. 

Ticari Kazançlar; GVK‟nun 37. maddesinde ticari kazancın faaliyet kolları, ticari ve 

sınai faaliyetlerin nelerden oluĢtuğu faaliyet grupları ve faaliyet çeĢitleri olarak belirtilmiĢtir. 

Ancak, GVK‟da ticari ve sınai faaliyetlerin neler olduğu tanımlanmamıĢ, sadece genel bir 

kapsam belirtilmiĢtir. Söz konusu kavramlara açıklık getirmek amacıyla Türk Ticaret 

Kanunundan (TTK) yararlanılmaktadır(G.Ġ.B, 2001: 14). 

Türk Ticaret Kanununun 3. maddesine göre, bir ticarethane veya fabrika yahut ticari 

Ģekilde iĢletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren muamele, fiil ve iĢler, ticari iĢlerdir. 

“Ticarethane veya fabrika yahut ticari Ģekilde iĢletilen diğer müesseseler ticari iĢletme 

sayılır” (TTK. Md. 1). Türk Ticaret Kanununun izleyen maddelerinde ticarethane ve fabrika 

ile ticari Ģekilde iĢletilen diğer müesseselerin neler olduğu örneklerle belirtilmiĢ olup, Ģu 

Ģekildedir:(G.Ġ.B, 2001: 14). 

Ticari kazanç gerçek ve basit usul olmak üzere iki Ģekilde tespit edilmektedir. Gerçek 

usulde tespit de, bilanço ve iĢletme hesabı esası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Zirai Kazançlar; zirai kazançlar GVK‟nun 2. maddesinde belirtilen gelir çeĢitlerinin 2 

incisini oluĢturmaktadır. GVK‟nun 52. ve müteakip maddelerinde vergilendirilme usul ve 

esasları açıklanmıĢtır. 52. maddede zirai kazanç “zirai faaliyetten doğan kazanç zirai kazançtır 

“ Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Zirai faaliyet ise “arazide deniz, göl ve nehirlerde ekim dikim 
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bakım üretme yetiĢtirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek 

suretiyle nebat orman hayvan balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını veya 

mahsullerden sair Ģekilde faydalanılmasını ifade eder” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Zirai kazançların temel vergileme sistemi, GVK‟ nun 94. maddesine göre hasılat 

üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirmedir GVK‟nun 54. maddesinde belirtilen 

iĢletme büyüklüğü ölçüsünü aĢan çiftçilerin zirai kazançları gerçek usulde (zirai iĢletme 

hesabı veya bilanço esasında) vergilendirilir. 

Ücretler; GVK‟nun 61. md. “ ĠĢverene tabi ve belirli bir iĢyerine bağlı olarak 

çalıĢanlara hizmet karĢılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen 

menfaatlerdir.” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Bu tanıma göre ücretin unsurları genel olarak; hizmet erbabının bir iĢverene tabi 

olması, belirli bir iĢ yerine bağlı olarak çalıĢması ve hizmet karĢılığı ödeme yapılmasıdır. 

Serbest Meslek Kazancı; GVK‟nun 65. maddesinde her çeĢit serbest meslek 

faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı olarak belirlenmiĢ ve serbest meslek 

faaliyeti de „sermayeden ziyade Ģahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa 

dayanan ve ticari mahiyette olmayan iĢlerin iĢverene tabi olmaksızın, Ģahsi sorumluluk altında 

kendi nam ve hesabına yapılmasıdır‟ Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Bu tanımdan anlaĢılacağı üzere bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı, 

faaliyetin; “Sermayeden ziyade Ģahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa 

dayanmasına, Bir iĢverene bağlı olmaksızın Ģahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına 

yapılmasına, Devamlı olması, unsurlarını taĢıyıp taĢımadığına bağlı bulunmaktadır(R.G, 

1999). 

Gayrimenkul Sermaye Ġratları; Gayrimenkul sermaye iradı, GVK‟nun 70. maddesinde 

sayılmak suretiyle belirlenmiĢ bulunan mal ve hakların kiraya verilmesi karĢılığında elde 

edilen gelir unsurlarını kapsamaktadır. 

Söz konusu gelir unsuru; mal ve hak sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa 

hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından elde edildiğinde yasal düzenleme gereği olarak 

gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir. 

Menkul Sermaye Ġratları; GVK‟nun 75.maddesinde; “Sahibinin ticari, zirai veya 

mesleki faaliyetinin dıĢında, nakdi sermaye veya parayla temsil edilen değerlerden müteĢekkil 
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sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar” menkul sermaye iradı 

olarak tanımlanmıĢtır. 

Gelir, nakdi sermaye veya parayla temsil edilen değerlerden oluĢan sermaye 

dolayısıyla elde edilmiĢ olmalıdır: Parayla temsil edilen değerlerin baĢlıcaları, hisse senedi, 

tahvil, hazine bonosu, mevduat sertifikası, gelir ortaklığı senedi vb.dir. Nakdi sermaye ise 

tasarruf edilen paraların üretime kanalize edilen kısmını ifade etmektedir. Nakdi sermayenin 

baĢkalarının kullanımına sunulması ile elde edilen gelirler menkul sermaye iradı olmaktadır. 

Diğer Kazanç ve Ġratlar; Diğer kazanç ve iratlar GVK‟da yedinci gelir unsuru olarak 

düzenlenmiĢtir. Yasanın hükme bağladığı ilk altı gelir unsuru kaynak kuramına uygun 

düĢmektedir. Ġlk altı gelir unsuru belirli ve devamlı kaynaklardan doğmaktadır. Diğer kazanç 

ve iratlar kapsamına giren gelirlerde bu özellik yoktur. Bu gelir unsuru net artıĢ kuramına 

uygunluk göstermektedir. Diğer Kazanç ve Ġratlar kendi içinde Değer ArtıĢı Kazançları ve 

Arızi Kazançlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Aytekin, 2007: 15). 

1.10.1.1.2.Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri 

Gelirin ġahsiliği; Gelir vergisi yalnızca gerçek kiĢilerin gelirine uygulanan bir 

vergidir. Hukukumuzda gerçek kiĢilerden baĢka tüzel kiĢiler de hak ve borçlara ehil varlık 

olarak kabul edilmiĢtir. Ancak gelir vergisi yalnız gerçek kiĢilerin gelirlerini vergiye tabi 

tuttuğu için, tüzel kiĢiler gelir vergisinin konusunun dıĢında kalmaktadır. 

Gelirin Yıllık OluĢu; Gerçek kiĢilere ait vergilemede gelirin bir yıllık miktarı göz 

önüne alınır. GVK‟nun bir yıllık dönem olarak takvim yılını esas almıĢtır. Söz konusu dönem 

takvim yılı olarak uygulanmakla birlikte takvim yılının bazı istisnaları bulunmaktadır. Ölüm 

ve memleketi terk halinde vergileme uygulaması ile birden fazla takvim yılına sirayet eden 

inĢaat ve onarma iĢlerinde kazanç, gelirin yıllık olması istisnalarını oluĢturmaktadır(Aytekin, 

2007: 15). 

Gelirin Gerçek ve Safi OluĢu; Gelir gerçek ve safi tutarı üzerinden vergiye tabi tutulur. 

Ġdari nitelikte bir ilke olan gelirin gerçek olması; çeĢitli ücret, kazanç ve iratlarda her zaman 

gerçek iĢlemlerin kaydedilmesi suretiyle hesaplanmasını öngörmektedir. 

Gelirin safi olması ise, gelirin elde edilmesi sırasında yapılan giderlerin gelir 

unsurundan indirilmesinden sonra kalan kısmın vergiye tabi tutulmasını ifade eder. 

Gelirin Genelliği; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen kazanç ve irat unsurlarının yıllık 

toplam olarak hesaplanması ve vergilendirilmesi gelirin genel, global veya Üniter olması 
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terimleri ile ifade edebiliriz. G.V.K‟nunda beyan usulü çerçevesinde esas olarak tüm kazanç 

ve iratların birlikte gösterilmesini kabul etmek suretiyle de bu anlayıĢı kabul etmiĢ olmaktadır. 

Gelirin elde edilmiĢ olması; bir kazanç ve iradın gelir vergisine tabi tutulabilmesi için 

elde edilmiĢ olması gerekmektedir. Elde edilmeyen gelirin vergilendirilmesinden 

bahsedilemez. Hukuken tasarrufta bulunabilmek için kiĢinin geliri elde etmiĢ olması gerekir 

bu yönden elde etme kiĢinin o gelir üzerinde hukuken tasarrufta bulunabilmesini ifade 

etmektedir. KiĢi, eğer sahibi bulunduğu geliri baĢkasına bağıĢlayabiliyor, onunla mal ve 

hizmet satın alabiliyor veya borçlarını ödeyebiliyorsa geliri elde etmiĢ sayılır (Aytekin, 2007: 

15). 

1.10.1.1.3.Gelir Vergisinde Tam ve Dar Mükellefiyet 

Tam Mükellefiyet; esas olarak vergi kanunlarının uygulama alanının Ģahıs (gerçek 

kiĢi) itibariyle tespitini ifade eder. Burada hedef Ģahıstır. ġahıstan hareket edilerek gelire 

gidilir. Tam mükellef Ģahsın hangi ülkede olursa olsun elde ettiği gelirlerinin tümü 

vergilendirilir. Vergi kanunlarının uygulama alanının Ģahıs itibariyle tespiti, uyrukluk esası ve 

mülkiyet esası olmak üzere iki ayrı esasa göre yapılır. 

Uyrukluk esasında, Ģahıs nerede bulunursa bulunsun, hayatını hangi ülkede sürdürürse 

sürdürsün uyrukluğunda bulunduğu ülkede, tam mükellefiyet esasında vergilendirilir. 

Mülkiyet esasında ise, kiĢinin tam mükellefiyete tabi olup olmadığının tespiti 

bakımından hayatını devam ettirdiği ülke esas alınır. 

Tam mükellefiyette gerçek kiĢinin Türkiye içinde veya dıĢındaki kaynaklardan elde 

ettiği kazanç ve iratlarının tamamı vergilendirilir. Ancak, mükerrer vergilendirmeyi önlemek 

amacıyla yabancı ülkelerde, elde edilen kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri 

vergiler, Türkiye‟de tarh edilen gelir vergisinin yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve 

iratlara isabet eden kısmından indirilir. (GVK. Md.123) 

Dar Mükellefiyet; GVK‟nun 6. maddesinde Türkiye‟de yerleĢmiĢ olmayan gerçek 

kiĢilerin sadece, Türkiye‟de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilecekleri 

hüküm altına alınmıĢtır. 

1.10.1.2.Kurumlar Vergisi 

Türkiye‟de kurumların gerçek kiĢilerden ayrı olarak vergilendirilmesi, birçok Avrupa 

ülkesini takiben 1950 yılında mümkün olabilmiĢtir.1949 yılında baĢlatılan büyük vergi 

reformunun asli unsurlarından birisi olan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, on bir yıllık 
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ilk uygulama döneminin ardından, özellikle dar mükellefiyete tabi kurumların 

vergilendirilmesine yönelik ciddi yetersizlikler nedeniyle 1960 yılında bazı önemli 

değiĢikliklere uğramıĢ ve günümüze kadar da muhtelif tarihlerde gerçekleĢtirilen 

düzenlemelerle bu Kanunun güncel ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara yanıt vermesi sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Kurumlar Vergisi Kanunu günümüz ekonomik koĢullarına uyması amacıyla 

yeniden düzenlenmiĢ ve 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21.06.2006 tarih ve 

26205 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlük kazanmıĢtır(Aytekin, 2007: 21). 

1.10.1.2.1.Kurumlar Vergisinin Konusu ve Mükellefleri 

Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 1. md. göre, kurumlar vergisinin konusu kurum 

kazançlarıdır. Genel olarak kurum, bir amacı gerçekleĢtirmek üzere bir araya gelmiĢ insan 

topluluğunu ifade etmektedir. Kurumlar vergisi ise, bu topluluk veya tüzel kiĢilerin kazançları 

üzerinden alınan bir vergidir. 

Sermaye ġirketleri; TTK hükümlerine göre kurulmuĢ olan anonim, eshamlı komandit 

ve limited Ģirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlar, sermaye Ģirketi olarak kabul 

edilmektedir. Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları da 

sermaye Ģirketi sayılmaktadır. 

Kooperatifler; kooperatiflerin kurumlar vergisi mükellefi olduğu 20 seri nolu kurumlar 

vergisi genel tebliği ile Kooperatifler Kanunu‟na veya özel kanunlarına göre kurulan tüketim, 

üretim, kredi, satıĢ, yapı ve diğer kooperatifler ile aynı nitelikteki yabancı kooperatiflerdir. 

Ġktisadi Kamu Müesseseleri; Kurumlar vergisi mükelleflerinden bir diğeri de iktisadi 

kamu müesseseleridir. Devlete, özel idarelere, belediyelere ve diğer kamu idarelerine ve 

müesseselerine ait veya tabi olup, faaliyetleri devamlı bulunan ticari, sınaî ve zirai iĢletmeler 

iktisadi kamu müesseseleri olarak tanımlanmaktadır. 

Dernek ve Vakıflara Ait Ġktisadi ĠĢletmeler; Kurumlar vergisi mükelleflerinden diğer 

bir grubu da dernek, vakıf, sendika ve cemaatlere bağlı iktisadi iĢletmeler oluĢturmaktadır. Bu 

kuruluĢların kendileri kurumlar vergisine tabi olmayıp, iktisadi iĢletmeleri nedeniyle vergiye 

tabidirler (Aytekin, 2007: 21). 

ĠĢ Ortaklıkları; Kurumlar Vergisi Kanununun 1 maddesinde sermaye Ģirketleri, 

kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri ile dernek ve vakıfların kendi aralarında, Ģahıs 

ortaklıkları veya gerçek kiĢilerle belli bir iĢin yapılmasını müĢtereken taahhüt etmek ve 

kazancını paylaĢmak amacıyla kurdukları iĢ ortaklıkları da kurumlar vergisine tabi 

tutulmaktadır. 
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Yabancı ġirket Müessese ve ĠĢletmeler; KVK‟ da sermaye Ģirketleri ve kooperatiflere 

benzer yabancı Ģirketler ile yabancı dernek, sendika, cemaat, vakıflar ve iktisadi kamu 

müesseselerine ait iktisadi iĢletmelerdir (Aytekin, 2007: 24). 

1.10.1.2.2.Kurumlar Vergisinde Tam ve Dar Mükellefiyet 

Tam Mükellefiyet; Kanuni veya iĢ merkezleri Türkiye‟de bulunan kurumlar tam 

mükelleftir. Kanuni merkez, vergiye tabi kurumların esas nizamname veya sözleĢmelerinde 

veya teĢkilat kanunlarında gösterilen yerdir. ĠĢ merkezi, iĢ bakımından muamelelerin fiilen 

toplandığı veya idare edildiği merkezdir. 

Dar Mükellefiyet; Ülke sınırları içerisinde yabancı kurumlarca elde edilen gelirlerin 

vergi sistemi içine dahil edilmesi gayesi, mevzuatımızda yine dar mükellefiyet müessesesi ile 

sağlanmıĢtır. Kanunun 3. maddesinde dar mükellefiyet, kanuni ve iĢ merkezlerinden her ikisi 

de Türkiye‟de bulunmayan kurumların yalnızca Türkiye‟de elde etmiĢ oldukları kurum 

kazançları üzerinden vergilendirilmesi olarak tanımlanmıĢtır (Aytekin, 2007: 24). 

1.10.2.Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler  

Harcamalar üzerinden alınan vergiler Katma Değer vergisi, banka ve sigorta 

muameleleri vergisi ve Damga vergisi olmak üzere kalemde incelenmiĢtir.  

1.10.2.1.Katma Değer Vergisi 

1 Ocak 1985 tarihinde 3065 sayılı kanunla uygulamaya giren Katma Değer Vergisi 

(KDV) gelir vergisinden sonra, sağladığı gelir açısından, Türk vergi sisteminin en önemli 

vergi gelirlerinden biri olmuĢtur. Mikro ekonomik açıdan katma değer, bir iĢletme veya 

kiĢinin sattığı mal veya ifa ettiği hizmetin satıĢ bedeli ile maliyeti arasındaki farktır. 

Makroekonomik açıdan bakıldığında katma değer, üretim faaliyetine katılan faktörlerin 

yarattığı ek değer olarak tanımlanmaktadır (Eğilmez, 1983: 16). 

SatıĢ bedeli ile maliyet arasındaki fark olarak tanımlanan katma değeri meydana 

getiren unsurlar aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir; MaaĢlar, ücretler, maaĢ ve ücret niteliğindeki 

ayni ödemeler, kiralar, ödenen faizler, dolaylı vergiler, aĢınma - eskime payı 

(Amortismanlar), Dağıtılan ve dağıtılmayan karlar, sübvansiyonlardır(Güçbilmez, 1974: 16). 

Gerek birey ve firma açısından, gerekse ülke ekonomisi açısından hesaplanabilen 

katma değerin bulunması iki biçimde gerçekleĢtirilebilir. 
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Çıkarma metodu diye bilinen birinci yöntemde satıĢ değerinden satın alınan girdiler 

indirilerek katma değere ulaĢılırken, ikinci yöntem olan toplama yönteminde yukarıda sayılan 

unsurlar toplanarak katma değere ulaĢılmaktadır. Ancak, sübvansiyonlar kamu sektöründen 

yapılan transferler niteliğinde olup katma değer yaratmadığından toplama negatif (-) olarak 

dahil edilmektedir (Güçbilmez, 1974: 18). 

Katma değer vergisinin mükellefi genel olarak vergiye tabi iĢlemleri yapanlardır. 

Ancak Kanunun 8. maddesinde özellik arz eden bazı iĢlemler de dikkate alınarak verginin 

mükellefi ayrı ayrı sayılmıĢtır. 

1.10.2.1.1.Verginin Konusu 

KDVK‟nun 1. md. göre Türkiye‟de yapılan ve maddede sayılan mal teslimleri ile 

hizmet ifaları vergiye tabi bulunmaktadır. Madde metninden anlaĢılacağı üzere bir iĢlemin 

katma değer vergisine tabi olması için; ĠĢlemlerin Türkiye‟de yapılmıĢ olması ve ĠĢlemlerin 

Kanunun 1. maddesinde sayılan mal teslimleri ve hizmet ifaları olması 

gerekmektedir(Aytekin, 2007: 25). 

1.10.2.1.2.Katma Değer Vergisinde Sorumluluk 

KDVK‟nun 9. md. göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iĢyerinin, kanuni 

merkezi ve iĢ merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde 

Bakanlığımız vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi iĢlemlere taraf 

olanları veya diğer ilgili bir Ģahsı verginin ödenmesinde sorumlu tutabilecektir. 

AnlaĢıldığı üzere vergi alacağını güvence altına almak amacıyla düzenlenen bu madde 

sadece ikametgâhı, iĢyeri, kanuni merkezi ve iĢ merkezi Türkiye‟de bulunmayanlar için 

öngörülmüĢ değildir. Bakanlığımız bunların dıĢında gerekli gördüğü diğer hallerde de bazı 

Ģahısları sorumlu tutabilecektir. Bu haller sınırlı olmayıp mükelleflerin idarece takibinin güç 

olduğu dolayısıyla vergi tarh, tahakkuk ve tahsilâtında kaybın veya gecikmenin mümkün 

olduğu hallerdir. 

Maddede belirtilen iĢlemlere taraf olanlar ile “diğer ilgili Ģahıslar” mükellefin 

temsilcisi, vekili, mükellef adına hareket etmeye yetkili herhangi bir Ģahıs veya kendine mal 

teslim edilen veya hizmet ifa edilen kiĢilerdir. Bu Ģahıslar verginin tam olarak kesilip 

ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu 

olacaklardır(Aytekin, 2007: 24). 
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1.10.2.2.Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu‟yla Türk Vergi sisteminde yer almıĢ ve 

uygulamaya koyulmuĢtur. Verginin Konusu; Gider Vergileri Kanunu‟nun 28‟inci maddesinde 

belirtildiği üzere Banka ve sigorta Ģirketlerinin Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları 

iĢlemler hariç olmak üzere, her ne Ģekilde olursa olsun yapmıĢ oldukları bütün muameleler 

dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar 

banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. 

1.10.2.3 Damga Vergisi 

Damga Vergisinin Konusu ve Mükellefi; Bu Kanunun eki mahiyetindeki (1) sayılı 

tablo da yazılı kâğıtlar Damga Vergisi‟nin konusunu oluĢturmaktadır. Bu Kanundaki kâğıtlar 

terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçer bir iĢaret konmak suretiyle düzenlenen ve 

herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik 

imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri Ģeklinde oluĢturulan belgeleri 

ifade eder (Aytekin, 2007: 26). 
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BÖLÜM 2 

2.VERGĠ UYUġMAZLIKLARINDA UZLAġMA MÜESSESESĠ VE UZLAġMA 

TÜRLERĠ 

2.1.Genel Hatlarıyla UzlaĢma Müessesesi 

Vergi Hukukunda uzlaĢma, vergi idaresi ile vergi yükümlüsünün ya da ceza mu-

hatabının aralarında ortaya çıkan uyuĢmazlıkların, yargı yoluna baĢvurmadan önce, taraflarca 

konuĢulup görüĢülerek giderilmesi yani; verginin ya da cezanın miktarı konusunda, iki taraf 

arasında uyuĢma sağlanarak anlaĢmazlığın çözümlenmesidir. 

Vergi mükellefleri ile vergi daireleri arasında zaman zaman çeĢitli nedenlerle 

uyuĢmazlıkların çıkması normaldir. Söz konusu uyuĢmazlıkları yargı yoluna gidilmeden 

çözüme kavuĢturabilmek bakımından çeĢitli barıĢçıl çözüm yolları mevcuttur(Candan, 2006: 

61).  

ĠĢte, hem vergiler, hem de cezalar için geçerli olarak kullanılan uzlaĢma, vergi 

ihtilaflarının çözümünde yaygın Ģekilde baĢvurulan barıĢçıl bir idari çözüm yoludur. Bu 

yönüyle uzlaĢma, vergilendirmeyi daha kısa sürede sonuçlandırmak ve vergiyi bir an önce 

tahsil etmeye hizmet etmek için oluĢturulmuĢ bir müessesedir. UzlaĢmanın bir tarafında, 

aleyhine iĢlem yapılan mükellef; diğer tarafında ise, vergi idaresi bulunmaktadır. Mükellef ile 

vergi idaresini temsilen uzlaĢma komisyonu arasında yapılan karĢılıklı görüĢmeler, pazarlık 

usulünü andırmaktadır. Bu nedenle, uzlaĢma, tabiri caizse idare ile mükellefin el sıkıĢmasıdır. 

Vergi uyuĢmazlıklarının çözümünde tarafların önünde iki seçenek bulunmaktadır. 

İdari aşamadaki çözüm; UzlaĢma, kelime olarak, aralarındaki düĢünce veya çıkar 

ayrılığını, karĢılıklı ödünlerle kaldırılarak uyuĢmak, karĢılıklı anlaĢmak veya mutabık kalmak, 

ya da uyuĢma anlamına gelmektedir(Pehlivan, 2002: 111). Bu tanımın, Vergi Hukukuna, 

vergi uyuĢmazlıkları ile ilgili olarak uygulanması durumunda, uzlaĢma sözcüğünün verginin 

alacaklısı olan vergi idaresi ile borçlusu olan vergi yükümlüsünün veya ceza muhatabının 

aralarında doğmuĢ ya da doğacak uyuĢmazlığı karĢılıklı ödünlerle, gidermek üzere 

anlaĢmaları demek olacağı söylenebilir. Bu anlaĢma, iki tarafın karĢılıklı irade beyanına 

dayanmakta ve idarenin üstünlüğü ilkesine yer verilmemektedir(Aliefendioğlu, 1980: 143). 

Turgut Candan‟a göre; “Genel idari hizmetlerin yürütümü amacıyla idare ile idare 

edilenler arasında Ġdare Hukuku kurallarına göre akdedilen ve sözleĢmenin idare edilen 

tarafına kimi kamu hizmetlerinin yürütümü görevi yanında kamu gücü kullanma yetkisi de 

vermesiyle idarenin taraf olduğu diğer sözleĢmelerden ayrılan idari sözleĢmeyle bir tarafın 
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idare olması dıĢında hiçbir benzerliği olmayan uzlaĢma anlaĢmalarına idari sözleĢme 

yakıĢtırılması yapılması olanaklı değildir”(Candan, 2006:260). Bunun yanı sıra idare ile 

mükellefin karĢılıklı irade beyanına dayanan bu anlaĢmayı, idari bir sözleĢme olarak 

nitelendiren görüĢler vardır(Öncel, vd., 2003). Ġdari sözleĢmelerde olduğu gibi uzlaĢmada da 

taraflar idare ve mükelleften oluĢmaktadır. 

Ancak uzlaĢma görüĢmelerinde idarenin üstünlüğüne yer verilmemekte ve anlaĢma iki 

tarafında rıza ve iradesiyle meydana gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında uzlaĢmanın idari 

sözleĢmelerden ayrıldığı görülmektedir. 

Özellikle hesap veya vergilendirme hataları söz konusu olduğunda bu sorun 

“düzeltme” yoluyla giderilmektedir. Vergi hataları dıĢındaki hallerde ise; mükellefler, 

ödemeleri istenilen vergi ve cezaların bir bölümünden kurtulabilmek için bu uyuĢmazlığa 

idari aĢamada çözüm bulmaya çalıĢmaktadırlar. UyuĢmazlığın idari aĢamada çözümü; idareye 

alacağını güvence altına almak veya erken tahsil etmek ve çok sayıda sorunu yargı yoluyla 

takip etmek zahmetinden kurtarırken, mükelleflerin de baĢta uzlaĢma olmak üzere kullanılan 

diğer idari yöntemler sayesinde ödenmesi gereken vergi aslı ve cezasını daha az miktarda 

ödeme olanağı sağlanmaktadır. Vergi uyuĢmazlıklarının idari aĢamada çözüm yolları; 

düzeltme, piĢmanlık ve ıslah, cezalarda indirim, uzlaĢma, tecil ve taksitlendirmedir. 

Yargı yolu ile çözüm; Yükümlü ile idare arasındaki uyuĢmazlığın idari aĢamada 

çözümlenememesi veya idari çözüm yolunu kullanmaksızın yükümlülerin doğrudan yargıya 

gitmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak, uyuĢmazlığın dava yolu ile çözümü, maliyetli bir 

iĢlemdir. Vergi uyuĢmazlıklarının yargı aĢamasında baĢlıca çözüm yolları; Vergi 

Mahkemeleri, Bölge Ġdare Mahkemeleri, DanıĢtay, Anayasa Mahkemelerine baĢvurulardan 

oluĢmaktadır. 

2.2.Tarihsel GeliĢimi 

UzlaĢma, Türk vergi hukukuna, 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı VUK‟nun Bazı 

Maddelerinin DeğiĢtirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi Hakkındaki 19.2.1963 

Tarihli ve 205 Sayılı Kanun‟un 22. maddesi uyarınca, Alman hukuk sistemindeki uygulaması 

model alınarak girmiĢtir (Öncel vd., 2003: 36). 

UzlaĢma kurumu, VUK Ek madde 1‟de; “Mükellef tarafından ikmalen, re‟sen veya 

idarece tarh edilen vergilerle bunlara iliĢkin vergi zıyaı cezalarının (344. maddenin 3. fıkrası 

uyarınca vergi zıyaı cezası kesilen tarhiyata iliĢkin vergi ve ceza hariç) tahakkuk edecek 
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miktarları mevzuunda idare ile mükellef veya cezaya muhatap olanların uzlaĢması” olarak 

tanımlanmıĢtır. 

Uzun yıllar tatbik edildikten sonra, 24.12.1985 tarih ve 19014 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanmıĢ olan 3239 sayılı kanunla ise 22 yıl aradan sonra uzlaĢmanın kapsamı 

geniĢletilmiĢ ve VUK‟nun Ek 11. maddesinde “Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi 

incelemesine dayanılarak salınacak vergilerle, kesilecek cezalarda tarhiyat öncesi uzlaĢma 

yapılmasına izin verebilir.” denmiĢtir. Ancak tarhiyat öncesi uzlaĢmanın iĢlerlik kazanması 

Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Yönetmeliği‟nin 16.2.1987 tarih ve 19374 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanması ile mümkün olabilmiĢtir. 

Türkiye‟de uzlaĢma “Tarhiyat sonrası ve Tarhiyat öncesi” olarak yer almaktadır. 

Tarhiyat sonrası uzlaĢma yaklaĢık 50 yıldır, tarhiyat öncesi uzlaĢmada yaklaĢık 30 yıldır vergi 

sistemimizde yer almaktadır. 

2.3.UzlaĢmanın Amacı ve Kapsamı 

Vergileme iĢlemlerini gerçekleĢtiren idareler ile yükümlüler arasında zaman zaman 

mevzuatın anlaĢılmaması, yanlıĢ yorumlanması vb. nedenlerden doğan görüĢ ve uygulama 

farklılıklarına hukuki anlaĢmazlık denilmektedir. Bu uyuĢmazlıklar, idarenin eylemi ile 

baĢlamakta, çözümü de tarafların tutumlarına göre değiĢebilmektedir. Ancak Anayasamızın 

l25. maddesine göre; “idarenin her türlü eylem ve iĢlemlerine karĢı yargı yolu açık” olmasına 

rağmen, sorunun öncelikle idari aĢamada çözümlenmesi, bu yoldan baĢarı sağlanamazsa 

yükümlülerce yargı yoluna gidilmesi daha anlamlı görülmektedir. 

Ġdari aĢamada çözüm yolarından biri olan uzlaĢma; mükellefle idare arasındaki 

uyuĢmazlıkların yargı yoluna baĢvurulmadan, taraflarca konuĢulup giderilmesini ifade eden, 

taraflar arasında bazen avantaj bazen de ödün vermeyi gerektiren süreçtir. Süreç anlaĢma ile 

sonuçlandığında; vergi idaresinin vergi ve cezada indirime gitmesi, mükellefin de vergi aslı ve 

cezasının tümü için yargı yoluna baĢvuru hakkının kaybolması söz konusudur. 

VUK. Ek. Md.1‟de uzlaĢma konusu olan baĢlıca iĢlemler Ģu Ģekilde sayılmıĢtır; 

Ġkmalen, re‟sen veya idarece tarhiyatta tarh edilen bütün vergi, resim ve harçlar ile 

bunlara iliĢkin vergi cezalarının tahakkuk edecek miktarları konusunda yapılacak tarhiyatta; 

vergi ziyaına (usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları ile kaçakçılık suç ve cezalarından dolayı 

kesilen vergi ziyaı cezaları hariç) neden olunmasının kanunlara yeterince nüfuz edilememesi 

veya VUK‟nun 369. maddesinde belirtilen yanılmadan kaynaklandığının, 
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VUK‟nun 116, 117 ve 118. maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dıĢında her 

türlü maddi hata bulunduğunun, 

Yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüĢ farklılığı olduğunun ileri 

sürülmesi halinde, VUK‟un ilgili hükümleri gereğince vergi idaresi ile yükümlüler uzlaĢma 

yoluna baĢvurabilmektedirler. UzlaĢma talebi, ihbarnamede yazılı vergi ve cezanın tamamı 

için yapıldığı gibi tarhiyat sonrası uzlaĢmada, kısmi uzlaĢma talebinin yapılması da 

istenebilmektedir (Akdoğan, 2006: 143-144). 

UzlaĢmada vergi dairesi kanunen alınması gereken vergilerle bunlara iliĢkin cezanın 

bir bölümünden vazgeçmektedir. Bunun karĢılığında vergi alacağını daha çabuk tahsil 

etmekte ve çok sayıda davayı izleme yükünden kurtulmaktadır. Mükellef ise uzlaĢma halinde 

vergi aslının ve cezanın tümü için yargı kuruluĢlarına gidebilme hakkını yitirmektedir. 

213 sayılı VUK‟nun bazı maddelerinin değiĢtirilmesi hakkındaki 19.2.1963 tarih ve 

205 sayılı kanunun gerekçesinde, uzlaĢma kurumunun amacı; “Vergi ihtilaflarının süratle ve 

böylece mükelleflerin tereddütlerinin bir an önce giderilerek huzura kavuĢmalarının temini, 

amme alacağının vaktinde hazineye intikali ve nihayet itiraz ve temyiz mercilerinin iĢlerini 

hafifleterek ihtilafların üzerine daha titizlikle eğilmelerine imkân sağlaması maksadıyla 

kanuna uzlaĢma müessesesi ithal olunmuĢtur. Böylece, mükellefle idare arasında da vergi 

yönünden zuhur edecek ihtilafların yine kendi aralarında görüĢülerek halli yolu açılmaktadır.” 

olarak belirtilmiĢtir. UzlaĢma, geçici bir genel af kanunu değildir. Vergi hukukumuzda ayrı 

bir hüküm oluĢturan, süreklilik ve kesinlik ifade eden bir kurumdur. VUK‟nda uzlaĢma ile 

ilgili hükümlerin anlaĢmazlıklarla ilgili hükümlerden önce gelmesi de kanun koyucunun 

uzlaĢmaya verdiği önemin bir göstergesi sayılabilir (Ezizdoğan, 1983:143). 

Her uzlaĢma biçiminde olduğu gibi, ortaya çıkan vergi uyuĢmazlıklarının uzlaĢma ile 

çözümlenmesinde de her iki taraftan karĢılıklı ödünler vermesi beklenmekte, taraflar bazı 

haklarından vazgeçerek, bunun karĢılığında da bazı yararlar elde etmektedir. UzlaĢma ile 

vergi idaresi, hem ihtilafları en aza indirmeyi hem de mükelleflerin ödemesi gereken vergi 

aslı ve cezaların (gecikme faizi hariç) mükellefçe daha rahat ödenebilecekleri bir seviyeye 

indirilmesini öngörmektedir. Kanun koyucu, bu hususta vergilemede verimlilik ilkesini göz 

önünde bulundurarak vaktinde ama eksik alınan vergiyi geç ama tam alınacak vergiye tercih 

etmiĢ ve aynı zamanda yargının yükünü azaltmayı hedeflemiĢtir (Candan, 2006: 61). 

Ġdare, uzlaĢma nedeni ile uzlaĢma konusu olayı özel olarak incelemekte ve 

yükümlünün isteklerini ve özel durumunu dikkate alarak kabul edebileceği vergi ve ceza 
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miktarını belirleyerek bir kısım vergi ve alacağından vazgeçmektedir. Vergi idaresi, bu 

Ģekilde vergi alacağının bir an önce hazineye intikalini sağlamakta ve alacağının değer 

kaybetmesini ya da Ģüpheli hale gelmesini önlemiĢ olmaktadır. UzlaĢmanın sağlanması 

durumunda, mükellef de bir kısım vergi borcundan kurtulur ve mutlak surette ödemesi 

gerekenden daha az vergi öder. Ayrıca her iki taraf da yıllar sürebilecek ve sonucu 

öngörülemeyen bir dava sürecinden ve bu dava adına harcanacak emek, zaman ve 

masraflardan kurtulur. 

Mükellef ya da idare kendini ne kadar haklı görürse görsün dava süreci her iki taraf 

içinde her zaman belirsizlik taĢımaktadır. Ayrıca mükellef açısından baktığımızda, dava 

sürecine girmek farklı olumsuzlukları da beraberinde getirebilmektedir. Örneğin; Sermaye 

Piyasası Kurumu‟na tabi Ģirketlerde, davacı ve davalı olmak bir risk faktörü olarak kabul 

edilerek bilânçoya yansıtılmakta ve bu da bilânçonun istenmeyen Ģekilde görünmesine neden 

olmaktadır (Baykara, 2008: 9).  

UzlaĢmada vergi idaresi ile mükellef karĢı karĢıya gelerek uyuĢmazlığı baĢında 

ortadan kaldırır. Burada yargısal bir yol söz konusu değildir ve uzlaĢma komisyonları birer 

yargı organı değildir. UzlaĢmayı oluĢturan unsurlar; ikna, pazarlık ve karĢılıklı ödündür. 

UzlaĢmanın etkinliğini sağlayan ise yine tarafların tavrı ve zihniyeti olmaktadır. Yükümlünün 

iyi niyetle hareket etmesi, yönetimin bürokratik uygulaması ve hazinecilik anlayıĢı bu noktada 

önem kazanmaktadır. Mükellef tarafından kanunun öngördüğü Ģekilde uzlaĢma talebinde 

bulunulması ve vergi uyuĢmazlıklarının uzlaĢma ile çözümlenmesi mükellefin haksız 

olduğunu ve dava sürecinden çekindiğini gösteren bir etken olarak değil; uyuĢmazlığın 

çözümünde alternatif ve etkin bir yöntem olarak kabul edilmeli ve uzlaĢma görüĢmeleri bu 

zihniyetle gerçekleĢtirilmelidir. Bu Ģekilde uzlaĢmanın ruhuna ve amacına uygun bir 

uygulamanın gerçekleĢtirilmesi mümkün olacaktır. 

2.4.UzlaĢmaya Konu Vergi Tarh Usulleri 

Vergilendirme süreci; vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi, verginin tarhı, 

verginin tahakkuku, verginin tebliği ve verginin tahsili aĢamalarından oluĢmaktadır (Mutluer 

vd., 2008: 254). 

Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesi veya 

hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcu 

demektir (VUK m.19). 
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Verginin tarhı ise, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler 

üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari 

iĢlemdir (VUK m.20). 

UzlaĢmaya konu olan vergi tarhı türleri; ikmalen vergi tarhı, resen vergi tarhı ve 

idarece vergi tarhından meydana gelmektedir. 

VUK‟nun 29 uncu maddesine göre ikmalen vergi tarhı; „Her ne Ģekilde olursa olsun 

bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye iliĢkin olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve 

belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı 

üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.‟ denilerek açıklanmaktadır. 

Buna göre; ikmalen vergi tarh edilebilmesi için iki ana unsurun birlikte bulunması 

gerekmektedir. Bunlardan birincisi, her ne Ģekilde olursa olsun daha önce bir verginin tarh 

edilmiĢ olmasıdır. Yani daha önce tarh edilmiĢ bir vergi mevcut değilse ikmalen vergi tarh 

edilmesi mümkün değildir. Ġkincisi ise, daha önce tarh edilmiĢ olan vergiye ilave olarak bir 

verginin tarh edilmesini gerektiren matrah veya matrah farkının defter, kayıt ve belgelere veya 

kanuni ölçülere göre tespit edilmiĢ olmasıdır (ġengül,2012). 

Re‟sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere 

veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları 

tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiĢ vergi 

inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır. 

Ġnceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah veya matrah farkı re‟sen takdir 

olunmuĢ sayılır (VUK m.30). 

Ġkmalen vergi tarhı müessesesi ile re‟sen vergi tarhı müessesesi arasında iki önemli 

fark mevcuttur. 

 Ġkmal tarhiyatı yapılabilmesi, ayni vergi dolayısıyla daha önce, her hangi bir 

suretle, bir tarh iĢleminin yapılmıĢ bulunmasına bağlıdır. 

 Ġkmalen tarh olunan vergiye ait matrah veya matrah farkının varlığı da, miktarı 

da, defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak yapılması 

olanaklı bulunmadığından; yetkililerce, kimi yöntemler kullanılarak, bu gerçek 

miktarın keĢfedilmeye çalıĢılması söz konusudur. (Candan, 2004: 156). 

V.U.K.‟un mükerrer 30. maddesinde yer alan tanıma göre, “Verginin idarece tarhı, 

ikmalen veya re‟sen vergi tarhları dıĢında kalan hallerde, yükümlülerin verginin tarhı için 

vergi kanunları ile belirli zamanlarda müracaat etmemeleri veya aynı kanunlarla kendilerine 
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yüklenen mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilmeyen verginin 

kanunen belirli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir.” (VUK mük.m.30 (Ek madde: 

19.02.1963 - 205/2 md.)) 

Ġdarece tarh, yükümlülerin vergi kanunlarınca öngörülen vergi borcuna iliĢkin 

görevlerini zamanında yerine getirmemeleri sebebiyle vergi tarhının zamanında yapılamadığı 

durumlarda baĢvurulan bir yöntemdir. Ġdarece tarh iĢlemi beyan esasının uygulanmadığı 

durumlarda söz konusudur. Bu yönüyle idarece yapılan diğer matrah saptama yöntemlerinden 

ayrılır (Öncel vd., 2001: 168). 

Vergi kanunlarında verginin idarece tarh edilmesini sağlayan düzenlemelere örnek 

olarak Emlak Vergisi Kanunu 32. maddeyi gösterebiliriz. Bu maddeye göre emlak vergisine 

iliĢkin bildirim süresinde verilmezse vergi idarece tarh olunacaktır (Tülü,2006). 

2.5.UzlaĢmaya Konu Vergi Cezaları 

Vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, VUK‟nda yazılı vergi cezaları 

(vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalarla cezalandırılırlar (VUK m.331). 

Kanun metninden de görüleceği üzere, Vergi Usul Kanunu‟nun 331. maddesinde vergi 

kanunlarına uymamanın yaptırımı olan cezalar vergi ziyaı cezası, usulsüzlük cezaları ve diğer 

cezalar olarak üçe ayrılmıĢtır. Mezkûr maddede vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları 

dıĢındaki cezalar diğer cezalar olarak adlandırılmıĢtır. Diğer cezalar kavramı içerisine Vergi 

Usul Kanunu‟nda düzenlenmiĢ olan hürriyeti bağlayıcı cezalar girer (ġengül,2012). 

VUK‟nun 341. maddesine göre; vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun 

vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi 

sebebiyle verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini 

ifade eder. 

ġahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya baĢka 

Ģekilde verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet 

vermek de vergi ziyaı hükmündedir (ġengül,2012). 

VUK‟nun 341. maddesinde yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, 

mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası 

kesilir. Vergi ziyaına VUK‟nun 359. maddesinde yazılı (kaçakçılık suçu sayılan) fiillerle 

sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iĢtirak edenlere ise bir kat olarak 

uygulanır. Vergi incelemesine baĢlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden 
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sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri 

için VUK‟nun 344. maddesi uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır (VUK 

m.344). 

Vergi Usul Kanunu‟nun 351. maddesinde usulsüzlük “vergi kanunlarının Ģekle ve 

usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesi” olarak tanımlanmıĢtır. Vergi Usul Kanunu 

usulsüzlükleri ve cezalarını usulsüzlükler (genel usulsüzlükler) ve özel usulsüzlükler olarak 

tasniflemiĢ; 352. maddede genel usulsüzlükleri birinci derece ve ikinci derece usulsüzlükler 

olarak ikiye ayırmıĢtır. Özel usulsüzlükleri ise fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve 

alınmaması ile diğer Ģekil ve usul hükümlerine uyulmaması (md. 353), damga vergisinde özel 

usulsüzlükler (md. 355), bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde 

hükmüne uymayanlar için ceza (mük. md. 355) olarak üçe ayırmıĢtır. 

Vergi kanunlarının Ģekle ve usule iliĢkin hükümleri, vergi mükellef ve sorumlularına 

yapma, yapmama, bildirme, belge verme, alma, bulundurma gibi yükümlülükler getiren ve bu 

yükümlülüklerin yerine getiriliĢindeki yöntemleri öngören düzenlemelerdir. Bu 

düzenlemelerin amacı; vergi idaresinin mükelleflerin vergiyi doğuran olaya iliĢkin iĢlemleri 

üzerindeki denetimini kolaylaĢtırarak, vergi kaçağını asgariye indirecek bir vergi güvenlik 

mekanizması oluĢturmaktır. Anılan yükümlülüklere aykırı davranıĢlar bu yüzden vergi suçu 

sayılmıĢtır (Candan, 2004: 156). 

Özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları VUK‟nun 353, 355 ve mükerrer 355. maddelerinde 

düzenlenmiĢtir. VUK‟nun 353. maddesinde fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve 

alınmaması, perakende satıĢ fiĢi düzenlenmemesi, nihai tüketicilerin fatura vb. evrakları 

almaması, levha asma zorunluluğuna uyulmaması, tek düzen hesap planı ile ilgili kurallara 

uyulmaması, damga vergisi ödenmemiĢ veya eksik ödenmiĢ kâğıtlar, bilgi vermekten 

çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 madde hükmüne uymayanlar ve diğer hususlara yer 

verilmiĢtir. 

UzlaĢma, mükellef ile uzlaĢma komisyonu arasında yapılan müzakere sonucu 

ödenmesi gereken vergi ve ceza tutarının belirlenebilmesi için yapılmaktadır. Fakat 

uygulamada bazen aynı mükellefle ilgili tarh edilen vergi, vergi ziyaı cezası ve özel 

usulsüzlük cezasının aynı anda tarhiyat öncesi uzlaĢma konusu yapılması halinde vergide ve 

vergi ziyaı cezasında indirim yapılmakla birlikte özel usulsüzlük cezası ise tamamen 

kaldırılabilmektedir (ġimĢek,2010). 
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2.6.UzlaĢma Kapsamında Olmayan Vergi Cezaları 

Vergi Usul Kanunu‟nun ek 1 ve ek 11. maddeleri uyarınca VUK‟nun 359. maddesinde 

yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek vergi 

ziyaı cezası ile bu fiillere iĢtirak edenlere kesilecek vergi ziyaı cezası gerek tarhiyat öncesi ve 

gerekse tarhiyat sonrası uzlaĢmaya konu edilemez. 

VUK‟nun 359. maddesinde kaçakçılık suçları ve cezaları sayılmıĢtır. 

01.01.1995 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ait olup kaçakçılık suçu 

cezası kesilen vergi ve cezada uzlaĢma yapılmaz. 

Bu tarihten önceki dönemlere iliĢkin olarak kesilecek kaçakçılık cezası ise uzlaĢma 

konusu yapılabilir. VUK‟nun 359. maddesinde yazılı kaçakçılık suçlarının hürriyeti bağlayıcı 

cezalar içerisinde yer alması nedeni ile kaçakçılık suçu sayılan fiiler ile vergi ziyaına 

sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek vergi ziyaı cezası ile bu fiillere 

iĢtirak edenlere kesilecek ceza gerek tarhiyat öncesi ve gerekse tarhiyat sonrası uzlaĢmaya 

konu edilememektedir (ġimĢek, 2010). 

2.7.UzlaĢma Süresince Kurulan BaĢlıca Komisyonlar 

22.10.2005 tarih ve 25974 sayılı Yönetmelik ile oluĢturulan uzlaĢma komisyonları; 

Vergi Dairesi UzlaĢma Komisyonları, Defterdarlık UzlaĢma Komisyonları, Vergi Dairesi 

BaĢkanlığı UzlaĢma Komisyonları, Vergi Daireleri Koordinasyon UzlaĢma Komisyonları, 

Merkezi UzlaĢma Komisyonları‟ndan oluĢmaktadır. Bu komisyonlar, üyelerinin tamamının 

katılımıyla toplanmakta ve çoğunlukla karar vermektedirler. 

 

UZLAŞMA 
KOMİSYONLARI

Genel Bütçeye Giren 
Vergi, Resim ve Harçlarla 

İlgili Komisyonlar

Vergi Dairesi Uzlaşma 
Komisyonları

Defterdarlık Uzlaşma 
Komisyonları

Vergi Dairesi Başkanlığı 
Uzlaşma Komisyonları

Vergi Daireleri 
Koordinasyon Uzlaşma 

Komisyonları

Merkezi Uzlaşma 
Komisyonları

Mahalli İdarelerin 
Bütçesine Giren Vergi, 
Resim Ve Harçlarla İlgili 
Uzlaşma Komisyonları

Ġl Özel Ġdaresi UzlaĢma 
Komisyonları

Belediye UzlaĢma 
Komisyonları
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2.8.UzlaĢma Komisyonları 

Vergi idaresi tarafından tarh edilen vergilerle bunlara bağlı vergi cezalarına iliĢkin 

uyuĢmazlıkların vergi yargı organlarına götürülmeden idare ile mükellefler arasında anlaĢma 

yoluyla çözümlemesine uzlaĢma denilmektedir (Candan,2001: 252). Bu anlaĢmanın 

oluĢmasında uzlaĢma komisyonlarının iĢlevi, vergi dairesi adına hareket etmekten ibarettir. 

Diğer bir anlatımla uzlaĢma komisyonları, uzlaĢma müzakeresinde alacaklı vergi dairesini 

temsil eden kuruluĢlardır. Bu bakımdan, hukuki nitelikleri takdir komisyonlarınınkine nazaran 

farklılık gösterir. Takdir komisyonları vergi idaresinin ve vergi mükellefinin temsilcilerinin 

iĢtirakiyle oluĢan tarafsız hakem kuruluĢlar oldukları halde, uzlaĢma komisyonları taraf 

durumundadırlar. Vergi mükellefi veya temsilcileri, uzlaĢma komisyonunun üyesi değildir. 

Komisyonda mükellef kesimini temsil eden üye de yoktur. Mükellef veya temsilcisi uzlaĢma 

komisyonunun dıĢında veya karĢısında bulunmaktadır (Aksoy,1999: 109). 

4369 sayılı Kanun ile VUK ek 1. maddesinde yapılan değiĢikliklerden birisi de, vergi 

mükelleflerine uzlaĢma görüĢmelerine, bağlı oldukları meslek odalarından bir temsilci ve 

3568 sayılı Kanuna göre kurulan meslek odasından bir meslek mensubu bulundurma 

imkânının tanınmıĢ olmasıdır. Vergi mükellefi adına hareket eden temsilciler, uzlaĢma 

komisyonu toplantısı görüĢmelerine açıklama yapmak üzere katılabilecekler ancak uzlaĢma 

ile ilgili tutanaklara imza atamayacaklardır. Bunların görevi görüĢ bildirmekten oluĢmaktadır. 

Ġmza yetkileri olmadığı için uzlaĢma komisyonlarının niteliklerinde herhangi bir değiĢiklik 

meydana getirmemektedir. UzlaĢma komisyonlarının vergi idaresinin tarafı olma özelliği 

bundan etkilenmemektedir. UzlaĢmayı daha objektif hale getirmek için, uzlaĢma 

komisyonlarını idare temsilcisi ve inceleme elemanlarının yanı sıra meslek odaları 

temsilcileri, hukukçular, TÜRMOB temsilcileri gibi kiĢilerden oluĢturmak gereklidir (Candan, 

2001: 262). 

2.8.1.Komisyonların KuruluĢ ġekli 

Vergi idaresi adına uzlaĢma yetkisi uzlaĢma komisyonlarına tanınmıĢ bulunmaktadır. 

Komisyonların oluĢ Ģekli uzlaĢmaya konu olan verginin genel bütçeye veya diğer mahalli 

idarelere ait olmasına, kurulu bulunduğu yerde müstakil vergi dairesi bulunup 

bulunmamasına, il veya ilçede olmasına göre değiĢiklik göstermektedir. Vergi idaresinin 

yeniden yapılandırılması sonucu genel bütçeye ait vergilerle ilgili uzlaĢma komisyonlarının 

yapısı ve sayısında değiĢiklikler olmuĢtur. Yapılan son değiĢikliklerde göz önünde tutularak 

uzlaĢma komisyonlarının oluĢumu aĢağıda ele alınmıĢtır. 
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2.8.1.1.Genel Bütçeye Giren Vergi, Resim ve Harçlarla Bakan Komisyonlar 

 Bu komisyonlar mahalli uzlaĢma ve merkezi uzlaĢma komisyonları olarak ikiye 

ayrılmaktadır.  

2.8.1.1.1. Mahalli UzlaĢma Komisyonları 

Vergi dairesi uzlaĢma komisyonu, defterdarlık uzlaĢma komisyonu, vergi dairesi 

baĢkanlığı uzlaĢma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaĢma komisyonundan 

oluĢmaktadır. 

2.8.1.1.1.1.Vergi Dairesi UzlaĢma Komisyonu 

Bu komisyon, vergi dairesi müdürlüklerinde vergi dairesi müdürünün baĢkanlığında 

müdür tarafından saptanacak bir müdür yardımcısı ve bir gelir uzmanı veya Ģeften; bağlı vergi 

dairelerinde ise mal müdürünün baĢkanlığında gelir Ģefi ve memurdan oluĢturulur. 

2.8.1.1.1.2.Defterdarlık UzlaĢma Komisyonu 

Vergi dairesi baĢkanlığının kurulu olmadığı illerde kurulur. Bu komisyon defterdarın 

veya görevlendireceği defterdar yardımcısının baĢkanlığında gelir müdürü ile vergi dairesi 

müdüründen teĢekkül ettirilir. 

2.8.1.1.1.3.Vergi Dairesi BaĢkanlığı UzlaĢma Komisyonu 

Vergi dairesi baĢkanlığının kurulduğu yerlerde oluĢturulan bu komisyon; vergi dairesi 

baĢkanı veya görevlendireceği grup müdürünün baĢkanlığında, vergi dairesi baĢkanı 

tarafından saptanan grup müdürleri ve/veya müdürlerden veya vergi dairesi müdürlerinden 

kurulur. 

2.8.1.1.1.4.Vergi Daireleri Koordinasyon UzlaĢma Komisyonu 

Yeni oluĢturulmuĢ bir uzlaĢma komisyon türüdür. Bu komisyon türü 23.03.2007 tarihli 

Resmi Gazetede yayınlanan UzlaĢma Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik ile yeniden düzenlenmiĢtir. Vergi Daireleri Koordinasyon UzlaĢma Komisyonu 

Vergi Dairesi BaĢkanlığı UzlaĢma Komisyonları ile Defterdarlık UzlaĢma Komisyonlarının 

UzlaĢma yetkisini aĢan ancak Merkezi UzlaĢma Komisyonuna iliĢkin yetki sınırının altında 

kalan uzlaĢma taleplerinin incelenmesi için kurulmuĢtur. Bu komisyon Gelir Ġdaresi BaĢkanı 

tarafından belirlenen Gelir Ġdaresi BaĢkan Yardımcısı veya Gelir Ġdaresi Daire baĢkanlarından 

birinin veya 1. Hukuk MüĢavirinin BaĢkanlığında, gelir idaresi baĢkanı ve/veya grup 

baĢkanları ve/veya hukuk müĢavirleri ve/veya müdürlerden oluĢur. 
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Ġhtiyaç olduğundan birden fazla vergi daireleri koordinasyon uzlaĢma komisyonu 

kurulabilir. Bu komisyonları kurma yetkisi Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına ait bulunmaktadır. 

2.8.1.1.2.Merkezi UzlaĢma Komisyonu 

1963 yılından 1982 yılına kadar uzlaĢma komisyonları ilçe ve il bazında teĢekkül 

ettirilmiĢtir. Ayrıca ilçe ve il uzlaĢma komisyonlarına uzlaĢabilecekleri vergi ve ceza 

tarhiyatının tutarı konusunda tavan getirildiği için (ilçelerde düĢük, illerde yüksek, büyük 

illerde daha yüksek) tavanın üstündeki tarhiyatlar uzlaĢma yapılamıyor; ancak dava konusu 

yapılabiliyordu.  1982 yılında, 2365 sayılı Kanunla verilen yetkiye dayanarak, Maliye 

Bakanlığı bünyesinde merkezi uzlaĢma komisyonu oluĢturuldu. 

Merkezi uzlaĢma komisyonu, mahalli uzlaĢma komisyonlarına tanınan yetki sınırlarını 

(tavanlarını) aĢan vergi, resim ve harçlarda uzlaĢmak üzere oluĢturulan bir komisyondur. Bu 

komisyon, gelir idaresi baĢkanın baĢkanlığında bir gelir idaresi baĢkan yardımcısı ve gelir 

yönetimi daire baĢkanından oluĢturulur (Nas,2008: 105). 

2.8.1.2.Mahalli Ġdarelerin Bütçesine Giren Vergi, Resim Ve Harçlarla Ġlgili 

UzlaĢma Komisyonları 

Mahalli idare birimlerimizden belediye ve il özel idarelerine de vergi mükellefleri ile 

uzlaĢma yetkisi verilmiĢtir. Bu idarelerde uzlaĢma komisyonlarının oluĢumu aĢağıda 

incelendiği gibi, belediye ve il özel idarelerinin yapısına bağlı olarak değiĢmektedir. 

2.8.1.2.1.Ġl Özel Ġdaresi UzlaĢma Komisyonları 

Ġl Özel Ġdareleri bütçesine giren vergi, resim ve harçlar için illerde saymanlık 

müdürünün (olmayan yerlerde, gelir memurunun), ilçelerde özel saymanlık memurunun 

baĢkanlığında, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından seçilecek iki üyeden teĢekkül 

ettirilir. 

2.8.1.2.2.Belediye UzlaĢma Komisyonları 

Belediye baĢkanının baĢkanlığında, belediye encümenince seçilecek iki üyeden kurulu 

bir komisyon Ģeklinde oluĢturulur. 205 sayılı Kanunla vergi sistemimize dahil edilen uzlaĢma 

kurumunun, mecliste sunulan ilk Ģeklinde, belediye uzlaĢma komisyonlarına seçilecek iki 

üyenin merkezi idare tarafından atanması öngörülmüĢtü. Bunun temel dayanağı da belediye 

karar organlarınca seçilecek üyelerin tarafsız hareket edemeyecekleri endiĢesinden 

kaynaklanmaktaydı. Daha sonra Mecliste yapılan görüĢmeler sırasında, taslağın ilk durumu 

değiĢtirilmiĢtir. 



 

 
45 

2.8.2.UzlaĢma Komisyonlarının Toplanma ve Karar Yeter Sayısı 

UzlaĢma komisyonları, üyelerinin tamamının katılmasıyla toplanırlar. Üyelerinin 

tamamının toplantıya katılması zorunluluğu, uzlaĢma komisyonlarını takdir, tahrir, tadilat gibi 

diğer komisyonlardan ayırmaktadır. UzlaĢma komisyonunun baĢkan ve üyelerinin herhangi 

bir sebeple görevleri baĢında bulunmamaları durumunda, bunlara vekalet edenler 

komisyonlarda görev alabilirler. UzlaĢma komisyonları çoğunlukla karar verir. BaĢkanın 

bulunduğu tarafın çoğunluk sayılacağı hakkındaki kural uzlaĢma komisyonları için 

uygulanmamaktadır. UzlaĢma komisyonları kararlarını (gerektiğinde muhalefet Ģerhli) olacak 

Ģekilde almalıdır.  

2.8.3.UzlaĢma Komisyonlarının Yetkileri 

Mali hukukta yetki, hukuksal güç demektedir. UzlaĢma komisyonları VUK‟nu ile 

kendilerine tanınan yetkileri kullanırlar. Komisyonlara tanınan bu yetkinin sınırlarının dıĢına 

çıkılması, ya da hiç kullanılmaması yetki yönünden hukuka aykırılık taĢır. UzlaĢma 

komisyonlarının yetkilerin, yer, konu, zaman ve miktar itibariyle sınırlandırılmıĢtır. Bu 

komisyonların yetkileri aĢağıda incelenmiĢtir. 

2.8.3.1.UzlaĢma Komisyonlarının Yer Ġtibariyle Yetkileri 

UzlaĢma komisyonlarının yer itibariyle yetkileri belirlenmiĢtir. Örneğin merkezi 

uzlaĢma komisyonlarının yetkisi bütün ülkeyi kapsadığı halde, il özel idaresiyle ilgili uzlaĢma 

komisyonları yalnız görev yaptıkları ilin sınırları ile sınırlı bulunmaktadır. Vergi uzlaĢma 

komisyonları yetkisini kendilerine tanınmıĢ olan coğrafya alanı dıĢında kullanmaları halinde 

almıĢ oldukları kararlar yer yönünden yetkisiz olarak kabul edilir (Nas,2008: 113). 

2.8.3.2.UzlaĢma Komisyonlarının Konu Ġtibariyle Yetkileri 

UzlaĢma komisyonları ancak kanunlarla tespit edilen konularda karar alma yetkisine 

haizdirler. Komisyonlar VUK‟nun kapsamında bulunan ikmalen, re‟sen ve idarece tarh edilen 

vergilerle bunlara iliĢkin vergi ziyaı cezaları da (359. madde de yazılı fiillerle vergi ziyaına 

sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iĢtirak edenlere 

kesilen ceza hariç) mükellef ise uzlaĢmaya gidebilirler. UzlaĢma komisyonları kendilerine 

tanınan bu yetkinin dıĢına çıkmaları durumunda konu yönünden yetkisizlik durumuna 

düĢerler. Konu yönünden yetkisizlik olumlu veya olumsuz Ģekilde olabilir. UzlaĢma 

komisyonu kendi yetkisi içine dahil olan bir konu da, kendisini yetkisiz kabul ederek, karar 

almayı reddetmesi halinde olumsuz yetki aĢımı söz konusudur. ġayet bir komisyon isteyerek 
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ya da istemeyerek baĢka bir kuruluĢun ya da komisyonun yetkisi içine giren bir konu da kararı 

alırsa, olumlu yetki aĢımından söz etmek gerekir (Nas, 2008: 113). 

2.8.3.3.UzlaĢma Komisyonlarının Zaman Ġtibariyle Yetkileri 

UzlaĢma komisyonlarının yetkileri kimi durumlarda zaman yönünden kısıtlanmıĢtır. 

Kanun, uzlaĢma komisyonlarının yetkisini ancak belli bir süre kullanabileceğini öngörebilir. 

Örneğin uzlaĢma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 

yapılması gerekir. ġayet vergi ihbarnamesinin tebliğinden 30 gün geçtikten sonra uzlaĢma 

talebini uzlaĢma komisyonu kabul ederse, zaman yönünden yetkisiz olması nedeniyle yaptığı 

iĢlem kanuna aykırı olur. 

2.8.3.4.UzlaĢma Komisyonlarının Miktar Ġtibariyle Yetkileri 

UzlaĢma komisyonları kendilerine iletilen taleplerin incelenmesinde, öncelikle 

uzlaĢma konusu vergi ve cezanın miktarı yönünden sınırlandırılmıĢlardır. Yani yetkileri, 

ancak belli bir miktara kadar olan vergi ve cezalarla bağlıdır. 

UzlaĢma komisyonlarının uzlaĢabilecekleri en çok vergi ve ceza miktarları Maliye 

Bakanlığınca saptanmaktadır. ġu halde komisyonların “miktar bakımından” yetkileri kanuna 

dayanarak Bakanlık makamınca belirlenecek, uzlaĢma komisyonları da ancak bu sınırlar 

içinde pazarlığa oturabilecektir. UzlaĢma komisyonları ancak kendilerine tanınan sınırlar 

içinde fonksiyonlarını yerine getirebilecektir(Nas,2008:114). 

DanıĢtay‟da uzlaĢma komisyonunun miktar yönünden yetkisiz olduğu halde, usulde 

paralellik ilkesi gereğince verdiği kararı geri almadığı sürece, vergi dairesinin tarhiyat yoluna 

gidemeyeceği hakkında karar vermiĢtir (Nas,2008:114). 

Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlarda ilgili komisyonların uzlaĢabilecekleri 

vergi miktarlarını tespit etme yetkisi Maliye Bakanlığına aittir. Mahalli idarelerle ilgili yetki 

ise ĠçiĢleri Bakanlığını tanınmıĢtır. 

Maliye Bakanlığı kanundan aldığı yetkiye dayanarak çeĢitli zamanlarda yayınladığı 

genel tebliğlerle uzlaĢma komisyonlarının karara bağlayabilecekleri azami vergi ve ceza 

miktarlarını saptamıĢtır. Bu miktarlar ekonomik Ģartlara göre zaman zaman artırılmıĢtır. 

Maliye Bakanlığı ilk olarak 1963 yılında çıkardığı tebliğle bu sınırları vergi ve cezaya göre 

ayrı ayrı saptayarak gerçekleĢtirmiĢtir. UzlaĢma komisyonlarının uzlaĢabilecekleri vergi ve 

ceza miktarları 2007 yılı için yine tebliğle saptanmıĢtır. Ayrıca yeni oluĢturulan Vergi 

Daireleri Koordinasyon uzlaĢma komisyonu ile büyük mükellefler Vergi Dairesi BaĢkanlığı 
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uzlaĢma komisyonlarının uzlaĢacakları vergi miktarı 372 nolu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğiyle saptanmıĢtır. 

Maliye Bakanlığı vergi idaresinin yeniden yapılandırmasını da göz önünde tutarak 

uzlaĢma komisyonlarının miktar itibariyle yetkilerini tespit etmektedir. Bakanlık kendisine 

tanınan bu yetkiyi, uzlaĢma komisyonunun bulunduğu grup, il yada ilçede kurulu olup 

olmadığını ve komisyonun bulunduğu yerde bağımsız bir vergi dairesi bulunup bulunmadığı 

gibi hususları dikkate alarak kullanmaktadır. Saptanan azami miktarın üzerinde kalan vergi, 

resim ve harçlarla ilgili uzlaĢma taleplerini inceleme yetkisi merkezi uzlaĢma komisyonuna 

bırakılmaktadır. Bu bakımdan, merkezi uzlaĢma komisyonunun miktar itibariyle uzlaĢma 

yapma yetkisi, diğer uzlaĢma komisyonlarının miktar itibariyle yetkilerinin bittiği yerde 

baĢlamakta ve sonsuza kadar uzanmaktadır(Candan,2001: Nas, 2008).  

2.8.3.5.UzlaĢma Komisyonu Kararlarının Hukuki Niteliği 

UzlaĢma komisyonları uzlaĢma taleplerini ön incelemeye tabi tutmak veya mükellef 

ile uzlaĢmaya oturması konumlarına bağlı olarak verdikleri kararların hukuki niteliği 

değiĢmektedir. 

UzlaĢma komisyonu uzlaĢma baĢvurularını ön incelemeye tabi tuttuğu durumlarda 

vergi idaresinin temsilcisi durumunda bulunmamaktadır. BaĢka bir deyiĢle vergi idaresini 

temsil etmezler. Bu Ģekliyle komisyonları diğer komisyonlara (takdir) benzemektedirler. 

Ön inceleme yapan uzlaĢma komisyonlarının kararları son ve kesin iĢlem olup 

olmadıklarının irdelenmesi gerekmektedir. Ġdari iĢlem prosedürü içinde alınan kararların nihai 

ve kesin olup olmadığı ile ilgili ayrılabilir ve zincir iĢlemler teorisi olmak üzere iki teori 

geliĢtirilmiĢtir. Ayrılabilir iĢlemler teorisine göre hukuksal prosedür ve statüler içinde 

bulunan, fakat doğurdukları hukuksal neticeler yönünden farklı olan idari iĢlemler iptal 

davasına konu olabilirler. Belirtmek gerekir ki ancak hukuksal netice doğurabilen iĢlemler 

iptal davasına konu olabilirler. Zincir iĢlemler teorisinde ise, kesin ve belirli bir neticeyi 

ortaya çıkarmak amacıyla birbirini izleyen iĢlemler tamamlayıcı bir iĢlem olarak 

değerlendirilir. Bu teoriye göre tamamlayıcı iĢlemler hakkında dava açılamaz. Ancak bunlar 

yapılan kesin iĢlem ile beraber dava edilebilirler. 

Ön incelemeyi yapan uzlaĢma komisyonları idari iĢlem yapan diğer idarelerden bir 

farkı bulunmamaktadır. Bu komisyonların aldıkları kararlar idari bir iĢlem niteliğindedir. 

Komisyonların aldıkları kararlar idari iĢlemdeki gibi yetki, neden, Ģekil, konu ve amaç 

unsurlarındaki sakatlıklar nedeniyle dava konusu olabilirler. 
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UzlaĢma komisyonları uzlaĢma baĢvurularını kanunda belirtilen açılardan inceleyerek 

karar verirler. Bunların vermiĢ oldukları red kararları etkili kararlardır. Bilindiği gibi idare, 

ilgilinin rızasına bakmaksızın tek yanlı iradesi ile, ilgilinin hukuksal durumuna etki yapan 

kararlar alabilmektedir. Burada söz konusu olan hukuksal etkidir (Gözübüyük, 2007: 271). 

 UzlaĢma komisyonlarının ön inceleme ile ilgili vermiĢ olduğu kararlar tek yanlı olup, 

hukuki niteliği bakımından, hukuk düzeninde değiĢiklik yapan, hukuksal sonuç doğuran, 

kesin ve yürütülmesi gereken bir idari iĢlem niteliğindedir. Dolayısıyla bu iĢlemler diğer 

iĢlemler gibi iptal davasına konu olabilir. DanıĢtay uzlaĢma komisyonu kararlarına karĢı 

açılacak iptal davalarının ilk derece yargı yeri olarak vergi mahkemesinde açılması gerekir 

Ģeklinde karar vermiĢtir (Nas,2008:116) 

UzlaĢma komisyonları vergi mükellefi ile uzlaĢma toplantısına katıldıklarında, ön 

incelemeyi yaptıklarından farklı olarak vergi idaresinin temsilcisi konumundadırlar. Bunlar 

vergi idaresinin temsilcisi konumunda iken vermiĢ oldukları kararlar, uzlaĢma pazarlığı 

hakkında vergi idaresince bulunması gereken irade beyanının yerine geçmektedir. UzlaĢma 

komisyonlarının söz konusu, kararları vergi idaresinin uzlaĢma konusundaki niyet ve iradesini 

temsil etmektedirler. UzlaĢma kurumunda vergi uyuĢmazlığını sona erdiren iradelerden bir 

vergi mükellefine veya ceza muhatabına aitse, diğeri de vergi dairesine aittir. Vergi idaresi, 

vergi uyuĢmazlığını uzlaĢma yoluyla giderme konusundaki bu iradesini bizzat 

açıklayamamaktadır. Bu açıklamayı, onun yerine uzlaĢma komisyonu yapmaktadır. Bu 

yüzden, vergi idaresinin uzlaĢma konusundaki iradesinin, onu bağlayıcı biçimde açıklanmıĢ 

sayılabilmesi için, bu iradeyi temsil eden uzlaĢma komisyonunu kararının hukuka ve usulüne 

uygun olarak alınmıĢ bulunması gerekir. Hukuka ve usulüne uygun olarak alınmayan uzlaĢma 

komisyon kararının vergi idaresini bağlaması düĢünülemez. 

UzlaĢma komisyonlarının vermiĢ oldukları kararların geçerli olabilmesi için bu 

komisyonların yer, konu, zaman ve miktar itibariyle yetkili olmaları gerekir. Yetkisi olmayan 

uzlaĢma komisyonlarının almıĢ oldukları kararlar vergi idaresinin iradesini temsil etmezler. 

Ancak bu konuda DanıĢtay‟ın ters yönde kararları vardır. DanıĢtay yetkisi dıĢında bile olsa 

uzlaĢma komisyonunca uzlaĢmaya iliĢkin verilen kararın vergi dairesince geri alınamayacağı, 

bu konuda uzlaĢma komisyonunca yetkisizlik kararı verilmesi hakkında karar vermiĢtir 

(Nas,2008:116). 
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2.9.UzlaĢma Müessesesi Uygulama Türleri 

UzlaĢma müessesesi, Vergi Hukukumuz kapsamına 19.12.1963 tarih ve 205 Sayılı 

Kanun ile alınmıĢ, V.U.K.‟nun 376. maddesinden sonra gelmek üzere birtakım ek maddelerle 

yeniden düzenlenmiĢtir. Ġlk haliyle sadece tarh edilmiĢ vergi aslı ve cezalarını kapsayan 

uzlaĢma müessesesi, daha sonra yapılan değiĢikliklerle tarhiyat öncesini de kapsayacak 

duruma getirilmiĢtir (Yürükoğlu, 2007). 

          Tarhiyat Sonrası UzlaĢma 

     UzlaĢma Türleri 

     Tarhiyat Öncesi UzlaĢma  

2.9.1.Tarhiyat Sonrası UzlaĢma 

Vergi Usul Kanunun Ek 1-10‟unci maddelerinde usul ve esasları belirlenen uzlaĢmaya 

“Tarhiyat Sonrası UzlaĢma” denilmektedir (Karakoç, 2002: 250). 

Tarhiyat sonrası uzlaĢmanın kapsamına; vergi daireleri tarafından mükellef adına 

ikmalen, re‟sen veya idarece tarh edilen ve vergi dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, 

resim ve harçlar ile bunlara iliĢkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları (usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezaları ile kaçakçılık suç ve cezalarından dolayı vergi ziyaına sebebiyet verilmesi 

durumunda kesilecek ceza uzlaĢma kapsamı dıĢındadır) girmektedir. 

2.9.1.1.Tarhiyat Sonrası UzlaĢmanın Kapsamı 

Vergi Usul Kanunun Ek 1‟inci maddesine göre, uzlaĢma konusu yapılacak hususlar, 

kaçakçılık suçları ile ilgili vergiler ve buna bağlı mali cezalar hariç olmak üzere re‟sen, 

ikmalen veya idarece tarh edilen vergiler ile bunlara bağlı vergi ziyaı cezalarıdır. Bu nedenle, 

usulsüzlük cezası uzlaĢma kapsamı dıĢındadır(Karakoç, 2002: 250).Diğer taraftan mükellefler 

beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere itiraz 

edemeyecekleri için beyan üzerine tarh olunan vergi ve cezaların miktarı mevzuunda da 

uzlaĢma yapılamayacaktır(ġahinok, 1986: 227). 

Vergi Usul Kanunu‟nun 116,117 ve 118‟inci maddelerinde yazılı vergi hataları ile 

bunun dıĢında her türlü maddi hata bulunması, Vergi Usul Kanunu‟nun 369‟uncu maddesinde 

yazılı Ģekillerde yanılma halinin mevcut olduğunun yükümlü veya ceza muhatabı tarafından 

iddia edilmesi, vergi ziya‟ına yol açılmasının, yükümlü veya ceza muhatabı tarafından, kanun 

hükümlerine gereği gibi nüfuz edememekten ileri geldiğinin iddia edilmesi ve tarhiyatı, ceza 
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kesmeyi gerektiren sebeplerin; vergi mahkemeleri, Bölge Ġdare Mahkemeleri ve DanıĢtay 

veya Maliye Bakanlığı tarafından benzer olaylarda baĢka yönde değerlendirilmiĢ olması 

hallerinde tarhiyata ve/veya cezalandırma iĢlemine karĢı uzlaĢma yoluna baĢvurulabilir. 

Kısaca belirtmek gerekir ki vergi daireleri kendi araĢtırmaları veya elde ettikleri 

bilgiler ıĢığında mükellefler nezdinde vergi ihbarnameleri ve/veya ceza ihbarnameleri 

düzenleyerek mükellefe Vergi Usul Kanunda belirtilen usuller çerçevesinde tebliğ ederler. 

Tarhiyat sonrası uzlaĢma bu aĢamadan sonra iĢlemeye baĢlayan bir mekanizmadır ve tarhiyat 

öncesi uzlaĢmadan temel farklılığı da burada ortaya çıkar. 

2.9.1.2.Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Talebi 

UzlaĢma talebi için mükellefin bizzat veya resmi vekâletini haiz vekili vasıtasıyla 

(tüzel kiĢilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kiĢiliği olmayan 

teĢekküllerin kanuni temsilcileri vasıtasıyla) ve yazı ile yetkili uzlaĢma komisyonuna 

müracaat etmesi gerekmektedir. Posta ile süresi içerisinde baĢvuruda bulunulabilmesi de 

mümkündür. UzlaĢma talebi, ihbarnamede yazan vergi cezanın tamamı için yapılmalıdır. 

Tarhiyat sonrası uzlaĢmada, kısmi uzlaĢma isteminde bulunulması da mümkündür(Karakoç, 

2002: 58). 

UzlaĢma baĢvurusunun geçerli sayılabilmesi için; dilekçenin amacının ifade biçimde 

kaleme alınması veya talep sahibinin ya da resmi vekilinin imzasını taĢıması yeterlidir. 

UzlaĢma talebinin en az bir nüsha ve yazılı olarak yetkili uzlaĢma komisyonuna yapılması 

Ģarttır. 

2.9.1.3.UzlaĢma Talep Süresi 

Ek 1‟inci maddede, uzlaĢma talebinde bulunma hakkının kullanılması süreye 

bağlanmıĢtır. Hak bu süre içerisinde kullanıldığı takdirde, sonuç doğurabilecek niteliktedir. 

UzlaĢma talebi yükümlü veya cezaya muhatap olan tarafından vergi/ceza ihbarnamesinin 

tebliği tarihinden baĢlayarak otuz gün içinde yapılmalıdır. Diğer taraftan Malî Tatil Ġhdas 

Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi 

dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, 

temmuz ayının ilk iĢ gününü takip eden günden baĢlar. Söz konusu Kanun‟a göre, tarh edilen 

vergiler ve/veya kesilen cezalarla ilgili olarak son günü mali tatile rastlayan vergi ve cezalara 

karĢı uzlaĢma talep etme süresi tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamıĢ 

sayılır. 
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Ayrıca uzlaĢma baĢvurusunda bulunma süresinin iĢlemeye baĢlayabilmesi için, vergi 

ihbarnamelerinin tebliğinin Vergi Usul Kanununun Birinci Kitabının BeĢinci Kısmında yer 

alan hükümlere uygun olarak yapılmıĢ bulunması gerekir. Tebligatın söz konusu hükümlerde 

öngörülen usullere aykırı olarak yapılması durumunda, 30 günlük uzlaĢma baĢvurusunda 

bulunma süresi iĢlemez veya ilgilinin ihbarnameden haberdar olduğunu bildirdiği (ya da iddia 

ettiği tarih) tarih esas alınarak süre hesabı yapılır (Candan, 2006: 156). 

2.9.1.4.UzlaĢma Komisyonu, Yetkileri ve ĠĢleyiĢi 

VUK Ek madde 1‟de; uzlaĢmanın Ģekli, uzlaĢmaya konu edilebilecek vergi, resim ve 

harçların belirlenmesi, uzlaĢma komisyonlarının yetkileri ve uzlaĢmanın yapılmasına iliĢkin 

usul ve esasların Maliye Bakanlığı‟nca (il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve 

harçlar için içiĢleri bakanlığı) çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiĢtir. Söz 

konusu hükümle, uzlaĢma komisyonlarını oluĢumu ve yetki sınırlarının belirlenmesinde ilgili 

bakanlıklar yetkili kılınmıĢtır. 

03.02.1999 tarihli 23600 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan UzlaĢma Yönetmeliği ile 

tarhiyat sonrası uzlaĢma komisyonlarına iliĢkin esasları belirlenmiĢ; daha sonra yayınlanan 

yönetmeliklerle ise ilk yönetmelikte bazı değiĢikliklere yer verilmiĢtir. 

22.10.2005 tarihli UzlaĢma Yönetmeliği‟nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmeliğin 2. maddesiyle UzlaĢma Yönetmeliği‟nin 6 maddesi değiĢtirilmiĢ ve il ve ilçe 

uzlaĢma komisyonları ile merkezi uzlaĢma komisyonlarının yerine yeni teĢekküller 

getirilmiĢtir. Bunlar; Vergi Dairesi UzlaĢma Komisyonları, Defterdarlık UzlaĢma Komisyonu, 

Vergi Dairesi BaĢkanlığı UzlaĢma Komisyonu, Vergi Daireleri Koordinasyon UzlaĢma 

Komisyonu ile Merkezi UzlaĢma Komisyonudur. UzlaĢma komisyonlarının yeni yapılanması, 

vergi dairesi kurulan ve kurulmayan yerlere göre gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu komisyonlar baĢkan ve üyelerden oluĢur ve üyelerin tamamının katılmasıyla 

toplanırlar, oy çokluğuyla çoğunlukla karar verirler. Her hangi bir sebeple baĢkan ve 

üyelerinin görevde bulunmadığı hallerde, vekâlet edenler komisyonda görev yaparlar(Arpacı, 

2007: 72). 

Komisyonların vergi yükümlüleriyle uzlaĢma yapma yetkisi, konu, yer ve miktar 

itibariyle sınırlandırılmaktadır. Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile cezalara iliĢkin 

uzlaĢma taleplerinin incelenmesi için üçer kiĢilik il ve ilçe uzlaĢma komisyonları ile Merkezi 

UzlaĢma Komisyonu oluĢturulmaktadır(Türkkot, 2005: 25). 
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UzlaĢma komisyonları, diğer bakımlardan da uzlaĢma baĢvurusuna konu edilebilecek 

nitelikteki her türlü vergi, resim ve harçla ilgili olarak uzlaĢma yapabilir(Candan, 2006: 264). 

Merkezi uzlaĢma komisyonunun uzlaĢma yapma yetki alanı, konu itibariyle yetkisine 

giren vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak bütün Türkiye iken, mahalli uzlaĢma 

komisyonlarının uzlaĢma yapma yetkileri, belirli bir coğrafi alanla sınırlıdır.  

Tarhiyat sonrası uzlaĢma komisyonları bir baĢkan ve iki üyeden oluĢurlar ve 

üyelerinin tamamının katılımı ile toplanarak oyçokluğuyla karar alır. Herhangi bir nedenle bir 

üyenin toplantıya katılamaması halinde bunlara vekalet edenler toplantıya katılırlar. 

2.9.1.5.UzlaĢma Komisyonların Kararlarının Hukuki Niteliği 

UzlaĢma komisyonları, uzlaĢma görüĢmeleri sırasında, vergi idaresini temsil 

etmektedir. UzlaĢma komisyonlarının kararlarının hukuki niteliği, kararın verilmesi sırasında, 

vergi idaresinin temsilcisi konumunda olup olmadıklarına göre farklılık göstermektedir. Buna 

karĢılık; uzlaĢma baĢvurularının, Yönetmeliğin 10‟uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı 

yönlerden incelenmeye tabi tutulması sırasında ise, takdir komisyonlarına benzer bir nitelik 

gösterirler. Bu inceleme sırasında, vergi idaresinin temsilcisi gibi değil de, vergi idaresinden 

bağımsız herhangi bir idare gibi davranırlar(Candan, 2006: 264). 

UzlaĢma komisyonlarının vergi idaresinin temsilcisi konumunda iken vermiĢ 

bulundukları kararlar, uzlaĢma pazarlığı hakkında vergi idaresince bulunulması gereken irade 

beyanının yerine geçmektedir. Bir baĢka deyiĢle; uzlaĢma komisyonlarının söz konusu 

kararları, vergi idaresinin uzlaĢma konusundaki niyet ve iradesini temsil etmektedirler. 

UzlaĢma komisyonlarının vergi idarelerinin uzlaĢma niyet ve iradesini temsil 

edebilecek nitelikte nitelikteki kararları, komisyon üyelerinin en az ikisinin aynı yönde irade 

beyanından oluĢmaktadır. UzlaĢma komisyonunca bu Ģekilde alınan kararla açıklanan irade 

beyanıyla mükellefin iradesinin uyuĢması neticesinde uzlaĢma sağlanmıĢ olur. Bu durum artık 

idare için bağlayıcı niteliktedir. Vergi idaresi uzlaĢılan hususların gereğini yerine getirmek 

zorundadır. 

UzlaĢama baĢvurusunun yapılan inceleme sonucunda komisyonca reddedilmesi 

durumunda,  alınan karar hukuki niteliği bakımından kesin ve yürütülmesi zorunlu iĢlemdir. 

Diğer idari iĢlemler gibi idari davaya konu edilebilmektir. 
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2.9.1.6.Tarhiyat Sonrası UzlaĢmanın Sonuçları 

UzlaĢma talebinden önce vergi ve ceza için açılan davalar, uzlaĢma iĢleminin 

sonucuna bağlanmasından önce vergi mahkemelerince incelenemez; herhangi bir sebeple 

incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır. Burada, idarenin ve yükümlünün 

iradesine uygun bir uzlaĢmanın yargı tarafından verilecek bir karardan üstün tutulmuĢ olması, 

pratikte, uzlaĢılan konuda idare ve yükümlü arasında en doğru kararın sağlandığı ve 

menfaatlerin çatıĢtığı alanda iki tarafı da ikna eden bilirli bir müĢterekin sağlandığı görüĢünün 

sonucudur(Erdem, 2005: 86). 

UzlaĢmanın vaki olması halinde mükellef, üzerinde uzlaĢılan vergi ve cezaya ( 

bunlardan birisi üzerine uzlaĢılmıĢ olsa dahi her ikisine); adına sadece ceza bulunan, üzerinde 

uzlaĢılan iĢ bu cezaya karĢı dava açamaz. 

UzlaĢmanın vaki olmaması halinde mükellef veya ceza muhatabı; tarh edilen vergiye 

cezaya, uzlaĢmanın vakit olmadığına dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren genel 

hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu takdirde, dava 

açma müddeti bitmiĢ veya 15 günden az kalmıĢ ise bu müddet tutanağın tebliği tarihinden 

itibaren 15 gün olarak uzar. 

UzlaĢmanın vaki olmaması halinde, yukarıda ikinci fıkra uyarınca durdurulmuĢ olan 

davanın görülmesine, keyfiyetin vergi dairesince iĢarı üzerine vergi mahkemesinde devam 

olunur (Saban, 2006: 291). 

2.9.2.Tarhiyat Öncesi UzlaĢma 

Tarhiyat öncesi uzlaĢma, vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek, VUK 

kapsamına giren ve Bakanlık Vergi Daireleri‟nin tarha yetkili olduğu vergi, resim ve harçlar 

ile bunlara iliĢkin olarak kesilecek vergi zıyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezalarıdır. 

BaĢlangıçta sadece ikmalen, resen ve idarece yapılan tarhiyatlar sonrasında vergi ve 

cezalar üzerinde yapılabilen uzlaĢma daha sonra tarhiyat öncesi uzlaĢma ile uzlaĢma süresi 

daha öne alınarak kısa sürede amaca ulaĢmak amaçlanmıĢtır(Organ, 2006: 168). 

2.9.2.1.Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Kapsamı ve Konusu 

3239 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanuna 04.12.1985 tarihli eklenen ek madde 11, 

“Tarhiyat Öncesi UzlaĢma” baĢlığıyla yer almıĢtır (VUK. Ek.m.11). Buna göre, Maliye 
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Bakanlığı, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerle kesilecek cezalarda tarhiyat 

öncesi uzlaĢma yapılmasına izin verebilir.  

Tarhiyat öncesi uzlaĢma müessesesinin temel amacı, tarh iĢlemine geçmeden önce 

mükellefin vergi idaresi ile anlaĢıp, vergileme iĢleminin kısa sürede sonuçlanmasını ve vergi 

idaresinin alacağının kısa sürede hazineye aktarılmasını sağlamaktır. 

Vergi ve cezanın tarhiyat öncesi uzlaĢmaya konu olabilmesi için öngörülen tarhiyat ve 

ceza kesme iĢlemlerinin vergi incelemesinden kaynaklanması gerekmektedir. Bu incelemenin 

mükellefin nezdinde yapılmıĢ olması Ģart değildir. Dolayısıyla, mükellefin gıyabında harici 

bulgu ve örneklerle yapılan inceleme neticesinde tarh edilen vergi ve cezalar da uzlaĢma 

kapsamındadır(Erdem, 2007: 41). 

Ceza türü açısından baktığımızda ise tarhiyat öncesi uzlaĢmanın konusunun 4008 

sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmadığını 

görmekteyiz. Ġlk olarak 4008 sayılı kanunun 22. maddesi uyarınca, 01.01.1995 tarihinden 

sonraki vergilendirme dönemlerine iliĢkin kaçakçılık tarhiyatlı cezalar, salınan vergi ve 

cezaları uzlaĢma kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır. Madde hem tarhiyat sonrası hem de tarhiyat 

öncesi uzlaĢmayı kapsamaktaydı. Bu tarihten önceki (1.1.1995) dönemlere iliĢkin kesilecek 

kaçakçılık cezası ise uzlaĢma konusu yapılabilecekti. 22.7.1998‟de 4369 sayılı kanunla ise 

bütün vergi cezaları hem tarhiyat öncesi hem tarhiyat sonrası uzlaĢmanın kapsamından 

çıkarılmıĢtır. Vergi cezalarının caydırıcılığını arttırmayı amaçlayan bu hüküm ise çok kısa bir 

süre uygulanmıĢ ve 14.8.1999 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanan 4444 sayılı kanunla 

vergi cezaları tekrar uzlaĢma kapsamına alınmıĢtır. Ancak vergi cezalarından VUK‟nun 344. 

maddesinin 3. fıkrasına göre kesilecek vergi zıyaı cezası hariç tutulmuĢtur. Söz konusu fıkra, 

vergi zıyaına 359‟ncu maddede belirtilen fiillerle sebebiyet verilmesi halinde vergi zıyaı 

cezasının üç kat olarak kesileceğini hükme bağlayan fıkradır. 

2.9.2.2.Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Talebi ve Süresi 

Tarhiyat öncesi uzlaĢma için, inceleme yapılan kimsenin bizzat veya noterden alınmıĢ 

vekâletnameye dayanılarak vekili vasıtasıyla ve yazılı olarak incelemeyi yapan elemana veya 

bağlı bulunduğu ekip veya grup baĢkanlığına baĢvurması Ģarttır(Doğan, 2000: 79). 

UzlaĢma talebinin mükellefin beyanı üzerine inceleme elemanı tarafından tutanağa 

geçirilmesi durumunda da ilgili merciye yazılı baĢvuru da bulunulmuĢ kabul edilir. Sözlü 

yapılan baĢvurular üzerine idare iĢlem yapmak zorunda değildir. Yetkili makam dıĢına 

yapılan baĢvurular ancak resmi süresi içerisinde yetkili makama ulaĢırsa geçerli kabul 
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edilmektedir. Posta ile gönderilen dilekçeler de aynı koĢulla geçerli kabul edilir(Candan, 

2006: 400). 

Mükellef tarhiyat öncesinde uzlaĢma talebinde bulunmasa da tarhiyat sonrasında 

uzlaĢma talebinde bulunabilir. Bir baĢka deyiĢle, mükelleflerin tarhiyat öncesi uzlaĢma 

talebinde bulunmamaları tarhiyat sonrası uzlaĢma yoluna baĢvurma haklarını ortadan 

kaldırmaz (ġenyüz, 2003: 181). 

Mükellef, resmi vekâlete haiz vekili ya da kanuni temsilci incelemenin baĢladığı 

tarihten, inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen süre içerisinde her 

zaman uzlaĢma talebinde bulunabilirler. Bu hüküm, mükellefin bilgisi dâhilinde olan, bir 

karĢıt incelemeye dayanmayan vergi incelemeleri için geçerli olmaktadır. 

Bazı durumlarda vergi incelemeleri mükellefin bilgisi dıĢında, harici bilgilere 

dayanılarak yapılabilmektedir. Mükellefin, bilgisi dıĢında gerçekleĢen bu vergi incelemesine 

dair kendiliğinden uzlaĢma talep edebilmesi söz konusu değildir. 

TÖUY madde 11‟de bu durum düzenlenerek, harici bilgilere dayanılarak, mükellefin 

bilgisi dıĢında yapılan incelemelerde, inceleme elemanının herhangi bir taahhüt altına 

girmeden mükellefi uzlaĢma talebinde bulunmaya davet edebileceği hüküm altına alınmıĢtır. 

Ġnceleme elemanlarınca yapılan bu davet üzerine mükellef veya ceza sorumlusunun 

davet yazısının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde uzlaĢma talebinde bulunma hakkına 

sahiptir. 

2.9.2.3.Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Komisyonları 

Tarhiyat öncesi uzlaĢma, incelemesi yapıldıktan sonra inceleme elemanının bağlı 

olduğu denetim kurulunca oluĢturulacak uzlaĢma komisyonlarınca yapılmaktadır. Ġncelemeyi 

yapan denetim elemanı uzlaĢma komisyonunda yer almaz. Ancak yapmıĢ olduğu vergi 

incelemesine dair açıklamalar yapmak ve bilgi vermek üzere toplantıya katılabilir. Tarhiyat 

öncesi uzlaĢma komisyonlarının mensupları da, Genel Bütçeye giren vergi, resim ve harçlar 

için oluĢturulan tarhiyat sonrası uzlaĢma komisyonlarının mensupları gibi Maliye 

memurlarıdır. Tarhiyat öncesi uzlaĢma komisyonları vergi dairesi adına hareket ederler. 

Komisyonda, mükellef kesiminin sorumlusu yoktur. Müzakerelere katılan vergi mükellefi 

veya olası ceza muhatabı, komisyon üyesi değil, onun dıĢında ve karĢısındadır (Candan, 2006: 

341). 
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Tarhiyat öncesi uzlaĢmada; vergi inceleme elamanlarınca yapılan incelemelerde ve 

mahalli inceleme elamanlarınca yapılan incelemelerde, komisyonların oluĢumu farklılık arz 

etmektedir. 

Tarhiyat öncesi uzlaĢma komisyonları da tarhiyat sonrası uzlaĢma komisyonları gibi 

biri baĢkan olmak üzere üç üyeden oluĢur ve Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Yönetmeliği‟nin 14. 

maddesine göre, üyelerinin tamamının katılması ile toplanırlar ve oy çokluğuyla karar 

verirler. UzlaĢma gün ve saatinde üyelerin tamamının katılmasının mümkün olmadığı 

hallerde, katılamayan üyenin yerine ilgili mercii tarafından yenisi seçilir (TÖUY Madde 

14/2). 

Tarhiyat öncesi uzlaĢmada gerek uzlaĢma konusu tutar, gerekse yapılacak indirim 

bakımından, uzlaĢma komisyonları herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamıĢ; serbest 

bırakılmıĢtır. Tarhiyat sonrası uzlaĢma komisyonlarının ise miktar itibarı ile yetki sınırları 

gerektiğinde güncellenen genel tebliğlerle belirlenmekte ve her uzlaĢma komisyonunun 

uzlaĢabileceği en çok vergi ve ceza miktarı tayin edilmektedir. 

2.9.2.4.Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Komisyonlarının ĠĢleyiĢi 

UzlaĢma görüĢmeleri ve uzlaĢma aĢaması sırasında, tarhiyat öncesi uzlaĢma 

komisyonları, vergi idaresinin temsilcisi olarak hareket ederler. UzlaĢma görüĢmeleri 

sonucunda alınan kararlar, gerçekte, vergi idaresinin niyet ve iradesinin, komisyon tarafından, 

vergi idaresi adına açıklanmasından ibarettir. Usulüne uygun olarak alınmıĢ uzlaĢma 

komisyonu kararı, vergi idaresini bağlar. Komisyonun uzlaĢmanın temin edilememiĢ 

sayılmasına dair kararları, komisyonların tek yanlı irade beyanlarının ürünüdür. Bu kararlar, 

bir baĢka makamın onayını gerektirmediklerinden, kesin niteliktedirler. Ayrıca, Yönetmeliğin 

17‟inci maddesi uyarınca, tarhiyat öncesi uzlaĢmanın herhangi bir nedenle temin edilememiĢ 

sayılması, salınacak vergi ve kesilecek cezası için tarhiyat sonrası uzlaĢma talebinde 

bulunulmasına engel oluĢturduğundan, vergi mükellefinin hukukunu da olumsuz yönde 

etkilemektedir. Komisyon kararının bu niteliği onun yürütülmesi gerekli (icrai) olduğunu da 

göstermektedir. Dolayısıyla; tarhiyat öncesi uzlaĢma komisyonlarının söz konusu kararlarının, 

2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunun 14‟üncü maddesinde tanımlanan nitelikte iĢlem 

olduğunu söyleyebiliriz (ġenyüz, 2003: 181) 

UzlaĢmayı talep eden mükellefin istemesi halinde tarhiyat sonrası uzlaĢmada olduğu 

gibi, bağlı bulunulan meslek odasından bir temsilci ve 3568 sayılı Kanununa göre kurulan 
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meslek odasından bir kiĢi katılabilir. Bunlar görüĢ açıklayabilirler, düzenlenecek tutanaklara 

ise imza atamazlar(Doğan, 2000: 79). 

 

2.9.2.5.Tarhiyat Öncesi UzlaĢmanın Sonuçları 

Tarhiyat öncesi uzlaĢma, mükellefin veya ceza muhatabının tercihine bırakılmıĢ bir 

haktır. Kanun koyucu, tarhiyat öncesi uzlaĢma ile bir adım daha atarak, mükellefe, herhangi 

bir gerekçe öne sürmeden bu müesseseden faydalanma hakkı tanımıĢtır. UzlaĢmanın sonuçları 

yapılan görüĢmeler sonucunda uzlaĢmaya varılıp varılmamasına göre farklılıklar 

göstermektedir. 

2.9.2.5.1.UzlaĢma Durumu 

UzlaĢma sağlanmıĢ ise, komisyon tarafından düzenlenen tutanaklar, usulüne uygun 

olarak tamamlanmasıyla birlikte kesinlik kazanmaktadır. UzlaĢma sağlandıktan sonra, 

düzenlenen ve uzlaĢmaya taraf olanlar tarafından imzalanan uzlaĢma tutanakları kesin olup iki 

tarafı da bağlayıcı nitelik taĢır. Bu husus VUK Ek madde 6‟da; “UzlaĢma tutanakları kesin 

olup gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir.” ifadesiyle hükme bağlanmıĢtır. Vergi 

idaresi, üzerinde uzlaĢılan matrah veya matrah farkı için yeniden inceleme yapamaz ve tarh ve 

ceza kesme iĢlemleri tesisi yoluna gidemez. Tutanakla tespit edilen hükümler, mükellef 

açısından da kesinlik ifade etmektedir. UzlaĢmanın sağlanması durumunda mükellef veya 

adına ceza kesilen de üzerinde uzlaĢılan ve tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava 

açma ve hiçbir merciye itiraz Ģikâyette bulunma hakkına sahip değildir (VUK Ek Madde 6). 

Diğer taraftan, mükellefler üzerinde uzlaĢılan ceza hakkında Vergi Usul Kanunu 376‟ıncı 

maddesi uyarınca indirim talebinde bulunamazlar. 

2.9.2.5.2.UzlaĢmanın Sağlanamaması Durumu 

Tarhiyat öncesi uzlaĢma talebinde bulunmamanın veya vergi dairesinden gelen 

uzlaĢma talebine daveti kabul etmemenin mükellef açısından çeĢitli sebepleri olabilmektedir. 

Nitekim birçok mükellef tatmin edici bir sonuç alamayacağı düĢüncesiyle veya konu 

hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı için uzlaĢma talep etmemekte veya uzlaĢma davetini 

kabul etmemektedir.  

Özellikle, tarhiyat öncesi uzlaĢmanın yaygınlaĢtırılmasının uzlaĢmanın eĢitlik ve 

kanunilik ilkelerini yıpratıcı görüntüsünü yumuĢatacağını, vergi ve cezaların tahsilini 
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artıracağını ve son olarak yargının yükünü büyük ölçüde azaltacak bir nevi denetim 

mekanizması oluĢturacağını düĢünmekteyiz. 

Bununla birlikte, tarhiyat öncesi uzlaĢma istemeyen mükellef veya ceza muhatabının 

baĢvurabileceği diğer yolları Ģöyle özetleyebiliriz; 

Tarhiyat sonrası uzlaĢma talebinde bulunabilir. Mükellefin veya ceza muhatabının 

tarhiyat öncesi uzlaĢma istemesi ancak uzlaĢmanın sağlanamaması veya temin edilememesi 

durumunda, tarhiyat sonrası uzlaĢma talep etme hakkı yoktur. Bu durumda, uzlaĢma isteyen 

mükellefin, tarhiyat öncesi uzlaĢma ve tarhiyat sonrası uzlaĢma arasında bir tercih yapması 

gerekmektedir 

VUK‟nun 376. maddesine göre, vergi uyuĢmazlıklarının çözümünde uygulanabilecek 

bir baĢka idari yol olan cezalarda indirimden faydalanabilir. 

Söz konusu vergi tarhiyatına ve/veya kesilen vergi cezasına istinaden vergi 

mahkemesine baĢvurarak dava açabilir. Tarh edilen vergi ve/veya cezayı ödeme yoluna 

gidebilir. 

Vergi dairesi, inceleme raporunda önerilen matrah ya da matrah farkı üzerinden 

gerekli tarh iĢlemini yapar ve mükellefe Vergi Usul Kanunun ilgili maddesine göre 

düzenleyeceği ihbarname ile tebliğ eder. Kendisine ihbarname tebliğ edilen vergi 

mükellefinin, tarhiyata karĢı, tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde dava açma hakkı vardır. 

2.10.UzlaĢma Kurumunun Farklı Ülkelerdeki Uygulamaları 

UzlaĢma kurumlarının farklı uygulama alanları bulduğu ülkeler aĢağıda birer birer ele 

alınmaktadır.  

2.10.1.Almanya’da UzlaĢma Kurumu 

Almanya‟da önceleri kabul edilmeyen uzlaĢma müessesi, yapılan çeĢitli eleĢtiri ve 

temyiz merciinin “devletin hiçbir surette kanuna aykırı anlaĢmalarla vergi alacağından feragat 

edemeyeceği” Ģeklindeki içtihadına rağmen, kısa bir süre içinde kabul edilmiĢ ve geniĢ bir 

uygulama alanı bulmuĢtur. Bu sonucu yaratan temel etkenler, uzlaĢmanın vergi yargısının 

yükünü hafifletmekteki baĢarısı ve vergi alacağının bir an önce hazineye intikalini 

sağlayabilmesidir. Almanya‟da vergi uyuĢmazlığının yaklaĢık % 96‟sı idari aĢamada 

çözümlenmektedir (Aksoy,1999: 116). 
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Alman sisteminde, uzlaĢma terimine yüklenen amaç, vergileme nedeniyle ödevli ile 

idare arasında doğan uyuĢmazlığın taraflar arasında anlaĢma ve idari yol ile çözümlenmesidir. 

Kanuna göre verginin konusu itibariyle uzlaĢmaya herhangi bir sınırlama getirilmemekte ve 

her türlü vergi üzerine uzlaĢma yapılabilmektedir. UzlaĢmanın kapsamı da geniĢ tutularak 

mükellefe dava aĢamasında da uzlaĢma olanağı tanınmıĢtır. 

UzlaĢmanın Almanya‟da vergi uyuĢmazlıklarının çözümünde ilk baĢvurulacak ve 

uyuĢmazlığın çözümünde kullanılan en etkin yol olduğunu söylemek mümkündür. Yargı 

yollarına baĢvuru aĢamasında, idari yollardan uyuĢmazlığın çözüm yolunun arandığının, 

idarenin de bu baĢvuruları reddettiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir (Vardal,2009: 15) 

Söz konusu kurumun Almanya‟da bu kadar baĢarıyla uygulanmasında en önemli 

etkenlerden biri, kanımızca, vergi idaresine verilen yetkinin geniĢliğidir. Nitekim Alman 

VUK 94. madde, idareye vergileme ile ilgili her türlü idari tasarruflara ait vesikaları tahakkuk 

itiraz veya dava safhalarının herhangi birinde geri alarak; iptal, tadil veya tashih etme hakkı 

tanımıĢtır. Bu Ģekilde mükellefin idareyle uzlaĢmaya gitme hakkı dava aĢamasında dahi 

mümkün kılınmaktadır (Kızılot, 1986: 19). 

Bu ülkede uzlaĢma süreci, vergi idaresinin ön inceleme sonunda mükellefle yaptığı 

görüĢmeyle baĢlar. Bu ilk görüĢmede mükellefle idare vergi konusunda bir anlaĢmaya 

varamazsa ikinci bir görüĢme daha gerçekleĢir. ĠĢte bu son konuĢmada uzlaĢmaya varılması 

Alman hukukunda uzlaĢmanın esasını oluĢturmaktadır. Bu görüĢmelerde iki taraf da 

görüĢlerini açıklamakta ve pazarlık usulüyle bir anlaĢmaya varılmaya çalıĢılmaktadır. 

UzlaĢma süreci sonunda bir anlaĢmaya varılmaması durumunda da mükellefin yargı 

yoluna gitmeden evvel idareye ön itirazda bulunma hakkı vardır. Ön itirazı değerlendiren 

idare, mükellefe nihai görüĢünü bildirir. Ġtirazı haklı görerek tarhiyatı ortadan kaldırır ya da 

tarhiyatın yerinde olduğuna dair ispat ve delillerini mükellefe gönderir. Ön itiraz zorunlu bir 

süreç değildir. Mükellef idarenin fikrinin değiĢmeyeceği kanaatinde ise bu süreci atlayıp 

doğrudan yargıya baĢvurma yolunu da tercih edebilir. Ancak yine idarenin onayını alması 

zorunludur (Vardal,2009: 15). 

2.10.2.ABD’de UzlaĢma Kurumu 

UzlaĢma Amerika‟da 82 yıllık bir geçmiĢe sahiptir. Amerika‟da vergilendirmenin her 

aĢamasında mükellefe uzlaĢma isteminde bulunma hakkı sağlanmıĢtır. Bu süreç vergi 

inceleme aĢamasından, eğer tarhiyat yapılmıĢ ve dava konusu edilmiĢ ise davanın 

sonuçlanmasına kadar geçecek sürenin tamamını kapsar. Aynı Ģekilde uzlaĢmanın kapsamı da 
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geniĢ tutulmuĢ ve her türlü vergi, vergi cezası ve faizin uzlaĢma konusu yapılmasına olanak 

tanınmıĢtır. Bu kuralın tek istisnasını uyuĢturucu suçu ve cezası oluĢturmaktadır. 

Almanya‟da olduğu gibi Amerika‟da da mükellefin vergi uyuĢmazlıklarını yargıya 

intikal ettirmeden evvel idareye baĢvurması zorunludur. BaĢvurular, vergi idaresi bünyesinde 

çalıĢan uyuĢmazlık ofislerine yapılır. Bu birimin temel görevi uzlaĢma taleplerini incelemek, 

inceleme raporlarını okumak ve mükelleflerle uzlaĢma görüĢmeleri yapmaktır. Mükellef, 

uzlaĢma görüĢmelerine bizzat katılabileceği gibi kendisini temsil edebilecek bir vekil de 

gönderebilir. Ancak mükellefi temsil edecek kiĢinin sicile kayıtlı vekil, yeminli mali müĢavir 

veya avukat olması gerekir (Serim, 2006: 214). 

Vergi idaresi aĢağıdaki durumda uzlaĢma teklifini kabul etmektedir; 

 Vergi alacağının tahsil edilebilirliğinde Ģüphe; idarenin, mükellefin vergi 

borcunu normal ödeme süresi içinde ödeyebileceğine dair Ģüphelerinin olması 

durumudur.  

 Mükellefiyette Ģüphe; mükellefin tahakkuk etmiĢ verginin doğruluğundan 

Ģüphe etmesi durumudur. Bu Ģüphe çeĢitli sebeplerle ortaya çıkabilmektedir; 

hesap uzmanı kanunu yanlıĢ yorumlamıĢ olabilir, hesap uzmanı mükellefin 

kanıtlarını yanlıĢ yorumlamıĢ olabilir veya mükellef yeni bir kanıt sunmuĢ 

olabilir. 

 Etkin vergi idaresi; bu durumda mükellefin, tahakkuk eden verginin 

doğruluğuna dair herhangi bir Ģüphesi yoktur ve vergi borcunun tamamını 

ödeme gücü vardır. Ancak vergiyi ödemesi durumunda ekonomik olarak zor 

durumda kalacağını ve kendini haksızlığa uğramıĢ olarak göreceğini öne 

sürerek uzlaĢma isteminde bulunabilir. Örnek; vergi mükellefinin ödeme gücü 

ve üzerine kayıtlı mal varlığı vardır. Ancak aynı zamanda bakmakla yükümlü 

olduğu çocuğunun uzun süreli tedavi gerektiren kronik bir hastalığını vardır ve 

mükellefin mal varlığı çocuğun tıbbi masraflarını karĢılamak için 

kullanılacaktır. 

Komisyonun cevabından sonra mükellefler 90 gün içinde uyuĢmazlığa konu vergi ve 

cezayı ödemekte ya da doksan gün içinde yargıya baĢvurmaktadırlar (Vardal,2009: 16). 

Amerika‟da da uzlaĢma sağlandığı takdirde kesinleĢmekte ve mükellefe uzlaĢılan 

vergi ve cezaları daha sonra dava konusu yapma hakkı tanınmamaktadır. 
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2.10.3.Fransa’da UzlaĢma Kurumu 

Fransız vergi hukukunda da vergi uyuĢmazlıklarının çözümünde yargı organlarına 

baĢvurulmadan evvel idari çözüm yöntemlerinin denenmiĢ ve sonuçlanamamıĢ olması Ģartı 

aranmaktadır. UyuĢmazlığın idare nezdinde çözümlenememesi halinde yargı organlarına 

baĢvurulabilir. UzlaĢma ile ilgili iĢlemler; vergi hizmetleri müdürü veya temsilcisi, en az 

baĢmüfettiĢ unvanına sahip Gelirler Genel Müdürlüğü‟nün üç elemanı, noterler odasından bir 

noter ve mükellef temsilcisi üç kiĢiden oluĢan, Eyalet UzlaĢma Komisyonları tarafından 

yürütülmektedir (Kotay, 2008: 103). 

Komisyonca yürütülen uzlaĢma sonuçları, tutanakla tespit edilir. UzlaĢmanın 

sağlandığı durumda, bu tutanak, iki taraf için de bağlayıcıdır. Söz konusu tutanakla, idare, adli 

tatbikatı durdurmayı; mükellef ise uzlaĢılan miktarı yargı organlarında ihtilaf konusu 

yapmadan ödemeyi taahhüt eder. Ancak uzlaĢma hükümleri geçmiĢe uygulanmamaktadır; bir 

baĢka deyiĢle mükellef uzlaĢma sağlandığı takdirde uzlaĢma tarihinden evvel ödediği ceza 

tutarının iadesini isteyemez. 

Fransa‟da uzlaĢma teklifi idareden gelmekte olup; mükellef ile idare karĢı karĢıya 

gelmemekte ve aralarında bir pazarlık süreci geçmemektedir. Vergi idaresi mükellefin 

dosyasının önceden incelemek suretiyle uzlaĢma teklifini mükellefe bildirir. Mükellef ise 

uzlaĢmayı kabul ettiği takdirde tutanağı “Okudum, kabul ediyorum.” ibaresiyle imzalar ve 

mükellef ve idare karĢı karĢıya gelmeden uzlaĢma süreci tamamlanmıĢ olur. Fransa‟da 

uzlaĢma sadece vergi cezalarında uygulanmakta olup verginin aslı uzlaĢma konusu 

edilememektedir. UzlaĢılacak vergi cezasının türü ve miktarına iliĢkin bir sınırlama ise 

yoktur; idare miktarı ve türü ne olursa olsun her vergiye iliĢkin cezada uzlaĢma yapma 

yetkisine sahiptir. Ancak idare; bir kaçakçılık söz konusu ise, söz konusu kuruluĢ kaçakçı bir 

kuruluĢ ise, suçlu uzlaĢma teklifini reddetmiĢ ise veya orijinal bir suç söz konusu olup bu 

konuda bir içtihat yaratılmak isteniyorsa, uzlaĢma teklifini kabul etmemekte ve uyuĢmazlık 

yargıya intikal etmektedir (Aksoy, 1999: 113). 

Fransa‟da uzlaĢmaya benzer nitelikler taĢıyan iki farklı müessese daha vardır. 

Dolaysız vergilerde uygulanan terkin ve vergi indirimi müesseselerinde idare, Fransız Vergi 

Usul Kanununa göre, ödeme gücü olmayan mükellefin borcunu tamamen kaldırma ya da 

vergi miktarında indirim yapma yetkisine sahiptir. Ancak mükellefe tanınan bu hak, eĢitliğin 

ve tarafsızlığın sağlanabilmesi için sıkı bir denetime tabi tutulmuĢ ve müessesenin 

uygulanması özel bir komisyona bırakılmıĢtır. Mükellefin ödeme gücünden yoksun olduğu 

gerekçesiyle bu haktan faydalanabilmesi için, bu amaçla kurulan Mali AnlaĢmazlıklar 
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Komisyonu‟nun yanında DanıĢtay, Yargıtay ve SayıĢtay‟ın onayından da geçmesi 

gerekmektedir. 

UzlaĢma, Fransa‟da uyuĢmazlıkların çözümünde en etkili yol olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Ġdare ile mükellef sürekli iletiĢim halindedir ve uyuĢmazlıklar daha çıkmadan 

ortadan kaldırılır. Rakamsal örneklere baktığımızda da dolaylı vergi uyuĢmazlıklarının 

%94‟ünün uzlaĢma ile çözümlendiğini görmekteyiz (Kotay, 2008). 

2.10.4.Ġngiltere’de UzlaĢma Kurumu 

Ġngiltere‟de vergi uyuĢmazlıklarının çözümünün esasını, uyuĢmazlığın henüz 

çıkmadan evvel çözüme ulaĢtırılması oluĢturur. UyuĢmazlığın çıkmasının önlenemediği 

durumlarda ortaya çıkan sorunlar ise büyük ölçüde uzlaĢma ile giderilmektedir (Aksoy,1999: 

113). 

Ġngiltere‟de mükellefler, gelir vergisi ile ilgili beyannameleri Nisan ayı içinde tam ve 

doğru olarak doldurup vermekle yükümlü olup söz konusu belgeler Kasım ayına kadar vergi 

idarelerince tetkik edilmektedir( Aksoy,1999: 113). Bu süreç, Türk vergi sistemindeki tarhiyat 

öncesi uzlaĢma ile benzer nitelikler taĢımaktadır. Vergi idaresince, inceleme sonucu tespit 

edilen hatalar ve noksanlıklar, verginin tarhından evvel, mükellefe veya temsilcisine bildirilir. 

Daha sonra aralarında görüĢerek bu hususta bir karara varırlar ve vergi bu görüĢmelerin 

sonucunda verilen karara göre tarh edilir (Vardal,2009: 15). 

Çıkabilecek uyuĢmazlıkların yaklaĢık % 90‟ı da bu aĢamada, henüz vergi tarh 

edilmeden ve uyuĢmazlık ortaya çıkmadan çözümlenmekte; bir bakıma verginin tarh 

edilmesinden evvel mükellefin onayı alınmaktadır. Bu hususta idarenin amacı, mükellefle 

iĢbirliği içerisinde hataların düzeltilmesi ve kanunda da öngörüldüğü Ģekilde cezadan 

mümkün olduğunca kaçınılmasıdır. 

UyuĢmazlığın çıkmasının engellenemediği durumlarda da konu, o bölgenin genel 

komiserine intikal ettirilir, genel komiserin kararı fiili duruma iliĢkin ise kesindir, kanun 

yoluna baĢvurulamaz; hukuki duruma iliĢkin kararlarında ise mükellefin adli yargıya 

baĢvurma hakkı vardır ( Aksoy, 1999: 111). 

ġirket yetkilileri ile vergi idaresi arasındaki uyuĢmazlıklar da öncelikle bu idari 

aĢamada çözümlenmeye çalıĢılmakta, çözüm bulunamazsa, o bölgenin önde gelen iĢ 

adamlarının da yer aldığı saygın kiĢiler ile idarenin temsilcilerinden oluĢan “Commissioner of 

Inland Revenue” diye adlandırılan özel bir komisyona götürülmektedir (Kotay,2009: 104). 
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Ġngiltere‟de farklı yapı ve oluĢuma sahip olabilen bu komisyonlar, Ġngiliz yargı 

organlarının hızlı ve etkin çalıĢabilmelerinin temel güvencesini oluĢturmaktadır. Ġngiltere‟de 

mali ve ekonomik davalar, adli yargı organlarından önce özel komisyonlara götürülmekte ve 

büyük ölçüde bu kurullarca çözümlenmektedir. Bu komisyonları, “genel komiserler”, “özel 

komiserler”, “arazi vergisi komiserleri”, ve “hakem kurulları” olarak sıralayabiliriz. 

Görüldüğü gibi; Ġngiltere‟de vergiye iliĢkin uyuĢmazlıklar önce o vergiye iliĢkin kurulmuĢ 

olan özel kurula götürülmekte ve bu aĢamada çözümlenmeye çalıĢılmaktadır. UyuĢmazlığın 

yargıya intikali ise ancak bu suretle çözümün sağlanmadığı nadir durumlarda söz konusu 

olmaktadır (Vardal,2009: 16). 

Batı ülkelerinde uzlaĢmaya bakıldığında, her ülkenin kurumu kendi bünyesine 

uyarladığı görülmektedir. Ancak incelediğimiz ülkelerin tamamında ortak bir nokta vardır; 

geliĢmiĢ batı ülkelerinde uzlaĢma idari çözüm yollarının en önemlisi arasında yer almaktadır. 

Yargı organlarına baĢvurulmadan önce denenmesi zorunlu bir yöntemdir. Yukarıda incelenen 

söz konusu ülkeler, uyuĢmazlıkların çözümünde yargısal yolu en son çare olarak görmekte; 

daha çok uyuĢmazlıkların idare nezdinde çözüme kavuĢturulması esası üzerinde 

durmaktadırlar. 



BÖLÜM 3 

3.TÜRKĠYE’DE UZLAġMA KURUMUNUN ĠġLEYĠġĠ, EKONOMĠK 

ETKĠLERĠ VE ALINAN SONUÇLAR 

Önceki bölümlerde uzlaĢma kurumunun niteliği, özelliği ve uygulaması hakkında 

etraflı bir Ģekilde açıklamalar yapılmıĢtır. Türkiye‟de uzlaĢma kurumunun nasıl iĢlediğini esas 

olarak Gelirler Genel Müdürlüğünün (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ülke genelinde gerek tarhiyat 

öncesi gerekse tarhiyat sonrasına ait istatistikî verilerini göz önünde tutarak ele almaktadır. 

KarĢılaĢtırma yapma açısından ülkemizde açılan vergi davaları ile uzlaĢma kurumu arasındaki 

iliĢkilerde, eklerde sunulan tablolardan yararlanarak ortaya konulmaya çalıĢmaktadır. Ayrıca 

bu bölümde uzlaĢma kurumunun faydalarının yanı sıra uzlaĢma kurumunun ekonomik etkileri 

de analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

3.1.Vergi Aslı Açısından 

2005 yılında tarhiyat sonrası uzlaĢmak için 154 bin baĢvuru olmuĢtur.  Hâlbuki 2000 

yılında baĢvuru sayısı 59 bindir. 5 yıl gibi kısa bir süre tarhiyat sonrası uzlaĢmak için yapılan 

baĢvurularda %75 oranında ciddi artıĢ olmuĢtur. Bu artıĢ mükellefin ve ceza muhataplarının 

uzlaĢma kurumunu daha yakından tanımaları ve vergi idaresinin vergi ihtilaflarını daha 

baĢlangıçta çözme tercihinin kaynaklanmaktadır. 

2005 yılında il olarak tarhiyat sonrası baĢvurular sayı itibariyle en fazla sırasıyla 

Ġstanbul, Ġzmir ve Ġçel illerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. En az baĢvuru ġırnak ve MuĢ 

vilayetlerinden yapılmıĢtır. 

205 sayılı Kanunla ülkemizde uygulamaya konulan uzlaĢmanın ilk uygulama 

yıllarında vergi aslı üzerinde uzlaĢma düĢükken, 2000 yılından sonra vergi aslı üzerinde 

uzlaĢmalar çok artmıĢtır. UzlaĢmanın ilk uygulandığı yıllarda uzlaĢma komisyonları vergi aslı 

konusunda katı bir davranıĢ sergilemekteydi. Bu davranıĢ daha sonra yumuĢamaya 

baĢlamıĢtır. 

2005 yılı tarhiyat sonrası uzlaĢma baĢvurularında uzlaĢma oranı %93 gibi yüksek bir 

rakama ulaĢmaktadır. UzlaĢılma sonuçları 2000 ve 2002 yıllarında %93 oranında 

gerçekleĢmiĢtir. Tarhiyat sonrası uzlaĢma oranın yüksek çıkmasının temel nedeni uzlaĢmanın 

tarafları olan vergi mükellefi ve ceza muhatabı ile vergi idaresinin karĢılıklı fedakârlıkta 

bulunmasından kaynaklanmaktadır. 
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UzlaĢılan vergi tutarının, uzlaĢmaya konu olan vergi tutarına oranı 2005 yılı için 

yaklaĢık %50‟dir. Miktar olarak uzlaĢmaya konu olan verginin yarısında uzlaĢma 

sağlanmıĢtır. 2005 yılında uzlaĢmaya konu olan vergi miktarı 217 milyon YTL uzlaĢılan 

miktar ise 109 milyon YTL‟dir. 

Tarhiyat öncesi uzlaĢma talebine konu olan rapor sayısı yıllara göre dalgalı bir seyir 

izlemektedir. 2000 yılında olan baĢvuruyu konu olan rapor sayısı 20 bin civarındayken bu 

rakam 2003 yılında 10 bin 2004 yılı için 24 bindir. 2003 yılında rakamın düĢük olmasının bir 

nedeni de vergi barıĢıdır. Vergi barıĢı nedeniyle anlaĢmazlık konusu olan rapor sayısı 

azalmıĢtır. 

Hesap uzmanları 2003–2008 yılları arasındaki beĢ yıllık süreçte, vergi mükellefleri ile 

ilgili 13 bin civarında inceleme raporu düzenlemiĢlerdir. Vergi mükellefleri kendileri ile ilgili 

düzenlenen bu raporlardan 8 bin 300 yüzü hakkında Tarhiyat öncesi uzlaĢma talebinde 

bulunmuĢlardır. 

 Son 5 yıllık verilere göre, Hesap Uzmanları tarafından düzenlenen, 

 Her 100 raporun 64‟ü için uzlaĢma istemekte, 

 UzlaĢmaya konu her 100 raporun 91‟inde uzlaĢma vaki olmakta, 

 Her 100 raporun 59‟u tarhiyat öncesi uzlaĢma ile kesinleĢmekte.  

Bakiye % 41 raporun bir kısmı tarhiyat öncesi uzlaĢma görüĢmesinde teklif edilen son 

rakamların dava açma süresi içinde mükellef tarafından kabulü sonucu vergi dairesine tahsilât 

iĢlemlerine konu edilmektedir. Geriye kalanlar ise “yargı”, “tarhiyat sonrası uzlaĢma” veya 

“merkezi uzlaĢma” arasında dağılmaktadır (MB, 2008).  

Ayrıca hesap uzmanları tarafından düzenlenen rapor sayısı ile Tarhiyat öncesi istenen 

rapor sayısı arasındaki farkın önemli bir kısmı; mükelleflerin uzlaĢma talep etmemesinden 

değil, bu raporlar da eleĢtiri konusu yapılan hususların tarhiyat öncesi uzlaĢma kapsamında 

bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Bu raporlar ise, 

Vergi Usul Kanunu‟nun 376‟ncı maddesindeki hükümlerden yararlanarak ödenmekte 

veya yargıya götürülmektedir ( MB, 2008). 

Vergi mükellef veya ceza muhatapları tarhiyat sonrası uzlaĢmayı, öncesine tercih 

etmektedirler. Tarhiyat öncesi uzlaĢma baĢvurularının sonrasına olan oran zaman içerisinde 

değiĢmekle beraber genel olarak %10 ile %25 arasında değiĢmektedir. 2005 yılı içinde oran 

%10‟dur. Tarhiyat öncesi uzlaĢma baĢvurusuna konu olan rapor sayısının az olmasının bir 
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sebebi de ülkemizde vergi incelemelerinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Vergi 

incelemelerinin geniĢ kapsamlı ve istenilen seviyeye çıkması halinde, tarhiyat öncesi uzlaĢma 

baĢvurularının artacağını tahmin ediyoruz. 

3.2.Vergi Cezaları Açısından 

Vergi uzlaĢma komisyonları, vergi asıllarına nazaran vergi cezaları konusunda 

uzlaĢmaya varma ve ceza miktarlarını düĢürme konusunda daha esnek davranmaktadır. 2005 

yılı için uzlaĢmaya konu olan ceza tutarı yaklaĢık 500 milyon YTL‟dir. UzlaĢılan ceza tutarı 

ise 24,3 milyon YTL‟dir. Tarhiyat sonrası uzlaĢma komisyonların 2005 yılı için kaldırdıkları 

cezalar toplamının uzlaĢma konusu olan cezalar toplamına oranı %95‟tir. Bu verilerden de 

görüldüğü vergi cezalarının çok büyük bir kısmı uzlaĢma sonucunda 

kaldırılmaktadır(Armağan, 2007; Nas, 2008). 

3.3.UzlaĢma Ġle Vergi Mahkemelerinde Dava Açma Açısından 

2005 yılı içerisinde tarhiyat öncesi 15.475 tarhiyat sonrası ise 154.627 olmak üzere 

toplam 170.627 uzlaĢma baĢvurusu yapılmıĢtır. Tarhiyat öncesinde uzlaĢma oranı %92 

sonrasında ise %93 gibi bir orandır. 

Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaĢma komisyonlarına giden anlaĢmazlıkların %90‟dan 

fazlası yargı mercilerine gitmeksizin komisyonlarda çözüme kavuĢturulmuĢtur. 

Vergi mükelleflerinin vergi anlaĢmazlıklarını çözmek için baĢvurdukları yollardan bir 

diğeri de bilindiği gibi vergi mahkemelerinde dava açmalarıdır. 2005 yılında vergi 

mahkemelerinde yeni açılan davaların sayısı 62.941‟ dir. 2004 yılından devre gelen dosyalarla 

beraber toplam dava sayısı 92.484‟ dür. 

2005 yılında uzlaĢmak için yapılan toplam baĢvurular 170 bin 372 iken, vergi 

mahkemelerinde açılan dava sayısı 62.941‟dir. Vergi mahkemelerinde açılan davaların 

sayısının, uzlaĢma talebinde bulunan baĢvurulara oranı %35‟tir. 

Yukarıdaki açıklamalardan da görüldüğü gibi, VUK‟nun ek 1–11 düzenlenmiĢ 

bulunan uzlaĢma kurumu vergi yargısı üzerindeki yükü ciddi bir biçimde hafifletmektedir. 

ġayet uzlaĢmaya yapılan baĢvurular vergi yargısının yapılsaydı, vergi yargısının yükü çok 

artacaktı. Ayrıca vergisel anlaĢmazlıkların çözümlenmesi çok uzun bir zaman alacak ve vergi 

alacağının tarafları olan vergi idaresi ile vergi mükelleflerine olan maliyeti artacaktı. 
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Bir kısım geliĢmiĢ ülkelerde vergi anlaĢmazlıklarının çok küçük bir kısmı %5 yargıya 

intikal etmektedir. Bu ülkelerde vergisel anlaĢmazlıkların %95 idari yollardan çözüme 

kavuĢturulmaktadır. 

Ülkemizde vergisel anlaĢmazlıkların önemli bir kısmı vergi yargısı mercilerine intikal 

etmektedir. Vergi mahkemeleri üzerindeki yükün azaltılması için uzlaĢma kurumunun 

geliĢtirilmesi ve vergi mükelleflerinin uzlaĢma konusunda da bilgilendirilmelerinin yararlı 

olacağını düĢünmekteyiz. 

3.4.UzlaĢma Kurumunun Ekonomik Faydaları 

Vergi, hukuksal bir kavram olmanın yanı sıra, ekonomik bir kavramdır. Bu durumda, 

vergiyle ilgili olayların anlaĢılması ve yorumlanmasında, konunun ekonomik boyutunun da 

dikkate alınması gerekir. 

Vergi kanunlarının yorumlanmasında, vergi kanununun amacının göz önünde 

tutulmasına öncelik verilmesi gerekir. Vergi kanununun konulmasındaki genel amaç 

Anayasa‟nın 73. maddesinde belirtilen, kamu giderlerine katkıda bulunmayı sağlamaktır. Bu 

katkı, Devletin belirli bir ekonomik faaliyetten ya da ekonomik varlıktan zorunlu bir pay 

alması biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla, vergi hukukunda Devletin hangi ölçülere 

göre ülke ekonomisinden kamu maliyesi için pay almak istediğinin göz önünde tutulması 

gerekmektedir. Vergi hukukuna egemen olan ekonomik yaklaĢım ilkesi bu esastan 

kaynaklanmakta; amaçsal yorumun vergi hukukundaki yansımasını oluĢturmaktadır (Karakoç, 

2002: 74; Abdullah SavaĢ, www.muhasebenet.net, EriĢim Tarihi: 2012). 

Ekonomik yaklaĢımı, “vergiyi doğuran olayın belirlenmesinde ve vergi kanunu 

hükümlerinin yorumlanmasında hukuki biçimlerin ötesine geçilerek gerçek nitelik ve 

içeriklerin esas alınmasıdır”. Ekonomik yaklaĢım, vergi hukukuna özgü bir yorum yöntemidir. 

Ekonomik yaklaĢım, hem maddi olayın belirlenmesi hem de maddi olaya uygulanacak hukuk 

normunun yorumunu içerdiğinden bir üst kavramdır. “Vergiyi doğuran olayın ekonomik 

niteliği ve iĢlerliğine göre belirlenmesi ve değerlendirilmesine ekonomik 

irdeleme/nitelendirme; vergiyi doğuran olaya uygulanacak hukuk kuralının ekonomik 

gerçekler göz önüne alınarak belirlenmesine ise, ekonomik yorum denilmektedir. Bu itibarla, 

ekonomik irdeleme ve ekonomik yorum, ekonomik yaklaĢım üst kuralını oluĢturmaktadır 

(Karakoç, 2002: 74; Abdullah SavaĢ, www.muhasebenet.net, EriĢim Tarihi: 2012). 

Ekonomik yaklaĢımın hukuki dayanağı Vergi Usul Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (B) 

fıkrasıdır (Karakoç, 2002: 74). Vergi Usul Kanunu‟nun 3‟üncü maddesinin “Ġspat” baĢlıklı B 
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fıkrasında yer alan, “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya iliĢkin muamelelerin 

gerçek mahiyeti esastır” hükmü gerçekte bir ispat kuralından çok vergi hukukunda ekonomik 

yaklaĢıma iliĢkin kural öngörmektedir. Bundan kasıt vergi hukukunda yorum yöntemlerine 

yer verildiğidir. Bu hüküm vergiyi doğuran olayın saptanmasında iktisadi gerçeğin ön planda 

olduğunu ifade eder. Ġktisadi gerçeğin hukuki görünüme ağır bastığı ve iĢlemin maddi 

boyutunun önemli olduğu vurgulanmaktadır. Yapılan Ģey özün önceliği noktasında özü bulup 

ortaya çıkarmaktır. Mevcut haliyle ekonomik yaklaĢım amaçsal yorumun vergi hukukuna 

özgü özel bir yorum yöntemi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu yorum yöntemiyle gerçek 

iktisadi iliĢkinin çeĢitli hukuki kılıflar kullanılarak gizlenmesinin önüne geçilmesi 

amaçlanmaktadır. Böylelikle vergiyi doğuran olayın meydana gelmesine rağmen bunların 

gizlenmesine yönelik davranıĢların ortaya çıkartılması ekonomik yaklaĢımla mümkün 

olmaktadır (Kızılot v.d., 2006: 81-82; Abdullah SavaĢ, www.muhasebenet.net, EriĢim Tarihi: 

2012). 

Vergi hukukunda yasanın amacından hareket ederek yorum yapılması ekonomik 

yaklaĢımın uygulanması sonucunu doğurur. Ekonomik yaklaĢım, vergi doğurucu olayların 

saptanmasında ve vergi yasası hükümlerinin yorumlanmasında hukuki biçimlerin ötesine 

geçilerek gerçek ekonomik nitelik ve içeriklerin esas alınması anlamını taĢır. Ekonomik 

yaklaĢım, vergi hukukuna özgü bir yorum yöntemidir ve gerek maddi olayın saptanmasını 

gerek hukuk kurallarının yorumunu içerdiğinden bir üst kavram olarak kullanılır. Vergiyi 

doğuran olayın ekonomik niteliği ve iĢlerliğine göre saptanmasına ve değerlendirilmesine 

vergi hukukunda ekonomik irdeleme denir. Vergi doğuran olaya uygulanacak hukuk 

kurallarının ekonomik gerçekler göz önüne alınarak saptanması ise ekonomik yorumdur. 

Ekonomik yorum karar aĢamasında yapılır. Ekonomik irdeleme ve ekonomik yaklaĢım üst 

kavramın unsurları görünümündedir (Öncel, Çağan, Kumrulu, 1999: 24–25; Abdullah SavaĢ, 

www.muhasebenet.net, EriĢim Tarihi: 2012).  

Vergi hukukunda ekonomik yaklaĢıma yer verilmiĢ olması, bu yorum türünün keyfi ve 

takdiri olarak kullanılacağı anlamına gelmez. Anayasamızın 73. maddesinde verginin kanunla 

konulacağı hükmü verginin kanuniliği ilkesini anayasal güvence altına almıĢtır. Bu hüküm 

aynı zamanda vergi hukukunda kıyas yasağı anlamına gelmektedir. Eğer, vergilendirmede 

kıyas yoluna o zaman verginin kanuniliği ilkesi ihlal edilmiĢ olmaktadır (Aksoy, 1990:204). 

Bu nedenle, ekonomik yaklaĢımda vergi hukukunda kıyas yasağının da göz ardı edilmemesi 

gerekmektedir (Abdullah SavaĢ, www.muhasebenet.net, EriĢim Tarihi: 2012).  
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Tablo 1: 2001–2005 Mahalli Denetim Elemanlarınca Yapılan Ġncelemelerle Ġlgili 

Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Sonuçları 

Yıllar 2001 2002 2003 2004 2005 

 

 

UzlaĢma 

Talebine 

Konu 

Olan 

Rapor 

Sayısı 

UzlaĢılan 

Rapor 

Sayısı 

UzlaĢma 

Talebine 

Konu 

Olan 

Rapor 

Sayısı 

UzlaĢılan 

Rapor 

Sayısı 

UzlaĢma 

Talebine 

Konu 

Olan 

Rapor 

Sayısı 

UzlaĢılan 

Rapor 

Sayısı 

UzlaĢma 

Talebine 

Konu 

Olan 

Rapor 

Sayısı 

UzlaĢılan 

Rapor 

Sayısı 

UzlaĢma 

Talebine 

Konu 

Olan 

Rapor 

Sayısı 

UzlaĢılan 

Rapor 

Sayısı 

TOPLAM 15.437 13.139 19.339 16.700 10.020 8.536 9.624 8.665 15.745 14.465 

Kaynak: GĠB, 2006 

2001 yılından 2005 yılına kadar tarhiyat öncesi yapılan uzlaĢma sonuçlara 

bakıldığında yıllar itibari ile değiĢiklikler gösterdiği görülmektedir. 2001 yılında 15.437 adet 

dosyanın rapor edildiği görülmektedir bu dosyalardan ise 13.139 adedinin uzlaĢma sağlandığı 

görülmektedir. 2001–2005 yılı arasında en yüksek orana sahip olan 2002 yılında 19.339 adet 

dosyanın rapor edildiği bu raporlarında yine 16.700 tanesinde uzlaĢmanın sağlandığı 

görülmektedir.  

2001–2005 Mahalli Denetim Elemanlarınca Yapılan Ġncelemelerle Ġlgili Tarhiyat Öncesi 

UzlaĢma Sonuçları Grafiği 

 

Tablo 2: 2001–2005 Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Komisyonlarında UzlaĢmaya Konu Olan 

ve UzlaĢılan Dosya Sayıları 

 2001 2002 2003 2004 2005 

 

 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Dosya 

Sayısı 

UzlaĢılan 

Dosya 

Sayısı 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Dosya 

Sayısı 

UzlaĢılan 

Dosya Sayısı 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Dosya 

Sayısı 

UzlaĢılan 

Dosya 

Sayısı 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Dosya 

Sayısı 

UzlaĢıla

n Dosya 

Sayısı 

UzlaĢmay

a Konu 

Olan 

Dosya 

Sayısı 

UzlaĢılan 

Dosya 

Sayısı 

TOP

LA

M 

87.648 75.296 102.086 92.155 57.110 45.623 88.216 82.035 154.627 143.301 

Kaynak: GĠB, 2006 
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2001–2005 Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Komisyonlarında UzlaĢmaya Konu Olan ve 

UzlaĢılan Dosya Sayıları 

 

Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Komisyonlarında UzlaĢmaya Konu Olan ve UzlaĢılan 

Dosya Sayılarına baktığımızda tarhiyat sonrası oranların oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu rakamın 2005 yılı itibari ile tavan yaptığı ve 154.627 adet dosyanın 

uzlaĢmaya konu olduğu görülmektedir. Bu dosyalardan ise 143.301 tanesinde uzlaĢmaya 

varıldığı görülmektedir. 2001–2005 yılları arasında ki en düĢük uzlaĢmanın 2003 yılına ait 

olduğu görülmektedir.  2003 yılı itibari ile 57.110 dosyanın uzlaĢmaya konu olduğu ve 

bunlardan da 45.623 tanesinde uzlaĢmaya varıldığı görülmektedir. 2002 yılında 102.086 

dosyanın uzlaĢmaya konu olduğu ve yine bunlardan da 92.155 adedinde uzlaĢmaya varıldığı 

görülüyor. Diğer iki yıla ait rakamlar ise tabloda sunulmaktadır.  

Tablo 3: 2005 yılı Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Komisyonu Faaliyetleri  

 UzlaĢmaya Konu 

Olan Rapor/Dosya 

Sayısı 

UzlaĢılan 

Rapor/Dosya 

Sayısı 

Oran 

(%) 

UzlaĢma Sonrası 

Vergi Tutarı (YTL) 

UzlaĢma Sonrası 

Ceza Tutarı (YTL) 

Tarhiyat Öncesi 

UzlaĢma 

Sonuçları 

15.745 14.465 92 65.702.926,28 10.750.422,62 

Tarhiyat Sonrası 

UzlaĢma 

Sonuçları 

154.627 143.301 93 109.437.792,22 24.333.606,64 

TOPLAM 170.372 157.766 93 175.140.718,5 35.084.029,26 

Kaynak: GĠB,2006. 

2005 yılı Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Komisyonu Faaliyetlerine 

iliĢkin uzlaĢmaya konu olan dosya sayısı ve uzlaĢılan dosya sayısı yukarda ki tablolarda analiz 

edilmiĢtir. Yukarda ki tablo ya bakıldığında 2005 yılı itibari ile Tarhiyat Öncesi UzlaĢma 
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Sonuçlarında uzlaĢma sağlama oranın % 92 olduğu görülmektedir. Tarhiyat Sonrası UzlaĢma 

Sonuçlarına bakıldığında ise baĢarı oranının % 93 olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır. Toplamda 

uzlaĢı sağlanan dosyaların oranının ise % 93 olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu oranların 

vergilerin toplanması ve uzlaĢma kurumunun etkinliği açıĢından önemli bir göstergedir. 2005 

yılı itibari ile faaliyet raporunun uzlaĢma kurumuna getirilen eleĢtirilere rağmen % 7‟lik bir 

sapma oranı ile kurumun verimli çalıĢtığı sonucuna varılmaktadır. Ancak tablonun gösterdiği 

baĢarısız yada verimsiz kısmının uzlaĢma sonucu elde edilen ceza tutarları olduğu 

görülmektedir.  

Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Sonuçları, Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Sonuçları ve toplam 

oranlarına baktığımızda sırasıyla 10.750.422,62- 24.333.606,64- 35.084.029,26 YTL olduğu 

görülmektedir. UzlaĢma sonucu kesilen cezalar sonucu elde edilecek olan cezaların oldukça 

yüksek olduğu görülmektedir. Ancak uzlaĢma sonucunda bu cezaların bir kısmının ortadan 

kalktığı ve toplamda vergi gelirleri üzerinde azaltıcı bir etki yaptığı görülmektedir.  

 

Tablo 4: 2006 yılı Mahalli Denetim Elemanlarınca Yapılan Ġncelemelerle Ġlgili Tarhiyat 

Öncesi UzlaĢma Sonuçları 

 UzlaĢma 

Talebine Konu Olan 

Rapor 

Sayısı 

UzlaĢılan 

Rapor 

Sayısı 

UzlaĢma Sonrası Vergi 

Miktarı (YTL) 

UzlaĢma Sonrası Ceza 

Miktarı (YTL) 

TOPLAM 21.431 19.236 137.947.766,14 37.045.675,53 

Kaynak: GĠB, 2007. 

2006 yılı Mahalli Denetim Elemanlarınca Yapılan Ġncelemelerle Ġlgili Tarhiyat Öncesi 

UzlaĢma Sonuçlarına baktığımızda uzlaĢma talebine konu olan rapor sayısının 21.431 olduğu 

görülmektedir. UzlaĢılan dosya sayısının ise 19.236 olduğu görülmektedir. UzlaĢma sonrası 

vergi miktarının 137.947.766,14 YTL olduğu görülmektedir. Ancak uzlaĢma sonrası ceza 

miktarına baktığımızda ise bu rakamın 37.045.675,53 YTL olduğu görülmektedir. YaklaĢık 

100 milyon YTL‟lik bir miktarın uzlaĢma sonucunda ortadan kalktığı sonucuna varılmaktadır.  

Tablo 5: 2006 yılı Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Sonuçları 

 UzlaĢmaya Konu Olan UzlaĢılan 

Dosya 

Sayısı 

Vergi Miktarı Ceza Miktarı Dosya Sayısı Vergi Miktarı Ceza Miktarı 

TOPLAM 124.101 196.563.747 346.543.065 114.070 102.010.089 17.435.353 

Kaynak: GĠB, 2007. 

2006 yılı Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Sonuçlarına iliĢkin tabloya baktığımızda 

uzlaĢmaya konu olan dosya sayısının 124.101 olduğu görülmektedir uzlaĢılan dosya sayısının 
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ise 114.070 olduğu görülmektedir. Kesilen vergi ve ceza miktarının sırasıyla 196.563.747 ve 

346.543.065 YTL olduğu görülmektedir. UzlaĢma sonucunda ise bu rakamların yine sırasıyla 

102.010.089 ve 17.435.353 YTL olarak gerçekleĢtiği sonucuna varılmaktadır.  

Tablo 6: 2007 yılı Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Sonuçları 

 UzlaĢma Talebine 

Konu Olan Rapor 

Sayısı 

UzlaĢılan 

Rapor Sayısı 

UzlaĢma Sonucu 

Vergi Miktarı (YTL) 

UzlaĢma 

Sonrası Ceza 

Miktarı (YTL) 

TOPLAM 35.734 30.604 171.669.756 23.820.527 

Kaynak: GĠB,2008. 

2007 yılı Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Sonuçlarına göre tablo analiz edildiğinde 

uzlaĢmaya konu olan dosya sayısının 35.734 olduğu; uzlaĢılan rapor sayısının ise 30.604 

olduğu görülmektedir. UzlaĢma sonucu vergi miktarının 171.669.756 YTL olduğu ancak 

uzlaĢma sonrası ceza miktarının 23.820.527 YTL olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır.  

Tablo 7: 2007 Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Sonuçları 

 

 

 

Dosya Adedi Vergi Tutarı Ceza Tutarı 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Dosya Sayısı 

UzlaĢılan 

Dosya Sayısı 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Vergi 

UzlaĢma 

Sonucu 

Vergi 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Ceza 

UzlaĢma 

Sonucu Ceza 

TOPLAM 137.404 124.888 281.353.998 134.219.902 403.565.136 16.724.269 

Kaynak: GĠB, 2008. 

2007 Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Sonuçlarında ise uzlaĢmaya konu olan dosya sayısının 

137.404 olduğu; uzlaĢmaya varılan dosya sayısının ise 124.888 adet olduğu görülmektedir. 

UzlaĢmaya konu olan vergi tutarının 281.353.998 YTL; uzlaĢma sonucu vergi tutarının ise 

134.219.902 YTL olduğu görülmektedir. UzlaĢmaya konu olan ceza tutarının 403.565.136 

YTL olduğu görülmektedir. UzlaĢma sonucu elde edilen ceza tutarının oldukça düĢük bir 

seviye olan 16.724.269 YTL olarak gerçekleĢmektedir. Burada kesilen ceza ile uzlaĢılan ceza 

tutarı arasında ki farkın yaklaĢık 25 kat olduğu görülmektedir.  

Gelirler Kontrolörleri tarafından 2008 yılında gerçekleĢtirilen tarhiyat öncesi uzlaĢma 

sonuçları aĢağıdaki tablodaki gibidir. 

Tablo 8: 2008 Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Sonuçları 

 

Dosya Adedi Vergi Tutarı Ceza Tutarı 

BaĢvurulan 

Dosya 

Sayısı 

UzlaĢılan 

Dosya 

Sayısı 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Vergi                                                                                                                                                                                                   

(YTL) 

UzlaĢma 

Sonucu Vergi                                                                                                                                                            

(YTL) 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Ceza                                                                                                                                                                                                       

(YTL) 

UzlaĢma 

Sonucu Ceza                                                                                                                                                                                                                    

(YTL) 

Toplam 32.937 27.177 316.031.030 215.487.089 502.100.252 21.840.980 

Kaynak: GĠB, 2009.  
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2008 Yılı Tarhiyat Öncesi UzlaĢma ÇalıĢmaları Sonuçlarına bakıldığında BaĢvurulan 

Dosya Sayısının 32.937 olduğu; uzlaĢılan dosya sayısının ise 27.177 olduğu görülmektedir.  

UzlaĢmaya konu olan vergi tutarının 316.031.030 YTL olduğu sonucuna varılmaktadır. 

UzlaĢma Sonucu verginin ise 215.487.089 YTL olduğu görülmektedir.  UzlaĢmaya konu olan 

ceza tutarının 502.100.252 YTL olduğu; uzlaĢma sonucu ceza tutarının ise 21.840.980 YTL 

olduğu sonucuna varılmaktadır.  

Tablo 9: 2008 Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Sonuçları 

 

Dosya Adedi Vergi Tutarı Ceza Tutarı 

BaĢvurulan 

Dosya Sayısı 

UzlaĢılan 

Dosya 

Sayısı 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Vergi (YTL) 

UzlaĢma 

Sonucu Vergi 

(YTL) 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Ceza (YTL) 

UzlaĢma 

Sonucu 

Vergi (YTL) 

Toplam 145.426 132.933 494.065.962 237.638.524 703.572.719 30.843.779 

Kaynak: GĠB, 2009.  

2008 Yılı Tarhiyat Sonrası UzlaĢma ÇalıĢmaları Sonuçlarına bakıldığında BaĢvurulan 

Dosya Sayısının 145.426 olduğu; uzlaĢılan dosya sayısının ise 132.933 olduğu görülmektedir. 

UzlaĢmaya konu olan vergi tutarına bakıldığında 494.065.962 YTL olduğu; UzlaĢma Sonucu 

Vergi tutarının ise 237.638.524 YTL olduğu görülmektedir. UzlaĢmaya konu olan ceza 

tutarına bakıldığında 703.572.719 YTL olduğu görülmektedir.  UzlaĢma sonucunda ise elde 

edilen ceza gelirine bakıldığında ise yaklaĢık olarak arada 24 kat fark olduğu görülmektedir.  

Tablo 10: 2008 yılı Merkezi UzlaĢma Komisyonu ve Koordinasyon UzlaĢma Komisyonu 

Sonuçları 

 

Dosya Adedi Vergi Tutarı Ceza Tutarı 

BaĢvurulan 

Dosya Sayısı 

UzlaĢılan 

Dosya 

Sayısı 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Vergi           

(YTL) 

UzlaĢma 

Sonucu Vergi 

(YTL) 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Ceza     (YTL) 

UzlaĢma 

Sonucu 

Ceza (YTL) 

Merkezi UzlaĢma 

Komisyonu 
84 50 783.128.748 253.544.689 1.001.772.971 6.456.718 

Koordinasyon 

UzlaĢma 

Komisyonu 

111 67 136.264.209 34.978.371 169.732.896 1.142.915 

Kaynak: GĠB, 2009. 

Merkezi UzlaĢma Komisyonu ve Koordinasyon UzlaĢma Komisyonu tarafından 

gerçekleĢtirilen uzlaĢma komisyonu ve gerçekleĢen ceza tutarları yukarda ki tabloda 

sunulmuĢtur.  
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Tablo 11: 2009 Yılı Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Sonuçları 

 BaĢvurulan 

Dosya Sayısı 

UzlaĢılan 

Dosya 

Sayısı 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Vergi (TL) 

UzlaĢma 

Sonucu 

Vergi (TL) 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Ceza (TL) 

UzlaĢma 

Sonucu Ceza 

(TL) 

Toplam 38.420 32.912 298.672.934 209.488.526 532.998.530 31.827.670 

Kaynak: GĠB, 2010.  

2009 Yılı Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Sonuçlarına göre baĢvurulan dosya sayısının 

38.420 adet olduğu; uzlaĢılan dosya sayısının ise 32.912 adet olduğu görülmektedir. Tarhiyat 

öncesi uzlaĢmada raporlarında ki ekonomik durum analiz edildiğinde ise uzlaĢmaya konu olan 

verginin 298.672.934 TL olduğu; UzlaĢma Sonucu Verginin ise 209.488.526 TL olduğu 

görülmektedir. UzlaĢmaya konu olan ceza tutarının ise 532.998.530 TL olduğu sonucuna 

varılmaktadır. UzlaĢma sonucundaki cezanın ise yaklaĢık 18 kat azalarak 31.827.670 TL 

olarak gerçekleĢtiği sonucuna varılmaktadır.  

Tablo 12: 2009 Yılı Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Sonuçları 

 BaĢvurulan 

Dosya Sayısı 

UzlaĢılan 

Dosya 

Sayısı 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Vergi (TL) 

UzlaĢma 

Sonucu 

Vergi (TL) 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Ceza (TL) 

UzlaĢma 

Sonucu Ceza 

(TL) 

Toplam 130.119 111.897 226.628.371 145.640.803 537.503.246 28.426.598 

Kaynak: GĠB, 2010. 

2009 Yılı Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Sonuçlarına baktığımızda ise BaĢvurulan Dosya 

Sayısı 130.119 adet olduğu görülmektedir. Tarhiyat Sonrası UzlaĢılan Dosya Sayısının ise 

111.897 adet olduğu sonucuna görülmektedir. Tarhiyat sonrası uzlaĢmadaki ekonomik durum 

analiz edildiğinde ise uzlaĢmaya konu olan verginin 226.628.371 TL olduğu; UzlaĢma Sonucu 

Verginin ise 145.640.803TL olduğu görülmektedir. UzlaĢmaya konu olan cezanın ise 

537.503.246 TL olarak gerçekleĢtiği sonucuna ulaĢılmaktadır. Ancak uzlaĢma sonucu yine bu 

rakamın da yaklaĢık 20 kat daha azalarak 28.426.598 TL olarak gerçekleĢtiği sonucuna 

varılmaktadır.  

Tablo 13: 2009 yılı Merkezi UzlaĢma Komisyonu ve Koordinasyon UzlaĢma Komisyonu 

Sonuçları 

Birimi BaĢvurulan 

Dosya Sayısı 

UzlaĢılan 

Dosya Sayısı 

UzlaĢmaya Konu 

Olan Vergi (TL) 

UzlaĢma Sonucu 

Vergi 

(TL) 

UzlaĢmaya Konu 

Olan Ceza (TL) 

UzlaĢma 

Sonucu 

Ceza (TL) 

Merkezi 

UzlaĢma 

Komisyonu 

32 26 1.221.246.629 129.130.956 893.738.592 0 

Koordinasyon 

UzlaĢma 

Komisyonu 

81 61 195.820.709 31.145.074 261.702.179 1.135.436 

Toplam 113 87 1.417.067.338 160.276.030 1.155.440.771 1.135.436 

Kaynak: GĠB, 2010.  
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Merkezi UzlaĢma Komisyonu ve Koordinasyon UzlaĢma Komisyonu tarafından 

gerçekleĢtirilen uzlaĢma komisyonu, uzlaĢmaya konu olan vergi ve gerçekleĢen ceza tutarları 

yukarda ki tabloda sunulmuĢtur.  

Tablo 14: 2010 Yılı Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Sonuçları 

 Dosya Adedi Vergi Tutarı Ceza Tutarı 

BaĢvurulan 

Dosya Sayısı 

UzlaĢılan 

Dosya Sayısı 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Vergi (TL) 

UzlaĢma 

Sonucu Vergi 

(TL) 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Ceza (TL) 

UzlaĢma 

Sonucu Ceza 

(TL) 

Toplam 129.711 118.322 249.043.184 145.676.717 431.814.346 23.241.220 

Kaynak: GĠB, 2011.  

2010 Yılı Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Sonuçlarına iliĢkin tabloya baktığımızda 

baĢvurulan dosya sayısının 129.711 olduğu; uzlaĢılan dosya sayısının ise 118.322 olduğu 

sonucuna varılmaktadır. UzlaĢmaya konu olan vergi tutarına bakıldığında ise 145.676.717 TL 

olduğu görülmektedir. UzlaĢma sonucu vergi tutarının ise 145.676.717 TL olduğu sonucuna 

varılmaktadır. UzlaĢmaya Konu Olan Ceza tutarının 431.814.346 TL olduğu; uzlaĢma sonucu 

cezanın ise 23.241.220 TL olduğu görülmektedir.  

Tablo 15: 2011 Yılı Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Sonuçları 

 Dosya Adedi                            Vergi Tutarı Ceza Tutarı 

BaĢvurulan 

Dosya Sayısı 

UzlaĢılan 

Dosya Sayısı 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Vergi (TL) 

UzlaĢma 

Sonucu Vergi 

(TL) 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Ceza (TL) 

UzlaĢma 

Sonucu Ceza 

(TL) 

Toplam 62.242 50.994 101.867.808 56.824.269 187.719.305 10.230.311 

Kaynak: GĠB, 2012. 

2011 Yılı Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Sonuçlarına baktığımızda baĢvuru yapılan dosya 

sayısının 62.242 olduğu; UzlaĢılan Dosya Sayısının ise 50.994 adet olduğu sonucuna 

varılmaktadır. UzlaĢmaya konu olan vergi tutarının 101.867.808 TL olarak gerçekleĢtiği; 

uzlaĢma sonucu vergi tutarının ise 56.824.269 TL olarak gerçekleĢtiği sonucuna 

varılmaktadır. UzlaĢmaya konu olan vergi ceza tutarının 187.719.305 olarak gerçekleĢtiği; 

uzlaĢma sonucu vergi ceza tutarının ise 10.230.311 TL olarak gerçekleĢtiği sonucuna 

varılmaktadır. UzlaĢmaya konu olan ceza tutarı ile uzlaĢma sonucu gerçekleĢen ceza tutarı 

arasında ki farka baktığımızda bu farkın yaklaĢık olarak 19 kat olduğu görülmektedir. 

3.5.UzlaĢma Kurumunun Diğer Faydaları 

UzlaĢma kurumunun faydalarını, mükellefler ve cezaya muhatap olanlar, vergi idaresi, 

inceleme elemanları ve yargı mercileri açısından aĢağıda ayrı ayrı ele alınmıĢtır. 
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3.5.1.Mükellef ve Cezaya Muhatap Olanlar Açısından 

Vergi mükellefi ve ceza muhatabının muhtemel yapacağı giderlerden ve yargı 

mercilerinde yapacağı mesaiden tasarruf etme olanağı etmektedir. Ödevli, vekil tutma, değiĢik 

yargı mercilerinde uğraĢma, masraf yapma gibi zorluklardan kurtulmaktadır. UzlaĢma, 

mükelleflerin zaman ve emek kaybına uğramalarını ve yargı mercilerinde masraf yapmalarını 

engeller. 

Vergi ile ilgili anlaĢmazlığın daha ilk aĢamada çözümlenmesi, mükellef ve ceza 

muhatabı üzerinde maddi ve manevi bir rahatlık sağlamak suretiyle, psikolojik yönden de 

olumlu bir etki yapmaktadır. Böylece, mükellef veya ceza sorumlusu anlaĢmazlık konusu olan 

vergi ve cezayla ilgili problemi çözümleyerek, buna iliĢkin huzursuzluktan kurtulmuĢ 

olmaktadır (Aksoy, 1999: 146; Nas, 2008). 

Nitekim DanıĢtay‟da vermiĢ olduğu kararlarda uzlaĢmanın amaçlarından birisinin de 

“vergi uyuĢmazlıklarının süratle halli ve böylece mükelleflerin tereddütlerinin bir an önce 

giderilmesi suretiyle onların huzura kavuĢmalarının sağlanması” Ģeklinde ifade etmektedir. 

Yargı yolu uzlaĢma yoluna kıyasla daha karmaĢık bir yoldur. Öte yandan, vergi 

yargısında ilke olarak dosya üzerinden inceleme yönteminin geçerli olması, dava dosyasının 

olgunlaĢtırılmasından sonra inisiyatifin büyük ölçüde mahkemeye geçmesine yol açmaktadır. 

UzlaĢma ise yükümlü ile idare arasında bir tür pazarlık, daha doğru bir deyiĢle müzakere 

yapma olanağı tanımaktadır. Müzakere yapma imkânın olduğu bir ortamda inisiyatifin 

yükümlüye geçme olanağı vardır. Üstelik vergi yükümlüsü bağlı bulunduğu meslek odasından 

bir kiĢi ile mali müĢavirini açıklamalarda bulunmak üzere uzlaĢma görüĢmelerinde hazır 

bulundurabilecektir. Yüz yüze görüĢmelerin yapıldığı uzlaĢma toplantısında yükümlü, 

meramını anlatabilmek açısından, dosya üzerinden incelemelerin yapıldığı dava yoluna 

kıyasla, daha fazla olanağa sahip bulunmaktadır. 

Vergisel uyuĢmazlık çözümlenmemiĢ olsa bile, olay çeĢitli açılardan tartıĢılıp ortaya 

konduğu için, mükellef veya ceza sorumlusu aydınlanmakta ve idarenin bu konudaki 

düĢüncelerinin ne olduğunu öğrenmektedir. Özellikle tarhiyat öncesi uzlaĢma da yükümlü 

veya ceza sorumlusu, komisyonlarda haklarından düzenlenmiĢ bulunan inceleme raporlarında 

ileri sürülmüĢ hususlarda, karĢı iddia ve fikirlerini ileri sürebilmekte, inceleme elemanları 

tarafından saptanmıĢ bulunan farklar konusunda en yetkili ve bilgili elemanlardan, yaptığı 

hata ve yanlıĢlıkları direkt olarak öğrenme fırsatını elde etmektedir (Dönmez, 2006). 
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Böylece uygulamada karĢılaĢılan tereddütler giderilmiĢ olmaktadır. Mükellef ve ceza 

muhatapları tarhiyat öncesi uzlaĢma komisyonlarında raporla ilgili karĢı iddialarını ortaya 

koyabilmekte; inceleme elemanlarından oluĢan komisyonlar tarafından dinlenme imkanına 

kavuĢmaktadırlar. Ayrıca, incelemede bulunan farklar konusunda, mükellef veya ceza 

muhatapları komisyonda ikna olmaktadırlar. Mükellef veya ceza muhatapları tarhiyat öncesi 

uzlaĢma görüĢmelerinde uzlaĢma sağlanmaması halinde, vergi mahkemelerinde açacakları 

davalarda baĢarılı çıkma olanakları artmaktadır. Çünkü dosya hakkında daha önceden yeterli 

bir bilgi seviyesine ulaĢmıĢlardır. Bu da onların yargıda olan iĢlerini kolaylaĢtırmaktadır 

(Dönmez, 2006). 

Gerek tarhiyat öncesi, gerekse tarhiyat sonrası uzlaĢmalar sonucunda, vergi 

mükellefleri daha az vergi ve ceza öderler. Ülkemizde uygulanan uzlaĢma sonuçlarına göre; 

uzlaĢılan vergi tutarının uzlaĢmaya konu olan vergi tutarına oranı %50 civarındadır. Vergi 

cezalarında bu oran %95‟lere kadar varmaktadır (2005 yılı verilerine göre). Bu oranlara göre 

vergi mükellef ve ceza muhataplarının uzlaĢmadan çok ciddi bir Ģekilde yararlandıklarını 

görmekteyiz. 

UzlaĢma sonucu, ilke olarak ilk oturumda yapılacak görüĢme süreci sonucunda büyük 

ölçüde netleĢir. Dava yolu ise gerek zaman bakımından gerekse neticesi açısından bir 

belirsizliği yapısında taĢır. Her dava kaybetme riskini de beraberinde taĢır. Davanın sonuçta 

reddedilmesi halinde, mükellef yargılama giderlerine ek olarak, ayrıca dava karara 

bağlanıncaya kadar geçen süre ile bağlantılı olarak bir gecikme faizini de ödemesi gerekir. 

UzlaĢma sonucu olumlu olursa vergi mükellefi veya ceza muhatabı bu ek yüklerden 

kurtulmuĢ olur (Nas, 2008: 187). 

3.5.2.Ġdare Açısından Faydaları 

UzlaĢma vergi tahsilâtını hızlandırır. Yapılan görüĢmeler sonucunda uzlaĢmanın 

olumlu sonuçlanması ile kamu alacağının gecikme ve değiĢik yargı kararları nedeniyle değer 

kaybına uğramasını ve Ģüpheli hali gelmesini önleyerek zamanında hazineye intikalini sağlar. 

Tarhiyat sonrası uzlaĢma yanında, tarhiyat öncesi uzlaĢmada vergi dairelerinin yükünü 

azaltmaktadır. Ġnceleme elemanları raporlarından doğan vergi ve ceza hesabı, inceleme 

elemanları tarafından yapılmaktadır. UzlaĢma sonucunda düzenlenen, uzlaĢma tutanakları, 

tahakkuk fiĢi yerine geçmektedir. Bu nedenle, üzerinde uzlaĢılan vergi ve ceza; ödeme 

sürelerinden önce ilgiliye tebliğ edilmiĢ ise kanuni ödeme sürelerinde, ödeme zamanı kısmen 

veya tamamen geçtikten sonra ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmektedir. 
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Bu durum da vergi dairelerine sadece uzlaĢılan vergi ve cezanın tarhiyatı iĢi kalmaktadır. 

Kamu alacağının süratli tahsili nedeniyle etkinlik artmaktadır. 

UzlaĢma ile idare muhtemel giderlerden ve yargı mercilerinde yapacağı mesaiden 

tasarruf etme olanağını elde etmektedir. Ġdari yargıdaki dava dosyalarını takip etme 

külfetinden büyük ölçüde kurtularak asıl görevi üzerinde yoğunlaĢacaktır. 

UzlaĢmanın olumlu sonuçlanması ile idarenin sürekli mükelleflerle anlaĢmazlık içinde 

bulunması görüntüsü de önemli ölçüde azalacaktır. Bu da mükellef psikoloji üzerinde olumlu 

bir etki yaratacaktır. 

UzlaĢma ile vergi idaresi, mükellef ile devamlı ihtilaflı olmaktan kurtulmaktadır. 

Vergi uyuĢmazlığı; idare açısından da, idareyi rahatsız eden bir sorundur. Vergi 

mükellefini rahatsız eden hususlar, değiĢik ölçü ve biçimde de vergi idaresini olumsuz 

etkilemektedir. Bu olumsuzluk tüm vergi idaresinde hissedilmekle birlikte özellikle 

uyuĢmazlığa bakan ilgili vergi dairesi biriminde daha fazla hissedilmektedir. Vergi 

uyuĢmazlığının uzlaĢma ile çözümlenmesi, vergi idaresini bu açıdan rahatlatmaktadır. 

UzlaĢma ile uyuĢmazlığa son verilmesi sonucu idare diğer dava konusu olaylar ile 

diğer iĢlerine fazla zaman ve kaynak ayırmak imkanının daha fazla kavuĢmaktadır. 

Vergi uygulamasında mükelleflerle devamlı uyuĢmazlık içinde bulunmak, yalnız 

büyük vergilerin değil bütün mali sistemin ülkede gerektiği gibi yerleĢmesine ve geliĢmesine 

engel olabilir. Bu açıdan, uzlaĢma mali sistemin yerleĢmesi ve geliĢmesine katkıda 

bulunmaktadır. 

UzlaĢma sırasında, mükellefin görüĢünün öğrenilmesi vergi idaresinin daha isabetli ve 

kanun hükümlerine uygun iĢlem yapma olanağını artırmaktadır. 

UzlaĢma ile vergisel iliĢkinin tarafları olan vergi idaresi ve vergi mükellefinin 

birbirlerine karĢı olan güvenlerinde de bir artıĢ söz konusu olabilir. Yapılan idari iĢlemde bir 

hata varsa idare bu hatayı kısa sürede düzeltmek ya da düzeltilmesini yasal dayanağı yapılan 

tarhiyat yerindeyse, idare bunun gerekçelerini mükellefe açıklamakta mükellefte uyuĢmazlığı 

dava konusu yapmaksızın uzlaĢma yoluna baĢvurabilmektedir. 

UzlaĢma, vergi tahsilatını hızlandırması yanında bazen belki hiç tahsil edemeyeceği 

alacağını bir an önce tahsil edebilme olanağına kavuĢmuĢ olur. Böylece mükellef veya ceza 

sorumlusunun dava konusu olayda haklı çıkması halinde yoksun kalacağı vergi ve cezayı da 
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vergi idaresi elde etmiĢ olacaktır. Ayrıca ülkemizde örneğine çok sık rastlandığı gibi 

çıkabilecek bir af kanunu ile vergi tahsilatı engellenebilecektir. 

3.5.3.Ġnceleme Elemanları Açısından: 

Ġnceleme elemanı, tarhiyat öncesi uzlaĢma nedeniyle gerek merkezde gerekse 

turnelerde vergi idaresinin iĢini kolaylaĢtırıcı; uzlaĢmayı organize edici yeni görevler 

üstlenmiĢtir. 

Ancak bu yükler yanında vergi incelemesinin sonucunu kısa zamanda görme 

olanağına kavuĢmuĢtur. 

Tarhiyat öncesi uzlaĢma, yazılan raporların ne derece etkin tahsil edildiği görmeyi de 

beraberinde getirmiĢtir. 

Ġnceleme elemanlarının raporları, inceleme elemanlarının içinde bulunduğu komisyona 

toplantı öncesi ve uzlaĢma toplantısında mükelleflerin iddiaları açısından yeniden 

değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Tarhiyat öncesi uzlaĢma, anılan açıdan da inceleme 

elemanlarının kendilerini oto kritik etmelerini; inceleme dıĢında da olayları görmelerini 

sağlamak açısından faydalı olmuĢtur. 

3.5.4.Yargı Mercileri Açısından 

Vergisel uyuĢmazlıklar, mali yargı mekanizmasının, özellikle muhtaç olduğu bir sürat 

içinde iĢlemesini engelleyebilir. Mali içtihatların da yeter derecede sıhhatli, berrak ve oturmuĢ 

bir tarzda belirmesine engel olur. Mali yargının iĢleyiĢindeki bu ağırlık ve mali içtihatlardaki 

çeliĢkiler yeni anlaĢmazlıklara, dolayısıyla vergi sisteminin sarsılmasına neden olur. UzlaĢma 

bu olumsuzlukları önemli ölçüde azaltabilmektedir. 

UzlaĢma görüĢmeleri sonucunda, uzlaĢmanın sağlanamaması ve temin edilmemesi 

durumunda dahi, uyuĢmazlık konusu olan hususlarda tarafların görüĢleri belirmekte ve 

uyuĢmazlık yargı organlarına açıklığa kavuĢturulmuĢ bir Ģekilde yansıtılmaktadır. Bu da yargı 

mercilerinin sağlıklı ve hızlı bir Ģekilde karar vermelerine katkı sağlayabilir. 

UzlaĢma, vergisel uyuĢmazlıkların ciddi bir kısmını çözümlemek suretiyle vergi 

mahkemeleri ve DanıĢtay‟ın iĢlerini azaltır ve meseleler üzerinde daha titizlikle durulmasına 

yardımcı olur. 2005 yılında uzlaĢmaya yapılan baĢvuruların sayısı 170 bin iken vergi 

mahkemelerin de açılan dava sayısı 62 bindir. Bu da gösteriyor ki, eğer uzlaĢma kurumu 
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olmasaydı, vergi mahkemeleri üzerindeki yük çok ciddi bir biçimde artacak, dolayısıyla 

onların verimli, hızlı ve sağlıklı bir Ģekilde çalıĢmalarına önemli bir engel teĢkil edecektir. 

UzlaĢma ile uyuĢmazlıkların azaltılması yargı organlarının iĢ yükünü azaltacağı için, 

mevcut davaların daha kısa sürede neticelendirmesi imkân dâhiline girecektir. Davaların kısa 

sürede çözüme bağlanabilmesinin toplumsal yararlarını ve adalet sistemi üzerindeki olumlu 

tesirlerini ayrıca belirtmeye ihtiyaç yoktur. 

Mali yargı ile ilgili mahkemelerin iĢ yükünün önemli ölçüde azaltılabilmesi sayesinde 

yargıçlar önlerindeki dosyalara daha fazla zaman ayırma ve inceleme imkanına kavuĢmuĢ 

olacak. Bunun doğal sonucu olarak da verecekleri kararların isabetlik derecesi artacaktır. 

UzlaĢma ile vergi uyuĢmazlıklarının azaltılması DanıĢtay‟ı da olumlu yönde etkileyecektir. 

DanıĢtay yükünün hafiflemesi nedeniyle, yüksek içtihat mahkemesi iĢlevine kavuĢabilecek ve 

gerek uygulama gerekse öğreti bakımından vergi hukuku literatürüne yapacağı katkı 

artacaktır. DanıĢtay bir içtihat mahkemesi olarak görevini daha iyi bir Ģekilde ifa edecektir. 
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3.6.Türkiye’de UzlaĢma Kurumuna Yönelik EleĢtiriler Ve UzlaĢma Kurumunun 

GeliĢtirilmesi Ġle Ġlgili Öneriler 

3.6.1.UzlaĢma Kurumuna Yönelik EleĢtiriler ve Aksayan Yönler 

UzlaĢma kurumunun yukarıda belirtildiği gibi bir takım faydaları bulunmasına rağmen 

bu kuruma karĢı bir takım eleĢtiriler de ileri sürülmüĢtür. UzlaĢmaya yönelik yapılan 

eleĢtiriler ve bu kurumun aksayan noktaları aĢağıda ele alınmıĢtır. 

3.6.1.1.Vergide EĢitlik Açısından  

Vergi adaleti vergilerin genel olmasının yanı sıra, eĢit durumda olanlara eĢit, eĢit 

durumda olmayanlara eĢitsizlikler derecesinde farklı davranılmasını gerektirir. Anglo-

Amerikan doktrininde bu anlamda yatay adalet, dikey adalet ayırımı yapılmaktadır. Yatay 

adalet, vergilendirme bakımından benzer durumda (gelir, servet, gider, aile yükü vb.) bulunan 

kiĢilerin belli bir vergiyle ilgili olarak aynı iĢleme tutulmalarına iliĢkindir. Dikey adalet de, 

vergilendirme bakımından değiĢik koĢullar taĢıyan kiĢilerin farklı vergilendirilmelerini 

gerektirir. 

EĢitlik, her yönüyle aynı hukuki durumda olanlar arasında söz konusudur. Hukuk 

felsefesine girmiĢ bir deyimle, eĢitlerin eĢitliği anlamındadır. Farklı durumda olanlara, yani 

eĢit olmayanlara, farklı kurallar uygulanması, yani “eĢit olmayanların eĢitsizliği” eĢitlik 

ilkesine aykırılık oluĢturmaz. 

3.6.1.1.1. Yatay EĢitlik Açısından  

EĢit durumlardakilerin eĢit vergi yükümlülüğüne tabii olması Ģeklinde de 

nitelendirebileceğimiz vergide eĢitlik ilkesi incelendiğinde, bunun bir hukuki biride mali 

olmak üzere iki yönü bulunduğu görülür. EĢitlik ilkesinin hukuki yönü vergi kanunu önünde 

eĢitliği ifade eder. Mali yönü ise ödeme gücünde eĢitliği iliĢkindir (Nas,2008:189). 

Vergide eĢitlik ilkesi mali gücü aynı olanlardan aynı, farklı olanlardan ise farklı 

oranda vergi alınması esasına dayanır. 

Vergide eĢitlik ilkesi ile ilgili bu açıklamalardan sonra, uzlaĢma kurumunu bu ilke 

açısından değerlendirebiliriz. 

Vergi Usul Kanunu bazı durumlarda, verginin normal usullerle tahakkuku yerine, 

yükümlü ile vergi idaresi temsilcilerinin uzlaĢmaları sonucunda anlaĢtıkları miktar üzerinden 

tahakkuk etmesini kabul etmiĢtir.(VUK. ek.m.1-11). UzlaĢma yolu ile tahakkuk eden vergi, 
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normal kanuni usule uygun olarak tahakkuk eden vergiye göre farklılık gösterir. Bu açıdan 

eĢitlik ilkesine aykırı bir durum ortaya çıkar. Anayasanın eĢitlik ilkesi yönünden uzlaĢma, 

normal tahakkuk usulünden ayrılmayı haklı kılan nedenler açısından düĢünülmelidir. 

UzlaĢma, vergi uyuĢmazlıklarını azaltarak, vergilerin daha çabuk tahsilini sağlamak amacıyla 

kabul edilmiĢtir. Bu amaç da düzenlemenin yükümlüler bakımından genel bir biçimde 

yapılması durumunda uzlaĢmayı, eĢitlik ilkesi yönünden geçerli kılmaktadır (Nas,2008:189). 

3.6.1.1.2. Vergi Ġdaresi Açısından  

UzlaĢma idare yönünden bir taviz müessesesidir. Ġdare uzlaĢma nedeni ile öznel 

(sübjektif) olay üzerine eğilerek ve ödevlinin isteklerini de dikkate alarak, kabul edileceği 

vergi ve ceza miktarını tayin eder. Ödevlide bu miktarı benimserse uyuĢmazlıklarını yargı 

merciine getirmeden çözümlemiĢ olurlar. 

UzlaĢma sonucunda uzlaĢan kiĢilerin daha az vergi ve ceza ödemeleri nedeniyle aynı 

durumda olan kiĢilerle eĢitlik durumunu bozduğu ve bunun Anayasa da yer almıĢ bulunan 

eĢitlik ilkesine aykırı olması nedeniyle eleĢtiri konusu yapılmaktadır. BaĢka bir deyiĢle 

uzlaĢma kurumu vergide eĢitlik ilkesine aykırıdır. 

Anayasanın eĢitlik ilkesinin ihlal edilmesi kanun önünde her bakımdan aynı durumda 

olan iki mükelleften biri uzlaĢma yoluna giden daha az vergi ödeyebilir. Bu durumda vergide, 

anayasal eĢitlik ilkesi zedelenmiĢ olur. Aynı durumdaki mükelleflerin her ikisi de uzlaĢmaya 

baĢvurup birinin uzlaĢmaması olasılığında da eĢitlik ilkesi açısından kuvvetli soru iĢareti yine 

söz konusu olabilecektir. UzlaĢma kurumunun anayasanın eĢitlik ilkesini zedelemediğini ileri 

süren görüĢlerde vardır. Buna göre  “Hem, tarhiyat öncesi hem de tarhiyat sonrası uzlaĢma 

kapsamında yapılan çalıĢmaların konusunu, bireylerin mali gücüne ulaĢma gayreti sonucunda 

idarenin delil, tespit ve iddiaları ile somutlaĢan iĢlemleri ile yükümlünün bu iĢlemlere karĢı 

açıklamaları ve savunmasının bir araya getirilmesi oluĢturmaktadır. Dolayısıyla iĢlemi tesis 

eden tarafla iĢlemin muhatabının bir masa etrafında birleĢtirilmesi bağlamında bir süreç 

iĢlemektedir (Nas,2008:189). 

3.6.1.2. Verginin Yasallığı Açısından  

Anayasanın 73‟üncü maddesinin 3‟üncü fıkrası “vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülükler kanunla konulur, değiĢtirilir veya kaldırılır” hükmü ile vergilemede yasallık 

ilkesini öngörmektedir. Anayasanın bu ilkeyi benimseyen hükmü değerlendirildiğinde, vergi, 

resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin TBMM tarafından konulup kaldırılabileceği veya 

değiĢtirilebileceği, yasama organının bu yetkisini yürütme organının bırakamayacağı veya 
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devredemeyeceği veya böyle bir sonucu doğuracak bir tasarrufta bulunamayacağı ortaya 

çıkmaktadır (Nas,2008:189). 

Anayasa koyucunun, her çeĢit mali yükümlülüklerin yasayla konulması, değiĢtirilmesi 

ve kaldırılmasını ifade ederken, takdiri ve sınırsız ölçülere dayalı uygulamaları önleyecek 

ilkelerin yasada yer alması amacı gütmektedir. Yasa koyucunun, yalnızca konusunu belli 

ederek bir mali yükünün ilgililere yükletilmesine izin vermesi, bunun yasayla konulmuĢ 

sayılması ve Anayasa‟ya uygunluğunun kabulü için yeterli olmamaktadır. Mali yükümlerin 

konusu, yükümlüleri, matrah ve oranları, muaflık istisna ve indirimleri, yükümü doğuran olay, 

tarh ve tahakkuku, tahsil usulleri, yaptırımları zaman aĢımı gibi çeĢitli yönleri söz konusudur. 

Vergi, resim ve harç koyma kavramı içerisine, konulan vergi veya mali yükümden muaflık 

istisna ve indirim yapma kavramları da girmektedir. Anayasa‟nın eĢit önemde bulunan 

konulardan bir kısmı için yasa hükmünü zorunlu sayarken, bir kısmı için saymamıĢ olması 

düĢünülemez.  

Bu noktada idarenin tesis ettiği ya da edeceği iĢlemin hukuk alanında tarhiyat 

iĢleminin sonucunda Anayasamızın 73. maddesinde zikredilen anlamda bir vergi doğmakta 

mıdır? Kanaatimizce, ikmalen, re‟sen ya da idarece yapılan tarhiyat ve dolayısıyla uzlaĢma 

kapsamında Anayasanın 73. maddesinde zikredilen anlamda bir verginin henüz varlık 

kazanıldığı söylenemez. Diğer bir ifade ile uzlaĢma özünde; Anayasanın 73. maddesinde 

belirtilen hedefi sağlamaya yani yükümlünün mali gücünü doğru Ģekilde kavrayarak 

vergilemede eĢitlik ve adaleti sağlamayı hedefleyen bir kurumdur. Anayasa Mahkemesi 

vermiĢ olduğu bir çok kararda; Anayasanın 73. madde hükmüne temas eden ve bu kanun 

maddesi hakkında yapılan izahatlarda, yürütme organının yasayla getirilen düzenlemeyi 

açıklayıcı ve tamamlayıcı nitelikte iĢlem yapacağı hakkında yetkilendirilebileceği hususu 

belirtilmiĢtir. 

Anayasanın 73. maddesinde ön görülen “vergilerin yasallığı” ilkesi uyarınca, 

vergilendirme yetkisi yasama organına ait olup yürütme organının yasal dayanak olmaksızın 

bir idari iĢlemle vergi koyma, değiĢtirme ve kaldırma yetkisi bulunmamaktadır. Ancak 

yasama organının, vergi alanında her konuyu bütün kapsam ve ayrıntılarıyla düzenlemesinin 

olanaklı bulunmadığı hallerde, vergilendirmenin temel öğelerini belirleyerek, uygulamaya, 

tekniğe ve uzmanlığa iliĢkin konularda yürütme organına düzenleyici idari iĢlemlerde 

bulunma yetkisi verebilir. Yürütme organına verilen yetki, vergilendirmenin temel öğelerine 

iliĢkin olmayıp yasaya getirilen düzenlemeyi açıklayıcı ve tamamlayıcı niteliktedir. 
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Vergilerin kanuniliği ilkesi, bir yandan vergilendirme yetkisini kullanan kamu 

makamlarına, yani vergi alacaklısına direktif verip, ona bağlayıcı bir sınır çizerken, öte 

yandan bireylere, vergi yükümlüleri bakımından da bu yasaklamanın ihlali halinde buna karĢı 

çıkmak için bazı haklar tanımaktadır. Yükümlüler verginin kanunsuz alınması halinde bir 

kısım olanaklara sahiptir. Verginin kanuniliği ilkesi “vergilerin kanunlara uygun ve doğru 

olarak alınmasını” da içermektedir. Vergilerin kanuniliği ilkesi yükümlüye, kanun sınırlarının 

aĢılmaması güvencesini getirmekte, vergi alacaklısından kanuni koĢulların varlığı söz konusu 

olunca bu yetkinin kullanılması olanağını vermektedir. 

BaĢka bir deyiĢle devlet yasalarda belirlenmiĢ olan vergiyi kesinlikle, almak 

zorundadır. Çünkü yasalarla kendisine emir verilerek vergi toplama görevi yüklenmektedir. 

(verginin alınması zorunluluğu ilkesi) Ayrıca devletin mutlaka alması gerektiği yolundaki 

ilkeyi destekleyen bir yönde devletin vergiyi zorla yürütüm yoluyla (cebri icra yoluyla) 

alabilmesi yetkisiyle donatılmıĢ olmasıdır. (Verginin zorla yürütüm yoluyla alınması ilkesi). 

UzlaĢma kurumu öncelikle devletin vergi alacağını tahsil etmesi ödevi yani verginin alınması 

zorunluluğu boyutunun dikkate alınmaması yönünden verginin yasallığı ilkesine ters 

düĢmektedir (GüneĢ,2008: 14). 

Ġdareye bazı iĢlemleri bakımından kanunla açık bir biçimde takdir yetkisi verilmiĢtir. 

Vergi Usul Kanunu, idarenin takdir yetkisinin vergilendirmeye iliĢkin ikincil sorunlara özgü 

olması kuralının bir istisnası uzlaĢmayı kabul etmiĢtir. UzlaĢma kanunda belirtilen sınırlı 

durumlarda idare ile yükümlünün, vergi cezanın tahakkuk edecek miktarları konusunda 

anlaĢmaları anlamına gelmektedir. UzlaĢmanın gerçekleĢmesi ile vergi ve ceza, hem tahakkuk 

etmiĢtir, yani ödenebilir bir duruma gelmiĢtir, hem de artık kanun yollarına 

baĢvurulamayacağından kesinlik kazanmıĢtır. Vergi hukukunda uzlaĢma vergilerin kanuniliği 

ilkesine ters düĢecek Ģekilde idareye takdir yetkisi vermiĢtir (Çağan,1982: 138-139, Nas, 

2008: 184). 

Vergide uzlaĢmanın taraflar arasındaki pazarlığın sonucunda yasalara göre tarh edilen 

verginin ve kesilen cezanın bir kısmının alınmasından vazgeçilmesi anlamındaki özelliğe; 

vergilenmenin “mali gücü göre vergi ödeme”, “mali yükümlerin ancak yasayla konulacağı” - 

yasayla konulan hükümlerin yine yasayla kaldırılması bunun doğal sonucudur - Ģeklindeki 

Anayasal ve yasal “zoralım” Ģeklindeki temel nitelikleri arasında çeliĢki bulunmaktadır. 

Çünkü vergi idaresi uzlaĢma isteminde bulunan yükümlülerin, yasalara göre tarh edilen 

vergilerin bir kısmını almaktan vazgeçebilmektedir. Böylece, yasal irade, yasayla da olsa, 

idarenin görevlendireceği ve yetki vereceği bazı memurların kiĢisel iradelerine bırakmaktadır. 
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Vergi hukukunda irade özgürlüğü bulunmamaktadır. Doğal olarak bu sınırlamalar, 

vergi idaresi için de geçerlidir. Verginin yasallığı ilkesinin sonuçlarından biriside vergi 

hukukunda irade özgürlüğüne ve sözleĢmeye yer verilmemesidir (Mutluer, 2006: 60). 

Ancak istisnai olsa da Türk Vergi Hukukunda uyuĢmazlıkların idare aĢamada uzlaĢma 

yoluyla çözülmesi tercih edilmiĢtir. 

Hukuk devletinin ve verginin yasallığı ilkesinin temel özelliklerinden biri de 

“belirliliktir”. Belirlilik ilkesi yükümlülüğün hem kiĢiler hem de idare yönünden belli ve kesin 

olmasını ifade eder. Buna göre yasal düzenlemelerin herhangi bir duraksamaya ve kuĢkuya 

yer vermeyecek bir Ģekilde açık, net, anlaĢılır uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu 

otoriterlerinin keyfi uygulamalarına karĢı koruyucu önlem içermesi gerekmektedir 

(Seviğ,2008). 

UzlaĢmanın sadece kanunla düzenlenmiĢ olması yeterli değildir. Kanun metninde 

uzlaĢma ile ilgili temel düzenlemelerde yer almalıdır. Burada örnek olarak uygulamada en çok 

problem yaratan husus olan vergi ve cezaların tamamının veya büyük bir kısmının ortadan 

kaldırılmasında görüldüğü gibi, idarenin her hangi bir Ģekilde kararlarında sınırlandırılmasıyla 

ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu tür bir düzenleme olmadığında idare kararlarında 

keyfi davranıĢlar ortaya çıkmakta herkesin ödediği vergi farklı olduğundan vergi adaleti de 

sağlanamamaktadır. Bunun da ötesinde yapılan uygulama ve mevcut düzenleme Anayasanın 

73. maddesindeki düzenlemeye aykırıdır. 

Verginin yasallığı ilkesine aykırılığı vergiyi doğuran olay ile ortaya çıkıp tarh 

iĢlemiyle belirlenen vergi borcunun bir kısmından vergi idaresinin feragati de bu ödev 

iliĢkisinin kamusal niteliğine ve verginin yasallığı ilkesine aykırıdır. 

UzlaĢma yolunda idare yaptığı bu tür “idari sözleĢme” ile vergi cezalarının bir 

kısmından da vazgeçebilmektedir. Bu feragatten vergi suç ve cezalarının niteliği hakkında da 

neticeler çıkartılabilir. Aslında gerçek anlamda bir suç ve ceza ancak anayasa ilkeler 

çerçevesinde, yetkili organlarca affedilebilir. Bunun dıĢında idarenin takdiri olarak cezadan 

vazgeçmesi, vergi suç ve cezalarının teorik açıdan gerçek anlamda, ceza hukuku anlamında 

ihlal ve yaptırım niteliği taĢımayıp idari kabahat, idari yaptırım oldukları görüĢüne ağırlık 

kazandırmaktadır (Öncel vd., 2008: 171). 

Verginin yasallığı ilkesi, uzlaĢma sonucunda vergi idaresinin kanuna dayanarak tarh 

etmiĢ olduğu verginin bir kısmını almaktan vazgeçmesiyle olumsuz etkilenebilir. Uygulamada 

uzlaĢma komisyonları değiĢik takdirlerle uzlaĢmaya varmaktadır. Bu durum mali yükümlerin 
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yasayla konulması değiĢtirilmesi veya kaldırılması yönündeki anayasal kurala ters düĢüp, 

düĢmeyeceği hususu üzerinde düĢünmeyi gerektirir (Aliefendioğlu,1984:3 ).  

Vergi Hukukunda uzlaĢma bir yandan verginin kanuniliği ilkesine ters düĢürecek 

ölçüde idareye takdir yetkisi vermesi, öte yandan vergilendirmede eĢitlik ilkesine aykırılığı 

nedeniyle eleĢtirilmektedir (Çağan,1982: 138–139). 

Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunlar nedeniyle yaĢanan ve kamu 

giderlerinde iç borçlanma nedeniyle oluĢan fazlalığın gelirlerin artırılması yoluyla 

karĢılanması gerekliliğine bağlanabilmekte ve yasama, yürütme ve yargının bu gerekliliği 

yarattığı baskı altında çözüm üretme çabası içerisine girmesi Ģeklinde somutlaĢabilmektedir 

(Kırman, 2002: 4).  

Vergide UzlaĢma kısmen devletin gelir elde etme ihtiyacından doğmaktadır. Kamunun 

gelir yaratma baskısı altında bulunması verginin yasallığı ilkesine istisnalar getirmesini 

doğurabilmektedir. 

Verginin yasallığı ilkesine aykırı bir görünümde bulunan ve Anayasa‟ya uygunluğu bir 

yandan tartıĢmalı olan uzlaĢma kurumu, devlet açısından tahsilatın gecikmeksizin 

yapılmasının önemi karĢısında, pratikliği ve uyuĢmazlıkları azaltmada baĢarılı bir araç olarak 

gözükmesi nedeni ile karĢımıza vazgeçilmez bir kurum olarak çıkmaktadır. 

UzlaĢmanın yalnızca devlet yönünden verginin yasallığı ilkesinin verginin alınması 

zorunluluğu boyutunu ağrılılıklı olarak zedelemesi söz konusu olmakta, bireyin sosyal ve 

ekonomik durumu, güvenliği ve özgürlüğü zarar görmemektedir. O halde bu kurumdan 

vazgeçmek çok baĢarılı sonuçlar getirmeyeceğine göre, bu kurumun korunması ve özenle 

iĢletilmesi yerinde olacaktır. Gerçekten bu kurum VUK, ek 1‟de sayılmıĢ sınırlı durumlarda 

iĢleye bilmektedir (GüneĢ,2008: 14). 

Esasen kanun koyucu da, yukarıda bahsedilen sakıncalı sonuçları gördüğünden, 

uzlaĢma kurumunun iĢleyiĢini bizzat öngördüğü ve saptamasını idareye bıraktığı Ģekil ve 

esaslara bağlamıĢtır (GüneĢ,2008; Candan, 2001; Nas, 2008). 

UzlaĢma isteyen ödevlinin istemde bulunurken VUK‟ na ek 1‟de gösterilen 

durumlardan birisini neden olarak göstermesi olgusuna uygulamada titizlikle riayet etmek 

gerekecektir (GüneĢ,2008: 14). 

VUK‟nu ek 1‟de sayılan husus kasıt unsuru bulunmayan haller olmasına rağmen, 

Maliye Bakanlığı uygulamada, kasıt unsuru her türlü tarhiyatı uzlaĢma konusu yaptığı gibi, 
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kasıt unsuru taĢımayan her türlü vergi tarhiyatı ve ceza uygulamalarında, uzlaĢma içinde 

mütalaa etmektedir (GüneĢ,2008; Nas, 2008). 

Kurumsal olarak verginin yasallığı ilkesini sarsıcı bir görünüme sahip olan bir uzlaĢma 

kurumu, yasa hükümlerinin tam olarak ve titizlikle iĢletilmesi koĢuluyla bir ölçü de olsa bu 

görünümünü yumuĢatabilecektir (GüneĢ,2008: 14). 

UzlaĢmayı bütün sakıncalarına rağmen devlet alacağının bir an önce alınmasını 

sağlayan ve vergi uygulaması açısından, uygulamayı hızlandıran ve iyileĢtirici özelliği olan 

bir kurum olarak görüyoruz. Vergi dairesi için gelirlerini artırmanın daha etkin yolu 

uzlaĢmaları objektif ölçülerden çıkmaksızın artırmaktır (Bulutoğlu, 2004: 355). 

3.6.1.3. UzlaĢma Kurumuna Getirilen Diğer EleĢtiriler 

4369 sayılı Kanunla kısmi uzlaĢma uygulamasına geçilmiĢtir. Kısmi uzlaĢma 

uygulaması yapılırken artan oranlı tarifeye bağlı vergilerde ciddi sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. 

Artan oranlı tarifenin geçerli olduğu vergilerde, matrah arttıkça,hesaplanan vergi tutarı 

artmaktadır. Durum böyle olunca, vergi incelemesi sonunda saptanan matrah farklarından, 

kısmi uzlaĢmaya konu edilecek kısmın hangi vergi dilimine veya diğer bir ifade ile hangi 

vergi oranına tabi olduğunun saptanması problemi ile karĢı karĢıya kalınmaktadır. 

UzlaĢma kurumunun mevcut uygulaması, vergi inceleme elemanlarının mesleki 

etkinliğini otomatik olarak etkileyen bir yapıya dönüĢmesi nedeniyle, bu meslek grubunun 

motivasyonunu da kırmaktadır. Çünkü bazen büyük emek harcanarak varılan sonuçlar, 

özensiz bir uzlaĢma ile ortadan kaldırılabilmektedir. 

Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaĢma Ģekilleri kapsamı ve uygulama farkları nedeniyle 

adalet ve eĢitlik ilkelerini olumsuz etkilemektedir. 

Vergi mükellefi ve ceza muhatabı uzlaĢmayı bazen zaman kazanma aracı olarak 

kullanabilmektedir. Vergi yargısının uzun bir zaman aldığı, herkesçe bilinen bir husustur. 

Enflasyon sürecinin devreye girmesi, devlet alacağının reel değerinin azalmasına yol 

açmaktadır. Bu durumda, zaman kazanma eğilimi yükselmekte ve mükellefler uzlaĢma 

kurumunu çoğu zaman “zaman kazanma” kurumu olarak değerlendirmektedirler. Örneğin 

uzlaĢma isteminde bulunup ta uzlaĢmaya gelmemesi nedeni ile makul bir mazeret ileri 

sürmeyen mükellef sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. UzlaĢma kurumunu bir zaman 

kazanma kurumu olmaktan çıkarmak, her Ģeyden önce uzlaĢma komisyonları ve vergi 

idaresinin çabuk ve uyumlu çalıĢması ile mümkündür. 
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UzlaĢma fikri daha tam yerleĢmemiĢtir. Türkiye‟de vergileme yetkisine haiz kamu 

makamları ve vergi mükellef veya sorumluları arasında, yaratılması gereken iyi niyet ve 

samimiyet havası psikolojik yönden henüz gerçekleĢmemiĢtir. UzlaĢma komisyonları 

mükelleflerin zaman kazanmak için bu yolu baĢvurduklarını zannederek, onların 

samimiyetinden, Ģüphe etmektedir. Buna karĢı mükellef veya ceza sorumlusu ise olumlu bir 

hava görmediği için vergi idaresine yaklaĢmamakta ve ona itimat edememektedir. Vergi 

idaresi her ne kadar, zaman zaman, iyi niyet ve samimiyet taĢıdığını ifade etmekte ise de, 

vergi uyuĢmazlıklarının çözümü konusunda temaslar baĢlayınca,vergi idaresinin hemen 

havasının değiĢtiği görülmektedir. Vergi idaresinin bu tutumu ise mükellefleri korkutmakta ve 

çekimser davranmaya yöneltmektedir (Aksoy,1999:152). 

UzlaĢma kurumunun konusu çok dar tutulmuĢ, uzlaĢmaya gidebilmek, ancak belirli 

koĢul ve süreler içine sokulmuĢ bulunmaktadır. Bu da uzlaĢmanın etkili bir biçimde 

uygulanmasını etkilemektedir(Nas,2008:202). 

Uygulamanın, uzlaĢma komisyonu üyelerinin tutumuna bağlı kalması, illerde hatta 

aynı ilde değiĢik zamanlarda çok farklı sonuçların ortaya çıkması uzlaĢma kurumunu olumsuz 

etkilemektedir. 

UzlaĢma süreci bazen uzun süre almaktadır. UzlaĢma komisyonlarının haftada 2 veya 

3 defa yarım gün toplanabilmeleri, uzlaĢma taleplerinin birikmesine yol açmaktadır. Bazı 

uzlaĢma komisyonlarında uzlaĢma talepleri aylarca beklemeyebilmektedir. Yerine getirilmesi 

gereken bir takım formaliteler uzlaĢma sürecinin uzamasına neden olabilmektedir. 

Maliye Bakanlığının görüĢleri ve yargı organlarının kararları sık sık değiĢebilmektedir. 

Uygulamada istikrarın sağlanması açısından Maliye Bakanlığının uzlaĢma ile ilgili 

görüĢlerinin istikrar kazanması ve DanıĢtay‟ın içtihat mahkemesi fonksiyonunu iyi yerine 

getirmesi gerekir. 

Sık sık çıkan af yasaları da uzlaĢma kurumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Vergi 

mükellef veya ceza muhatapları vergi ve/veya cezayı normal yönden veya uzlaĢma ile 

ödeyeceğine, vergi affı çıkacağı düĢüncesiyle ödememe yoluna gitmektedir. Vergi aflarının 

sık sık çıkartılması mükellefleri tekrar vergi affı beklentisine sokmaktadır. Vergi affı 

beklentisine giren bir kısım mükellefler vergi borçlarını ödememe yoluna baĢvurmaktadırlar. 

UzlaĢma kurumu mükelleflere bir çok imkan sunmasına rağmen, mükellefler vergi afları ile 

elde edecekleri kazançları, uzlaĢmanın sağladığı kazançtan daha yüksek olduğu için, uzlaĢma 

yoluna gitmeyebilmektedirler. 
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UzlaĢma komisyonlarından bazılarında bürokratik katılık ve sorumluluktan kaçınma 

duygusuna rastlanmaktadır. Komisyon üyelerinin bu davranıĢları uzlaĢma kurumunda 

aksamalara sebep olabilmektedir. UzlaĢma komisyonu üyeleri vergi asıllarına nazaran vergi 

cezaları konusunda uzlaĢma yoluna tercih etme eğiliminde bulunmaktadırlar. Komisyon 

üyeleri, bu iĢleri asıl iĢleri yanında, ikinci bir ek iĢ olarak yapmaktadırlar. Bu komisyonların 

baĢkan ve üyeleri vergi idaresinde çalıĢan ve idareye bağlı kiĢiler olduğu için bazen 

uzlaĢmada çekimser davranabilmektedir. Bu davranıĢın çeĢitli nedenleri vardır. Bunlardan 

birincisi, komisyon üyelerinin bir vergi inceleme elemanın veya memurunun yapmıĢ olduğu 

tarh ve tahakkuk iĢlemini bozmak istememeleridir. Ġkincisi, komisyon üyelerinin hesap 

uzmanları ve maliye müfettiĢlerine göre yetiĢme eksikliği vardır. Bunlar bu iĢi ek iĢ olarak da 

yaptıklarından dolayı gerekli araĢtırma ve incelemeyi gerçekleĢtiremediklerinden dolayı 

inceleme elemanlarının vermiĢ oldukları raporlara katılmalarıdır. Sonuç itibariyle; VUK ek 1. 

maddede vergi asılları üzerinde uzlaĢma yapılacağı hükme bağlandığı halde, uzlaĢma 

komisyonları vergiler konusunda uzlaĢmadan kaçınmaktadırlar. 

UzlaĢma komisyonlarına yapılan baĢvuruların süre açısından yetersiz olması uzlaĢma 

kurumunu olumsuz etkilemektedir. VUK.„nun ek–4. maddesine göre uzlaĢma isteğinin yasal 

süresi dava açma süresi olan 30 gündür. Vergi mükellefi veya ceza muhatapları için uzlaĢma 

talebinde bulunmaları için öngörülen bir aylık sürenin kısa olduğunu düĢünüyoruz. UzlaĢma 

baĢvuru süresinin kısa olması, uzlaĢma taleplerinin yeterli sayıya ulaĢmasını 

zorlaĢtırmaktadır. 
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SONUÇ 

Vergi, devletle birey arasında bir borç-alacak iliĢkisidir. Her borç-alacak iliĢkisinde 

olduğu gibi vergide de taraflar arasında uyuĢmazlık çıkması kaçınılmazdır. Günümüzde artan 

sosyal ihtiyaçlarla kamu gelirlerine olan ihtiyacın da artması ve dolayısıyla vergilerin de hem 

miktar hem de çeĢitlilik olarak artması da bu uyuĢmazlıkların çoğalmasına neden olmaktadır. 

Kabul edilmesi gereken bir diğer gerçek de ülkemizde vergi bilincinin geliĢmiĢ ülkelere 

oranla fazla yerleĢmemiĢ olmasıdır. 

Vergi uyuĢmazlıklarının idari aĢamada çözüm yolları, Vergi Usul Kanunu‟nda, vergi 

kaybına neden kanuna aykırı eylemin gerçekleĢtirilmesinden sonra da olsa, ziyana uğratılan 

verginin en kısa zamanda ve en az kayıpla tahsilini sağlamak amacıyla ihdas edilmiĢ 

müesseselerdir. Vergi uyuĢmazlıklarının yargıya intikal etmeksizin, idari aĢamalarda 

çözümlenmesine olanak sağlayan bu müesseseler; uzlaĢma, piĢmanlık ve ıslah, ceza indirimi 

ve vergi hatalarının düzeltilmesi uygulamalarıdır. Bu uygulamalarla; çeĢitli Ģekillerde kesilen 

cezalar konusunda vergi mahkemesine baĢvurmaksızın (uyuĢmazlık yaratmadan) mükellef ile 

vergi idaresinin anlaĢması, böylece tahsilatın hızlandırılması ve yargı organlarının iĢ yükünün 

hafifletilmesi, dolayısıyla vergi yargısının da hızlı iĢlemesi amaçlanmıĢtır. 

1963 yılında 205 sayılı kanunla VUK‟na Ek 1-10. maddelerin eklenmesiyle vergi 

sistemimize dâhil edilen uzlaĢma kurumunda da amaç uyuĢmazlıkların yargıya intikal 

etmeden tarafların kendi irade ve rızalarıyla çözümlenmesidir. Kanun koyucu 1985 tarihinde 

3239 sayılı kanunla VUK‟na Ek 11. maddeyi de ekleyerek uzlaĢmada bir adım daha ileri 

gitmiĢ ve uyuĢmazlıkların daha ortaya çıkmadan çözülmesini amaçlayan tarhiyat öncesi 

uzlaĢma kurumunu vergi sistemimize dâhil etmiĢtir. Ancak tarhiyat öncesi uzlaĢmanın 

uygulamaya geçirilmesi 16.02.1987 tarihli ve 19374 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan 

yönetmelikle 01.03.1987 tarihinde mümkün olmuĢtur. 

Ancak Türkiye de uzlaĢma kurumunun iĢleyiĢi neticesinde bir takım aksaklıklar 

meydana gelmektedir. Bu aksaklıkların en baĢında ve en çok eleĢtiri konusu yapılan husus ise 

vergilemede eĢitlik ve adalet ilkelerine aykırılıktan ileri gelmektedir. UzlaĢma bir yandan 

verginin kanuniliği ilkesine ters düĢürecek ölçüde idareye takdir etme hakkı vermesi 

nedeniyle eleĢtirilirken, diğer yandan ise vergilemede yatay ve dikey eĢitliği 

sağlayamamasından dolayı eleĢtiri konusu yapılmaktadır. 

Diğer bir eleĢtiri konusu ise uzlaĢma neticesinde idarenin mükellef lehine bir taviz 

verdiği yönündedir. Bu durum ise yine vergilemede eĢitlik ilkesine aykırılığa sebebiyet 

vermektedir. Diğer taraftan, idare tarafından düzenlenen rapor, tutanak gibi evraklar 
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neticesinde tarhı istenen vergilerin sağlam bir ispatlama vasıtasına dayandırılmadan 

mükelleften talep edildiği düĢüncesine sebebiyet vermektedir. 

UzlaĢma kurumu bazen hedeflenen amacının dıĢında kullanılmaktadır. Bunlardan en 

bariz olanı vergi mükellefleri ve ceza muhatapları tarafından, uzlaĢmanın bir zaman kazanma 

aracı olarak kullanılmasıdır. UzlaĢma komisyonları ise bu durumun farkına vararak, mükellef 

hakkında olumsuz düĢünmektedirler. Netice itibariyle taraflar arasında bir güvensizlik havası 

hâkim olmaktadır.  

UzlaĢma kurumuna yapılan diğer bir eleĢtiri ise uzlaĢmanın konusunun dar tutulması 

ve uzlaĢma müessesine yönelik kanunla tayin edilen sürelerin kısa tutulmasıdır. Ayrıca bunun 

yanında kısmi uzlaĢma neticesinde uygulamada özelliklede vergi dairesi çalıĢanlarınca 

vergilerin hesaplanmasında bir takım sorunlar meydana gelmektedir. 

UzlaĢma müessesinin önündeki diğer bir engel ise sosyal, ekonomik ve politik 

nedenlerden dolayı yasalaĢtırılan vergi af kanunlarıdır. Yasama organı tarafından yapılan 

vergi affına yönelik kanunlar, uzlaĢmanın amacına hizmet etmesine engel olmakta ve 

mükellefler ve ceza muhataplarını ise beklentiye sokmaktadır. 

UzlaĢma komisyonları genellikle Maliye Bakanlığının iyi yetiĢmiĢ ve meslekte belirli 

bir süre hizmet etmiĢ kıdemli inceleme elemanlarından meydana gelmektedir. Bunun yanında, 

konuya tam anlamıyla vakıf olmayan veya idari görevlerinden dolayı mevzuattan uzak kalmıĢ 

kiĢilerin uzlaĢma komisyonlarında görev aldığı görülmektedir. Hal böyle olunca komisyon 

üyelerince gereken sorumluluğun alınmaması nedeniyle uzlaĢma masası terk edilebilmektedir. 

UzlaĢma kurumunun mevcut uygulaması, vergi incelemeye yetkili olanların mesleki 

etkinliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çok uzun süren vergi incelemeleri neticesinde 

bulunan matrah farkları üzerinden tarhı istenen vergiler uzlaĢma neticesinde çok düĢük 

tutarlara düĢürülebilmektedir. 

Kanaatimizce; uzlaĢma kurumu hakkında yapılan tüm bu eleĢtirilerin esas nedeni ise 

uzlaĢma kurumunun tam anlamıyla sistematik ve kurumsal bir yapı hüviyetine 

kavuĢamamasından ileri gelmektedir. Uygulamada meydana gelen aksaklıkların tamamı 

kronikleĢmiĢ bir yapının parçası haline gelmiĢtir. Temelden bir çözüm geliĢtirilmemesi 

halinde ise tüm bu sorunlar çözümsüz kalacaktır. Çözüm yolu olarak; uzlaĢma 

komisyonlarının daha bağımsız hareket edebilen komisyonlara dönüĢtürülmesi gerekmektedir. 

OluĢturulan komisyon üyelerinin ise yalnızca idare tarafından oluĢturulan ve idari 

personelden oluĢan üyelerinden ibaret olmaması gerekmektedir. OluĢturulan komisyonların 

daha objektif davranabilmesi için bu komisyon üyelerinin konuya vakıf olan; sivil toplum 

örgütleri, üniversite öğretim üyeleri, kamu tüzel kiĢiliğine haiz mesleki teĢekküller ile vergi 
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incelemeye yetkili kamu personelinden oluĢturulması gerekmektedir. OluĢturulan komisyon 

üyeleri daimi değil geçici olmalı ve atama değil görevlendirilme ile iĢ baĢına getirilmelidir. 

OluĢturulan komisyonun ise hem idarenin hem de vergi mükellefi ve cezanın muhatabının 

yanında değil, tamamen bağımsız ve tarafsız davranabilen bir hakem görevi görmesi 

gerekmektedir. Bunun yanında kendisine ait bütçe ve personeli olan bir UzlaĢma Kurumu 

oluĢturulmalı uygun olan bir erke bağlanmalıdır. OluĢturulan Kurumun asli görevinin ise 

Ģeffaf ve bağımsız bir Ģekilde oluĢturulan uzlaĢma komisyonlarına teknik ve fiziki imkân 

sağlamaktır. OluĢturulması gereken kurul ve komisyonlar hakkında tüm hukuki alt yapının 

sağlanması gerekmektedir. Bunun yanında oluĢturulan komisyonların ise vergi mahremiyetine 

zarar vermeyecek Ģekilde oluĢturulması gerektiği de göz ardı edilmemelidir. 

UzlaĢma kurumunun oluĢturulmasıyla birlikte, vergi incelemeye yetkili olanlarca 

düzenlenen ve uzlaĢmaya konu olan raporların Ģeffaf bir uzlaĢma komisyonunun marifetiyle 

süzgeçten geçirilerek uzlaĢı konusu yapılması halinde; vergi incelemeye yetkili olan 

memurlar üzerinde bir otokontrol sağlayacağı, vergi incelemeye yetkili olanlarca 

düzenlenecek raporların ise daha özverili çalıĢmalar neticesinde hazırlanacağı kanaatindeyiz. 
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