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ÖZET 

TÜRKĠYE’DE VERGĠ UYUġMAZLIKLARI VE ĠDARĠ ÇÖZÜM 

YOLLARI 

 Vergi temelinde, kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve kamusal 

gereksinimlerin karşılanması amacıyla, devlet tarafından vergilendirme yetkisine 

dayanarak kişi ve kurumlara vergi yükümlülüğü getirmektedir. 

Vergi alacaklısı olarak devlet, vergi idaresi aracılığıyla vergiyi tahsil etme isteği ile 

vergi borçlusu olarak mükellef ya da sorumlunun vergiyi veya vergi cezasına muhatap 

olanların bu vergi veya cezayı ödememe ya da daha az tutarda ödeme isteğinin 

çatışmasından doğan vergi uyuşmazlığı, bunlar arasında vergi ve cezalar dolayısıyla 

ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıklardır. Devlet, kamu giderlerine katılımı ve finansmanı 

sağlamak amacıyla, bu finansmanın ana kaynağı olan vergi gelirlerinin miktarını 

maksimize etmeye çalışırken, vergi borçluları da elden geldiğince daha az vergi 

ödemeyi isteyerek harcanabilir gelirini maksimize etmeye çalışacaktır. Bu çelişkili 

durumlar tam da bu noktada, taraflar arasındaki vergi uyuşmazlıklarının doğmasına 

neden olan faktörleri ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda vergi kanunlarının çokluğu, 

vergi mevzuatının karmaşıklığı ve vergi mevzuatının sıklıkla değişmesi de vergi 

uyuşmazlığının doğmasına önemli ölçüde etki etmektedir. Bu durum, taraflar arasında bu 

uyuşmazlıkları çözümleyecek müesseselere olan ihtiyacı da arttırmaktadır. 

İdare ile mükellef arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesinde kullanılan yol önem 

arz etmekte, uyuşmazlığın uzun sürmesi, her iki tarafında aleyhine işleyen bir süreç 

olmaktadır. Bu çerçevede, vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi sürecindeki 

maliyetler; hem idare, hem de mükellefin kaynakları bakımından kayıplar 

yaratacağından dolayı, bu çözüm süreci vergi ilişkisinin amacı ve niteliği göz önünde 

bulundurularak ortak menfaatler bakımından en avantajlı, zaman bakımından en hızlı, 

maliyetler bakımından da adil olmak durumundadır. 
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ABSTRACT 

Tax on the basis of fulfillment of public services and the public in order to meet the 

requirements by the state to individuals and institutions on the basis of the authority of 

taxation is to tax liability. 

Tax creditors as a state, the tax administration through the tax charged willingness 

tax owed as a taxpayer or responsible for tax or tax penalty interlocutors that this tax or 

penalty nonpayment or less payment for request conflicts arising from the tax dispute, 

among them are legal disputes that arise due to taxes and penalties. Government, public 

expenditures participation and financing in order to ensure that funding were the main 

source of tax revenue maximizing the amount of trying to the taxpayers in as much as 

possible pay less tax willingly disposable income to maximize will work. This 

contradictory situation between the parties on this point, the factors that have led to the 

creation of tax disputes reveal. At the same time the multitude of tax laws, regulations 

complexity, frequent changes to the emergence of the tax disputes are influenced 

significantly. This will resolve the dispute between the parties has been increasing the 

need for the institution. 

Disputes between the administration and the taxpayer used in important ways, the 

dispute lasted longer, on both sides is a process that runs against. In this context, the 

cost of the process of resolving tax disputes; and administration, as well as the 

taxpayer's resources in terms of loss would create, because this solution process tax 

relationship between the purpose and nature considering the common interests in terms 

most advantageous in terms of time, fast, cost terms to be fair state. 
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1.GĠRĠġ 

Devletler, toplum halinde yaşayan insanların kamusal gereksinimlerini karşılamak 

için kurulmuş olan kamu müesseseleridir ve bu görevlerini yerine getirip çeşitli 

faaliyetlerde bulunabilmek için aynen özel firmalar gibi kaynak temin etmek ve 

kullanmak zorundadırlar.
1
 Devletlerin gereksinimleri karşılayabilmek için hizmet 

vermek adına, temin edecekleri en önemli kaynaklar; egemenlik gücüne dayanarak 

topladığı vergilerden meydana gelmektedir. 

Vergiler, sadece devlet harcamalarına kaynak oluşturma görevini yerine getirmekle 

sınırlı kalmamış, aynı zamanda sosyal adalet çerçevesinde gelirin yeniden dağılımını 

sağlayarak, ülkelerin sosyal kalkınmasının gerçekleştirilmesinde de etkin olarak role 

sahip olmuştur. 

Vergiler günlük hayatta bu kadar etkin rol oynarken, vergi alacaklısı devlet ile vergi 

borçlusu mükellefi zaman zaman karşı karşıya getirmekte ve aralarında uyuşmazlıklara 

yol açmaktadır. Hukuk devleti ilkesi gereği vergi, belirli kanunlar çerçevesinde, belirli 

kurallara göre toplanmaktadır. Günümüzde vergi kanunlarının sayısının giderek artması, 

günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre şekillendirilerek sıkça değiştirilmesinden 

dolayı, vergi mükellefleri üzerinde ağır bir vergi yüküne sebebiyet vermekte ve vergi 

uyuşmazlıklarının doğmasına neden olmaktadır. 

Vergi mükellefi, verginin tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarında aykırılık 

olduğu iddiasıyla idari işlem yapan vergi idaresine itirazda bulunabilmektedir. İdarenin 

vergi salma hakkına karşı, mükellefe itiraz hakkı tanımış olmasıyla, iki tarafın çıkarları 

arasında yasal bir denge sağlanmaktadır. Bu noktada mükellefe iddia ettiği aykırılığı 

gidermek adına tanınan itiraz hakkını iki farklı şekilde kullanma imkanı tanınmıştır.  

                                                 

 
1
 Şerafettin Aksoy, Kamu Bütçesi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1993, s.1. 
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Buna göre mükellef, vergileme işlemini yapan idareye başvurarak uyuşmazlığın 

giderilmesini isteyebilir ya da idareye başvurmayıp doğrudan yargı yoluna başvurarak 

uyuşmazlığın giderilmesi talebinde bulanabilir.
2
 

İdari çözüm yollarının iki temel özelliği bulunmaktadır. İlk olarak, bu yollara 

başvuru zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. İkinci olarak, idari çözüm yollarına başvuran, 

ancak kendi yararına sonuç elde edemeyen mükellefler ya da ceza kesilenler ile bu 

yollara başvurmayanlar yargısal çözüm yolunu da tercih edebilirler.
3
 İdari çözümler 

mükellef ile vergi dairesi arasındaki uyuşmazlık konusunun çeşitli barışçıl yöntemlerle, 

anlaşarak ya da idari denetim ilkeleri çerçevesinde ortadan kaldırılmasına ilişkin 

yöntemlerdir.
4
  

Türk Vergi Hukuku, söz konusu uyuşmazlıkların çözümü konusunda, mükelleflere, 

idari çözümler ve yargısal çözümler olmak üzere iki alternatif sunmaktadır. “Türkiye‟de 

Vergi Uyuşmakları Ve İdari Çözüm Yolları” konulu tez çalışmasının temel amacı; ilgili 

kanun hükümlerine dayanarak vergi sisteminin işleyişinde ortaya çıkan vergi 

uyuşmazlıklarının idari aşamada nasıl çözüme kavuşturulacağına ilişkin açıklamalar 

yaparak vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları olan, uzlaşma, cezada indirim, 

vergi hatalarının düzeltmesi, pişmanlık ve ıslah olan idari çözüm yollarını kapsamlı bir 

şekilde ele alarak açıklanması olacaktır. 

 “Türkiye‟de Vergi Uyuşmakları Ve İdari Çözüm Yolları” konulu tez çalışmasının 

birinci bölümünde, vergi uyuşmazlıklarına ilişkin genel bilgiler verilecektir. 

İkinci bölümünde, vergilendirmeye ilişkin kavramlar üzerinde, üçüncü bölümde, 

vergi uyuşmazlığı ve vergi uyuşmazlıklarının ortaya çıkmasına neden olan etkenler 

üzerinde durulacaktır. Dördüncü bölümde; vergi uyuşmazlıklarının yargı kurumlarına 

intikal etmeksizin, idari aşamada çözümlenmesine olanak sağlayan müesseseler olan, 

düzeltme, cezalarda indirim, pişmanlık ve ıslah ile uzlaşma, hukuki temellere dayalı 

bütün boyutlarıyla ele alınarak ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılacaktır. 

                                                 

 
2
 Şükrü Kızılot, Vergi Uyuşmazlığı ve Bu Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümlenmesi, Ankara: 

Yaklaşım Yayıncılık, 2000, s.31-32. 
3
 Ateş Oktar, Vergi Hukuku, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2013, s.394. 

4
 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi, 2013, s.169-

170. 
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Beşinci bölümde; vergisel uyuşmazlıkların nedenlerini ve çözüm yollarını 

muhasebecilerle yapılan bir anket çalışmasıyla tespit edilerek; bunların uygulamada sık 

sık yaşanmaması için mükellefler ve vergi idarelerine yönelik çözüm önerileri 

geliştirilecektir. 

Sonuç bölümde ise vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarına ilişkin genel bir 

değerlendirme yapılarak, ilgili uyuşmazlık müesseselerinin idare ve mükellef açısından 

avantajlarına ilişkin sonuçlara ulaşılmaya çalışılacaktır. 
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2.VERGĠLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN KAVRAMLAR  

2.1. VERGĠ KAVRAMLARININ TEMEL ÇERÇEVESĠ 

VERGĠNĠN TANIMI VE KAPSAMI  

Devletin sağladığı gelirler içinde payı büyük olan vergi, çağımızın ilgi çekici ve 

önemli bir olayıdır. Vergi mutlak olmayıp, tarihi ve sosyal bir olaydır. Bu olay yer ve 

zamana bağlı olarak ekonomik ve sosyal yapıdaki değişikliklere göre sürekli olarak 

gelişmiş ve çok farklı anlamlar kazanmıştır.
5
 Bu çerçevede vergi ilişkisinin amacı ve 

niteliği, ekonomik ve toplumsal alanda yaşanan değişiklerle dikkate alınmaya 

çalışılmalıdır. 

2.1.1. Verginin Tanımı ve Kapsamı 

Anayasamızın 73. maddesinde verginin tanımı yapılmamış onun yerine vergi 

ödevinden söz edilmiştir. “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre 

vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri yükümlülükler ancak 

kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” 

Vergi, kamusal hizmetlerin gerektirdiği giderler ile kamu borçları dolayısıyla ortaya 

çıkan yükleri karşılamak amacıyla, devletin egemenlik gücüne dayanarak, karşılıksız 

olarak, gerçek ve tüzel kişilerden cebri olarak aldığı parasal değerlerdir. Ekonomik, 

mali, siyasi ve sosyal nedenlerle vergilemeye başvurulmaktadır. Uygulama şekli, 

yönetimi ve yasal olarak yapılmış olan düzenlemeler, toplumun vergi karşısındaki ilgi 

ve tepkisini belirleyen en önemli faktörlerdir.
6 

 

                                                 

 
5
 Nihat Edizdoğan, Metin Taş, Ali Çelikkaya, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Ankara: Ekin Yayınevi, 

2007, s.1. 
6
 Uğur Büyükçulcu, “Kurumlar Vergisinin Şirketlerdeki Vergi Yükü Üzerine Bir Değerlendirme Isparta 

Örneği”  (Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006), s.4. 
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Vergi, kamusal gereksinimlerin karşılanması için özel kesimden kamu kesimine, 

hukuksal zor altında, karşılıksız ve kesin olarak yapılan parasal aktarımdır.
7
 

Bu tanımlardan yola çıkarak verginin unsurları şu şekilde sıralanabilir: 

 Devletin egemenlik gücüne dayanır. 

 Vergi kamu harcamalarını karşılamak üzere önceden belirlenmiş belirli 

kurallara göre alınır. 

 Vergi karşılıksızdır. 

 Vergi cebridir. 

 Vergi parasal bir ödemedir. 

 Özel kesimden kamu kesimine yapılan bir aktarımdır. 

2.1.2. Verginin Konusu ve Konularına Göre Vergi Türleri 

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

şekilde verginin kaynağını oluşturan ekonomik unsurdur. Diğer bir deyişle vergi 

borcunun doğumuna neden olan ekonomik unsurlar vergi konusunu oluşturmaktadır.
8
 

Bir takım fiili olgular, iktisadi, hukuki olaylar vergiye konu teşkil edebilmektedir. Bir 

takım hizmetler (taşıma haberleşme, sigorta gibi) de vergi konusuna girmektedir.  

Günümüzde verginin konusu kanuni mükellefiyetin yöneldiği mal ve hizmetler, 

iktisadi ve hukuki işlemler, birtakım fiil ve olaylardır. Devlet üstlendiği görevleri yerine 

getirmek zorundadır. Bu görevi de ancak vergileri toplayarak yerine getirmektedir. 

Vergilerin kaynağı ise ülkenin milli geliridir. Devlet ihtiyaç duyduğu fonları hangi 

kaynaktan sağlayacağını planlamak zorundadır. Amaçladığı sosyo-ekonomik çözümleri 

hangi vergilerle sağlayacağını veya hangi iktisadi unsurlara dayandıracağını önceden 

belirlemek durumundadır. Bu açıdan bakıldığında verginin konu seçimi son derece 

önemlidir. Sağlıklı bir vergi uygulaması ancak verginin neyin üzerinden alınacağının iyi 

tespit edilmesiyle mümkündür.
9
 

                                                 

 
7
 Nihal Saban, Vergi Hukuku, İstanbul: D&R Yayınları, 2012, s.2. 

8
 Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2008, s.79. 

9
 Volkan Eren, “Türkiye‟de Vergi Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm Yolları”  (Yüksek Lisans Tezi, 

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006), s. 4-5. 



6 

 

Verginin konusu bir mal ya da eşya olabilir; mesela bina, arazi ve arsa gibi 

gayrimenkul mallar ise emlak vergisinin konusu içine girer. Yine ayrıca bir üretim veya 

hizmette olabilir verginin konusu; tıpkı bankadaki işlemlerimizin sonucunda ödemek 

zorunda olduğumuz banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi. Vergi doğrudan gelir 

üzerinden de alınabilir. Gerçek kişi ve serbest meslek erbabından alınan gelir vergisi 

gibi veya kurum kazancı üzerinden alınan kurumlar vergisi gibi. Örneklerde görüleceği 

üzere bazı vergi konuları ilgili vergi konusu ile adlandırılmaktadır.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1. Türk Vergi Sistemini Oluşturan Vergiler 

                                                                                                                                               

 
 
10

 Rabia Çoban, “Türk Vergi Sisteminde Kurumlar Vergisinin Vergi Hasılatına Etkisi ”  (Yüksek Lisans 

Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008), s.15. 
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2.1.2.1. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 

Vergi sistemlerinin en önemli vergileri, gelir üzerinden alınan vergiler bütün 

dünyada, kişisel gelir üzerinden alınan gelir vergisi ve kurumların gelirleri üzerinden 

alınan kurumlar vergisi şeklinde ikili bir ayırıma tabi tutulmuştur.
11

 

Gelir vergisi, gerçek kişilerin kazanç ve iratlarını kapsamına alır. Kurumlar vergisi 

ise ilke olarak, bir kısım tüzel kişilerin kazançlarını yükümlendirmektedir. Anılan iki 

vergi, iki kanunla, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu ile düzenlenmiş 

bulunmaktadır.12 

2.1.2.2. Harcama Üzerinden Alınan Vergiler 

Harcamalar üzerinden alınan vergileri; üretilen, tüketilen, satılan mal ve hizmetler 

veya çeşitli muameleler üzerinden alınan vergilerdir.
13

 Gelirin harcanması, 

vergilendirmenin konusu olmaktadır. Harcamalar üzerinden alınan vergiler,  Katma 

Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Gümrük Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri 

Vergisi, Damga Vergisi, Değerli Kağıtlar Vergisi ve Harçlar olarak sınıflandırılmıştır. 

Katma Değer Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, 

Özel Tüketim Vergisi, kişilerin ekonomik işlemlerini vergilendirdikleri halde, Damga 

Vergisi, kişilerin kendi aralarında ya da devletle yaptıkları hukuki işlemlerde 

düzenledikleri belgeler ya da kağıtlar üzerinden ödedikleri mali yükümlülüklerdir
14 

2.1.2.3. Servet ve Servet Transferi Üzerinden Alınan Vergiler 

Servet üzerinden alınan vergiler, servetin tümünün veya servetin herhangi bir veya 

birkaç öğesinin karşılıklı veya karşılıksız olarak sahip değiştirmesi sırasında genellikle 

yeni sahibi tarafından ödenen vergilerdir. 

 

                                                 

 
11

 Ahmet Ozansoy, “Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisinin Entegrasyonu”, İstanbul: Mali Çözüm Dergisi, 

2010, Sayı:97, s.133. 
12

  Öncel, Kumrulu, Çağan, s.235. 
13

 Nurettin Bilici, Türk Vergi Sistemi, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2013, s.129. 
14

 Öncel,  Kumrulu, Çağan, s.433. 



8 

 

Servet üzerinden alınan vergiler, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Veraset 

ve İntikal Vergisi olarak sınıflandırılmıştır. Bunlardan ilk ikisi, Emlak Vergisi, Motorlu 

Taşıt Vergisi servete sahip olma nedeniyle, sonuncusu, Veraset ve İntikal Vergisi 

servetin intikali vesilesiyle alınmaktadır.
15

 

2.1.3. Verginin Mükellefi ve Vergi Sorumlusu Kavramları 

2.1.3.1. Verginin Mükellefi 

Vergi borçlusu veya (vergi mükellefi) “vergi kanunlarına göre kendi vergi borcu 

terettüp eden gerçek ve tüzel kişi” şeklinde tanımlanmıştır.
16 

Bu tanımda vergi 

mükellefiyetinin en önemli unsuru olan vergi borcunun ödenmesi vurgulanmaktadır.
17

  

Tanımdan anlaşılacağı gibi, verginin kanuniliği ilkesi gereği kimin vergi mükellefi 

olduğunu kanun belirler.
18

 

 Verginin mükellefi; gerçek kişiler, tüzel kişiler, tüzel kişiliği olmayan bazı 

kuruluşlar olabilir. 

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 kişiler, Kurumlar Vergisi mükellefleri, tüzel kişiler, Damga Vergisi 

mükellefleri vergiye tabi kağıtları imza eden veya o kağıdın doğuracağı hukuki 

sonuçlardan yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir.
19

 

Kendisine vergi borcu yükleyen ve vergi kanunlarında hükme bağlanan ödevleri 

yerine getiren kişi bu durumda kanuni mükelleftir.
20

 

                                                 

 
15

 Bilici, s.179. 
16

 “Vergi Usul Kanunu”, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf (20.08.2013). 
17

 Kırbaş, s.59. 
18

 Oktar, s.70. 
19

 Şener İşbilir, “Türkiye‟de Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Çözüm Yolları”  (Yüksek Lisans Tezi, Trakya 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008), s.7. 
20 

Adnan Gerçek, “Türk Vergi Hukukunda Vergi Sorumlusu, Sorumluluk Halleri Ve Türlerinin 

İncelenmesi” www.muhasebetr.com/ozelbolum/024/Ozel_Bolum_024.doc (20.08.2013). 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf
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2.1.3.2. Verginin Sorumlusu 

Vergi sorumlusu, “verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı 

muhatap olan kişidir.” 
21 

Vergi sorumlusu, mükellefin maddi ödevini yerine getirmenin 

yanında, bununla ilgili şekli ödevleri yerine getirmekten de sorumludur. 

 Kural olarak sorumlu, yükümlü (mükellef) ile devlet arasındaki alacak-borç 

ilişkisinde üçüncü kişi durumundadır. Bununla birlikte kimi zaman vergi sorumlusu 

mükellefle birlikte kimi zamanda mükellef yerine geçerek mükellefin vergi borcunun 

ödenmesinde vergi dairesine karşı sorumlu tutulur.
22

 

Örneğin vergi kesenler kestikleri vergileri vergi dairesine ödedikleri gibi, bu 

vergilerin dayanağını oluşturan matrahların beyanından, ilgili belgelerin 

düzenlenmesinden, matrah ve vergilerin defterlere kaydından ve diğer şekli ödevlerin 

yerine getirilmesinden de sorumludurlar.
23

 

Vergi sorumluluğunun üçüncü kişilere yüklendiği hallerde, mükellef ile vergi 

sorumlusu arasındaki tek fark mükellefin verginin hukuki borçlusu, vergi sorumlusunun 

ise aracı ödeyici olmasıdır.
24

 

2.1.4. Verginin Matrahı, Tarhı, Tebliği, Tahakkuku ve Tahsili   

2.1.4. 1. Verginin Matrahı  

Vergi borcunun hesaplanabilmesi için önce, kanundaki usule göre, matrah belirlenir. 

Daha sonra, bu matraha vergi oranı (vergi tarifesi veya birim vergi miktarı) uygulanarak 

vergi borcu bulunur.
25

 Bunun içinde vergi kanunlarında belirtilen oranların 

uygulanabileceği bir miktar ya da değerin bilinmesi zorunlu olmaktadır. İşte vergi 

konusunun verginin hesaplanmasında esas alınan değer ya da miktarına matrah 

denilmektedir.
26

 

                                                 

 
21

 Vergi Usul Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf (20.08.2013). 
22

 Onur Uçar, “Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Davalarda Vergi Sorumlusunun Taraf Ehliyeti”, İstanbul: 

Vergi Sorunları Dergisi, (Nisan 2013), Sayı:295, s.216. 
23

 Oktar, s.72. 
24

 Oktar, s.73. 
25

 Şükrü Kızılot,Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, 2007, s.73. 
26

  Kırbaş, s.87. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf
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2.1.4.2. Verginin Tarhı 

Vergi borcunun ödenebilmesi için vergi idaresinin bir takım işlemleri yapması 

gerekmektedir. Bu işlemler sırasıyla tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemleridir. Vergi 

idaresi mükelleften vergi alacağını, onu miktar olarak kesin biçimde hesaplamadıkça 

alamaz. Mükellefin vergi borcunun bağlı olduğu vergi idaresince, kanunlarda gösterilen 

matrah ve oranlar üzerinden hesaplanması işlemine tarh denir.  

Verginin tarhı, Vergi Usul Kanunu 20. maddesinde, “vergi alacağının kanunlarında 

gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı 

miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Vergi Usul Kanunun Getirdiği Düzenlemeye Göre Tarhiyat Türleri 

 

 

 

 

Şekil 1.2. Vergi Usul Kanunun Getirdiği Düzenlemeye Göre Tarhiyat Türleri 

2.1.4.3. Verginin Tebliği 

Vergi mükellefinin ya da vergi sorumlusunun vergileme ile ilgili işlemlerden 

haberdar edilmesi tebliğ işlemi ile olmaktadır. Vergilendirme sürecinde tarh işleminden 

sonra gelen ikinci önemli aşamasıdır. 

Yükümlünün, adına salınan vergiden haberdar olması için tarh işleminin kendisine 

bildirilmesi gerekir.
27 

Vergi borcunun ödenilebilir hale gelmesi ve bazı süreçlerin 

başlangıcı tebliğe bağlıdır.
28 

Mükellefler ve vergi sorumluları takdir olunan matrahlar ve 

tarh edilen vergilerden kesilen cezalardan tebliğ aracılığıyla haberdar olurlar.
29

 

                                                 

 
27

 Öncel, Kumrulu, Çağan, s.103. 
28

 Kırbaş, s.107. 
29

 Oktar, s.118. 
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Vergi Usul Kanunu 21. madde de Tebliğ, “vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm 

ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna 

yazı ile bildirilmesidir.” 
30 

şeklinde tanımlanmıştır. 

TEBLĠĞ USULLERĠ 

 

 

 

 

Şekil 1.3. Tebliğ Usulleri 

 2.1.4.4. Verginin Tahakkuku 

Tahakkuk, tarh edilen verginin ödenecek aşamaya gelmesini ifade eden bir durum, 

bir saptamadır.
31

 

Vergi Usul Kanunun 22. maddesinde verginin tahakkuku, “Tarh ve tebliğ edilen bir 

verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Verginin ödenebilir aşamaya gelmesi olarak tanımlanan verginin tahakkuku, tarh ve 

mükellefe tebliğ olunan vergi ile ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlığın söz konusu 

olmaması veya var ise, uyuşmazlığın çözümlenmesi sonucunda kesinleşmesinden sonra 

ortaya çıkabilmektedir. Verginin ödenebilir aşamaya gelmesi için, hesaplama sırasında 

ortaya çıkabilecek hataların düzeltilmesi, hesaplanmış vergiyle ilgili olarak borçlusu 

tarafından dava açılmış ise bu davanın sonuçlanması ya da dava açma süresinin geçmiş 

veya uzlaşılmış olması gerekmektedir. Vergi tarh edildikten sonra, adına vergi alacağı, 

mükellef adına da vergi borcu kaydı düşülmüş olmaktadır.  

 

                                                 

 
30

 Vergi Usul Kanunu, http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 (22.08.2013). 
31

 Öncel, Kumrulu, Çağan, s.106. 
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Verginin ödenebilir hale gelmesi bakımından, mükellefin söz konusu vergiden veya 

ilgili ödemelerden haberdar kılınması, yani kendine tebligatta bulunulması ve 

mükellefin de sonuçları kabullenmiş olması gereği vardır. Yasalarla kendisine tanınmış 

olan sürenin geçmesi ya da varsa uyuşmazlığın giderilmesi veya çözümlenmesinden 

sonra vergi tahakkuk etmektedir.
32

 

2.1.4.5. Verginin Tahsili 

Vergiyi doğuran olay ile ortaya çıkmış bulunan vergi borcu verginin tahsili ile 

ortadan kalkar.
33

 Vergilendirme işlemlerinin sonuncusu olmakla beraber vergi 

alacağının ortadan kalkmasını sağlar. 

Vergi Usul Kanunu 23. maddesinde, “Verginin tahsili, kanuna uygun surette 

ödenmesidir.” olarak tanımlanmıştır. 

Vergi olayında iki taraf vardır; bir tarafta alacaklı durumunda olan devlet, diğer 

tarafta borçlu durumunda olan mükellef. Vergi olayının son aşamasında devlet alacağını 

isteyip toplayacaktır ki, buna tahsil denir. Mükellef ise borçlu olduğu miktarı devlete 

verme durumundadır ki, buna da verginin ödenmesi denir.
34

 Tahsil ve ödeme, aynı 

olgunun vergi alacaklısı ve vergi borçlusu tarafından iki ayrı görünümünü ifade eder. 

2.1.5. Vergiyi Doğuran Olay 

Vergiyi doğuran olay kavramı Vergi Usul Kanunu‟nun 19. maddesine göre; “Vergi 

alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun 

tekammülü ile doğar. Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil 

eder.” Başka bir deyişle vergiyi doğuran olayın meydana gelmesine bağlı olarak 

idarenin de vergi alacağı doğmaktadır. 

 

 

                                                 

 
32

 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2005, s.137-138. 
33

 Oktar, s.129. 
34

 Kırbaş, s.116. 



13 

 

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

sonuçları konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Genellikle kabul edilen ve Vergi 

Usul Kanunumuzda benimsenen görüşe göre, mükellef için, vergi borcu, devlet için de 

vergi alacağı vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasıyla doğacaktır. Vergi dairesinin 

yaptığı işlemler daha önce maddi olarak doğan borcun biçimsel olarak 

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

işlemlerine girişmektedir.
35

 

Vergiyi doğuran olayın tespit edilmesinin vergilendirme açısından önemi büyüktür. 

Devletin vergi alacağı vergiyi doğuran olayla birlikte başlamaktadır. Mükellef için vergi 

borcu, devlet için vergi alacağı şeklindeki ilişki vergiyi doğuran olayın ortaya çıkması 

ile başlamaktadır. 
36

 

2.1.6. Vergilendirmede Muafiyet ve Ġstisna 

Verginin ekonomik ve sosyal fonksiyonlarından ve vergide adalet ilkesinden söz 

edilirken de açıklandığı gibi, bu fonksiyon ve amaçlara vergileme veya bütün bir vergi 

sistemi ile ulaşılmaya çalışılırken çeşitli araç ve tekniklerden istifade edilmektedir. 

Özellikle şahsi Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisinde yoğunlaşan bu uygulamalardan 

birisi de vergi muafiyeti ve istisnası uygulamasıdır.
37

 

2.1.6.1.  Muafiyet 

Vergi yükümlüsü olması gereken bir gerçek veya tüzel kişinin, kanunun açık 

hükmüne uyularak vergi dışı bırakılmasıdır.
38

 

Görüldüğü gibi burada da vergi dışı bırakma olayı, vergiye tabi kişilere, tatbik 

edilmektedir, gerçek ve tüzel kişilerin subjektif durumu dikkate alınır. Vergi 

muafiyetine örnek olarak da Gelir Vergisi Kanunundaki esnaf muaflığı, küçük çiftçi 

muaflığı, göçmen muaflığı, diplomat muaflığı gibi muafiyetleri gösterebiliriz.  

                                                 

 
35

 Kırbaş, s.82-83. 
36

 Yusuf Kıldiş, “Türk Vergi Hukukunda Vergiyi Doğuran Olay”, http://www.muhasebetr.com/ 

ozelbolum/017/ (25.08.2013). 
37

 “Vergi Muafiyeti ve Vergi İstisnası”, http://www.ekodialog.com/ kamu_maliyesi/ vergi_muafiyeti_ 

vergi_istisnasi_tarhiyati.html (26.08.2013). 
38 

Kırbaş, s.85. 

http://www.muhasebetr.com/%20ozelbolum/017/
http://www.muhasebetr.com/%20ozelbolum/017/
http://www.ekodialog.com/%20kamu_maliyesi/vergi_muafiyeti_vergi_istisnasi_tarhiyati.html
http://www.ekodialog.com/%20kamu_maliyesi/vergi_muafiyeti_vergi_istisnasi_tarhiyati.html
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2.1.6.2.  Ġstisna 

Vergiye tabi olması gereken bir vergi konusunun yine kanunun açık hükmü uyarınca 

vergilendirilmemesi halidir.
39.

 İstisnada ise vergi konularının objektif durumu dikkate 

alınır. Örneğin, ticari kazançlarda istisnalar, zirai kazançlarda istisnalar, telif kazançları 

istisnası, ücretlerde istisnalar, ihracat istisnası, yatırım indirim istisnası vb.  

 

                                                 

 
39

 Kırbaş, s.86. 
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3.VERGĠ UYUġMAZLIĞI VE VERGĠ 

UYUġMAZLIKLARININ ORTAYA ÇIKMASINA 

NEDEN OLAN ETKENLER 

Verginin kanunilik ilkesinin bir sonucu olarak vergi kanunları, vergi yükümlülerine 

birtakım görevler yüklerken, bu görevlere ilişkin itiraz etme hakkını da zaman içinde 

tanımıştır. 

Günümüzde ekonomik şartların değişmesi, vergi kanunlarını da etkileyerek; bu 

kanunların sık sık değişmelerine yol açarak, vergi kanunlarının uygulanmasında 

güçlüklere sebebiyet vermektedir. Bu durum sadece mükellefleri etkilemekle 

kalmamakla birlikte, vergi memurlarını da etkileyerek, uygulamada birçok hatanın 

yapılmasına neden olmaktadır. Vergilerin mükellefler tarafından “külfet” olarak 

algılanması sonucu; birçok mükellef kanundaki boşluklardan yararlanarak ödeyeceği 

vergiyi azaltmakta ya da hiç ödememeye çalışmaktadır. 

Vergi uyuşmazlığında, idare ile mükellefin ya da sorumlunun karşı karşıya geldiği 

konular, genellikle verginin alınmak ya da ödenmemek istenilmesi ya da daha az tutarda 

ödenmek istenilmesinden doğmaktadır.
40

 

Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları, genel çerçevede olağan ve sürekli çözüm 

usulleri itibariyle; itiraz, uzlaşma, hataların düzeltilmesi ve ceza indirimi gibi idari 

aşamada çözüm imkanları ile dava kapsamında; yargı yolu olmakla birlikte, yasamanın; 

vergi barışı,  vergi affı, mali yeniden yapılandırma ve özel uzlaşma gibi olağanüstü ve 

geçici nitelikte kabul edilebilecek yasal düzenlemelerle vergi uyuşmazlıklarının 

çözümüne alternatifler oluşturulması mümkündür.
41

 

                                                 

 
40

 Şükrü Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, 2006, s.41. 
41

 Tahir Erdem, Vergi Hukukunda Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümü ve Alternatif Çözüm Yolları, 

Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012, s.254. 
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3.1. UYUġMAZLIK KAVRAMI 

Uyuşmazlık (ihtilaf) bir hakkın ortaya çıkmasıdır.
42 

Genel tanımlama ile uyuşmazlık, 

karşılıklı iki tarafın, bir konu üzerinde değişik görüşlere sahip olmaları nedeniyle, 

düşülen anlaşmazlığı ifade etmektedir. Vergi uyuşmazlığı, vergi idaresiyle mükellefler 

arasında vergileme ilişkisi dolayısıyla ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıklardır.
43 

 

Bu anlaşmazlıklar, Vergi İdaresi‟nin yapmış olduğu subjektif vergilendirme 

işlemlerinin (ihbarname kuralına göre yapılan tarhiyat işlemi, vergi cezası kesilmesi 

gibi) veya aynı idarenin düzenleme yetkisini kullanarak çıkardığı düzenleyici – objektif 

işlemlerin (tüzük, yönetmelik, tebliğ vb.) yasalara uygun olmadığı tezinden 

kaynaklanmaktadır.
44

 

3.2. ĠDARĠ UYUġMAZLIK 

İdari uyuşmazlık, idarenin yapmış olduğu bir işlem ya da eylemin hukuk kurallarına 

aykırı olduğunun iddia edilmesi sonucu, böyle bir iddiada bulunan ile idare arasında 

ortaya çıkan sürtüşme ya da çekişmedir. İdari dava da, ortaya çıkan böyle bir idari 

uyuşmazlığın çözümlenmesi için, idarenin yapmış olduğu bir işlem ya da eylemin 

hukuka aykırılığını ileri süren kimsenin devletten (yargı merciinden) hukuki koruma 

istemesidir. Her idari dava, bir idari uyuşmazlığı içerir. Ancak her idari uyuşmazlığın 

mutlaka bir idari davaya yol açması gerekmez. Bir idari uyuşmazlığın dava biçimine 

dönüşebilmesi için, onun belli süre içinde ve belli usuller izlenerek yargı mercii önüne 

getirilmesi ve yargı merciinden hukuki koruma istenmesi gerekir.
45

 

Daha açık bir anlatımla vergi konularına göre yayınlanan tebliğlerde ilgili yasa 

maddelerinin açıklanması yapılarak, yükümlülere yol gösterilir.  

                                                 

 
42

 Oktar, s.389. 
43

 Hasan Dursun, Uyuşmazlıklardan Doğan Davalarda Feragat ve Kabul, Ankara: Adalet Kitabevi, 2009, 

s.151. 
44

 Mehmet Yaşin, Türk Vergi Yargısı ve Uyuşmazlıkların Dava Yoluyla Çözümü, Ankara: Yaklaşım 

Yayınları, 2006, s.17-18. 
45

 “İdari Uyuşmazlıklar ve Davalar”,  http://notoku.com/idari-uyusmazlik-ve-davalar/ (30.08.2013). 

http://notoku.com/idari-uyusmazlik-ve-davalar/
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Eğer idarenin tebliğ ile yönlendirdiği konularda yasa maddelerine uyumsuzluk söz 

konusu olursa, yükümlülerin durumu uyuşmazlık konusu haline getirmeleri 

mümkündür.
46 

 

Vergilendirme işlemleri olarak gruplandırabileceğimiz tüm işlemler; daha doğru 

olarak, vergi idaresinin, Vergi Hukuku normlarına göre tesis etmiş olduğu işlemlerin 

tümü, birer idari işlemdir. Dolayısıyla; vergi uyuşmazlıkları, bu işlemlerden 

kaynaklanan idari nitelikli uyuşmazlıklardır.
47

 

3.3. VERGĠ UYUġMAZLIĞI 

Vergi uyuşmazlığı adını verdiğimiz anlaşmazlıklar, vergi idaresiyle mükellefler 

arasında vergi dolayısıyla ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıklardır.
48 

Uyuşmazlık, borç ve 

alacak ilişkisine dayandığından doğal olarak iki taraf bulunmaktadır. Bu taraflardan 

birincisi devlet ya da devlet tarafından vergileme yetkisiyle donatılmış; başta vergi 

dairesi olmak üzere vergi kesmeye yetkili belediyeler, Maliye Bakanlığı gibi kuruluşlar, 

diğer taraf ise Vergi Usul Kanunu‟nun 377. maddesinde belirtildiği üzere mükellefler, 

sorumlular ve kendilerine vergi cezası kesilenlerdir. 

Vergilemeye taraf olan devlet en önemli amacı vergi gelirlerini arttırmakken, 

vergilemenin diğer tarafı olan mükellefin temel amacı ise daha az vergi ödeyebilmektir. 

Vergi uyuşmazlığı vergilemeye taraf olanların çıkarlarının çatışmasıyla ortaya 

çıkmaktadır.
49

  

Genel olarak vergi uyuşmazlıkları, vergi borçlusu ile vergi alacaklısı arasında vergiyi 

doğuran olay, mükellefiyet, tarh, tebliğ, tahakkuk, ceza kesme, tahsil işlemleri ve 

uygulamaları sonucu ortaya çıkmaktadır.  

                                                 

 
46

 Veysi Seviğ, “Bize Göre İç Genelge Muktezalarla Vergilemenin Yönlendirilişi”
 
archive.ismmmo.org.tr/ 

docs/.../03-VEYSI%20SEVIG8.doc (05.09.2013). 
47

 Turgut Candan, “Vergi Uyuşmazlıkları”, www.muhasebenet.net/ makale_turgut%20candan_ 

vergi%20uyusmazliklari (05.09.2013). 
48

 Şükrü Kızılot, Zuhal Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, 2013, 

s.52. 
49

 Yıldıray Genç, Mehmet Akif Özmen, Vergi İhtilafları ve Vergi Yargısı İlke ve Esasları, İstanbul: 

Türkmen Kitabevi, 2011, s.98. 

http://www.muhasebenet.net/%20makale_turgut%20candan_vergi%20uyusmazliklari
http://www.muhasebenet.net/%20makale_turgut%20candan_vergi%20uyusmazliklari
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Örneğin vergi inceleme elemanının yapmış olduğu vergi incelemesi sonunda bulduğu 

matrah farkının, kanuna uygun olmadığının mükellef tarafından ileri sürülmesi 

durumunda, mükellef ile idare arasında uyuşmazlık doğar. Bu uyuşmazlığın hukuken 

sonuç doğurabilmesi için verginin idarece tarh edilip, tebliğ işleminin yapılmış olması 

gerekir.
50

 

Zamanımızda sık değişen vergi kanunlarının hükümlerinin anlaşılmasında ve 

uygulanmasında hatalara düşülmesi, vergi memurlarının hazineci zihniyetle hareket 

etmeleri ve kanunları dar anlamıyla hazine lehine yorumlamaları, bazı mükelleflerinde 

kanunen ödenmesi gereken vergiden daha az vergi ödemek veya hiç vergi ödememek 

istemeleri gibi nedenlerle bu iki taraf arasında ortaya çıkan vergi ihtilafları çok çeşitli 

olmakla beraber
51

, vergi dairelerinin, kanunlara “kriminalistik” baktığı bundan başka 

vergilerin yükümlüler açısından bir „külfet‟ olarak algılanması sonucu; birçok yükümlü 

kanunlardaki boşluklardan yararlanarak ödeyeceği vergiyi azaltmaya ya da hiç 

ödememeye çalışmaktadır.
52

  

Vergi sistemi içinde idare ile vergi mükelleflerinin her zaman bir uzlaşma içinde 

olmaları beklenememektedir. Çünkü değişik nedenlerle verginin taraflarının farklı 

düşünce ve tavırlara sahip olması sonucu uygulamada anlaşmazlıkları ortaya 

çıkarmaktadır. 

3.4. VERGĠ UYUġMAZLIĞINA NEDEN OLAN 

ETKENLER 

Türk Vergi Hukuku‟nda vergi uyuşmazlığı, objektif vergilendirme işlemlerinden 

veya subjektif vergilendirme işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Objektif işlemler; vergi 

idaresinin sahip olduğu düzenleme yetkisine dayanarak çıkardığı tüzük, yönetmelik gibi 

işlemlerdir. Objektif işlemlerin kanunlara uygunluğunun denetimi ve bu işlemlerden 

doğan uyuşmazlıklar, idari yargının görev alanı içinde bulunmaktadır.  

                                                 

 
50

 Eren, s.11. 
51

 Serap Özdemir, “Türk Vergi Yargısında Kanun Yolları”, (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2010)s.6. 
52

 Edizdoğan, Taş, Çelikkaya, s.225. 
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Subjektif işlemler; vergi alacaklısı ile vergi borçlusu arasındaki ödev ilişkisinden 

doğar.
53

 Vergi uyuşmazlıkları; anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik vs. düzenlemelerin 

gereğince uygulanmaması veya yanlış uygulanmasından ortaya çıkabilmektedir.
54

  

Vergi ilişkisi, vergiyi doğuran olayla başlamaktadır. Vergi Usul Kanununa göre vergi 

alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun 

meydana gelmesi ile doğar. Vergiyi doğuran olay vergilendirme işleminin sebep 

unsurunu oluşturmaktadır. Hukuki sebep yürürlükteki yasa hükmüdür. Maddi sebep ise 

vergiyi doğuran olaydır. Soyut yükümlü statüsündeki kişilerin vergi borçlarının somut 

olarak saptanması için vergi tarhının yapılması gerekmektedir. Bunu verginin tebliği, 

tahakkuku ve tahsili aşamaları izler. Vergi uyuşmazlıkları da işte bu aşamalarda ortaya 

çıkmaktadır
55

 

 Mükellefiyete ilişkin uyuşmazlıklar; verginin tarhına, vergi miktarına, muafiyet ve 

istisnalara ilişkin olarak mükellefin şahsında hatalar dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. 

Ceza kesmede uyuşmazlıklar, vergi suç ve cezalarına ilişkindir. Tahsil uyuşmazlıkları 

ise, tebliğ edilen ödeme emrine ilgili şahsın borcu olmadığı, bunu tamamen ya da 

kısmen ödediği ya da burcun zaman aşımına uğradığı iddialarından doğar.
56

 

3.4.1. Vergilendirme ĠĢleminin Hukuka Aykırılığı 

İdari işlem, bir idari makam tarafından, bir kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla, 

İdari Hukukun kendisine tanımış olduğu kamu gücünü kullanarak ve tek yanlı irade 

açıklamasıyla yapılan kesin ve yürütülmesi zorunlu her türlü işlemlerdir.
57 

İdari 

Yargılama Usulü Kanunu‟nun 2. maddesinde belirtildiği üzere, idari işlemler yetki, 

şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka uygun olmaları gerekir. 

                                                 

 
53

 Nalan Paracıklı, “Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uzlaşma Müessesesi”, (Yüksek Lisans Tezi, 

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005) s.9. 
54

 Ramazan Armağan, “Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uzlaşma Müessesesi”, 

http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/ yayinlar/md/153/rarmagan.pdf  (20.09.2013). 
55

 Eren, s.12. 
56

 Kırbaş, s.176. 
57

 Turgut Candan, Vergi Suçları ve Cezaları, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları 2010, s.528. 
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Vergilendirme işlemi de bir idari işlem niteliği taşıdığından yukarıda sayılan 

hususların bir veya birkaçı açısından hukuka aykırılık teşkil eden vergilendirme 

işlemlerinde uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır.
58

 

Vergi uyuşmazlığına konu olabilen durumlar hukuka aykırılığı yönünden ortaya çıkış 

nedenleriyle uyuşmazlık konusu olan bu durumlar aşağıda ayrı ayrı açıklanacaktır. 

3.4.1.1. Vergilendirme ĠĢleminin Yetki Yönünden Hukuka Aykırılığı 

Vergi Kanunları, Anayasadan sonra Vergi Hukukumuzun en önemli, zorunlu ve 

bağlayıcı kaynağıdır. Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla; orada yer alan temel ilkeler 

doğrultusunda, vergi koyma yetkisi, kural olarak yasama organına verilmiştir. Yasama 

organı, vergi ve benzeri yükümlülükleri ancak kanunla koyabilecektir.
59

 

Verginin kanuniliği ilkesinin sonucu olarak 
60

; yetki vergi idaresinin kamu gücünü 

kullanarak işlem yapabilme yeteneğidir.
 61 İdarenin vergi kanunları ile verilen yetkinin 

dışına çıkarak işlem yapması halinde, vergilendirilme işlemini yetki yönünden hukuka 

aykırılığı söz konusudur. 

Vergi idaresinin yetkisi konu, zaman ve yer bakımından üçe ayrılır. 

1- Konu bakımından yetki: Anayasa ve kanunların idari makamlara genel bir yetki 

vermediğinden idari makamların hangi konuda karar almaya yetkili ise sadece o konuda 

karar alabilmesi durumunu ifade eder
62. 

Örneğin çevre temizlik vergisi belediyelerce 

yürütülmekte iken bu işlemlerin vergi dairesi tarafından tesis edilmesi konu itibariyle 

yetki açısından kanuna aykırı olmaktadır. 

 

 

                                                 

 
58

 Mehmet Hanifi Baki, “Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Alternatif Yöntemlerin Değerlemesi ”  

(Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008), s.7. 
59

  Kızılot, Kızılot, s.53.  
60

  Kızılot, Kızılot, s.53. 
61

 Şerafettin Aksoy, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1990, s.59. 
62

 Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Ankara: Ekin Yayıncılık, 2007, s.122. 
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2- Yer bakımından yetki: Anayasa ve kanunların bazı idari makamlara karar alma 

yetkisini sadece belirli bir coğrafi alanda verdiğinden; bir idari makamın hangi yerde 

hangi coğrafi alanda karar alamaya yetkili ise orada karar alabilmesi durumunu ifade 

eder.
63

 Örneğin kanunda belirtilen istisnai durumlar haricinde vergi dairesi kendi coğrafi 

alanı içerisinde vergi toplamaya yetkilidir, aksi halde yapılan işlem yine yer bakımından 

hukuka uyarlı olmamaktadır. 

3- Zaman bakımından yetki: Bir idari makamın hangi süre içinde karar almaya 

yetkili ise o sürede karar alabilmesi durumunu ifade eder.
64 

Yetkinin kullanılması 

konusunda zamana yönelik kısıtlamaların bulunması halinde idari organ bu 

kısıtlamalara uygun işlem tesis etmek durumundadır. Zamanaşımına uğramış olan bir 

verginin tahsiline ilişkin işlemler zaman bakımından yetkisizliğe örnek verilebilir.
65

 

 3.4.1.2. Vergilendirme ĠĢleminin Konu Yönünden Hukuka Aykırılığı
 

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

şekilde verginin kaynağını oluşturan ekonomik unsurdur. 
66 

Verginin ne üzerinden 

alınacağını belirten verginin konusu kavramı, mükellefiyetin hedefini ve amacını da 

önemli ölçüde gösterir.
67

 Örneğin, Gelir Vergisi Kanunumuza göre, Gelir Vergisinin 

konusu gerçek kişilerin geliridir ve vergiyi doğuran olay, gelirin elde edilmesidir. O 

halde gelir elde eden bir gerçek kişiden gelir vergisi yerine bir harcama vergisi alınması 

vergilendirme işlemini konu yönünden hukuka aykırı hale getirmektedir.   

 Vergilendirme işlemi konu bakımından aşağıdaki hallerde hukuka aykırılık teşkil 

eder.
68

 

1- Konunun imkansız olması: Verginin konusunu teşkil eden iktisadi unsurun 

uygulanabilirliğinin mümkün olması gerekir. Örneğin özel kanunlarda muaf olmuş bir 

derneğe genel kanunlardaki hükme dayanılarak vergi salınması. 
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2- Konunun kanuna aykırı olması: Verginin konusunun Anayasa ve diğer 

kanunlara da aykırı olması işlemin sakat olması sonucunu doğurur. 

3- Sebep ile konu arasında kanunun öngördüğü nedensellik bağının yokluğu: 

İdari işlemlerin sebep ve konu unsurları arasında sıkı bir bağlantı vardır.
69 

Bu bakımdan 

vergilendirme işlemi açısından bu nedensellik bağının bulunmaması vergilendirme 

işlemini konu bakımından hukuka aykırı hale getirir. Ayrıca, verginin konusu göz 

önünde tutulmak suretiyle, vergi kanunlarında açıkça gösterilmedikçe benzer vergi 

konularının kanun kapsamına alınması doğru değildir.
70

 

3.4.1.3. Vergilendirme ĠĢleminin ġekil Yönünden Hukuka Aykırılığı 

Vergi idaresinin yapmış olduğu vergilendirmeyle ilgili işlemlerin kesin ve 

yürütülmesi zorunlu duruma gelinceye kadar, kanunlarda belirtilen uyulması gereken 

yol, usul, hazırlık çalışmaları ve incelemeleri şekil unsurunu ifade etmektedir.
71

  

Verginin kanuniliği ilkesinin bir sonucu olarak, vergilendirme işlemlerinin belirli 

usul kurallarına göre yapılması hem vergi mükelleflerinin hukuki güvenliğini sağlar, 

hem de vergi alacağının güven altına alınması için vergi idaresine izlemesi gereken yolu 

gösterir. Vergilendirme işlemlerinde yetki kuralları ile şekil kuralları ile şekil kuralları, 

birlikte, usul kurallarını oluşturmaktadır.
72

  

Öte yandan vergilendirme işleminin yapılmasından önce bazı hazırlıklara girişilmesi 

yasada öngörülmüş olabilir. Örneğin belli makamların görüşlerinin alınması gibi, eğer 

bu işlemler yasaya uygun bir şekilde yapılmazsa veya hiç yapılmamaları halinde, şekil 

açısından hukuki aykırılık söz konusu olmaktadır.
73 
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3.4.1.4. Vergilendirme ĠĢleminin Sebep Yönünden Hukuka Aykırılığı 

Vergilendirme işlemlerinin hukuka aykırılık nedenlerinden bir tanesi de sebep 

unsurudur. Sebep, idareyi bir işlem yapmaya sevk eden hukuki veya fiili etkenlerdir. Bu 

etkenler idari işlemden önce gelir ve onun dışında yer alırlar. İdarenin bir işlemi 

yapabilmesi için o işlemi yapmaya yetkili olması yetmez ayrıca onu yapmaya bir sebebi 

de olmalıdır.
74

 

Vergilendirme işleminin, sebep unsuru bakımından sakat olmaması için, her vergiyi 

doğuran olayın hem de hukuki durumun, yürürlükteki kanun hükmüne uygun olması 

gerekmektedir. Vergiyi doğuran olayın başka bir anlatımla, maddi olayın, kanun 

hükmüne uygun olmasına “tipiklik” denilmektedir.
75 

 Örneğin, vergi idaresi tarafından, 

bir vergilendirme işlemi ile bir serbest meslek kazancı elde etmediği halde bu kazançtan 

dolayı kendisine gelir vergisi tarh olunan mükellefin durumunda, sebep yönünden 

hukuka aykırılık vardır. Bir başka anlatımla, tipiklik ilkesi gerçekleşmemiş 

sayılmaktadır.
76

   

3.4.2. Vergi Ġncelemeleri 

Türk Vergi Sisteminde elde edilen gelir ya da kazancın mükellef tarafından beyan 

edilmesi esası geçerlidir. Bu durum beraberinde, mükellef beyanlarının doğruluğunun 

tespit edilmesini getirmektedir.
77

 

Vergi Usul Kanunu‟nun 134. maddesine göre “Vergi incelemesinde maksat, 

ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, belirlemek ve sağlamaktır.” 

şeklinde yer almıştır. Ödenmesi gereken verginin doğruluğu ise; beyan esasına dayanan 

vergilerde mükellef veya vergi sorumlusunun vergi matrahı, vergi nispet ve miktarının 

defter, kayıt ve belgeler üzerinden veya defter ve belgeler kısıtlı olmaksızın ödenmesi 

gereken verginin tespitine yönelik olarak, ekonomik gerekçeler de dikkate alınmak 

suretiyle her türlü delil üzerinden araştırılıp tespit edilmesiyle olur. 
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İnceleme sonucu ödenen verginin gerçeğe uygun olmadığının fark edilmesi 

durumunda düzenlenen vergi inceleme raporuna ya da buna dayanarak takdir olunan 

matrah ya da matrah farkı üzerinden, vergi idaresince tarhiyat yapılmakta, mükellef ya 

da ceza sorumlularının ise, bulunan matrah veya matrah farkının gerçeğe uygun 

olmadığını öne sürmesi sonucu, uyuşmazlık doğmuş olmaktadır.
78

 

Vergi Usul Kanunu‟nun 135. maddesinde vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara 

göre vergi incelemesi; vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, ilin en büyük mal 

memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Gelir İdaresi Başkanlığının 

merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde 

vergi inceleme yetkisine haizdir.
79

 

Vergi incelemesi, beyan esasının geçerli olduğu ülkemizde mükelleflerin 

beyanlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını tespit etmek, ödenmeyen vergiyi tahsil 

etmek, eksik beyanda bulunanları cezalandırmak, vergide adaleti sağlamak, vergi 

tahsilatını artırmak, verginin tabana yayılmasını sağlamak, kayıt dışı ekonomi ile 

mücadele etmek, mükellefleri eğitmek ve caydırıcı olmak amacıyla en yaygın kullanılan 

yöntemlerden birisidir. 
80

 

Vergi incelemesi üç şekilde yapılmaktadır. 

1- Tam Ġnceleme: Mükelleflerin her türlü iş ve işlemlerini tüm matrah unsurlarını 

kapsayacak şekilde ve mükellefin tabi olduğu vergiler karşısındaki durumunu, bir 

veya birden fazla vergilendirme dönemi itibarıyla tespit etmeye yönelik olarak 

yapılan incelemelerdir. 

2- Sınırlı Ġnceleme: Tam inceleme dışında kalan vergi incelemesini belirtir. Vergi 

matrahını oluşturan unsurlardan bir veya birkaçını belirli bir yönüyle kapsamaya 

yönelik olarak yapılan incelemelerdir. 
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3- KarĢıt Ġnceleme: Yürütülmekte olan vergi incelemeleri sırasında gerek duyulan 

belli konularda başka mükellefler nezdinde yapılan incelemelerdir.
81

 

3.4.3.  Hatalı Vergi Tarhiyatı ve Ceza Uygulaması 

Vergi Usul Kanunu 116. maddesinde, vergi hatası, “vergiye ilişkin hesaplarda veya 

vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere eksik veya fazla vergi istenmesi 

veya alınması” olarak tanımlanır. 

İdare ile mükellef arasında uyuşmazlık doğmasına neden olacak en önemli 

nedenlerden biri verginin hatalı tarh edilmiş olması veya cezanın hatalı kesilmiş 

olmasıdır. Uyuşmazlık bunu ödemek durumunda kalanlar tarafından çıkarılacağından 

genellikle vergi veya cezanın fazla hesaplanmasından kaynaklanır. Bu hatalar basit bir 

hesap hatasından kaynaklanacağı gibi yanlış bir vergilendirmeden da kaynaklanabilir.
82 

Hatalar hesap hataları ve vergilendirme hataları olmak üzere iki grupta 

toplanmaktadır. Tezin üçüncü bölümünde hatalar konusu detaylı bir şekilde ele 

alınacaktır. 

3.4.4. Matrahın DüĢük Beyanı 

Vergi İnceleme elemanları çeşitli nedenlerden dolayı vergi mükelleflerinin, vergiye 

ilişkin sorumluluklarını, tam olarak yerine getirip getirmediğini tetkik edebilmek için 

zaman zaman inceleme yaparlar. Mükellef şayet üzerinden vergi ödemesi gereken 

matrahı yanlış ve/veya eksik hesaplamış ise inceleme elemanı bunu tespit eder ve 

üzerinden asıl vergi ödenmesi gereken matrahı bulur.
83 

 

Mükellefin kendi beyanına dayanan ve daha önce üzerinden vergi ödediği matrah ile 

vergi inceleme elemanının tespit ettiği ve asıl üzerinden vergi ödenmesi gereken vergi 

matrahı arasındaki farkı “matrah farkı” olarak tanımlayabiliriz. 
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Mükellefin beyan ettiği matrahın vergi dairesince düşük bulunması, vergi 

uyuşmazlığını doğuran bir nedendir. Vergi dairesinin, mükellef tarafından beyan edilen 

matrahın düşük olduğu gerekçesiyle ek bir vergi almak istemesi, mükellefin böyle bir 

matrah farkı olmadığını ya da vergi dairesince belirlenen matrahın çok yüksek olduğunu 

öne sürmesiyle uyuşmazlık doğmuş olmaktadır.
84

 

Gayrimenkul sermaye iradında beyan edilen kira gelirinin yıllık emsal kira 

bedelinden düşük bulunması durumunda, gelir vergisi mükellefleri ilgili dönemlerde 

beyan ettikleri geliri düşük göstermeleri bu duruma örnek verilebilir. 

3.4.5. Verginin Ödenmemesi 

Vergi Usul Kanunu‟nun gecikme faizini düzenleyen 112. maddesinin üçüncü bendi 

dönemsellik ilkesi vergi hukukunun temel ilkelerinden birisi olup, vergilendirmeye 

ilişkin olay ve işlemlerin belli bir tarih aralığını kapsamasını ifade eder. Çok kısa sürede 

cereyan eden faaliyetler vergilendirme için yeterli olmayabileceği gibi uzun sürelerde 

belli bir faaliyet veya işlemin değerlendirilmesi için uygun olmayabilir. Bu nedenle 

vergi uygulamasında hesap dönemi, gelir ve kurumlar vergisinde bir takvim yılı, katma 

değer vergisinde bir veya üçer aylık süre, geçici vergide yılın üçer aylık dönemleri 

olarak tespit edilmiştir.
85 

 

Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerin zamanında yerine 

getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi ya da verginin haksız yere geri verilmesine 

sebebiyet verilmesi vergi ziyaı olarak tanımlanmıştır. (VUK, Md.341) O halde 

ödenmesi gereken vergi kendi özel kanununda belirtilen tarihe kadar tahakkuk 

ettirilmelidir.  

Tahakkuk ettirilmiş bulunan vergilerin ödenmemesi ya da vadesinde ödenmemiş 

olması, vergi uyuşmazlığını doğurabilen diğer bir nedendir. 
86
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Vergi idaresi, mükellef ya da sorumlunun kesinleşmiş ya da kesinleşmek üzere 

bulunan vergi borcu ile cezalarını tahsil edebilmek amacıyla, gerek duyduğu zaman 

zorlayıcı yollara da başvurmaktadır. Mükellef ya da sorumlunun; böyle bir borcunun 

olmadığını, istenen borcun gerçeğin üzerinde olduğunu veya bu borçla ilgili olarak 

herhangi bir tebligat yapılmadığını öne sürmesiyle uyuşmazlık süreci başlamış 

olmaktadır. 

3.4.6. Diğer Nedenler  

Ülkemizde beyana dayalı tarh sistemi benimsenmiş olup buna bağlı olarak matrahın 

hatalı ve düşük beyan edilmiş olması uyuşmazlık doğuran diğer bir neden olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yine tahakkuk ettirilmiş vergilerin hiç ya da vadesinde 

ödenmemesi de bir diğer nedenidir. Bunların yanında tebliğ ve tahsil aşamasında çeşitli 

nedenlerle farklı uyuşmazlıklar doğduğu da görülmektedir.
87

 Vergi uyuşmazlıklarının 

nedenleri yalnızca yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, bunların dışında; vergi ve 

cezaların ya da vergilendirmeyle ilgili işlemlerin tebliğinden, vergi cezalarının tahsiline 

ilişkin uygulamalardan ya da mükelleflerin vergi ödemeye karşı duyarsızlığından da 

uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. 

 3.5. VERGĠ UYUġMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YERLERĠ  

Dayanağını Kanundan alan, vergi ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü 

de bu ilişkinin niteliğine ve özelliklerine göre farklılık gösterir. 

Kaynağını devletin mali egemenliğinden alan vergi ilişkisinde, vergilendirme 

yetkisini yasama tasarrufu ile kullanan yasama organının soyut şekilde çerçevesini 

çizdiği bu alandaki yükümlülüklerin gerçekleşmesine bağlı olarak vergi idaresinin 

işlemleri devreye girer.
88

 

 

 

                                                 

 
87

 Karyağdı, Öztürk, s.136. 
88

 Erdem, s.250. 



28 

 

Vergi idaresi ile vergi ödevlileri arasında vergi hukuku uygulamalarından 

kaynaklanan bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların giderilip vergi alacağının 

süresinde ve tam olarak tahsil edilebilmesi için vergi hukukunda bazı çözüm yollarına 

yer verilmektedir.
89

 

Türk pozitif hukukunda vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarını sistematize etmek 

gerekirse önce idari çözümler (barışçıl çözümler)-yargısal çözümler ayrımı yapılabilir. 

İdari çözümler yükümlü ile vergi dairesi arasında uyuşmazlık konusunun çeşitli barışçıl 

yöntemlerle, anlaşarak ya da idari denetim ilkeleri çerçevesinde ortadan kaldırılmasına 

ilişkin yöntemlerdir.
90 

Uzlaşma ve düzeltme yolları barışçıl çözümleri oluştururlar. 

Vergi uyuşmazlıklarını çözümleyen kuruluşlar, vergi idaresi ve vergi yargısı olarak 

ikiye ayrılmaktadır. 

3.5.1.Vergi Ġdaresi, Vergi Ġdaresinin Yapısı ve Vergi 

UyuĢmazlıklarının Ġdari Yollarla Çözümlenmesi 

3.5.1.1. Vergi Ġdaresi 

Vergi dairesini, devletin egemenlik gücüne dayanarak almış olduğu vergilerin 

toplandığı, çıkarılan vergi yasalarının ilk elden uygulandığı ve mükellef gözünde 

Maliye Bakanlığı‟nın imajının çizildiği birimler olarak tanımlamak mümkündür. 
91

 

 “Vergi dairesi, mükellefi saptayan, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden 

dairedir.” (VUK, Md.4) Daha geniş bir tanım ile vergi idaresi, vergi sisteminin 

yürütülmesi ve uygulanmasıyla ilgili tüm faaliyet ve işlemleri yapan bir örgüttür.
92

 

3.5.1.2. Vergi Ġdaresinin Yapısı 

Vergi idaresi denilince akla il gelen Maliye Bakanlığı‟dır. Maliye Bakanlığı ülkenin 

vergi siteminin yönetildiği merkezi idaresinin en üst birimidir. 
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Türkiye‟de vergi idaresi Maliye Bakanlığı bünyesinde örgütlenmekle birlikte, yerel 

yönetimlerin de vergiye ilişkin bazı yönetsel görevleri vardır. Yapılan bir araştırmaya 

göre, Türkiye‟de vergilerin %90‟ı Maliye Bakanlığı tarafından toplanmaktadır.
93

 

3.5.1.3. Vergi UyuĢmazlıklarının Ġdari AĢamada Çözümlenmesi ve 

Bunu Gerektiren Nedenler 

Vergi idaresi ile vergi ödevlileri arasında vergi hukuku uygulamalarından 

kaynaklanan bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların giderilip vergi alacağının 

süresinde ve tam olarak tahsil edilebilmesi içi bazı çözüm yollarına yer verilmektedir.  

Sorunların, uyuşmazlık haline getirilip yargı yoluna gidilmesine gerek kalmaksızın 

idarenin kendiliğinden veya ilgililerin başvurması sonucu çözüme kavuşturulmasına 

“vergi sorunlarının idari aşamada çözüm yolları” denilmektedir.
94 

 

Vergi uyuşmazlıkları iki aşamada çözümlenebilmektedir. Bunlardan birincisi 

uyuşmazlıkların idari aşamada çözümlenmesi, mükellef ile vergi dairesi arasında 

uyuşmazlık konusunun çeşitli barışçıl yöntemler ile anlaşarak ya da idari denetim 

ilkeleri çerçevesinde ortadan kaldırılmasını ifade eder. Başka bir deyişle, idarenin 

mükellefle kuracağı iyi bir diyalog sonucunda uyuşmazlıkların karşılıklı anlaşma yolu 

ile kısa sürede ve az masrafla sonuçlandırılması şeklindedir. 

Türk vergi sisteminde uzlaşma ve düzeltme yolları barışçıl çözümleri oluştururlar. 

Ülkemizde uygulanan idari çözümler için iki özellik belirtilebilir. Her şeyden önce bu 

yollara başvurma zorunluluğu yoktur. Mükellefler isterlerse ancak bu yollara 

başvurabilirler. Ancak vergi idaresi tarafından idare lehine re'sen düzeltme yapılabilir. 

Diğer bir özelliği ise idari yollara başvurudan sonra mükellefler dilerlerse yargısal 

çözüm yollarına başvurabilirler.
95
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Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yoluyla, vergi idaresi ve mükellef arasında 

vergi kanunlarının uygulanması nedeniyle doğan uyuşmazlıklar, mükelleflerin belirli 

zamanlar içinde idareye başvurmaları veya idare ile karşılıklı görüşmeleri yoluyla daha 

başlangıçta, ödenecek olan vergi ve ceza miktarı üzerinde mutabakat sağlanarak ortadan 

kalkmaktadır. Vergisel uyuşmazlıkların bu yolla çözümü çeşitli nedenlerle daha çok 

tercih edilen bir yöntem olmaktadır. Mükellefler ve vergi idaresi arasındaki vergisel 

uyuşmazlıkların idari yollarla çözümlenmesi öncelikle tercih edilen bir yöntemdir. 

Burada maksat, uyuşmazlığın, bir yargı merciinin önüne getirilmeden ortadan 

kaldırılmasıdır. Her iki tarafın kendi düşüncelerinde ısrar etmeleri ve idari çözüm 

yollarını tercih etmemeleri durumunda bu uyuşmalıkların yargı yoluyla çözümlenmesi 

zorunlu hale gelecektir. 

Yargı yolu yerine idari çözüm yollarının benimsenmesinin, pratik ve teknik çeşitli 

yarar ve avantajları bulunmaktadır. 

 Bunların başlıcaları: 

 Hızlı ve etkili çözümler,  

 Çözüm maliyetlerinin asgari düzeye indirmeleri,  

 Uyuşmazlık konusu olaya göre farklı çözüm yolları sunulabilmesi,  

 Uyuşmazlığın tarafların anlaşmasına bağlı olarak çözümü sağlamaları olarak 

sıralanabilir. 

 Zaman içinde çözüme kavuşturulamayan, uzayan uyuşmazlıkların hem vergi idaresi 

hem de mükellefler açısından olumsuz etki yaratmaktadır. Vergilendirmenin her iki 

tarafı da bu etkiye maruz kalmamak için idari çözümü benimseyebilmektedir. Bir diğer 

etmen ise zaman ve emek kaybının önlenmesidir. Bu çözüm yollarının benimsenmesi 

durumunda çeşitli giderlerde önlenmiş olacaktır. Yine davaya ilişkin masraflarla birlikte 

mükellefin davayı kaybetmesi durumunda, ödemek zorunda kalacağı faizler davanın 

uzama süresine göz önüne alındığında önemli olabilecek tutarları ortaya çıkaracaktır. 

İdarede tıpkı mükellef gibi davayı kaybetmesi durumunda, yargılama giderleri ile 

savunma için harcadığı giderlerden, zaman ve emek kaybından kurtulacaktır. 
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Uyuşmazlığın idari aşamada çözümlenmesini gerektiren nedenlerden biri 

de mükelleflerin vergi ve cezayı ödeme yönünden, idarenin de vergi ve cezayı tahsil 

etme yönünden sağladıkları avantajdır. 

Uyuşmazlığın idari aşamada çözümlenmesinin doğurduğu en önemli sonuç; 

uyuşmazlığın ortadan kalkmasıdır.
96 

Bu durum mükellef ya da vergi sorumlusu üzerinde 

psikolojik yönden olumlu bir etki yapmakta, uyuşmazlık konusu vergi ve cezayla ilgili 

sorunu çözümlemekte, buna ilişkin huzursuzluktan da kurtulmaktadır. İdare de, 

uyuşmazlığın sona ermesiyle, olayı kısa yoldan çözüme kavuşturmuş olmaktadır.
97 

İdari 

çözüm yollarının benimsenmesini gerektiren bu nedenler aynı zamanda idari çözüm 

yollarının sonuçları olarak ortaya çıkmaktadır. 

3.5.2. Vergi Yargısı ve Vergi UyuĢmazlıklarının Yargı 

AĢamasında Çözümlenmesi  

Vergi uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, diğer bir aşama, vergi uyuşmazlıklarının 

yargı aşamasında çözümlenmesidir. İdare ile mükellef arasında çıkan vergi 

uyuşmazlıkları idari aşamada çözümlenemediği ya da söz konusu yollara hiç 

başvurulmaması halinde ikinci bir çözüm yolu olan vergi yargısı yoluna gidilir. 

Vergilendirme yetkisi olan kamu makamları karşısında mükelleflerin, ödevleri yanında, 

kendileri için yapılan vergileme işlemlerine karşı dava açma hakları bulunmaktadır.
 98

  

Barışçıl olarak nitelendirilen idari çözüm yollarının aksine yargısal çözümde, davacı ve 

davalı arasında var olan çekişme (niza), yargı merciinin kararı ile kesin olarak sona 

erer.
99

 Yargı yolu bir yandan uyuşmazlığı ortadan kaldırırken aynı zamanda idarenin 

yargısal denetimini gerçekleştirmek suretiyle hukuk devleti ilkesi gereği vergilendirme 

işlemlerinde yasaya uygunluğu sağlayıp subjektif işlemler bakımından vergilerin 

yasallığı esasını geçerli kılmaktadır.
100
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Vergilendirme işlemleri, yargı denetimine tabidir. Vergisel işlemlerde bunu 

denetleyecek olan idari yargı organları Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri 

ve Danıştay‟dır. 

Anayasanın 125. maddesinde “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı 

yolu açıktır” ibaresi bulunmaktadır. Bundan dolayı vergi yargısının görev alanına, idari 

yollara başvurularak çözümlenemeyen ya da bu yollara hiç gidilmeden yargısal olarak 

çözümlenmek istenen uyuşmazlıklar girmekte, vergi uyuşmazlıkların çözümlenmesinde 

yargı yolu idari yolların tüketilmesinden sonrada tercih edilebildiği gibi idari yollara hiç 

başvurulmadan da tercih edilebilen çözüm yöntemi olmaktadır. 

3.5.2.1. Vergi Yargısı Kavramı Ve Hukuki Mahiyeti 

Vergi hukuku, vergi borcu ilişkisi nedeniyle taraflar (birey-devlet) arasında ortaya 

çıkan “zıtlık” ı, çıkarlar dengesi kurmak suretiyle belli kurallar çerçevesinde düzenleyen 

bir hukuk dalıdır. Geniş kapsamıyla yargılama hukukunun bir dalı olarak da 

düşünebileceğimiz vergi yargılama hukuku da vergi uyuşmazlıklarının yargısal planda 

giderilmesini düzenlediği sırada, aynı çıkarlar dengesinin kurulmasına da hizmet 

etmektedir.
101

 Bu tanımda vergi hukuku kuralları üzerine kurulu vergi yargılama 

hukukunun amaç ve işlevi belirtilmiştir. 

İdare ile yükümlü arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların karşılıklı irade uyumuna 

bağlı olarak barışçıl şekilde idari aşamada çözümlenememesi ya da bu yollara 

başvurulmaksızın doğrudan yargı yolunun tercih edilmesi durumunda çözüme ya da 

sonuca ulaşılması için yargı denetimi devreye girer.
102

 İşte vergi uyuşmazlıkları 

konusunda başvurulan yargı yoluna vergi yargısı denmektedir.
103

 

Vergi yargısı zaman zaman mali yargı terimi ile birlikte kullanılmaktadır. Ancak, bu 

iki kavram birbirinden farklıdır, karıştırılmamalıdır.  
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Mali yargı terimi vergi yargısına göre daha geniş kapsamlıdır ve devletin ve diğer 

kamu tüzel kişilerinin gelir, gider, borçlanma, devlet mallarının yönetimi gibi mali 

hukukun konusuna giren tüm mali işlemlere ilişkin uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı 

kuruluşlarını içermektedir.
104

 Vergi yargısı ise, devletin gelir getirici mali işlemlerinden 

doğan vergilere ilişkin uyuşmazlıkları konu edinen mali yargıya bağlı ve mali yargının 

en önemli bölümünü oluşturan bir koludur. 

Vergi yargısının asli (birincil) ve tali (ikincil) işlevler olmak üzere iki ayrı işlevi 

bulunmaktadır. Vergi uyuşmazlıklarının çözüme bağlanması, vergi yargısının asli 

(birincil) işlevini oluşturur. Vergi yargısının tali (ikincil) işlevi ise düzenleyici işlevi 

olarak da nitelendirilen hukuki içtihat yaratma işlevidir.
105

 

Vergi yargısında çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar, verginin tarh ve tebliğ 

edilmesi, tahsil edilmesi aşamalarında yapılan işlemler ile ceza kesme işlemlerinden 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca bunlara yükümlülerin vergilendirme konusundaki idari 

düzenlemelerin kanunlara veya hukukun genel ilkelerine aykırılığını ileri sürmelerinden 

kaynaklanan uyuşmazlıkları da eklemek gerekir.
106

 

Vergi hukukunun, taraflar arasındaki çıkarlar dengesini korumaya yönelik bir amacı 

olmakla birlikte, vergi yargısı söz konusu olduğunda da vergi ödevlisi vergi idaresi 

karşısında korunmaktadır. Vergi hukuku vergi yargısı aracılığıyla idarenin kanuna 

aykırı işlemlerini denetleyerek çıkarlar dengesini korumaya çalışmaktadır. 
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3.5.2.2. Vergi Yargısının Organları Ve Örgütsel Yapısı 

Haklarında vergilendirme sürecinin çeşitli aşamalarında vergi (ihtirazi kayıt 

olmaksızın verilen beyannameler üzerine verilen tahakkuklar hariç) ceza, faiz veya zam 

uygulamasına gidilen mükelleflerin; uzlaşma istemesi fakat uzlaşmanın sağlanamaması, 

düzeltme talebinin vergi dairesi tarafından kabul edilmemesi ve bunların dışında diğer 

vergi ile ilgili uyuşmazlıklar yaşamaları durumunda yargı organlarına başvurma hakları 

vardır.
107

 

Birer idari işlem olan vergilendirme işlemlerinin hukuka uygunluğunun yargısal 

denetimi vergi yargısı organlarınca yapılmaktadır. Bu çerçevede davacı ile davalı 

arasındaki uyuşmazlık yargı organlarınca karar bağlanıp kesin olarak çözüme 

kavuşturulmaktadır. Dolayısıyla vergi yargısı idarenin vergilendirme işlemlerinin 

denetlenmesini sağladığından, hukuk devletinde işlevi olan bir yargı alanını 

oluşturmaktadır. 

1982 yılında kabul edilen 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdari 

Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 

Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile idari yargı yeniden 

düzenlenmiştir.
 
Söz konusu kanunlarla vergi yargısı organlarının daha etkin ve hızlı bir 

şekilde çalışması arzulanmış ve vergi yargısı önemli yapısal değişiklere uğramıştır. 

Yapılan değişikliklerde idari yargılama iki dereceli yapıya kavuşturulmuştur. Bu 

yapıda vergi uyuşmazlıkları ilk derecede genel yetkili Vergi Mahkemelerinde, itiraz 

yoluyla Bölge İdare Mahkemelerinde ve temyiz yoluyla birlikte, belli durumlarda ilk 

derece uyuşmazlıklarda Danıştay‟da çözüme bağlanacaktır.
108

 Anılan kanunlara göre, 

vergi yargısı organları; Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay‟dır. 
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Vergi Yargısı Organlarının Görevleri: 

1- Vergi Mahkemeleri: 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri 

ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulan vergi 

mahkemeleri bugün vergisel uyuşmazlıkların yargısal aşamasında çözümünde genel 

görevli bağımsız mahkemeler olarak görev yapmaktadır. 

Vergi Mahkemeleri üç üyeden oluşur. Uyuşmazlıkları çoğunlukla kurul durumunda 

karara bağlar. Bazı özel durumlarda, uyuşmazlık tek bir yargıçla da karara bağlanabilir. 

Vergi Mahkemelerinin tek yargıçla verdikleri kararlara karşı itiraz Bölge 

Mahkemesi‟ne, kurul durumunda verdikleri karara karşı ise temyiz yoluyla Danıştay‟a 

başvurma imkanı vardır. 

Vergi Mahkemelerinin görevleri, 2576 sayılı Kanun 6. maddesinde düzenlenmiş 

bulunmaktadır. 

Vergi Mahkemelerinin Görevleri: 

 Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar 

ile benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere 

ilişkin davaları, 

 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 

uygulanmasına ilişkin davaları, 

 Diğer kanunlarla verilen işleri çözümler.
109
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tumKanun&contentUid=KOm1u4DJZMGf2aRR (29.11.2013). 

http://www.gib.gov.tr/index.php?%20id=1031&no_cache=1&type=%20tumKanun&contentUid=KOm1u4DJZMGf2aRR
http://www.gib.gov.tr/index.php?%20id=1031&no_cache=1&type=%20tumKanun&contentUid=KOm1u4DJZMGf2aRR


36 

 

Vergi mahkemelerinde davaları yalnızca tarh ve tahakkuk ve tahsil aşamasına 

ulaşmış işlemler ile sınırlamak mümkün değildir. İdarenin vergilemeden önce ya da 

sonra tesis ettiği bir takım vergiye ilişkin kesin ve icrai işlemlerin idari davaya konu 

edilmelerine engel yoktur. Bu konuda kanunlarla Bakanlar Kurulu‟na ve bakanlıklara 

verilen düzenleme yetkileri kullanılarak tesis edilen, istisna ve muaflıklara ilişkin 

işlemler de idari davaya konu edilebilir.
110

 

2- Bölge Ġdari Mahkemeleri: 2576 sayılı Kanunla kurulan Bölge İdare 

Mahkemeleri, kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş genel görevli 

bağımsız mahkemelerdir. Bölge İdari Mahkemeleri, bir başkan ve iki üyeden oluşur. 

Bölge İdare Mahkemelerinin görevleri, 2576 sayılı Kanun 8. maddesinde 

düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bölge Ġdare Mahkemelerinin Görevleri: 

 Yargı çevresinde İdare ve Vergi Mahkemeleri‟nde tek hakim tarafında verilen 

kararları itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme bağlar. 

 Yargı çevresindeki İdare ve Vergi Mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki 

uyuşmazlıklarını kesin karara bağlar. 

 Diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.
111

 

Bölge İdare Mahkemeleri, bu maddede sayılan görevleri yerine getiren 

mahkemelerdir. Vergi yargılaması hukuku bakımından Bölge İdare Mahkemelerinin ilk 

derece mahkemesi olarak herhangi bir görevi bulunmamaktadır. Bu itibarla vergi 

yargılaması hukukunda doğrudan doğruya Bölge İdare Mahkemesinde dava açılması 

mümkün değildir. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin tek 

hakimle verdikleri kararlar ile bu mahkemelerin yürütmeyi durdurma taleplerine ilişkin 

olarak verdikleri kararları itiraz üzerine incelemektedir.
112
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3- DanıĢtay: Vergi yargılamasını da içeren idari yargı düzeninde üst derece organı, 

Danıştay‟dır.
113

 Danıştay Kanunu‟nun 1. maddesine göre, “Danıştay, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve 

inceleme merciidir. Bir Anayasa mercii olan Danıştay, bağımsızdır.”
114 

2575 sayılı Danıştay Kanunu‟nun 5183 sayılı Kanunu‟nun 1. maddesiyle değişik 13. 

maddesine göre Danıştay, on ikisi dava, biri idari daire olmak üzere on üç daireden 

oluşur. Her daire bir başkan ve en az dört üyeden kurulur, görüşme sayısı beştir, kararlar 

çoğunlukla verilir. 

Türk Vergi Yargısı‟nda vergisel uyuşmazlıkların yargı aşamasında çözümünde en 

yüksek yargılama mercii olan Danıştay, ilk derece mahkemesi olarak dava daireleri 

tarafından verilen nihai kararlar ile İdare ve Vergi Mahkemelerinin kurul halinde 

verdikleri nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi inceler.
115

 

Danıştay‟ın Vergi Mahkemelerince verilen nihai kararları temyiz yoluyla inceleme 

görevi yanında ilk derece mahkemesi olarak bazı görevleri vardır.  2575 sayılı Kanunun 

23. maddesine göre bu görevlerin vergiye ilişkin olanlarını şöyle sıralamak mümkündür: 

 Bakanlar Kurulunun vergiye ilişkin kararlarına,  

 Bakanlıkların vergiye ilişkin düzenleyici işlemlerine (tüzük, yönetmelik, 

tebliğler),  

 Birden çok idare ya da vergi mahkemelerinin yetki alanına giren işlere,  

 Vergi Usul Kanunu gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme istemlerinin 

reddine ilişkin işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarını 

çözümlemek.
116

 

Danıştay bazı vergi kanunlarında yer alan hükümler dolayısıyla da ilk derece 

mahkemesi olarak görev yapabilmektedir. 
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2575 sayılı Kanunun 24. maddesinde ise Danıştay ilk derece mahkemesi olarak 

davalar belirtilmiştir. Buna göre: 

 Bakanlar Kurulu kararlarına, 

 Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 

müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere, 

 Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere, 

 Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine 

uygulanan eylem ve işlemlere, 

 Birden çok İdare veya Vergi Mahkemesinin yetki alanına giren işlere,  

 Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili 

Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile 

tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.
117

 

 

Vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili olanlar: 

 Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve 

kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler.  

 Vergi dairesi, Tadilat ve Takdir Komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan 

matrahlara karşı verdi mahkemesinde dava açılabilir. 

 Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen 

vergilere karşı dava açamazlar. 

 

Vergi davalarına bakmakla yükümlü mahkemeler: 

 Bölge İdare Mahkemeleri İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince vergi mahkemeleri vergi 

davaları bakımından genel görevli mahkemelerdir.  

 Danıştay Kanunu uyarınca bakanlıkların düzenleyici işlemlerine karşı 

açılacak davalarda Danıştay ilk derece mahkemesi olarak görevlidir.  
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Vergi davalarına bakmaya yetkili olan mahkeme: 

 Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve 

tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen,  

 Gümrük Kanunu‟na göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu 

gereğince şikâyet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin 

işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükleri tarh ve 

tahakkuk ettiren,  

 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun‟un 

uygulanmasında ödeme emrini düzenleyen,  

 Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işleri yapan, vergi dairesinin bulunduğu 

yerdeki Vergi Mahkemesidir. 
118

 

Vergi Mahkemelerinde Görülecek Davalar: 

Vergi Mahkemeleri:  

 Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve 

harçlarla benzeri mali yükümlülükler ve bunlara ilişkin zam ve cezalar ile 

tarife uyuşmazlıkları,  

 Belirtilen bu konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun‟un uygulanmasına ilişkin davaları,  

 Diğer kanunlarda verilen işleri çözümlemektedir.  

  Buna Göre Vergi Mahkemeleri: 

 Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergilere, resim, harç 

ve benzeri yükümlülüklere ve bunlara bağlı ceza ve zamlara (Gümrük ve 

Tekel idarelerince alınan vergi ve diğer mali yükümler dâhil.),  

 Yukarıdaki kuruluşlara ait olup, mali yüküm kavramı dışındaki tarifelere,  

 Mükellefin müracaatı üzerine yapılan emsal bedel takdirinde mükelleflerin, 

takdir komisyonu kararlarına,  
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 İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hatalarının re‟sen 

düzeltilmesi durumunda, kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimseler, 

yapılan düzeltmelere,  

 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun‟un 

uygulanmasına,  

 Vergi Mahkemelerince verilen kararların yerine getirilmeme sebebine 

dayanan tazminat ve zam işlemlerine, ilişkin davalara bakmaktadır. 
119

 

Vergi davaları; Vergi Mahkemesi Başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı 

dilekçelerle açılır. Vergi dava açma süresi; Danıştay‟da ilk derece mahkemesi olarak 

iptal davası açılması halinde 60 gün, temyiz için başvurulmasında 30 gün, Vergi 

Mahkemelerinde ise 30 gündür. Özel kanunlarda dava açma konusunda ayrı süreler 

gösterilmiş olması durumunda, özel kanunlarda belirtilen süreler geçerlidir.
120

 

3.5.2.3. Vergi UyuĢmazlıklarının Yargısal Çözümü  

Türk vergi hukukunda uyuşmazlıkların çözümü barışçıl yolların yanı sıra 

düzenlenmiş bulunan ikinci yöntem “yargısal çözüm yolu” olarak adlandırılabilir. 

Vergisel uyuşmazlıkların barışçıl yollara başvurulmasına rağmen çözülememesi veya 

barışçıl yollara başvurulmak istenmemesi durumunda uyuşmazlığın dava yoluyla 

yargısal çözümü yoluna gidilir. Uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenebilmesi 

çözümsüzlüğün taraflarına sağlanmış Anayasal bir haktır. Zira Anayasamızın “Hak 

Aram Hürriyeti” başlıklı 36. maddesine göre herkes, meşru vasıta ve yollardan 

faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve 

savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.
121

  

Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında “vergi davası” şeklinde incelenmesi 

sonucunda yargı organınca verilen kararlar, taraflar açısından kesin hüküm 

niteliğindedir. Böylece, uyuşmazlık yargının kararı doğrultusunda, çözümlenmiş olur. 

Mükellef ya da idare, ancak bir üst yargı organına başvurarak bu kararın bozulmasını 

isteyebilir.
122
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Uyuşmazlıkların idare ve yükümlü arasında barışçıl yollarla istenilen düzeyde 

çözümlenemeyişi, tarh aşamasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle yargı organlarına 

başvurmanın yürütmeyi kendiliğinden durdurması, haksız çıkma halinde yargı 

organlarını gereksiz yere oyalamaları nedeniyle yükümlülerden bir ceza alınmaması ve 

yükümlünün ödemenin gecikmesi nedeniyle sağladığı faydalar, yargı yoluna 

başvurmayı artıran nedenlerdir. 

3.4.2.4. Vergi UyuĢmazlıklarının Sonuçları Açısından Türk Yargı 

Sistemine Genel BakıĢ 

Anayasa‟nın 125. maddesine göre, idarenin her türlü eylem ve işlemleri (istisnalar 

hariç) yargı denetimine tabidir. Anayasa‟nın 2. maddesinde ise Cumhuriyet‟in nitelikleri 

arasında  “Hukuk Devleti” ilkesi de sayılmıştır, idare her türlü eylem ve işleminde 

olduğu gibi, vergiye ilişkin işlemlerinde de hukuka bağlı ve saygılı olmalı, tüm işlemleri 

de yargı denetimine açık olmalıdır. Hukuk devletinde, idareye tanınan hiçbir yetki 

sınırsız olmadığı için, idare yetkisini hukuk kurallarına uygun olarak kullanmak 

zorundadır. Vergisel işlemlerde ise bunu denetleyecek olan idari yargı kurumu, Vergi 

Mahkemeleri ve Danıştay‟dır.
123

  

İdari yargıya bağlı vergi yargısı sistemini benimsemiş olan ülkemizde vergisel 

uyuşmazlıkların yargısal çözümüne ilişkin mevzuat dört ayrı yasa ile bu yasaların atıfta 

bulunduğu yasalarda yer alan hukuk kurallarının birlikte işlemesinden oluşmaktadır. Bu 

dört temel yasa, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemelerinin 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2577 sayılı İdari yargılama Usul 

Kanunu‟dur.
124

 

Türkiye‟de vergi yargısı, 1980 yılından sonra kapsamlı bir değişikliğe uğramış, vergi 

yargısının kurumsallaşması ve bağımsızlaşması alanında önemli yenilikler yapılmıştır. 

1980 öncesi dönemde ülkemizde uygulanmış olan vergi yargısı sistemi ile ilgili olarak 

aşağıdaki tespitleri yapmak mümkündür. 
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 Türkiye'de vergi uyuşmazlıklarının, İtiraz Komisyonu, Temyiz Komisyonu ve 

Danıştay olmak üzere üç aşamada çözümlenmesi, diğer bir ifadeyle üç dereceli olması 

ile ikmalen ya da re'sen tarh edilen vergilerin İtiraz Komisyonu kararından sonra, vergi 

cezalarının ise Temyiz Komisyonu kararından sonra tahsil edilebilir duruma gelmesi 

sağlanmıştır. Mükellefin İtiraz Komisyonu‟na müracaatı verginin tahsilini durdurmuş, 

yani kamu alacağı İtiraz Komisyonu karar verinceye kadar tahsil edilememiştir.  

İtiraz Komisyonlarının mükellef aleyhine karar vermesi halinde ise, mükellefin 

"Vergiler Temyiz Komisyonu"na başvurması ve yürütmenin durdurulması isteminde 

bulunması ve de "Vergiler Temyiz Komisyonu"nun bu yönde karar vermesi durumunda 

yine verginin tahsili durdurulmuştur. Danıştay aşamasında da aynı usulün uygulanması 

sonucunda vergi alacağının tahsili daha da geciktirilebiliyordu. Bu dönemde kamu 

alacaklarından gecikme faizi alınması gibi bir uygulama da bulunmamakta idi. Böylece 

kamu alacağının geç tahsili hiç bir faiz ve gecikme zammının uygulanmaması nedeniyle 

haklı, haksız her mükellef vergiye itiraz etmek suretiyle, vergi tahsilini geciktirme 

yoluna girmiştir. Bu anlayış, vergi uyuşmazlıklarının daha da artmasına ve vergi 

uyuşmazlıklarının sayısının arttıkça da uyuşmazlıkların daha uzun sürede çözümlenmesi 

gibi bir kısır döngünün içine girilmesine neden olmuştur. Vergi yargısının vermiş 

olduğu kararlar ne kadar adil olursa olsun, uyuşmazlıkların çözülmesinin uzun zaman 

alması adaletin sosyal faydasını ve etkinliğini azaltmıştır.
 125

 İtiraz ve Temyiz 

Komisyonları Anayasa Mahkemesince, mahkeme sayılmamış, ancak fonksiyonlarının 

yargısal olduğu ifade edilmiştir. Bu da vergi ihtilaflarının mahkeme sayılmayan 

mercilerde çözümlenmesine ve kamuoyunda önemli kuşkulara ve tenkitlere neden 

olmuştur. Özellikle gayri muvazzaf itiraz komisyonları tarafsız ve bağımsız yargı 

görevini yerine getirememiştir.
126 

 

Vergi uyuşmazlıkları İtiraz Komisyonu ve Temyiz Komisyonu aşamalarından 

geçtikten sonra, son merci olarak Danıştay'da karara bağlanarak halledilmekteydi.  
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İtiraz Komisyonuna vergi tebliğinden itibaren 30 gün, Temyiz Komisyonuna İtiraz 

Komisyonu kararından sonra 15 gün ve Danıştay‟a ise Temyiz Komisyonu kararının 

tebliğinden itibaren 90 gün içinde başvurulmaktaydı.  

Ancak, dava açma sürelerinin üst mercilere doğru azalması daha uygun olurdu. 

Çünkü uyuşmazlıkla ilgili maddi ve hukuki deliller toplanmış, olayın maddi yönleri 

incelenmiş ve bütün hazırlıklar yapılarak, uyuşmazlık açıklığa kavuşturulmuştur. Bu 

açıdan Danıştay'a başvurmak için tanınan 90 günlük süre, İtiraz ve Temyiz 

Komisyonlarına tanınan sürelere nazaran çok uzun olmuştur. Türkiye'de vergi 

uyuşmazlığı yaratan mükellefe, bu uyuşmazlığın maliyeti çok düşük olmuştur.  

Bu durum vergi ihtilaflarının çoğalmasına ve cazibesinin artmasına neden olmuştur. 

Birçok ülkede uyuşmazlığın her aşamasında dava maliyetlerinin artmasını sağlayan bir 

sistem uygulanmaktadır.
127

 

Vergi yargısının idari yargı içinde bile tam olarak ayrıca düzenlenmemiş olması, aynı 

derecedeki vergi yargısı mercilerinin vermiş olduğu kararlar arasında tutarsızlığa neden 

olmuştur. Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesini sağlayan ve böylece 

vergi yargısının yükünü hafifleten ve ona yardımcı olan, düzeltme, pişmanlık ve ıslah, 

cezalarda indirim ve uzlaşma müesseseleri yetirince çalıştırılamamıştır. 1980 sonrası 

Türk Vergi Yargısı sistemi daha önce belirtmiş olduğumuz sorunlara çözüm bulmak 

amacıyla 1982 Anayasası döneminde vergi yargılaması konusunda önemli değişiklikler 

yapılmıştır.  

1980'den sonra yapılan vergi yargısı reformlarının temel hedeflerini şu şekilde 

saymak mümkündür: 

  Vergi Yargısında Birlik Sağlanması: VUK'a tabi olan ve olmayan 

uyuşmazlık ayrımı kaldırılarak vergi ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm mercii 

olarak Vergi Mahkemeleri belirlenmiştir. 
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 Yargısının Bağımsız Hale Getirilmesi: Vergi mahkemelerinde görevli olan 

hakimlere anayasa ile güvence sağlanmış ve özlük işlemleri konusunda 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yetkili kılınmıştır. Böylece daha 

önceleri idarenin güdümünde olan vergi yargısı uygulamasına son verilmiştir. 

 Vergi Yargısının Ġki Dereceli Olması: Üç aşamalı yargı sisteminde hakkın 

sahibine verilmesi çok uzun zaman aldığı için, vergisel uyuşmazlıkların hızlı 

bir şekilde sona erdirilmesi amacıyla vergi yargısı sistemi iki dereceli olarak 

kurulmuştur. 1980 sonrasında da vergi yargılaması bağımsız bir yargı kolu 

olarak düzenlenmiş olmayıp, genel olarak idari yargı düzeninin bir parçası 

olarak örgütlenmiştir.  

 

Bu çerçevede, vergi yargılamasında görevli yargı organları da idari yargı ile 

bütünleşmiş bir yapı arz eder.  

İdari yargı alanında 1982 yılında gerçekleştirilen kapsamlı değişiklikler ve yeni 

düzenlemeler çerçevesinde, genel olarak iki dereceli bir yargı düzeninin benimsendiği 

söylenebilir.128 

2575 sayılı Danıştay Kanunu ile Danıştay‟a vergi yargısında ilk derece ve üst derece 

mercii olarak görev verilmiştir. 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri İdare 

Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile vergi 

uyuşmazlıklarında görevli ilk derece yargı mercii olarak Vergi Mahkemeleri 

kurulmuştur. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ise tüm yargı, dolayısıyla vergi 

yargısı için geçerli yargılama usulü kurallarını içeren bir kod niteliğindedir.
129 

 

Bu kanunlarla, Türk Vergi Yargısı önemli bir yapı değişikliğine uğramıştır. Böylece 

daha önce idarenin vesayeti altında bulunan ve vergisel uyuşmazlıkların 

çözümlenmesinde alt derece yargı organları olarak görev yapan Vergi İtiraz 

Komisyonları ve Temyiz Komisyonları ile Gümrük Hakem Kurulları kaldırılmış, yerine 

İdari Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri kurulmuştur.
 130
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Yapılan değişiklik sonrasında;  

 Vergi Mahkemeleri-İdari Mahkemeleri /Danıştay şeklinde iki dereceli sistem, 

 Vergi İtiraz Komisyonları-Temyiz Komisyonu-Gümrük Hakem Kurulları-

Danıştay‟dan oluşan üçlü sistemin yerini almıştır.
131

 

Sonuç 1980 sonrası dönemde vergi yargısı alanında önceki dönemin sorunlarına 

çözüm bulmak amacıyla önemli değişiklikler yapılmıştır. Genel olarak 1980 sonrasında 

vergi yargısı alanında yapılan reform niteliğindeki çalışmalar, ülkemizde vergi 

yargısının kurumsallaşmasında ve kendisini ifade etmede önemli katkılar yapmıştır. 

Reformlarda amaçlanan hedef, o güne kadar ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmaktır. 

Bu durumun bir sonucu olarak da vergi yargısı idari yargının bir alt kolu olarak hatta 

onun içinde bir şekilde örgütlenmiştir.  

Ancak bütün bunlar yapılırken, ekonomik alandaki olay ve ilişkiler ile doğrudan 

bağlantılı olan, kurum ve işlemlerini ekonomik hayatın işleyişi üzerine oturtan vergi 

uygulamalarının, idari yargı sisteminin boyutlarını da aşan bir şekilde karmaşık olduğu 

ve bir o kadar da uzmanlaşma gerektirdiği hususu pek dikkate alınmamıştır. Vergi 

yargılaması demek, sadece hukuk demek değil, ama aynı zamanda ekonomi, muhasebe 

ve işletme demektir. Vergi hukuku tüm işlem ve uygulamalarını bu dört alan (hukuk, 

ekonomi, muhasebe ve işletme) üzerine oturtmaktadır. Dolayısı ile vergi yargısı 

sisteminin ülkemizde kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilmesi için idari yargı 

sisteminin bir alt kolu olarak değil, bağımsız bir yargı düzeni olarak örgütlenmesi daha 

faydalı olacaktır.
132

  

 

                                                 

 
131

 Yaşin, s.29. 
132

 Ersin Nazalı, “Türkiye‟de Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesinin Geçirdiği 

Aşamalar”, http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=4792 (30.11.2013). 

 

http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=4792


46 

 

4. TÜRK VERGĠ SĠSTEMĠNDE VERGĠ 

UYUġMAZLIKLARININ ĠDARĠ AġAMADA 

ÇÖZÜM YOLLARI 

Vergisel uyuşmazlıkların çözüm yollarını sistematize etmek gerekirse önce “idari 

çözümler (barışçıl çözümler)” sonra “yargısal çözümler” ayrımı yapılabilir.  İdare ile 

yükümlüler arasındaki anlaşmazlıkların yargı mercileri önünde çekişme ve çatışma 

haline getirilmesine gerek kalmaksızın idarenin kendiliğinden ya da ilgililerin 

başvurması sonucunda sorunların çözüme kavuşturulmasına “barışçıl yollar” ya da 

“vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yolları” denilmektedir. 

İdari çözüm yolu vergi idaresi ile mükellefler ya da adlarına ceza kesilenler arasında, 

vergi kanunlarının uygulanması nedeniyle doğan uyuşmazlıkların; mükelleflerin belirli 

süreler içinde idareye başvurmaları veya idare ile karşılıklı görüşmeleri yoluyla daha 

başlangıçta, ödenecek olan vergi ceza ve miktarı üzerinde mutabakat sağlanarak ortadan 

kaldırılması, yargısal yol ve usullerin uygulanmasına gerek bırakılmaksızın çözüme 

kavuşturulması olduğundan, bu yol ile kamu alacağının zaman içinde değer kaybına 

uğramadan hazineye ödenmesinin, vergi yargı yerlerinin iş yoğunluğunun 

azaltılmasının, yükümlülerin yargı yerlerine başvurarak zaman, emek ve gider kaybına 

uğramamalarının amaçlandığı kuşkusuzdur. 

 Ülkemizdeki uygulananları idari işlem ve eylemlerin gözden geçirilmesi açısından 

işlem öncesinde muhatabın dinlenmesi ya da açıklama veya savunmasının alınması 

işlem sonrasında itiraz yolu; hataların başvuru üzerine ya da re‟sen düzeltilmesi; 

cezaların başvuru üzerine indirilmesi; pişmanlık ve ıslah hükümleri ya da idare ile 

mükellefin müşterek katılımına ve iletişimine dayalı uzlaşmadır.
133 

 

                                                 

 
133

 Erdem, s.265. 



47 

 

Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasına gelmeden önce çözüme bağlanabilmesi 

amacıyla çeşitli idari çözüm yolları geliştirilmiştir. Pişmanlık, ıslah, vergi cezalarında 

indirim, vergi hatalarında düzeltme ve uzlaşma bu yollar arasında yer almaktadır.
134

 

4.1. VERGĠ HATALARINI DÜZELTME MÜESSESESĠ  

İdare ile vergi yükümlüleri arasında ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarının idari 

çözüm yollarından biri vergi hatalarının düzeltilmesi müessesesidir. Vergilendirme 

sürecinde, yükümlü veya idarenin lehine veya aleyhine yapılan hataların giderilmesi 

için Vergi Usul Kanununda “düzeltme” müessesesine yer verilmiştir. Düzeltme, vergi 

kanunlarının uygulanması esnasında yapılan hataların, yargı yoluna başvurmaksızın 

hatayı yapan vergi dairesi tarafından kaldırılmasına dönük idari bir işlemdir.
135 

 

 Vergi Usul Kanunu 116 ile 126. maddeleri arasında düzeltme yolunu ve bu sürecin 

konusu olan vergi hatalarını hükme bağlamış durumdadır. 116. maddeye göre, “Vergi 

hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden 

haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.” Yasa vergi hatası için bu 

genel tanımı verdikten sonra bu kavrama giren sakatlık türlerini 117. maddede “hesap 

hataları” ve 118. maddede “vergilendirme hataları” başlıklarıyla düzenlemektedir. Vergi 

hatası türlerinden birini yapısında taşıyan sakat vergilendirme işlemine karşı yargı 

yoluna gidilebileceği gibi, beş yıllık zamanaşımı süresi içerisinde kalmak koşuluyla, bu 

hata vergi dairesince re‟sen ya da yükümlünün başvurusu üzerine düzeltilebilir. 

Düzeltme başvurusu vergi dairesince reddedilen yükümlü, şikayet yolu ile üst mercie 

gidebilir. 

Düzeltme başvurusu idari denetim türlerinden istitaf başvurusuna (aynı mercie 

başvuru), şikayet yolu ise hiyerarşik idari başvuruya karşılık gelmektedir. Şikayet 

başvurusu da reddedildiği takdirde, bu ret işlemine karşı dava açılır; bu aşamada artık 

uyuşmazlık yargı yoluna intikal etmiş olur.  
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İşlem, Vergi Usul Kanununun tanımına uygun bir vergi hatası ile sakatlık taşımadığı 

takdirde, hataların düzeltilmesine ilişkin olarak bu özel yolla açılan dava, süresinde 

yargı mercilerine başvurulmamış olması nedeniyle usulden reddedilir. Böylece 

düzeltme yolu pratik yararlarının yanı sıra, hata kavramına dikkat edilmediği takdirde, 

başka tür sakatlıkların hatalara özgü yolla yargı önüne getirilmesi durumunda davanın 

reddi ile hakkın yargı merciinde ileri sürülme olanağının yitirilmesi gibi önemli bir 

sonuç doğurabilmektedir.
136

 

Danıştay, vergi hatalarının düzeltilmesi istemleriyle ilgili olarak “vergi”yi, gecikme 

ve tecil faizlerini; hatta, gecikme zammını da kapsayacak şekilde, geniş anlamda 

almaktadır. Bunlarda Vergi Usul Kanununun 117 ve 118. maddelerinde sayılan 

hataların olması halinde, düzeltme istemleriyle ilgili başvuru yollarını 

kullanılabileceğini kabul etmektedir.
137

 

117. maddeye göre hesap hataları; matrahta ve vergi miktarlarında yapılan hatalarla 

verginin mükerrer olmasıdır. Vergilendirme hataları ise, 118. maddede; mükellefin 

şahsında hata, mükellefiyette hata, mevzuda hata ve vergilendirme ve muafiyet 

döneminde hata olarak düzenlenmişlerdir. 

4.1.1. Vergi Hatalarının Türleri 

Vergi hatası; vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmelerde yapılan hatalar 

yüzünden haksız yere ve fazla veya eksik vergi istenilmesi veya alınmasıdır.  

Vergi hatalarının düzeltilmesine ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. Vergi hatası 

sayılmayan uyuşmazlıkların düzeltme yoluyla çözümlenmesi mümkün değildir. Yani 

hata hali olarak değerlendirilmeyecek durumlar için “hata düzeltme” yoluna gidilmez. 

İdare tarafında yapılan re‟sen düzeltmeler idari işlem niteliği arz eder. Kendi aleyhlerine 

düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye karşı Vergi Mahkemesinde dava açma hakkı 

saklıdır.
138

 

                                                 

 
136

 Öncel, Kumrulu, Çağan, s.173. 
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Vergi Usul Kanununda vergi hataları; “hesap hataları” ve “vergilendirme hataları” 

olmak üzere iki gruba ayrılmıştır ve bu hatalar Vergi Usul Kanunu 117. ve 118. 

maddelerinde açıklanmıştır. 

4.1.1.1.  Hesap Hataları 

Vergi miktarını etkileyen maddi hatalar ve hesaplama yanlışlıklarına hesap hatası 

denmektedir. Bunlar nispeten basit ve kolayca görülebilen aritmetik yanlışlıklardan 

meydana gelmektedir. Bu tür hatalar vergi dairesinden kaynaklanabildiği gibi, 

yükümlüden de kaynaklanabilir.
139

 

Vergi Usul Kanunu‟nun 117. maddesinde, üçlü bir sınıflamaya tabi tutulan hesap 

hataları: Matrahta hata, vergi miktarında hata ve mükerrer vergilendirme hatalarıdır. 

4.1.1.1.1.  Matrah Hataları 

Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve 

kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya 

hesaplanmış olmasıdır.(VUK, Md.117/1) 

Bu tanıma göre, vergi miktarındaki hatalar, vergi oranının kanunda gösterilen 

orandan az ya da çok uygulanması, artan oranlı vergilerde basamakların yanlış 

uygulanması, yurt içi ve yurt dışından ödenen vergilerin az veya fazla indirilmiş olması, 

gerçek kişilerin ücretlerinde indirilecek özel indirimin az veya fazla indirilmiş 

olmasıdır.
140

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu bir kararında “Arazi Vergisi 

beyannamesinde yanlışlıkla arsa için belirlene asgari metrekare birim değerlerine göre 

fazla beyanda bulunulmasını” matrah hatası olarak yorumlamıştır.
141
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4.1.1.1.2. Vergi Miktarında Hatalar 

 Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsuplarının yapılmamış veya 

yanlış yapılmış olması, birinci bentte yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla 

hesaplanmış olmasıdır.(VUK, Md.117/2) 

Örnek olarak, verginin hesaplanması sırasında tarifede öngörülen oranların yanlış 

uygulanması, vergi ziya cezasında, 1 kat kesilmesi gereken cezanın 3 kat kesilmesi, özel 

usulsüzlük cezasında cezaya ilişkin oranın % 10 yerine  %5 alınarak hesaplanması, 

usulsüzlük cezası kesilecek 1. sınıfa tabi tacire 2. sınıfa tabi tacire ilişkin tutarın 

uygulanması miktar hatalarıdır.142 

4.1.1.1.3. Verginin Mükerrer Olması 

Aynı vergi kanunun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah 

üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır. (VUK, Md.117/3) 

Bu tanım çerçevesinde, herhangi bir takvim yılına ilişkin vergi borcu umumi vekili 

tarafından ödenmiş olan yükümlünün aynı vergiyi ayrıca kendisinin de ödemesi çifte 

vergi için kolayca akla gelebilen bir örnek olacaktır.
143

 

Danıştay tarafından, vergi idaresince belirli bir yıl için yapılan tarhiyata ait matrahın 

izleyen yılda yükümlü tarafından beyanı göz önüne alındığında mükerrer vergilemeyi 

önlemek amacıyla beyan üzerinden yapılan tahakkukun düzeltme yoluyla silinmesi 

gerekeceği karara bağlanmıştır.
144

 

4.1.1.2. Vergilendirme Hataları 

Vergi hataları, Vergi Usul Kanunu‟nun 118. maddesinde dört bent halinde 

düzenlenmiştir. Vergi yükümlülüğünün saptanmasında değerlendirme yanlışlıkları bir 

sınıflamaya tabi tutulan vergilendirme hataları “mükellefin belli edilmesi bakımından 

yapılan yanlışlıklar” şeklinde tanımlanmaktadır.
145
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Vergilendirme hataları, genellikle vergi dairelerince yapılan yanlış değerlendirme ve 

işlemlerden doğmaktadır. Çok az olmakla birlikte, zaman zaman mükelleflerce yapılan 

bildirim ve ödemelerden kaynaklanan vergilendirme hatalarını da rastlamak 

mümkündür. 

Bu konuya ilişkin olarak Danıştay‟a intikal eden bir uyumsuzlukta; 

“İcra yoluyla yapılan satışın tekemmülü, davacıların iradesi dışında mahkeme 

kararıyla ortadan kaldırılmış bulunduğundan, hukuken oluşmayan satış işlemi nedeniyle 

damga vergisi doğmayacağı, dolayısıyla olayın vergilendirme hatası kapsamında 

mütalaa edilmesi gerekir…”
146

 

Vergilendirme hataları: Mükellefin şahsında hata, mükellefiyette, mevzuda(konuda), 

vergilendirme ve muafiyet döneminde hata olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. 

4.1.1.2.1. Mükellefin ġahsında Hata 

Bir verginin asıl borçlusu yerine bir başka kişiden istenmesi veya alınmasıdır. (VUK, 

Md.118/1) 

Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi veya alınması 

durumunda mükellefin şahsında hata olarak karşımıza çıkar. Bu hatalı uygulama, 

düzeltme hükümleri doğrultusunda idare tarafından giderilmektedir. İsim 

benzerliğinden kaynaklanan hatalarla; verginin, yükümlünün babasından ya da 

oğlundan alınması, tüzel kişi adına salınması gereken verginin ortaklardan istenmesi 

gibi durumlar mükellefin şahsında hataya örnektir.
147

 

4.1.1.2.2. Mükellefiyette Hata 

Açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi 

istenmesi veya alınmasıdır. (VUK, Md.118/2) Vergi kanunlarımızın sistematik yapıları 

gereği önce verginin konusu ve verginin mükellefinin kimler olduğu tanımlanır.   
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Daha sonra normalde vergi mükellefi olması gereken kimselerden muafiyet 

kapsamına girenler belirtilerek, verginin kapsamına giren konulardan bazıları 

istisnalarla vergi dışı bırakılır. 

Kamu yararına çalışan derneklerle Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 

tanınmaktadır. İşte bu nitelikteki bir dernekten vergi istenmesi açık bir yükümlülükte 

hata örneğidir.
148

 

Bu konuda Danıştay‟a yansıyan bir uyuşmazlıkta; 

“… muaflık koşullarını yitiren çiftçi, ertesi yıldan itibaren vergiye tabi 

tutulabileceğinden, aksine yapılan işlemde bir vergilendirme hatası vardır.”
149

 

4.1.1.2.3. Konuda Hata 

 Açık olarak vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, 

madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi veya alınmasıdır. (VUK, 

Md.118/3) 

Verginin mevzuu (konusu) üzerinden alınan şeyi ifade eder. Vergilerin konusu 

açıkça vergi yasalarında gösterilir. Yasalarda açıkça vergi konusu kapsamı içerisinde 

gösterilmeyen bir şeyin verginin konusunun kapsamı içerisinde değerlendirilerek işlem 

yapılması ya da vergi konusu içerisinde olmakla beraber istisna kapsamı içerisinde olan 

bir şeyin vergilendirilmek istenmesi, vergi hatası olarak kabul edilir.
150

 

Örnek olarak; fatura kesme yükümlülüğü bulunmayan bir işlem için fatura 

kesilmediğinden bahisle ceza kesilmesi konuda hatayı teşkil eder. 

Bu konuda Danıştay‟a yansıyan bir uyuşmazlıkta; 

“…harca konu yapılamayacak bir yerin işgalinden dolayı İşgal Harcı alınmasında, 

harcın konusunda hata yapılmış olduğundan, düzeltme yoluyla hatanın düzeltilmesi 

gerekir.”
151
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4.1.1.2.4. Vergilendirme veya Muafiyet Döneminde Hata 

 Aranan verginin ilgili bulunduğu vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya 

süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır. (VUK, Md.118/4) Burada 

vergilendirmenin ilgili olduğu dönem bakımından bir yanılma söz konusudur. 

Vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş olmasının vergi hatası sayılabilmesi 

için, bu hata dolayısıyla verginin, ilgili bulunduğu dönemin vergisine kıyasla fazla ya da 

eksik istenmesi veya alınması gerekir.
152 

Tarh zamanaşımı süresi geçtikten sonra 

yapılan tarhiyat, vergilendirme döneminde hata sayılmaz. Mükellef itirazını verginin 

zaman aşımına uğramış olma noktasında yapmalıdır. Dönem hatası olması için, vergi 

doğru olarak tarh, tahakkuk ve tahsil edilmiş olmasına karşın dönemi yanlış olmasıdır. 

Örneğin, Emlak vergisindeki geçici muafiyet döneminin yanlış hesaplanması, gelirin 

yanlış yılda vergilendirilmesi birer vergilendirme hatasıdır.
153

  

Vergilendirme hatalarına örnek olarak verilebilecek Danıştay Dördüncü Dairesi 

Kararında, “…193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‟nun 23. maddesinin 14 numaralı 

bendinde “Kanuni ve iş merkezi Türkiye‟de bulunmayan dar mükellefiyete tabi 

işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği 

kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden müstesna olarak 

kabul edilmiştir. Davacıya ödenen ücretlerin kanuni iş merkezi Japonya‟da bulunan dar 

mükellefiyete tabi bir işveren tarafından, bu işverenin yurt dışında elde ettiği 

kazançlardan döviz olarak ödendiği hususu ihtilafsız olup, bu ücretlerin Gelir Vergisi 

Kanunu‟nun 95. maddesi kapsamında beyana tabi gelir olarak kabul etmeye olanak 

yoktur. 

Bu durumda, söz konusu ücretlerin açık olarak vergiden müstesna olması nedeniyle 

beyan edilen bu ücretlerle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu‟nun 118. maddesinin 3 

numaralı fıkrasında belirtildiği şekilde açık bir vergilendirme hatası mevcut 

olduğundan, dava konusu işlemin iptali gerekirken, davanın reddine ilişkin mahkeme 

kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 
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Açıklanan nedenlerle davacı temyiz isteminin kabulüyle,…3, vergi mahkemesinin 

…sayılı kararının oybirliğiyle bozulmasına…” 
154 

şeklinde karar vermiştir. 

Görüldüğü gibi, “vergi yükümlülüğünün saptanmasında değerlendirme yanlışlıkları” 

olarak tanımlayabileceğimiz bu hatalar, hesap hatalarına göre, vergilendirme işleminin 

özü ve vergiyi doğuran olay ile daha yakından ilgilidir. 

Değinilen özellik nedeniyle de, vergilendirme hatalarıyla ilgili hususlar, hesap 

hatalarına nazaran hukuki uyuşmazlık konusu telakki etmeye daha yatkındır.
155

 

4.1.2. Vergi Hatalarının Meydana Çıkarılması ve Bu Hataları 

Düzeltmeye Yetkili Olanlar 

Vergi hatası, Vergi Usul Kanunu‟nun 116. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır; 

“Vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar 

yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.” 

Bu madde hükmüne göre vergi hatası verginin yapılan hatalar nedeniyle haksız yere 

hem eksik hem de fazla alınması ve istenmesini de kapsamaktadır. Yapılan hatalı işlem 

vergi idaresi lehine olabileceği gibi aleyhine de olabilmektedir. Ayrıca, hatalı işlem 

vergilendirme sürecinde tarh aşamasında olduğu gibi tahsil aşamasında da 

yapılabilmektedir. Vergilendirme sürecinde ortaya çıkan vergi hataları lehte ve aleyhte 

sonuçlar yaratarak idare ve yükümlüleri olumlu ve olumsuz yönde etkilemektedir.
156

 

4.1.2.1. Vergi Hatlarının Ortaya Çıkarılması 

Var olan vergi hatalarının düzeltilebilmesi için, öncelikle tespit edilmesi yani ortaya 

çıkarılması gerekmektedir. İdare ve mükellef arasında uyuşmazlıklara neden olan vergi 

hatalarının ortaya çıkarılması VUK‟un 119. maddesinde beş bent halinde 

düzenlenmiştir. 
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 İlgili memurun hatayı bulması veya görmesi, 

 Üst memurların yaptıkları incelemeler sırasında hatanın ortaya çıkarılması, 

 Hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılması, 

 Hatanın vergi incelemesi sırasında meydana çıkarılması, 

 Mükellefin müracaatı ile hatanın meydana çıkarılması. 

Vergi hatası yukarıdaki maddeler halinde belirtilen yollardan biri ile belirlendikten 

sonra yapılması gereken bu vergi hatalarının düzeltilmesidir. 

4.1.2.2. Vergi Hatlarını Düzeltmeye Yetkili Organlar 

Vergi Usul Kanunu‟nun 120. maddesi ve Vergi Daireleri İşlem Yönergesi‟nin 57. 

maddesi hükmü uyarınca, hükmü uyarınca, “Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili 

vergi dairesi müdürü karar verir.” Mükelleflerin, tebliğ edilen vergi ve cezalara karşı 

Vergi Mahkemesinde dava açma süresi içinde ya da Vergi Usul Kanununda yazılı 

zamanaşımı süreleri içinde yaptıkları düzeltme talepleri, vergi dairesi müdürü 

tarafından 30 gün içinde karara bağlanır.
157 

Vergi dairesi bulunmayan yerlerde, mal 

müdürleri bu yetkiye sahip bulunmaktadır. Söz konusu yetki, doğrudan doğruya vergi 

dairesi müdürlerine verilmiş olduğundan başkasına devredilemez.
158 

Vergi hatalarının 

düzeltilmesinde tutar olarak herhangi bir sınırlama getirilemez.
159

 

Vergi hataları düzeltme fişine dayanılarak düzeltilir. Hatanın mükellef aleyhine 

yapılmış olması halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak terkin ve tahsil olunmuş ise 

mükellefe reddolunur. Düzeltme fişinin bir nüshası, reddedilecek miktarla müracaat 

edeceği muhasebe ve müracaat süresi zikredilmek suretiyle mükellefe tebliğ edilir. 

Mükellef tebliğ tarihinden başlayarak 1 yıl içinde parasını geri almak üzere müracaat 

etmediği takdirde hakkı ortadan kalkar.
160 
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Ayrıca idarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re‟sen düzeltilir. 

Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye karşı Vergi Mahkemesinde 

dava açma hakları saklıdır.  

Vergi Mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra düzeltme talebi reddolunanlar 

şikayet yolu ile Maliye Bakanlığı‟na müracaat edebilirler. Bu durumda düzeltmeye 

yetkili organ Maliye Bakanlığı olmakta, fakat düzeltme işlemleri vergi dairesi 

tarafından yapılmaktadır.
161

 

4.1.3. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi 

İdare ile vergi yükümlüleri arasında ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarının idari 

çözüm yollarından biri vergi hatalarının düzeltilmesi müessesesidir. Vergilendirme 

sürecinde, yükümlü veya idarenin lehine veya aleyhine yapılan hataların giderilmesi 

için VUK‟ da “düzeltme” müessesesine yer verilmiştir. Düzeltme, vergi kanunlarının 

uygulanması esnasında yapılan hataların, yargı yoluna başvurmaksızın hatayı yapan 

vergi dairesi tarafından kaldırılmasına dönük bir idari işlem olarak 

tanımlanabilmektedir.
162 

Ancak duruma göre, düzeltme ile ilgili başvuruların, sonradan 

yargıya intikal etmesi söz konusu olabilmektedir. Bu özellikleriyle düzeltme, bir idari 

denetim yolu olarak, kanuna uygun vergilendirmenin gerçekleşmesinde mükelleflere 

sağlanan ek bir güvencedir.
163

 

Vergilendirilme işlemi sonucu hata vergi idaresi tarafından iki şekilde 

düzeltilmektedir. Bunlardan birincisi hatanın vergi idaresi tarafından kendiliğinden 

düzeltilmesi, diğeri ise yapılan hatanın başvuru üzerine vergi idaresi tarafından 

düzeltilmesidir.  
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4.1.3.1.  Re’sen Düzeltme 

“İdarece tereddüde imkan vermeyecek derecede açık olan hatalar vergi dairesince 

vergi dairesi müdürünün kararıyla re‟sen düzeltilebilir.” (VUK, Md.120) Ancak bu 

düzeltme, mükellefin lehine ya da aleyhine olabilir. Mükellef lehine vergi dairesince 

yapılan düzeltme sonucunda nakden iade çıkabilir.
164

 

“Kendi aleyhine düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye karşı Vergi Mahkemesinde 

dava açma hakları saklıdır.” (VUK, Md.121) Bazen mükelleften alınan veya istenen 

vergilerin hatalı olduğu açık ve mutlak olarak görülebilir. Bu gibi durumlarda hatalar 

vergi dairesince re‟sen düzeltilir. Üzerinde tereddüt edilmeyen konular ifadesinden; 

mükellefe haber verilmeden düzeltme yapılabilecek hataları anlamak gerekir. 

Mükellefin bilgisine başvurulmaksızın vergi hatası düzeltilerek ya salınan vergi 

terkin olunur, ya da yeni vergi salınır. Mükellefin herhangi bir talebinin olmasına gerek 

yoktur. Mükellef lehine yapılan düzeltmelerde düzeltme fişinin bir örneği mükellefe 

tebliğ edilir. 

Mükellef düzeltme konusu vergiyi ödemişse, düzeltme fişinin tebliği tarihinden 

itibaren 1 yıl içinde müracaat etmediği takdirde bu hakkı ortadan kalkar. (VUK, 

Md.120) Burada söz konusu olan başvuru süresi, hak düşürücü süre olduğu 

görülmektedir. Eğer bu süre içinde müracaat ederse ödemiş olduğu vergi kendisine iade 

edilir. 

Düzeltme mükellef aleyhine yapılmış ise yeniden tarh olunan verginin ihbarname ile 

mükellefe tebliği zorunludur. Mükellef bu tarhiyata karşı yargı yoluna gidebilir. Buna 

göre mükellef 30 gün içinde Vergi Mahkemesine dava açma hakkına sahip olur.
165

 Dava 

açmadığı takdirde vergi ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün sürenin geçmesiyle 

tahakkuk edecektir. Söz konusu verginin ödeme süresi (vadesi) ise, tahakkuk tarihinden 

itibaren bir aydır.
166
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4.1.3.2. Talep Üzerine Düzeltme 

Vergi Usul Kanunu‟nun 122. maddesinde, vergi mükelleflerine de, vergi hatasının 

düzeltilmesini vergi idaresinden isteme hakkı tanınmıştır. Mükellefler vergi 

muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler. 

“Düzeltme Talebi” olarak adlandırılan bu başvuruda düzeltme talebi dilekçesi posta ile 

iadeli taahhütlü gönderilebilmektedir. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere 

düzeltme talebi yazılı olarak yapılmalıdır, dilekçe elden verilebileceği gibi postayla 

taahhütlü olarak da gönderilebilir.
167 

 

Düzeltme başvurusunda bulunabilmek için, verginin hatalı tarh edilmiş, cezanın 

hatalı kesilmiş ve muhataba ihtarname ile tebliğ edilmiş olması gerekir. Vergi 

Mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra, düzeltme istemi ancak zamanaşımı 

süresi içerisinde yapılır.
168 

Bu talebi reddi durumunda; mükelleflerin dava açma yoluna 

gitmeleri mümkün bulunmadığından Maliye Bakanlığı‟na gitmelerine olanak 

sağlamıştır.
169

 

Böylece talepleri reddedilen mükellefe, dava açma sürelerinin geçtiği göz önünde 

bulundurularak ortada VUK‟un 117 ve 118. maddelerinde belirtilen vergi hatalarının 

bulunduğu durumlarda, vergi mahkemesine yeniden başvuru hakkı tanınmıştır. 

 Bu konuyla ilgili Danıştay‟a yansıyan bir uyuşmazlıkta, Danıştay‟ca; 

“…Düzeltme ve şikayet yolu ile dava açabilmek için, 213 sayılı Yasa‟da öngörülen 

anlamda vergi hatası bulunması ve dava açma süresinin geçmiş olması gerektiğine…” 

karar verilmiştir.
170
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4.1.3.2.1. Düzeltme Ġsteme Hakkı Olanlar 

Düzeltme isteme hakkı esas olarak mükelleflere tanınmıştır. Danıştay mükellef 

kavramını genel olarak yorumlayarak, düzeltme isteyebileceklerin arasına, vergi 

sorumlularını da katmıştır.
171 

Bu nedenle düzeltme ve şikayet yolunun vergiye ilişkin 

hesaplarda ya da vergilendirme yüzünden yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla 

veya eksik vergi istenen ya da alınan sorumlular tarafından da istenebileceği ortaya 

çıkmıştır. 

 Nitekim bu konuda Danıştay‟a yansıyan bir uyuşmazlıkta, Danıştay Vergi Dava 

Kurulunca; “Düzeltme ve şikayet yollarının, vergi sorumluları tarafından da 

istenebileceğine …” karar verilmiştir.
172

 

4.1.3.2.2. Düzeltme Ġsteminin YapılıĢı 

Mükellefler, vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı 

ile isteyebilmektedirler. “Düzeltme Talebi” olarak adlandırılan bu başvuruda düzeltme 

talebi dilekçesi posta ile iadeli taahhütlü gönderilebilmektedir. ( VUK, Md. 122)  

4.1.3.2.3. Düzeltme Ġsteminde Süre 

Düzeltme isteminin hangi sürede vergi dairesi tarafından sonuçlandırılacağı hakkında 

bir hüküm yoktur. Ancak idari bir müracaat olması nedeniyle 2577 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanunu‟nun 10/2 maddesi uyarınca 60 gün içinde düzeltme talebine 

karşı bir cevap verilmezse, isteğin reddedilmiş sayılacağı kabul etmek gerekir. 

Düzeltme talebi reddedilirse yükümlü şikâyet yoluyla Maliye Bakanlığı‟na 

başvurabilir.
173

 

4.1.3.2.4. Düzeltme Talebinin Ġncelenmesi 

 Vergi dairesinin ilgili servisi düzeltme talebini kendi mütalaasını da ilave ederek, 

düzeltme merciine gönderir.  
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Düzeltme mercii talebi yerinde gördüğü takdirde, düzeltmenin yapılmasını emreder; 

yerinde görmediği takdirde, keyfiyet düzeltmeyi isteyene yazı ile tebliğ olunur. (VUK, 

Md.123) 

Belirtilen şekilde ortaya çıkan hataların düzeltme yetkisi kural olarak vergi dairesi 

müdürüne aittir. Düzeltme işlemi vergi daireleri tarafından tanzim olunacak düzeltme 

fişine dayanarak gerçekleştirilir. Vergi dairesi tereddütsüz ve açık hataları doğrudan 

düzeltir. Düzeltmenin mükellefler tarafından Kanunun 122. maddesine göre vergi 

dairesinden yazı ile istenmesi halinde, öncelikle vergi dairesinin ilgili birimi gerekli 

incelemeyi yapar ve oluşturduğu görüşle birlikte konuyu düzeltme makamı olan vergi 

dairesi müdürüne aktarır.  

Vergi dairesi müdürü talebi yerinde gördüğü takdirde hatalı işlemin düzeltme süreci 

tamamlanır, uygun görülmediği takdirde ise bu husus mükellefe yazılı olarak bildirilir. 

Mükellefçe yapılan düzeltme talebi yerinde görülmez reddedilir. Bunun üzerine 

talebi reddedilen mükellefin müracaat edebileceği yollar, düzeltme talebinin yapıldığı 

zamana göre farklılık gösterecektir. 

Düzeltme başvurusunun dava açma süresi içinde yapılması üzerine “düzeltme 

yapılır” veya “düzeltme yapılmadan reddedilir” veya “düzeltme başvurusu 

cevaplanmaz.” Bu durumda “idareye başvuru tarihi” ile “red cevabının tebliğ tarihi” 

arasındaki süreler işlemez. Hatanın düzeltilmesi talebi “2577 sayılı İYUK‟un 11. 

maddesine göre 60 günlük bekleme süresinde” cevapsız kalırsa talep reddedilmiş kabul 

edilir. Talep ister düzeltme yapılmadan yazılı olarak reddedilsin isterse düzeltme 

başvurusu cevaplanmayarak reddedilmiş sayılsın; red tarihinden itibaren kalan süre 

içinde Vergi Mahkemesinde dava açılması gerekir.
174

 

2577 sayılı İYUK‟un 11. maddesinin vergisel uyuşmazlıklardaki işleyişi Danıştay 

kararları ile oluşan içtihatlar neticesinde yürütülmektedir. Buna ilişkin bir Danıştay 

kararında: “ Şikayet yoluyla müracaat üzerine talebi reddolunanların yargıya 

başvurabilmeleri için dava konusu yapılan işlemin vergi hatası niteliğinde olması” 

gerektiği yönündedir.
175

 

                                                 

 
174

 “Vergi Hatlarında Düzeltme Yolu ve Dava Açma Durumu”,  http://www.vergimevzuati.org/vergi-

hatalarinda-duzeltme-yolu-ve-dava-acma-durumu/ (24.12.2013). 
175

 Danıştay 4. Dairesi‟nin, 12.05.1998 tarih ve E. 1997/3765, K. 1998/1996 sayılı kararı.  

http://www.vergimevzuati.org/vergi-hatalarinda-duzeltme-yolu-ve-dava-acma-durumu/
http://www.vergimevzuati.org/vergi-hatalarinda-duzeltme-yolu-ve-dava-acma-durumu/


61 

 

Dava açma süresi geçtikten sonra zamanaşımı süresi içinde yapılan düzeltme 

talepleri VUK‟un 120. maddesi gereğince vergi dairesine yapılır. Dava açma sürecini 

başlatacak olanlar; 

 Önce vergi dairesine başvurup düzeltme talebinde bulunurlar. 

 VUK‟ un 124. maddesinde belirtilen şekilde “vergi mahkemelerinde dava 

açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar” bu 

tarihten itibaren 60 gün içinde şikayet yolu ile Maliye Bakanlığı‟na düzeltme 

talebinde bulunurlar. 

 Bu başvuruların da reddedilmesi ya da reddedilmiş sayılması durumunda ise 

bu tarihten itibaren 30 gün içinde, Vergi Mahkemesinde, dava açma yoluna 

gidebilirler. 

Konuya ilişkin Danıştay Kararları‟nda: 

“… Düzeltme ve şikayet yolu ile dava açabilmek için, 213 sayılı Yasa‟da öngörülen 

anlamda bir vergi hatası bulunması ve dava açma süresinin geçmiş olması 

gerektiğine…” karar verilmiştir.
176 

 

 “Dava açma süresini geçirdikten sonra düzeltme başvurusunda bulunanların ise, 

istemlerinin reddine ilişkin vergi dairesi işlemine karşı şikayet mercii olan Maliye 

Bakanlığı‟na müracaat edilmeden açılan davada, vergi mahkemesince 2577 sayılı 

Kanunun yukarıda açıklanan hükümleri uyarınca, dilekçenin Maliye Bakanlığı‟na tevdii 

gerekirken, davanın süre aşımı nedeniyle reddine”
177

 şeklinde karar verilerek hukuka 

uygunluk görülmemiştir. 

Dolayısıyla vergi dairesi reddettikten sonra Maliye Bakanlığı‟na şikayet yoluyla 

müracaat edilecektir. Bakanlıkta reddederse Vergi Mahkemesi nezdinde yargı yoluna 

başvurulacaktır.
178
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Bu konuya ilişkin olarak Danıştay‟a intikal eden bir uyuşmazlıkta; 

“…Düzeltme talebini reddi üzerine şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı‟na gidilmesi ve 

Bakanlığın bu başvuruyu 60 gün içinde cevap vermemesi zımni red işlemi anlamına 

gelir ve müracaat sahibinin 60 günlük sürenin dolmasını izleyen 30 iş günü içerisinde 

vergi mahkemesine dava açması gerekir. Bu sürenin geçirilmiş olması durumunda 

önceki başvuruya cevap verilmesini teminen yapılacak yeni müracaat dava açma 

hakkını doğurmaz…”
179

 şeklinde karar verilmiştir. 

Düzeltme başvurusuna istinaden, idare 60 günlük süre içinde, kesin olmayan bir 

yanıt verebilecektir. Bu durumda,  düzeltme başvurusunda bulunan kişi isterse bir süre 

daha bekleme yolunu tercih eder. Ancak buradaki bekleme süresi, hiçbir zaman 

düzeltme dilekçesinin verildiği tarihten itibaren 6 ayı aşamaz.
180

   

4.1.3.3. Düzeltmenin Kapsamı 

Vergi mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay'dan geçmiş olan 

muamelelerde vergi hataları bulunduğu takdirde, bu hatalar, yargı kararları kesinleşmiş 

olsa bile, evvelki maddelerde yazılı usul dairesinde düzeltilebilir. Şu kadar ki; 

“düzeltmenin yapılabilmesi için hatalar hakkında anılan yargı mercileri tarafından bir 

karar verilmemiş olması şarttır.” (VUK, Md.125)  Bu hükümde belirtilen hatalar, yargı 

organlarınca yapılan hataları kapsamaz. Yargı organlarınca yapılan hatalar usul 

kanunlarına göre üst yargı nezdinde düzeltilebilir. Hata VUK‟un 125. maddesine göre, 

yargı organlarının vermiş olduğu kararlarda bile varsa düzeltilebilmektedir. Öte yandan 

vergi dairesinin hatalı işlem hakkında, yargı organı karar vermişse artık bu hata vergi 

dairesince düzeltilemez.
181

 

Özellikli bazı durumlarda; 

 Yapılan tarhiyata karşı dava açılmazsa, vergi dava açma süresinin geçmesiyle 

ödenecek aşamaya gelir. Vergi hataları normal şekilde düzeltilir. 
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 Vergi cezalarında yapılan hatalar, VUK‟un vergi hatalarına ilişkin 

çerçevesinde düzeltilir.(VUK, Md.375) 

 VUK‟un 376. maddesinde öngörülen ceza indirimi ile ödeme, vergi idaresi ve 

mükellef arasında, koşulları kanunen kabul edilmiş bir anlaşma şeklidir. Ceza 

indiriminden yararlanılarak ödenen vergi ve cezalarda hata bulunması 

durumunda, gerekli düzeltme yapılır.
182

 

 Öte yandan inceleme raporuyla re'sen ya da ikmalen yapılacak olan tarhiyatla 

ilgili olarak mükelleflerin, tarhiyat öncesi uzlaşma talep etmesi ya da vergi ve 

ceza ihbarnamesi düzenlenmesinden sonra uzlaşma talep etmesi söz konusu 

olabilmektedir. Uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus 

hakkında mükellef tarafından dava açılamaz ve hiçbir mercie şikayette 

bulunulamaz. Ancak, Maliye Bakanlığı; “ vergi hatası kapsamında yer alan 

tarhiyatların uzlaşmaya konu edimli ve üzerinde uzlaşılmış olması ve hatalı 

durumunun uzlaşma sırasında dikkate alınmamış olması hallerinde, bu 

hataların düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilmesi mümkündür.” 

şeklinde görüş bildirmiştir. 

Vergi sistemimizde, hata üzerinden vergi alınmaması esası açık bir şekilde 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu‟nun 116, 117 ve 118. maddelerinde belirtilen vergi hatalarının 

düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilmesine imkan tanınmıştır. 
183

 Bu nedenle;  

 Vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden muaf olanlara yapılmış 

tarhiyatların, 

 Vergiye tabi olmamaları gerekenler adına yapılan tarhiyatların, 

 Aynı vergilendirme dönemi için yapılan mükerrer tarhiyatların, 

Uzlaşma mevzuu edilmiş ve üzerinde uzlaşılmış olması ve bu hatalı durumun 

uzlaşma görüşmelerinde dikkate alınmamış olması halinde söz konusu hataların 213 

sayılı VUK‟un düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilmesi şeklinde bir uygulama 

yapılması benimsenmiştir.
 184
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4.1.3.4. Düzeltmede ZamanaĢımı 

Vergi Usul Kanunu, vergide istikrar ilkesinin gereği olarak, düzeltme işlemleri 

bakımından da bir zamanaşımı süresi belirlemiştir. Düzeltmede zamanaşımına ilişkin 

hükümler Vergi Usul Kanunu'nun 126. maddesinde düzenlenmiştir. Vergi hatalarını 

düzeltme bakımından getirilen zaman aşımı, niteliği itibarıyla hak düşürücüdür. Vergiyi 

doğuran olayın doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından başlayarak 5 yıl içinde 

düzeltilmeyen vergi hataları zaman aşımına uğrar ve düzeltilemez. 5 yıllık zaman aşımı 

süresinin yanında özel bir düzenleme de vardır, buna göre düzeltme zaman aşımı süresi;  

 Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergiden hatanın 

yapıldığı; 

 İlan yolu ile tebliğ edip Vergi Mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın 

tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği,  

 İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı 

kanuna göre harçsız yapıldığı; tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz, 

şeklinde belirleme yapılmıştır.
185

 Bu durumda zaman aşımı fiilen bir yıl 

uzatılmış, yani 6 yıla çıkmış olmaktadır.
186

 

Vergi hukukunda zamanaşımının kabul edilmesindeki temel neden, kamu yararıdır; 

yoksa zamanaşımının hukuki anlamda alacaklıyı cezalandırmak amacı yoktur. Vergi 

dairesi alacaklarını izleme konusunda daha dikkatli olma zorunluluğunu duyacak ve 

böyle kamu yararı kadar, kişilerin yararı da korunmuş olur. Vergi Usul Kanunu 

zamanaşımı süresi içinde “hatanın ortaya çıkması” koşulunu getirdiğinden yasanın bu 

hükmü uyarınca hatanın ortaya çıkartılmış sayılması için, herhangi bir resmi işlem 

konusu yapılmasının gerektiği anlaşılmalıdır.
187
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4.1.3.5. Düzeltmenin Mükellef ve Vergi Ġdaresi Açısından Sonuçları 

Vergi Hatalarını Düzeltme, vergisel işlemlerde yapılan yanlışlıklara bağlı olarak 

haksız yere fazla veya eksik vergi alınması ya da istenmesinin önüne geçilmesi için 

Vergi Usul Kanununda düzenlenen bir kurumdur.  

Ancak, bu kurum nitelik olarak yorum yöntemlerine başvurulmadan, ilk bakışta 

anlaşılabilecek açıklıktaki vergilendirme yanlışlıklarını kapsamaktadır. Bu nedenle, 

özellikle düzeltme isteminde bulunacak mükellefler tarafından, belli haklardan mahrum 

kalmamak için, düzeltmeye konu işlemin niteliğinin belirlenmesi büyük önem 

taşımaktadır.
188

 Gerek mükellef gerekse de vergi idaresi açısından düzeltmenin önemli 

sonuçları ortaya çıkmaktadır. 

Düzeltmenin Mükellef Açısından Sonuçları: 

 Uyuşmazlığın sona ermesi mükellef üzerinde psikolojik olarak olumlu etki 

yaratmakta ve uyuşmazlığa konu vergi ve cezaya ilişkin huzursuzluğu 

ortadan kaldırmakta, uyuşmazlığı sona erdirmektedir. 

 Uyuşmazlığın idari aşamada çözümlenememesinden dolayı, Vergi 

Mahkemelerine dava açılması,  Danıştay‟da, uyuşmazlığın sürdürülmesi 

önemli ölçüde emek ve zaman kaybına neden olmaktadır. Bu süreç içinde 

dava ile ilgili yapılan giderlerde uyuşmazlığın maliyet arttırıcı etkenleridir. 

Uyuşmazlığın idari aşamada çözümlenmesiyle mükellef söz konusu bu 

giderleri de yapmaktan kurtulacaktır. 

 Uyuşmazlığın sona ermesi bakımından; mükellef ile idare arasındaki 

uyuşmazlık sona ermekte, vergi dairesi de söz konusu uyuşmazlıkla 

ilgilenmekten kurtulmakta ve psikolojik olarak da rahatlamaktadır. 
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Düzeltmenin Vergi Ġdaresi Açısından Sonuçları: 

 İdarenin mükellefler üzerinde yarattığı güven bakımından idarenin ortaya 

çıkan hatayı mükellefi yargı yoluna başvurmaya zorlamadan kendi 

bünyesinde düzeltme yoluyla gidermesi, mükellefin idareye olan güveninin 

artmasını sağlayacaktır. Bu güven sayesinde, vergi dairesinin vergiyi 

toplaması da kolaylaşacaktır. 

 İdare içinde olayın yargıya intikal etmesi durumunda, uğrayacağı emek ve 

zaman kaybı önlenecek, davalar ile ilgili harçlar ve bazı giderlerin idari 

aşamada çözümlenmesi ile birlikte idare açısından maliyet unsurunu azaltıcı 

bir etken olacaktır. 

4.2. CEZALARDA ĠNDĠRĠM MÜESSESESĠ 

 Vergi mükellefleri veya sorumluları çeşitli sebeplerle vergi cezalarıyla karşı karşıya 

kalabilmektedir. Bu gibi durumlarda mükelleflerin önünde dört seçenek bulunmaktadır. 

Bu seçenekler; adlarına kesilecek olan vergi ve cezaları ödemek, bu vergi ve cezaları 

dava konusu yapmak, uzlaşma talebinde bulunmak ve cezalarda indirim talebinde 

bulunmaktır. Mükellefler bu seçeneklerden herhangi birini tercih edebilirler.
189

 

Mükelleflerin yargı mercilerine gitmeden uyuşmazlığın idari aşamada 

çözümlenmesini sağlayan yöntemlerden biri de cezalarda indirim müessesesinin 

uygulanmasıdır. 

Cezalarda indirim müessesi, gerek mükellef ve gerekse idareyi vergi cezasının uzun 

ve zaman alıcı işlemlerinden kurtarmak ve verginin bir an önce tahsil edilerek, istifade 

edilmesini sağlamak gayesiyle, Vergi Usul Kanunumuzda kabul edilmiştir.
190 

 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu‟nun 376. maddesinde belli şartlara uyulması halinde, kesilmiş olan 

vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında belli oranlarda indirim 

yapılması öngörülmüştür.  
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Başlangıçta re‟sen veya ikmalen tarh edilen vergi ve vergi farklarını kapsayan bu 

uygulamaya, daha sonra yapılan 74 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 

idarece yapılan tarhiyatlar da dahil edilmiştir.
191

 

Ceza indirimi, mükellef adına yapılan ilave tarhiyatlar dolayısıyla kesilen vergi 

cezaları bakımından mükellefle idare arasında, şartları kanunla belirlenmiş bir 

antlaşmayı ifade etmektedir. Cezada indirim müessesesi, vergi uyuşmazlıklarının yargı 

mercilerine götürülmeden idari aşamada çözümlenmesini sağlayan bir müessese olup,  

başarı ile uygulanmaktadır.  

Bu uygulama ile vergi idaresi alacağının bir kısmının tahsilinden vazgeçerek kalan ceza 

miktarı ile vergi aslının tamamını tahsil etmekte, böylece vergi ve cezadan doğan 

alacağını, yüksek oranlı enflasyonun yaşandığı bir ortamda, bir an önce hazineye intikal 

ettirmiş olmaktadır. Bu müessese ile iyi niyetli mükellefler korunmak istenmiş ve ceza 

miktarları da belli oranda azaltılmıştır.
192

 

4.2.1. Cezalarda Ġndirimin Kapsamı ve Ceza Ġndiriminden 

Yararlanabilecekler 

Kapsam olarak ceza indirimi; verginin türü bakımından Vergi Usul Kanunu 

kapsamına giren tüm vergi, resim ve harçlarda, tarhiyatın türü bakımından ikmalen, 

re'sen ve idarece yapılan tarhiyatlarda, ceza türü bakımından vergi ziyaı cezası, 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında uygulanır. Tekerrür nedeniyle arttırılmış olan 

cezalarda indirim kapsamına girer. Paraya çevrilmiş hürriyeti bağlayıcı cezalar için 

indirim talebinde bulunulamaz.
193

 

Cezalarda indirim yolundan yararlanabilmek için, vergi aslı ve cezasının dava 

konusu yapılamaması, dava açma süresi içinde indirimli ödeme isteminde bulunulması 

vergi aslı ile indirim yapıldıktan sonraki cezanın Kanun‟da belirtilen süre içinde 

ödenmesi gerekmektedir.
194
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 Ceza İndirimden yararlanabilecekler için; Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel 

Usulsüzlük cezalarında indirimi öngören Vergi Usul Kanunu‟nun 376. maddesinde 

indirimin şartları ve indirim oranı belirtilmiştir.  

“İkmalen, re‟sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda 

gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını 

mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde 

ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden 

teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödeyeceğini bildirirse:  

 Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,  

 Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri, indirilir. 
195

 

 

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını 

yukarıdaki yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden 

faydalandırılmaz. Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük 

cezaları hakkında da uygulanır.
196

 

Kanun hükmünde de belirtildiği gibi bu indirimden yararlanabilmek için mükellefin 

söz konusu vergi ve vergi cezasını süresi içerisinde ödemesi, indirim konusu yaptığı 

vergi ve vergi cezasını dava konusu yapmaması gerekir. Ayrıca söz konusu vergi ve 

vergi cezası üzerinde uzlaşmaya varılması halinde de cezalarda indirim müessesesinden 

yararlanılamayacaktır. Şu kadar ki uzlaşma tutanağı imzalanıncaya kadar mükellef 

uzlaşma talebinden vazgeçerse indirim hakkı saklıdır.
 197

 

Bu durumda dava konusu yapılmayan matrah farkına isabet eden vergi ve ceza 

nedeniyle, koşulların yerine getirilmesi durumunda, cezada indirim uygulamasından 

yararlanılması mümkündür.
198
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Bu konuda Danıştay‟a yansıyan bir uyuşmazlıkta; 

“… Vergi Usul Kanunu‟nun 376. maddesinde, vergi aslı ve buna bağlı cezanın 

tamamının dava konusu edilmemesi durumunda, bu madde de açıklanan indirimden 

yararlanacağı, kısmen dava konusu edildiğinde, dava konusu yapılmayan vergi aslında 

ilişkin cezaya indirim uygulanamayacağına dair bir hüküm yoktur. Bu durumda, kanun 

aksi belirtilmedikçe madde hükmünün mükellef lehine yorumlanması gerekir”
199

 

şeklinde karar verilmiştir. 

Vergi Usul Kanunu‟nun Ek 9. maddesi şöyledir: “ Bu bölüm uyarınca üzerinde 

uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında 376. madde hükümleri; hakkında 376. madde 

hükümleri uygulanan vergi ve cezalar için bu bölüm hükümleri uygulanmaz. Ancak, 

ceza muhatabının, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden 

vazgeçtiğini beyanla hadiseye 376. maddenin uygulanmasını istemek hakkı 

mahfuzdur.” hükmü yer almaktadır.
200

 

4.2.2. Cezalarda Ġndirimin ġartları ve Ġndirime Tabi Tutulan 

Ceza Tutarı 

Vergi Usul Kanununun 376. maddesinde ceza indiriminden yararlanabilmek için bir 

takım şartlar öngörülmüştür. Bu şartlara uyulduğu takdirde, ceza indirimi uygulanabilir. 

Şartlardan birine uyulmaması halinde ise, ceza indirimi hükmü uygulanmaz. Bu şartlar; 

 İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine 

başvurulması,  

 İndirim konusu yapılan cezanın dava konusu yapılmamış olması. Tebliğ 

üzerine dava açılmasına rağmen, dava açma süresi içinde, vergi 

mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan 

vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabilir. 

 Belirtilen süre içinde vergi aslı ve indirimden arta kalan cezanın ödenmesi, 
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 Mükellefin, dava açma süresi içinde uzlaşma isteminde bulunması ve uzlaşma 

tutanağı imzalanmadan uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan etmesi halinde 

cezada indirim talebinde bulunma hakkı vardır.  Fakat hem cezada indirim 

hem de uzlaşmadan yararlanma hakkı yoktur. Mükellef vergi ziyaına 

kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse bu tarhiyat için ceza indirimi 

hükümlerinden yararlanabilir,  uzlaşma hükümlerinden ise yararlanamaz, 

 Talepte bulunan mükellefin, ikmalen, re‟sen veya idarece tarh edilen vergi 

veya vergi farkı ile vergi ziyaı cezası ya da usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezalarının indirimden sonra kalan kısmını, vadesinde veya 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanununun 10.  maddesinde 

sayılan teminatlardan herhangi birini göstermek koşuluyla vadenin 

bitiminden itibaren 3 ay içinde ödemesi gerekmektedir.
201

 

4.3. PĠġMANLIK VE ISLAH MÜESSESESĠ 

Beyana dayalı vergilemenin esas sistem olduğu ülkemizde, matrahların gerçeğe 

uygunluk derecesi vergi incelemeleri ile denetlenmektedir. Denetimler neticesinde 

beyan dışı bırakılmış matrah farklarından cezalı vergi alınmakta, beyanname verilmeme 

durumlarında ise cezalı vergi tarh olunmaktadır. Her iki durumda da,  salınan vergi ve 

kesilen cezalar dolayısıyla mükellef ile vergi idaresi arasında uyuşmazlık 

doğabilmektedir.  

Vergi Usul Kanunu‟nun 371. maddesinde düzenlenen pişmanlık ve ıslah kurumu ile 

düşük beyanda bulunan veya hiç beyanname vermeyenlerin bu fiillerinden doğan 

uyuşmazlıkları idari aşamada çözmeleri mümkün bulunmaktadır.
202

 

Pişmanlık kurumunda mükellefin subjektif durumu göz önünde tutulmakta, 

mükellefin iyi niyeti ceza uygulanmamasına etken olmaktadır.
203  
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Pişmanlık ve ıslah müessesi; Vergi Usul Kanunu‟nun “Pişmanlık ve Islah” başlıklı 

371. maddesi hükmüne göre, beyana dayalı vergilerin tarh aşamasında vergi ziyaı 

cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe 

ile haber veren mükelleflere belli şartlar altında ceza kesilmemesini sağlayan idari bir 

çözüm yoludur. 

4.3.1. PiĢmanlık ve Islah Kavramları Tanımı 

Pişmanlık ve ıslah, temelinde vergi ziyaı yatan ve vergi dairesinin bilgisi dahilinde 

olmayan bir olayın kendiliğinden dilekçe ile ilgili makamlara haber verilmesi halinde 

uygulanmaktadır.
204

 İlgili makamlara kendiliğinden haber veren bu mükelleflere, belli 

koşulları yerine getirmeleri kaydıyla vergi ziyaı cezası kesilemez, kaçakçılık cezasına 

hükmolunamaz.
205

 Bunun yanı sıra, Vergi Usul Kanunu‟nun 371. maddesindeki 

pişmanlık koşullarına uygun olarak, durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında 

“kaçakçılık suçları ve cezaları” uygulanmaz. (VUK, Md.359) Buna göre pişmanlık ve 

ıslah kurumunun tanımını şöyle yapabiliriz; VUK 371. maddesinde ki beş bent şeklinde 

yazılı koşulların tahakkukunu ve mükelleflerine re„sen başvuruları üzerine; zamanında 

yerine getirilmeyen kanuni yükümlülüklerin, daha sonra cezasız olarak yerine 

getirilmesini mümkün kılan bir müessesedir.
206

 

Bir başka tanıma göre pişmanlık, beyan üzerinden tarh ve tahakkuk edilen vergiler 

için geçerli olan ve temelinde vergi ziyaı olan olayın, mükellef tarafından kendiliğinden 

haber verilmesidir. Pişmanlık koşullarına uyulmaması cezalı tarhiyat gerektirir.
207

 

Pişmanlık uygulaması; 

 Bildirime dayanan konunun, beyana dayalı vergiyle ilgili olması, 

 Vergi ziyaına konu olabilecek bir olayın bulunması, 

 Mükellefin pişmanlık dilekçesi ile ilgili makamlara başvuruda bulunması 

durumlarında  söz konusu olabilir.
208
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4.3.2. PiĢmanlık ve Islah Uygulamasının Kapsamı 

Pişmanlık, beyan esasına göre tarh ve tahakkuku ettirilen Emlak Vergisi hariç bütün 

vergiler için geçerlidir. 

Yine sorumlu sıfatıyla verilmesi gereken beyannameler içinde pişmanlık 

hükümlerinden yararlanılması mümkündür. Buna göre süresinde verilmeyen muhtasar 

beyannameler içinde pişmanlık hükümleri çerçevesinde verilebilecektir.
209  

 

Bir verginin pişmanlık ve ıslah kapsamına girebilmesi için; 

 Verginin Vergi Usul Kanunu‟nun uygulama alanına giren bir vergi olması, 

 Tarh ve tahakkuku beyana dayanan bir vergi olması gerekmektedir.
210

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun 371. maddesine göre, Pişmanlık ve Islah 

hükümleri; 

 Gelir Vergisi, 

  Kurumlar Vergisi, 

 Katma Değer Vergisi, 

 Özel Tüketim Vergisi, 

  Veraset ve İntikal Vergisi, 

  Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, için söz konusu olmaktadır. 

Pişmanlık ve Islah Müessesesinin Uygulanamayacağı Vergiler ise; 

 Gümrük Vergisi (213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen Gümrük 

Vergisinde pişmanlık ve ıslah müessesesi uygulanamayacaktır.) 

 Emlak Vergisi (213 sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun 371. maddesinde yer alan 

açık hükme göre Emlak Vergisi‟nde pişmanlık ve ıslah müessesine 

başvurulamayacaktır.) 

                                                                                                                                               

 
208
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PiĢmanlık ve Islah Müessesesinin Uygulanacağı Vergi Suçu ve Cezaları: 

 Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası (213 Sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun 371. 

maddesinde düzenlenen pişmanlık ve ıslah müessesesinin temelinde; 

gerçekleşmesi vergi ziyaı koşuluna bağlı bir vergi ziyaı suçunun olması da 

yer almaktadır. Bu hükme göre; pişmanlık ve ıslah durumunun söz konusu 

olması için gerçekleşmesi vergi ziyaı koşuluna bağlı bir vergi suçunun ortaya 

çıkması gerekmekte olup, herhangi bir vergi ziyaı suçu oluşmamışsa  

pişmanlık ve ıslahtan söz edilemeyecektir.) 

 Kaçakçılık Suçları ve Cezaları (213 sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun 371.   

maddesindeki şartların yerine getirilmesi durumunda, yine Vergi Usul 

Kanunu‟nun 360. maddesinde belirtilen kaçakçılık suçlarına iştirak cezaları 

da uygulanmayacaktır.)
211

 

4.3.3. PiĢmanlık ve Islah Uygulamasından Yararlanma 

ġartları 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun 371. maddesi hükmüne göre, beyana dayanan 

vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara 

kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere anılan maddede yer alan kayıt ve 

şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmemektedir. Buna göre, pişmanlık ve ıslah 

hükümlerinden yararlanabilmek için aşağıda açıklanan koşulların gerçekleşmesi 

gereklidir: 

 Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından 

herhangi resmi bir makama dilekçe ile başvurulmak suretiyle haber verilen 

husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması.(Dilekçe veya tutanağın resmi 

kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.) 

 Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde 

herhangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna 

intikal ettirildiği günden evvel (kaçakçılık suçu teşkil etmiş fiilerin 

işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması. 
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 Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme 

dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde tevdi olunması. 

 Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme 

tarihinden başlayarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi. 

 Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, 

ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanun‟un 51. maddesinde 

belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte 

haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi.
212

 

Bu konuda Danıştay‟a intikal eden uyuşmazlıkla ilgili olaylarda; 

“Vergi incelemesine başlandıktan sonra verilen pişmanlık dilekçesi ve bunun 

ekindeki beyannamenin süresinde verildiği kabul edilemez.”
213 

 

“Vergi Dairesine pişmanlık dilekçesinin takdir komisyonuna başvurulduktan sonra 

verilmesi durumunda, mükellefin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması söz 

konusu olamaz.”
214 

şeklinde karar verilmiştir. 

Vergi Usul Kanunu‟nun 359. maddesinde hükme bağlanan kaçakçılık suçlarını 

işleyenlerde pişmanlık suçlarına uygun olarak durumunu ilgili makamlara bildirmek 

şartıyla bu müesseseden yararlanacakları gibi, ayrıca haklarında kaçakçılıkla ilgili işlem 

de yapılmayacaktır.
215

 

4.3.4. PiĢmanlık ve Islah Kapsamında Ödeme Süresi ve 

Mücbir Sebeplerin PiĢmanlık ve Islah Uygulamasına Etkisi 

Bu konuda yapılan değerlendirmelerin bir kısmında, VUK‟un 13. maddesinde 

düzenlenen mücbir sebeplerin esasen “vergi ödevlerinin” yerine getirilmesiyle ilgili 

olduğu, pişmanlık uygulamasının ise yükümlüler yönünden bir “ödev” değil “seçimlik 

hak” olduğu ifade edilerek, mücbir sebep bulunsa dahi, bu durumun pişmanlıkla ilgili 

beyanname verme ve ödeme sürelerini etkilemeyeceği sonucuna varılmaktadır.  
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Aynı konudaki değerlendirmelerin bir bölümünde de, VUK‟un 15. maddesi hükmü 

gereğince mücbir sebeplerin sadece “vergi ödevleriyle” ilgili olanları değil, bütün 

süreleri etkilediği dolayısıyla pişmanlıkla ilgili beyanname verme ve ödeme sürelerini 

de etkilediği ifade edilmektedir. 

Yine konuyla ilgili yapılan diğer bir değerlendirmede ise, mücbir sebeplerin esasen 

“vergi ödevleriyle” ilgili süreleri etkilediği kabul edilmekle birlikte, pişmanlık 

uygulamasının başlangıçta mükellefler için “ödev” değil “hak” olduğu, ancak bu hakkı 

kullanan yükümlülerin, pişmanlık dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak on beş gün 

içinde pişmanlık beyannamesi verme ve ödeme yükümlülüğü (ödevini) üstlenmeleri 

nedeniyle, mücbir sebeplerin varlığının pişmanlıkla ilgili süreleri de etkileyeceği 

sonucuna varılmaktadır.
216

 

4.3.5. PiĢmanlık ve Islah Uygulamasında Özellik Arz Eden 

Durumlar 

Pişmanlık ve ıslah uygulamasında özellik arz eden durumlar konu başlıkları ile 

aşağıda ele alınacaktır. 

4.3.5.1. PiĢmanlık Talebi Ġle Verilen Beyannamelerde Zarar Beyan 

Edilmesi veya Vergiye Tabi Matrah Bulunmaması 

Yükümlünün pişmanlık ve ıslah yoluyla beyanname vermesi ya da eksik ya da yanlış 

beyanını tamamlamasından sonra, ortaya herhangi bir matrahın çıkmaması, yani 

pişmanlık yoluyla ödenecek bir verginin tahakkuk etmemesi pişmanlık ve ıslah 

hükümlerinin uygulanmasına engel değildir. Bu gibi durumlarda mükellef koşulları 

yerine getirmişse, yükümlü hakkında re‟sen matrah tespiti yapılmayacaktır.217 Ancak 

vergi idaresi, müstakar hale gelmiş Danıştay Kararlarına rağmen kendi görüsünde halen 

ısrar etmesi nedeniyle, pişmanlık talebi ile verilen beyannamelerde; 

 Zarar beyan edilmesi, 

 İstisna uygulamaları nedeniyle matrah beyan edilmemesi, 

 Faaliyetsiz oluş nedeniyle matrah beyan edilmemesi, 
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 İndirimler nedeniyle ödenecek herhangi bir vergi beyan edilmemesi 

hallerinde, mükellefler veya vergi sorumluları pişmanlık ve ıslah 

hükümlerinden yararlandırılmamakta218 ve olay takdir komisyonuna ve 

gerektiğinde vergi incelemesine sevk edilmek suretiyle, dönem matrahının 

re'sen belirlenmesi yoluna gidilmektedir.219  

Bu konuyla ilgili Danıştay kararında; 

“Beyannamelerin zarar veya matrahsız olarak pişmanlık hükümleri gereğince 

verilmesinde yasal isabetsizlik bulunmamaktadır.” şeklinde olmuştur.
220

 

Özetle; vergi idaresince mükellef tarafından verilen beyannamede zarar beyan 

edilmesi veya gösterilen matraha vergi isabet etmemesi durumunda, pişmanlık 

hükümlerinden yararlandırılması ve re‟sen takdire gidilerek iki kat birinci derece 

usulsüzlük cezası kesilmesi yoluna gidilmektedir.
221

 

4.3.5.2. PiĢmanlıkla Verilen Beyannamede Asıl Vergiye Bağlı 

Ödenecek Bir Verginin Bulunması 

Bu beyannameler VUK'un 371. maddesindeki şartları yerine getirilmesi şartıyla  

verilmişse, bu beyannamelere "pişmanlıkla beyanname verilmesi" diye 

nitelendirilmektedir. 
222 

Pişmanlık talebi ile verilen beyannamede iki ayrı verginin veya 

asli vergiye bağlı olarak beyanı gereken diğer bir verginin beyanı söz konusu 

olduğunda, beyan edilen vergilerden birisi ödenecek biçimde beyan edilmesi halinde 

pişmanlık ve ıslah hükümleri uygulanmaktadır. Belirtildiği üzere, süresinde 

verilmeyerek pişmanlık talebi ile verilen bir gelir vergisi beyannamesinde, mahsuplar 

sonucu ödenecek gelir vergisi olmamakla beraber, ödenecek geçici vergi beyan edilmesi 

durumunda pişmanlık hükümleri uygulanmakta, idare gelir vergisi yönünden olayı 

takdir komisyonuna sevk etmemektedir.
223
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4.3.5.3. Veraset ve Ġntikal Vergisinde PiĢmanlık 

Veraset ve intikal vergisinin pişmanlık hükümleri karşısındaki durumu özellik arz 

eder. Veraset ve intikal vergisinde mükellefiyet, beyanname verilmeyen haller ile 

beyanname verilmiş olmasına rağmen bazı malların beyannamede gösterilmemesi 

hallerinde, intikal eden malların idarece tespit olunduğu tarihte başlamaktadır. Vergi 

ziyaından söz edilebilmesi için kanuni süre ve bu sürenin bitiminden sonraki 15 günlük 

birinci ek sürenin geçmesinden sonra, mükelleflerin vergi dairesince yazı ile beyana 

çağrılmaları ve bu suretle kendilerine verilen ikinci 15 günlük ek sürede de beyanda 

bulunmamış olmaları gerekmektedir.
224

 

Mükellefin kendisine verilen ikinci ek sürede beyanda bulunması halinde, mükellefin 

beyanına göre gerekli tarhiyat yapılacak ve vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi 

uygulaması yapılamayacaktır. Dolayısıyla bu durumda mükellefin, pişmanlık 

hükümlerine göre beyanname vermesi zaten söz konusu olmayacaktır.
225

 

Mükellefin kendisine verilen ikinci ek süreye rağmen beyanda bulunmaması halinde 

ise vergi ziyaı doğmuş olacaktır. Bu durumda mükellefin beyanname vermediği veya 

beyanname vermekle birlikte bazı malları beyan dışı bıraktığı vergi dairesince tespit 

edilmiş ve mükellefe bildirilmiş olduğundan, pişmanlık hükümlerinden yararlanılması 

mümkün olmayacaktır.
226

 VUK‟un 371. maddesine göre pişmanlık hükümlerinin 

uygulanabilmesi için mükellefin kendiliğinden haber vermesi esas olup, ziyaa uğratılan 

verginin vergi dairesince tespit edilip, mükellefe bildirildiği hallerde pişmanlık 

hükümlerinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Sonuç olarak her halükarda 

veraset ve intikal vergisinde pişmanlık hükümlerinin uygulanması mümkün 

bulunmamaktadır. 
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4.3.5.4. Zirai Kazançların Beyanında PiĢmanlık 

 Gelir Vergisi Kanunu‟nun 117. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, gelirlerinin 

büyük bir kısmını zirai kazanç teşkil eden mükellefler hakkında lüzum görülen hallerde 

üç taksitten fazla olmamak üzere, belli üretim bölgeleri ve ziraat ürünlerine göre özel 

ödeme zamanları tayin etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
227

 

Buna göre, yıllık beyannamelerinde, zirai kazançlarıyla birlikte başka kaynaklardan 

elde ettikleri kazanç ve iratlarını bildirmiş bulunan çiftçilerden, bu toplam gelir içindeki 

zirai kazançları % 75 ve daha yüksek nispette olanlar için tahakkuk ettirilecek gelir 

vergilerinin Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödeyecekleri tespit edilmiştir. 

Ödeme süresi farklı olan böyle bir mükellef, yıllık gelir vergisi beyannamesini 

vergilerin ödeme süreleri gelmeden, pişmanlıkla vermiş olması durumunda, pişmanlık 

talebi kabul edilecek, ancak pişmanlıkla verilen beyanname üzerine tahakkuk ettirilen 

vergilerin henüz vadeli geçmemiş olması dolayısıyla pişmanlık zammı 

hesaplanmayacak ve 15 günlük süre içinde herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Diğer 

pişmanlık beyanlarında olduğu gibi, beyannamenin kanuni süre (Mart ayı) içinde 

verilmemesi nedeniyle birinci dereceden bir kat usulsüzlük cezası kesilmekle 

yetinilecektir.
228

 

4.3.5.5. Haksız Yere Vergi Ġadesi Alınmasında PiĢmanlık 

VUK‟ un 371‟inci maddesinde yer alan “pişmanlık ve ıslah” a ait hükümlerin temel 

unsurlarına göre,  

 Beyana dayanan bir verginin bulunması (emlak vergisi hariç), 

 Kanuna aykırı hareketin kendiliğinden ilgili makama dilekçe ile bildirilmesi, 

 Yine aynı maddede yer alıp, literatürde “pişmanlığı kesen sebepler” olarak 

adlandırılan hususların söz konusu olmaması, 

 Hatalı beyanın, mükellefin durumu bildirdiği tarihten başlayarak 15 gün 

içinde düzeltilmesi ve ortaya çıkan vergiler ile pişmanlık zammının aynı süre 

içinde ödenmesi, şeklindedir.
229
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 211 Sıra No‟lu Gelir Vergisi Genel Tebliği. 
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 Ahmet Kavak, Türk Vergi Hukunda Pişmanlık ve Islah, İSMMMO Yayınları, 2007, s.73. 
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 Haksız Yere KDV İadesi Alanların Pişmanlık Hükümleri Karşısındaki Durumu, 

https://www.vergisorunlari.com.tr/ makale_login.aspx?makaleno=2282 (02.02.2014). 
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Bu türlü pişmanlık talepleri nedeniyle, usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. 

“Haksız yere vergi iadesine sebebiyet verenlerin pişmanlık ve ıslah hükümlerinden 

yararlanacağı” Danıştay‟ca da benimsenmiştir.
230

 

4.3.6. PiĢmanlık Ve Islah Müessesesini Uygulamanın Taraflar 

Açısından Sonuçları 

Yükümlü, pişmanlık ve ıslah koşullarını yerine getirdiğinde, işlediği fiil suç 

olmaktan çıkmaktadır. Koşulların yerine getirilmesi durumunda, yükümlü hakkında 

vergi ziyaı cezası ve iştirak cezaları uygulanmamaktadır. Buradaki amaç; yükümlülerin 

her zaman vergi kaybına yol açan eylemlerinden geri dönmelerini sağlamaktır.
231

 

Vergi beyannamelerini süresinde vermek esastır. Beyannamelerin kanuni süre ve ek 

süre geçtikten sonra verilmesi durumunda, beyanname hiç verilmemiş sayılmakta ve 

dönem matrahının re‟sen takdiri yoluyla belirlenmesi gerekmektedir. Takdir olunan 

matrah üzerinden salınan vergiye de vergi ziyaı cezası uygulanmaktadır.  

Bu aşamada mükelleflerin, hem takdir olunan matrahın yüksek oluşuna hem de 

cezalara itirazı söz konusu olabileceğinden, uyuşmazlık yargı mercilerine intikal 

ettirilmekte ve mükellefler yıllarca bu uyuşmazlıkla uğraşmaktadır. Bu yönüyle 

pişmanlık ve ıslah müessesesi yukarıda açıklanan uygulamayı önleyebilen ve 

uyuşmazlığı idari aşamada çözümleyebilen bir müessesedir. Ayrıca emek ve zaman 

kaybı ile bazı giderlerin önüne geçer, iyi niyetli mükellefleri korur ve takdir 

komisyonlarının yükünü azaltır.
232

 

PiĢmanlık ve Islah Müessesesinin Mükellef Açısından Sonuçları: 

 Vergi suç ve cezalarının uygulanmasını önlemektedir. 

 Beyannamelerin pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre verilmesi, pişmanlık 

zammının süresi içinde ödenmesi vergi uyuşmazlığını çözümleyecek ve yargı 

mercilerine olayın intikalini önlemiş olacaktır. 

                                                 

 
230

 Danıştay 7.Dairesi‟nin, 15.12.1990 tarih ve E. 1987/25, K.1990/3930;  Danıştay. 7.Dairesi‟nin 

16.05.1991 tarih ve E. 1987/2350, K. 1991/1837 sayılı kararı. 
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 Edizdoğan, Taş, Çelikkaya, s.197. 
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 Mükellef açısından bu müessese, emek ve zaman ile bazı giderlerin 

önlenmesidir. 

PiĢmanlık ve Islah Müessesesinin Ġdare Açısından Sonuçları: 

 Mükellefin yasal süresinde vermediği beyannameyi, pişmanlık ve ıslah 

hükümlerine göre vermesi ve vergileri gecikme zammıyla vade süresinde 

ödemesi durumunda, uyuşmazlık idari aşamada çözümlenecek ve yargıya 

intikal etmeyecektir. 

 İdare bu uyuşmazlığı yargı aşamasında sürdürmesi durumunda uğrayacağı 

emek ve zaman kaybından da kurtulmuş olacaktır. 

 Yasal süresinde verilmeyen beyannamelerin, pişmanlık ve ıslah hükümlerine 

göre alınması, ilgili mükelleflerin, beyan edilmeyen matrahının re‟sen takdir 

yoluyla belirlenmesine engellemesinden dolayı, takdir komisyonunda yükünü 

azaltacaktır. 

 Zamanında tahsil edilmeyen verginin, beyanda bulunulduğu tarihten itibaren 

15 gün içinde tahsilini sağlamasıdır. Belki de hiç tahsil edilemeyecek vergi 

böylece idare tarafından tahsil edilmiş olacaktır. 

4.4. UZLAġMA MÜESSESESĠ 

 Uzlaşma, kelime olarak aralarındaki düşünceye veya çıkar ayrılığını, karşılıklı 

ödünlerle kaldırarak uyuşmak, karşılıklı anlaşmak veya mutabık kalmak, ya da uyuşma 

anlamına gelmektedir.
233

 

Vergi hukukumuzda yer alan uzlaşma; “Mükellefle idare arasında ortaya çıkan 

uyuşmazlıkların, yargı yoluna başvurmadan önce, taraflarca konuşulup görüşülerek 

giderilmesi, yani verginin ya da cezanın miktarı konusunda, iki taraf arasında uyuşma 

sağlanarak, anlaşmazlığın çözümlenmesidir.” şeklinde tanımlanmaktadır.
234 
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Uzlaşma, kamu alacağının kısa sürede tahsilini aynı zamanda yükümlünün yargı 

sürecinde katlanacağı maliyetleri ve bürokratik işlemleri de ortadan kaldırmaktadır.
235

 

İkmalen, re‟sen ve idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin olarak kesilen vergi 

ziya cezalarının tahakkuk edecek miktarları konusunda, idarenin mükellefler ile 

kanunda belirtilen koşullar dahilinde anlaşmasını ifade eden uzlaşma, vergi 

uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları için ayrı bir öneme sahiptir.
236

 

Uzlaşma müessesi ile ikmalen, re‟sen ve idarece salınan vergilerle, bunlara ilişkin 

cezalar ve Vergi İadesi hakkındaki kanuna göre kesilen cezalar konusunda uyuşmazlık 

yaratmadan mükellefle vergi idaresinin anlaşması, böylece tahsilatın hızlandırılması ve 

yargı organlarının iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır.
237 

 

Uzlaşmanın kabulünde izlenen esas amaç, uyuşmazlıkların kolayca giderip vergi 

alacağının hazineye giriş süresini kısaltmaktır.
238 

Uzlaşma müessesesi ile ilgili 

hükümler, Vergi Usul Kanunu‟na, 205 sayılı Kanunla, 1963 yılında eklenmiştir.  

Zaman içinde, uygulamada, bazı değişikliklerde yapılmıştır.1985 yılında, uzlaşma 

müessesesi ile ilgili olarak 3239 sayılı Kanunla, önemli bir değişiklik yapılmış ve o 

güne kadar sadece tarh edilmiş vergi ve cezalar üzerinde yapılabilen uzlaşmanın, henüz 

tarh edilmemiş vergi ve cezalar içinde yapılabilmesi imkanı getirilmiştir. Halen, vergi 

mevzuatımızda, “tarhiyat öncesi uzlaşma” ve “tarhiyat sonrası uzlaşma” olarak iki farklı 

uzlaşmanın türü mevcuttur. Uzlaşma müessesesi ile ilgili hükümler Vergi Usul 

Kanunu'nun Ek 1-12. maddelerinde yer almaktadır.
239
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Vergi Usul Kanunumuzda yer alan uzlaşma müessesi konusunda her ne kadar kesin 

ve dava edilmeyeceği konusunda kanun hükmü bulunsa da vergi kanunlarının 

uygulanması sırasında gerek vergi idaresi gerekse de inceleme elemanları tarafından 

yapılan yorum hataları sonucunda tarh edilen vergi ve cezalarda uzlaşılmış olsa bile, bu 

hataların uzlaşmadan sonra tespit edilmesi durumunda mükellefler tarafından konunun 

vergi idaresine iletilmesi durumunda vergi usul kanunu çerçevesinde gerekli 

incelemelerin sonucunda düzeltme hükümleri gereğince söz konusu vergi ve cezalar 

önceki uzlaşma tutanakları iptal edilmeksizin düzeltilebilir.
240

 

Çeşitli tartışmalara yol açmasına rağmen dünya ölçeğinde yaygın bir uygulama alanı 

bulan uzlaşma, ödenecek vergi ve/ veya ceza üzerinde idare ile mükellefin bir tür 

pazarlık etmesi biçiminde değerlendirilebilir.
241

 

Pratik bir takım yararlarına rağmen, uzlaşmanın hukuk teorisi açısından bazı 

tartışmalı yanlarının bulunduğu unutulmamalıdır. Nitekim kanun önünde her bakımdan 

aynı durumda bulunan iki yükümlüden birinin uzlaşma yoluna gidip daha az vergi 

ödemesi halinde, vergide anayasal eşitlik ilkesi zedelenmiş olacaktır.  

Aynı durumdaki yükümlülerin her ikisinin de uzlaşmaya başvurup birisinin 

uzlaşamaması durumunda da eşitlik ilkesinden ciddi bir şekilde uzaklaşılmaktadır.
 
Bu 

müessesenin sınırsız bir biçimde uygulanmasının vergi yükü önünde eşitlik ve 

vergilendirmede adalet ilkelerini zedeleyerek, vergi ile ilgili ödevlerin zamanında yerine 

getirilmemesini özendirici etki yapmasıdır. Zira sınırsız bir uzlaşma olanağının 

bulunmasının, vergi ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmeyen vergi 

mükelleflerini, bu ödevlerini zamanında ve gerçeğe uygun şekilde yerine getirenlere 

nazaran her zaman karlı kılacağı kuşkusuzdur.
242
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4.4.1. UzlaĢma Türleri 

Vergi Usul Kanunu‟nun 20‟nci maddesine göre verginin tarhı vergi alacağının 

kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından 

hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir. Türk vergi 

sisteminde uzlaşma müessesi düzenlenirken bu idari muamele esas alınmış ve uzlaşma 

tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası şeklinde iki ayrı müessese olarak düzenlenmiştir.
243

 

Adına vergi salınan ve ceza kesilen mükelleflerin başvurabileceği tarhiyat sonrası 

uzlaşma iken, vergi incelemesine dayanılarak salınacak vergi ve kesilecek cezalar 

konusunda henüz vergi salınmadan ve ceza kesilmeden mükelleflerin başvurabileceği 

tarhiyat öncesi uzlaşma olmak üzere kabul edilmiştir. 

4.4.2. UzlaĢma Komisyonlarının TeĢkili ve Yetkileri 

Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarına ilişkin 

yetki sınırları en son 352 ve 356 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 

belirlenmiştir. Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde bulunan uzlaşma komisyonları 

için yukarıda belirtilen tebliğlerde belirlenen yetki sınırları geçerli olup, aynı şekilde 

çalışmaya devam edileceği 360 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 

açıklanmıştır.
244

  

4.4.2.1. UzlaĢma Komisyonlarının TeĢkili 

Vergi Usul Kanunu Ek Madde 1‟e göre; sürekli ve geçici ve merkezi uzlaşma 

komisyonu teşkili, uzlaşmaya müracaat etmeye yetkili olanların belirlenmesi, 

uzlaşmanın şekli, uzlaşmaya konu edilebilecek vergi, resim ve harçların belirlenmesi, 

uzlaşma komisyonlarını yetkileri, uzlaşmanın yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye 

Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
245
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Bu hükme dayanarak yayınlanan Uzlaşma Yönetmeliğine göre Uzlaşma 

Komisyonları; Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları, Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu, 

Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu, Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma 

Komisyonu, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu ile 

Merkezi Uzlaşma Komisyonu olarak belirlenmiştir.
246

 

Uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup, gereği vergi 

dairelerince derhal yerine getirilir. Mükellef veya adına ceza kesilen; üzerinde uzlaşılan 

tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie şikayette 

bulunamaz. (VUK, Ek Md.6) 

1- Vergi Dairesi BaĢkanlığı UzlaĢma Komisyonu: Vergi dairesi başkanı veya tevkil 

edeceği grup müdürünün başkanlığında, vergi dairesi başkanı tarafından belirlenen grup 

müdürleri ve/veya müdürlerden veya vergi dairesi müdürlerinden oluşur. 
247

 

(23.03.2007 tarih ve 26471 sayılı Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle değişen madde) 

2- Defterdarlık UzlaĢma Komisyonu: Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde 

kurulan bu komisyon, defterdarın veya tevkil edeceği defterdar yardımcısının 

başkanlığında gelir müdürü ile vergi dairesi müdüründen oluşur. 

3- Vergi Dairesi UzlaĢma Komisyonu: Vergi dairesi müdürlüklerinde, vergi dairesi 

müdürünün başkanlığında müdür tarafından belirlenecek bir müdür yardımcısı ve bir 

gelir uzmanı veya şeften; bağlı vergi dairelerinde ise malmüdürünün başkanlığında gelir 

şefi ve memurundan oluşur. Vergi dairesi müdürlüklerinde, müdür yardımcısı veya şef 

bulunmaması hâlinde komisyonda bunların yerine görev yapanlar; mal müdürlüklerinde 

ise gelir şefi bulunmaması hâlinde yerine gelir şefliği memurlarından birisi üye olur. 
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4- Vergi Daireleri Koordinasyon UzlaĢma Komisyonu: Vergi dairesi başkanlığı 

bulunmayan yerlerdeki (Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen) vergi 

dairelerinin uzlaşma yetkisini aşan, ancak Merkezi Uzlaşma Komisyonuna ilişkin yetki 

sınırları altında kalan uzlaşma taleplerinin incelenmesi için kurulan komisyondur. 

Bu komisyon, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Gelir İdaresi Başkanı tarafından 

belirlenen Gelir İdaresi Daire Başkanı veya Grup Başkanlarından birinin başkanlığında, 

grup başkanları ve/veya müdürlerden oluşur. Komisyon bir başkan ve iki üye olmak 

üzere üç kişiden müteşekkildir.
248

 

5- Merkezî UzlaĢma Komisyonu: Mahalli uzlaşma komisyonlarına tanınan yetki 

sınırlarını aşan vergi, resim ve harçlarda uzlaşmak üzere kurulan Merkezi Uzlaşma 

Komisyonu, Gelir İdaresi Başkanının başkanlığında, bir Gelir İdaresi Başkan 

Yardımcısı ve Gelir Yönetimi Daire Başkanından oluşur. 

Komisyonlar, üyelerinin tamamının katılımıyla toplanır ve çoğunlukla karar verir. 

Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinin başında 

bulunmamaları hâlinde, bunlara vekâlet edenler komisyonda görev yaparlar. 

4.4.2.2. UzlaĢma Komisyonlarının Yetkileri 

Tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi ceza miktarı 

yönünden herhangi bir miktar sınırlaması yok iken, tarhiyat sonrası uzlaşmada 

komisyonların uzlaşabilecekleri en çok vergi miktarı belirli sınırlara tabi tutulmuştur.
249

 

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile Uzlaşma Komisyonları, Vergi Dairesi 

Başkanlığı kurulan ve kurulmayan yerlere göre yeniden teşekkül ettirilmiş ve Uzlaşma 

Komisyonları, Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları, Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu, 

Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu, Vergi Daireleri Koordinasyon uzlaşma 

komisyonu ile Merkezi Uzlaşma Komisyonu olarak yeniden belirlenmiştir.
250
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Maliye Bakanlığı, kendisine verilen yetkiye dayanarak, uzlaşma komisyonlarının 

ulaşabilecekleri en çok vergi, resim ve harç miktarlarını Uzlaşma Yönetmeliği ile tespit 

etmiştir. Bu belirleme çerçevesinde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı dışındaki vergi 

dairesi başkanlıkları, bünyelerinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının yetki 

sınırlarının tespiti bakımından dört gruba ayrılmıştır.
251

 

Tablo 4.1. Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları 

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları: Ankara, İzmir 

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları: Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin 

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları: 
Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, 

Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ 

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları: 
Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, 

Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak 

 

Kaynak: 352 Sıra No‟lu VUK Genel Tebliği, R.G., S: 25994, 15.11.2005 

Yönetmelikte yapılan değişiklik paralelinde uzlaşma komisyonlarının uzlaşma 

konusu yapabilecekleri vergi miktarı da aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir. 

Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma 

Komisyonu tablo 2‟de görülmektedir. Tabloya göre, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 

ve dört grup vergi dairesi başkanlıklarının vergi, resim ve harçlar için vergi dairesi 

başkanlığı kurulan yerlerde komisyonların limit tutarları görülmektedir. 
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 Beyanname Düzenleme Kılavuzu, s.1190. 

 



87 

 

Tablo 4.2. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde Vergi Dairesi Başkanlığı 

Uzlaşma Komisyonu Limitleri 

  Vergi, Resim ve Harçlar (TL) 

Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı 900.000 

I. Grup Vergi Dairesi BaĢkanlıkları 750.000 

II. Grup Vergi Dairesi BaĢkanlıkları 600.000 

III. Grup Vergi Dairesi BaĢkanlıkları 450.000 

IV. Grup Vergi Dairesi BaĢkanlıkları 300.000 

 

Kaynak: 352 Sıra No‟lu VUK Genel Tebliği, R.G., S: 25994, 15.11.2005 

Vergi dairesi müdürlüğü bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonları tablo 

3‟degörülmektedir. Tabloya göre, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ve dört grup Vergi 

Dairesi Başkanlıklarının vergi, resim ve harçlar için Vergi Dairesi Müdürlüğü 

bünyesinde kurulan Uzlaşma Komisyonları limitleri tutarları görülmektedir. 

Tablo 4.3. Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları 

Limitleri 

  Vergi, Resim ve Harçlar (TL) 

Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı 35.000 

I. Grup Vergi Dairesi BaĢkanlıkları 30.000 

II. Grup Vergi Dairesi BaĢkanlıkları 25.000 

III. Grup Vergi Dairesi BaĢkanlıkları 20.000 

IV. Grup Vergi Dairesi BaĢkanlıkları 15.000 

 

Kaynak: 352 Sıra No‟lu VUK Genel Tebliği, R.G., S: 25994, 15.11.2005 
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Mal müdürlükleri bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonları tablo 4‟de 

görülmektedir. Tabloya göre, dört grup vergi dairesi başkanlıklarının vergi, resim ve 

harçlar için vergi dairesi müdürlüğü bünyesinde kurulan Uzlaşma Komisyonları 

limitleri tutarları görülmektedir. 

Tablo 4.4. Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları Limitleri 

  Vergi, Resim ve Harçlar (TL) 

I. Grup Vergi Dairesi BaĢkanlıkları  

 
6.000 

II. Grup Vergi Dairesi BaĢkanlıkları  

 
5.000 

III. Grup Vergi Dairesi BaĢkanlıkları  

 
4.000 

IV. Grup Vergi Dairesi BaĢkanlıkları  

 
3.000 

 

Kaynak: 352 Sıra No‟lu VUK Genel Tebliği, R.G., S: 25994, 15.11.2005 

Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde defterdarlık uzlaşma komisyonu tablo 

5‟de görülmektedir. Tabloya göre, Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde 

vergi, resim ve harçlar için Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu bünyesinde kurulan 

Uzlaşma Komisyon limit tutarı görülmektedir. 

Tablo 4.5. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde Defterdarlık Uzlaşma 

Komisyonu Limiti 

 

 
Vergi, Resim ve Harçlar (TL) 

Defterdarlık UzlaĢma Komisyonu 

 
50.000 

 

Kaynak: 360 Sıra No‟lu VUK Genel Tebliği, R.G., S: 26225, 11.07.2006 
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Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları tablo 6‟da görülmektedir. Tabloya göre, Vergi 

Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde vergi, resim ve harçlar için Vergi Dairesi 

Müdürlükleri ve Mal Müdürlükleri bünyesinde kurulan Uzlaşma Komisyonları limitleri 

tutarları görülmektedir. 

Tablo 4.6. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde Vergi Dairesi Uzlaşma 

Komisyonları Limiti 

 Vergi, Resim ve Harçlar (TL) 

Vergi Dairesi Müdürlükleri 15.000 

Malmüdürlükleri 

 
3.000 

 

Kaynak: 352 Sıra No‟lu VUK Genel Tebliği, R.G., S: 25994, 15.11.2005 

Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Mal 

Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının VUK 352 ve 356 sıra 

numaralı Genel Tebliğleri ile belirlenen yetki sınırlarını aşan fakat Vergi Dairesi 

Başkanlığı Uzlaşma Komisyonları için tanınan limitler içinde kalan uzlaşma talepleri, 

ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonunca incelenip 

sonuçlandırılmaktadır.
252

 

Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde ise Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Mal 

Müdürlükleri Uzlaşma Komisyonlarının VUK 352 ve 356 sıra numaralı Genel 

Tebliğleri ile belirlenen yetki sınırlarını aşan fakat Defterdarlık Uzlaşma Komisyonları 

için tanınan limitler içinde kalan uzlaşma talepleri, ilgili Defterdarlık Uzlaşma 

Komisyonunca sonuçlandırılmaktadır.
253

 

 

 

 

                                                 

 
252

 372 Sıra No‟lu VUK Genel Tebliği, R.G., S: 26518, 10.05.2007. 
253

 “Uzlaşma 2007”, http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/yayinlar/uzlasma.pdf (15.02.2014). 
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Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarı 352 sıra 

numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilmiş olup, bu komisyonlardan il 

merkezlerinde bulunan Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonlarının yetki sınırları 356 sıra 

numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıdaki şekilde yeniden 

belirlenmiştir.
254 

 

İl merkezlerinde (büyük şehir belediyesi bulunan illerde büyük şehir mücavir alan 

sınırları içinde) yer alan vergi dairelerince yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma talepleri, 

aşağıda belirtilen limitlerin asılması halinde, ilgili vergi dairesi bakanlığı veya 

defterdarlık bünyesinde oluşturulacak uzlaşma komisyonunca incelenip 

sonuçlandırılacaktır.
255

 

Grup vergi dairesi başkanlıkları tablo 7‟de görülmektedir. Tabloya göre, dört grup 

vergi dairesi başkanlıklarının vergi, resim ve harçlar için vergi dairesi başkanlığı 

kurulmayan yerlerde uzlaşma komisyonları limit tutarları görülmektedir. 

Tablo 4.7. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde Limitler 

 Vergi, Resim ve Harçlar (TL) 

I. Grup Vergi Dairesi BaĢkanlıkları 12.500 

II. Grup Vergi Dairesi BaĢkanlıkları 7.500 

III. Grup Vergi Dairesi BaĢkanlıkları 5.000 

IV. Grup Vergi Dairesi BaĢkanlıkları 3.000 

Defterdarlıklar 3.000 

 

Kaynak: 356 Sıra No‟lu VUK Genel Tebliği, R.G., S: 26089, 23.02.2006 
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 356 Sıra No‟lu VUK  Genel Tebliği, R.G., S: 26089, 23.02.2006. 
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İstanbul ilinin tamamı ile diğer illerin il merkezi dışındaki vergi daireleri (bağlı vergi 

daireleri dahil) için 352 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen 

tutarlar uyarınca işlem yapılmaya devam olunacaktır.  

Vergi Dairesi BaĢkanlığı Kurulan Yerlerde Vergi Daireleri Koordinasyon 

UzlaĢma Komisyonu: Yukarıda belirtilen uzlaşma komisyonlarından biri olan, Vergi 

Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun kuruluşu, isleyişi ve yetki sınırına 

ilişkin açıklamalara 360 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 
256 

yer 

verilmiştir. 23.03.2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete „de yayınlanan „Uzlaşma 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‟ uyarınca, bu komisyonlar 

vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde de oluşturulacaktır. Vergi Daireleri 

Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu; Gelir İdaresi Başkanı tarafından belirlenen Gelir 

İdaresi Daire Başkan Yardımcısı veya Gelir İdaresi Daire Başkanlarından birinin veya I. 

Hukuk Müşavirin başkanlığında, gelir idaresi daire başkanı ve/veya hukuk müşavirleri 

ve/veya müdürlerden oluşur.
257

 

Komisyonun Yetkisi: Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde vergi dairesi 

müdürlükleri bünyesinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarını aşan 

fakat vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları için tanına limitler içinde kalan 

uzlaşma talepleri, ilgili „vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu‟nca incelenip 

sonuçlandırılacaktır.
258

 

Vergi dairesi başkanlığının yetki sınırlarını aşan, Merkezi Uzlaşma Komisyonu yetki 

sınırının altında kalan uzlaşma talepleri Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma 

Komisyonu tarafından incelenip sonuca bağlanacaktır. Vergi Daireleri Koordinasyon 

Uzlaşma Komisyonunun uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki 

sınırı 3.000.000.-TL olarak belirlenmiştir.
259
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Vergi Dairesi BaĢkanlığı Kurulmayan 52 Ġlde UzlaĢma Komisyonu: defterdarlık 

uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki sınırı 50.000.-

TL
260 

olarak yeniden belirlenmiştir. 

Bu belirlemelere göre vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerdeki vergi dairesi 

uzlaşma komisyonlarının 352 ve 356 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğleri ile belirlenen yetki sınırlarını asan uzlaşma talepleri, defterdarlık uzlaşma 

komisyonunca; defterdarlık uzlaşma komisyonunun yetkisi sınırını 50.000.-TL aşan 

uzlaşma taleplerinden, 3.000.000.-TL'ye 
261

 kadar olan uzlaşma talepleri vergi daireleri 

koordinasyon uzlaşma komisyonunca; bu komisyonun yetki sınırını aşanlar ise Merkezi 

Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır. 

Defterdarlık uzlaşma komisyonunun yetki sınırı asan uzlaşma talepleri, defterdarlığın 

ilgili birimi tarafından, yetki sınırlarına göre doğrudan ilgili uzlaşma komisyonuna 

(vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu veya Merkezi Uzlaşma 

Komisyonuna) intikal ettirilecektir.
262

 

Genel Olarak Sekretarya Hizmetleri: Sekretarya hizmetleri; vergi dairesi uzlaşma 

komisyonlarında vergi dairesi müdürlükleri, bağımsız vergi dairesi bulunmayan 

ilçelerde malmüdürlükleri, defterdarlık uzlaşma komisyonunda gelir müdürlükleri, vergi 

dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonunda ilgili grup müdürlükleri, vergi daireleri 

koordinasyon uzlaşma komisyonu ve Merkezi Uzlaşma Komisyonunda Gelir Yönetimi 

Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.
263

 

Komisyonların Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Uzlaşma Yönetmeliğinin 6'ncı 

maddesi uyarınca komisyonlar üyelerinin tamamının katılımı ile toplanıp çoğunlukla 

karar verirler. (Uzlaşma Yönetmeliği, Md.14) Bu durumda toplantı yeter sayısı 3, karar 

yeter sayısı ise 2'dir. Karar yeter sayısı 2 olmakla birlikte komisyonlar fiilen oy 

birliğiyle karar verirler. 
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4.4.3. Tarhiyat Öncesi UzlaĢma  

Tarhiyat öncesi uzlaşma, adından da anlaşılacağı üzere, salınacak vergi kesilecek 

cezaya ilişkin tarhiyatın yapılmasından önceki aşamaya yani vergi incelemesi 

aşamasında yapılan uzlaşmayı ifade etmektedir.  

Başlangıçta sadece ikmalen, re‟sen ve idarece yapılan tarhiyatlar sonrasında vergi ve 

cezalar üzerinde yapılabilen uzlaşma daha sonra tarhiyat öncesi uzlaşma ile uzlaşma 

süresi daha öne alınarak kısa sürede amaca ulaşmak amaçlanmıştır.
264

 

Bu uzlaşma müessesesi, 3239 sayılı Kanun‟un 33. maddesiyle 01.01.1986 tarihinden 

geçerli olmak üzere vergi sistemimize VUK‟un ek 11. maddesi olarak girmiştir. 

Uzlaşmaya ilişkin usul ve esaslar ise Kanun‟un öngördüğü şekilde “Tarhiyat Öncesi 

Uzlaşma Yönetmeliği”
265 

 ile düzenlenmiştir. Buna göre, Maliye Bakanlığı, vergi 

incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerle kesilecek cezalarda tarhiyat öncesi 

uzlaşma yapılmasına izin verebilir. Ancak kaçakçılık suçunu oluşturan fiillerle vergi 

kaybına yol açılması nedeniyle üç kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gereken tarhiyata 

ilişkin vergi ve ceza hakkında tarhiyat öncesi uzlaşma yapılması mümkün değildir.
266

 

Buradan vergi incelemelerine dayanılarak salınacak ve vergi dairenin tarha yetkili 

olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin kesilecek vergi zıyaı cezası, 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına 

girmektedir. 

4.4.3.1. Tarhiyat Öncesi UzlaĢmaya Konu Vergi ve Cezalar 

Tarhiyat öncesi yönetmeliğin kapsamına, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca 

yapılan vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Bakanlık Vergi Dairelerinin 

tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek 

vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (Kanunun 344. maddesinin 

ikinci fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) 

girer.
267
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A. Vergi Ziyaına Bağlı Cezalar 

 VUK 344. maddenin üçüncü fıkrasına göre, üç kat vergi ziyaı kesilen 

tarhiyatlarda (kaçakçılık fiilleri sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilen 

durumlar) vergi ziyaı cezası uzlaşma konusu yapılamaz. 

 VUK 344. maddenin ikinci fıkrasına göre vergi ziyaı kesilen tarhiyatlarda 

(kaçakçılık dışındaki fiiller sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilen durumlar) 

vergi ziyaı cezası uzlaşma konusu yapılabilir. 

 Vergi aslından bağımsız olarak kesilen usulsüzlük cezaları ve özel usulsüzlük 

cezaları ise genel uzlaşma konusu edilmeyecek, ancak tarhiyat öncesi 

uzlaşmaya konu olabilecektir.
268

 

B. Usulsüzlük Cezaları 

VUK‟ un 352. maddesinde sayılan fiiller nedeniyle kesilecek olan ve tarhiyat öncesi 

uzlaşmaya konu edilecek usulsüzlük cezalarının vergi inceleme raporlarında belirtilmiş 

olması gerekir. Bu durumda genellikle; 

 Vergi ziyama bağlı olarak kesilecek cezalarla usulsüzlük cezalarının birleştiği 

ve 336. madde uyarınca yapılan kıyaslama sonucu usulsüzlük cezasının 

miktar itibariyle daha ağır olması, 

 Vergi incelemesinde vergi ziyama ilişkin bir tespit bulunmamakla birlikte 

352. maddede yazılı usulsüzlüklerin tespit edilmiş olması halinde ortaya 

çıkar.
269

 

C.  Özel Usulsüzlük Cezaları 

Vergi inceleme raporu ile kesilmesi önerilen özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi 

uzlaşmaya konu edilir. 
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4.4.3.2. Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Yöntemi Talebi ve Süresi 

Uzlaşma talebini, nezdinde inceleme yapılan kimsenin bizzat veya noterden alınmış 

vekaletnameye dayanarak vekil aracılığıyla ile yazılı olarak incelemeyi yapan elemana 

ya da bağlı bulunduğu ekip veya grup başkanlığına yapması şarttır.
270 

Bu başvuruyu, 

tüzel kişiler, küçük ve kısıtlılarla, vakıflar ve cemaatler ile tüzel kişiliği olmayan 

teşekküllerde bunların kanuni temsilcileri yapmalıdır. Uzlaşma talebinin inceleme 

tutanağında yer alması ilgili merciye yapılmış başvuru yerine geçmektedir.
271

 

Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunmayan mükellefler tarhiyat sonrası uzlaşma 

talebinde bulunabilirler. Bir başka deyişle; mükellefin tarhiyattan öncesi uzlaşma 

talebinde bulunmamaları tarhiyat sonrası uzlaşma haklarını ortadan kaldırmaz.
272

 

Nezdinde vergi incelemesi yapılan kimseler, incelemenin başlangıcından, inceleme 

ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde, her zaman tarhiyat 

öncesi uzlaşma talebinde bulunabilirler. Vergi incelemesi yapmaya yetkisi olanlarca 

yapılacak uzlaşmaya davet hallerinde ise davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren en 

geç 15 gün içerisinde uzlaşma talebinde bulanabilirler.
273

 Ancak, incelemenin 

sonuçlandığı tarihte tarh zamanaşımının sona ermesine 3 aydan az bir zaman kalması 

halinde, yükümlüye tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığının 

sorulması ve tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunmaya davet edilmesi mümkün 

değildir.
274

 

Tarhiyat öncesi uzlaşma talebi uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle 

bölünebildiği durumlarda bu her bir bölüm için yani kısmi olarak yapılabilir. Tüm 

matrah için uzlaşma istemek zorunluluğu yoktur.  
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Yapılan vergi incelemesi sonucunda salınacak verginin, türünün değişik olması veya 

aynı türden bir vergi olmakla birlikte vergilendirme döneminin değişik olması 

durumunda ayrı ayrı uzlaşma talep edilebilir.
275

 Bir vergi türü veya bir vergilendirme 

dönemi için tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilirken, diğer vergi türü için veya 

vergilendirme dönemi için vergi mahkemesine dava açılabilir. 

Uzlaşma talebine ilişkin verilecek dilekçeye; mükellefin adı, soyadı ve adresi, 

başvuru vekil tarafından yapılıyorsa vekilin adı, soyadı, vekaletname tarih ve numarası, 

incelemenin ilgili olduğu vergilendirme dönemi yazılmalıdır. 

Mükellef veya vekilin usulüne uygun yapacağı başvurusundan sonra, uzlaşma 

görüşmeleri için gün belirlenir ve mükellef görüşmeye davet edilir. Belirlenen uzlaşma 

gün ve saati, bir yazı ile uzlaşma gününden en az 15 gün önce mükellefe bildirilir veya 

inceleme tutanağına yazılır. Mükellefin istemesi halinde 15 günlük süreye bağlı 

kalınmadan daha önceki bir tarih uzlaşma günü olarak belirlenebilir. Belirlenen uzlaşma 

günü bildirildikten sonra, mükellefin herhangi bir mücbir sebeple toplantıya 

katılamayacak olması veya komisyonun herhangi bir nedenle toplanamaması hallerinde 

uzlaşma görüşmesi ya aynı gün belirlenen ya da sonradan belirlenerek mükellefe 

bildirilecek bir başka tarihe ertelenebilir.
276

 

Uzlaşma talebinde bulunan kişi belirlenen yer, gün ve saatte görüşmelere gelmezse 

bu durumda tarhiyat öncesi uzlaşma sağlanamamış kabul edilir ve bu durumda tarhiyat 

sonrası uzlaşma imkanı da ortadan kalkar. Ancak; mükellefin bilgisi dışında harici 

bilgilere dayanılarak yapılan incelemelerde, inceleme elemanı tarafından gönderilen 

uzlaşma talep davetiyesi üzerine, bu davetiyenin tebliğinden itibaren en geç 15 gün 

içerisinde herhangi bir başvurunun olmaması veya uzlaşma istenmediğinin yazıyla 

bildirilmesi halinde mükellef tarhiyat sonrası uzlaşmadan yararlanabilecektir.
277
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 Onur Demir, “Vergi İhtilaflarının Çözüm Yollarından Biri Olarak Tarhiyat Öncesi Uzlaşma”, 
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 Abdullah Ekinci, “Vergi Usul Kanunu ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği Çerçevesinde 
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 M. Bilici, s.11. 
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4.4.3.3. Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Sağlanması ve Sonuçları 

Tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu tarafından uzlaşmaya varılması halinde 

düzenlenen tutanaklar, usulüne uygun olarak tamamlanmasıyla birlikte kesinlik 

kazanmaktadır. Uzlaşma komisyonlarının, uzlaşma sonucunda düzenleyecekleri 

uzlaşma tutanakları kesin olup, gereği vergi dairesince derhal yerine getirilir. 
278

 

Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde, uzlaşılan bu vergi ve cezalar için hata 

dışında herhangi bir nedenden dolayı idare ve mükellef hiçbir mercie başvuramaz ve 

dava açamaz.
279 

 

Bu uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, Vergi Usul Kanunu‟nun 112. maddesi uyarınca 

gecikme faizi hesaplanır.
280 

Bu tür tarhiyatlarda Vergi Usul Kanunu‟nun 112. 

maddesinde yer alan gecikme faizi, uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen 

süre içinde uygulanır.
281

 

Öte yandan üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında Vergi Usul Kanunu‟nun 

376. maddesinin işletilmesi istenilmemekte yani cezalarda indirim müessesi de 

uygulanmamaktadır.
282 

Uzlaşılan vergi ve cezaları ilgili kişiler öder ve bunların ödeme 

zamanları ilgili yönetmelikte gösterilmiştir.  

Uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ 

edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen 

geçtikten sonra ilgiliye tebliğ edilmiş ise ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma 

tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 1ay içinde ödenir.
283

 

                                                 

 
278

 Karakoç, s.48. 
279

 Ahmet Kavak, “İnceleme Sonucunda Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talep Edilmesi İle Vergi ve Ceza 

İhbarnamesinin Tebliği Sonrasında Mükellefin Yapması Gerekenler”, İstanbul: Mali Çözüm Dergisi,  

(Mayıs, Haziran 2013), Sayı:117, s.83.   
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 Fatih Acar, “Uzlaşma ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açma Süreleri”, İstanbul: Vergi Sorunları 

Dergisi, (Aralık 2002), Sayı:171, s.26. 
281 

Kızılot, Kızılot, s.250. 
282

 Karyağdı, Öztürk, s.150. 
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31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazete‟de Yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği 

Yapılmasına Dair Yönetmelik, m.19. 
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Üzerinde uzlaşmaya varılmış olan verginin vergi ile ilgili cezanın süresinde 

ödenmemesi durumu, uzlaşmanın geçersiz sayılması sonucunu doğurmaz.
284

 

Vadesinde ödenemeyen vergi ve ceza için, 6183 sayılı kanun hükümleri uyarınca 

takibat yapılır.
285

 

Kanun‟un 112. maddesinde, diğer vergiler gibi uzlaşılan vergilerde de gecikme faizi 

uygulanacağını hüküm altına almıştır. Uzlaşılan vergi miktarına, kendi vergi 

kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade 

tarihinden itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için, 

gecikme faizi uygulanacaktır. 
286

 

Tarhiyat öncesi uzlaĢmanın genel sonuçları: 

 Uzlaşma tutanakları kesindir. 

 Üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar ödenir. 

 Üzerinde uzlaşılan vergiler için VUK‟ un 112. maddesi uyarınca gecikme 

faizi hesaplanır. 

 Üzerinde uzlaşma sağlandığı tutanağa bağlanan hususlar dava konusu 

edilemez ve hiçbir makama şikayette bulunulamaz.
287

 

 Üzerinde uzlaşılan vergi ve ceza için cezalarda indirim hakkından 

yararlanılamaz. 

 Uzlaşılamayan vergi ve cezaya ilişkin olarak vergi dairesince düzenlenen 

ihbarnameye karşı, ihbarnamenin tebliğ tarihini takip eden 30 gün içerisinde 

yargıya başvurma hakkı ve cezada indirim hakkı devam eder. 

Tarhiyat öncesi uzlaĢmanın mükellef açısından sonuçları: 

  Mükellef dava aşamasındaki masraflardan kurtulmaktadır. 

 Uzlaşmanın sağlanması halinde vergi ve cezalardan ödeyeceği miktar 

azalmaktadır. 
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285
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gecikme_faizi.htm (18.03.2014). 
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  Mükellefler psikolojik olarak borçlu olmanın baskısını kısa sürede 

üzerlerinden atacaklardır. 

 Doğması muhtemel bir vergi suçu ve buna ilişkin cezaların kesilmesi 

önlenmektedir. 

Tarhiyat öncesi uzlaĢmanın vergi idaresi açısından sonuçları: 

 Vergi alacağının tahsilinin gecikmesi önlenmektedir. 

 Vergi alacağının vergi kaybına uğraması ve şüpheli hale gelmesi 

önlenmektedir. 

 İdari yargının iş yükünü azaltmaktadır. 

 İdare dava ile ilgili masraflardan tasarruf etmektedir. 

4.4.3.4. UzlaĢmanın Temin Edilememesi ve Sonuçları 

Uzlaşmanın temin edilememesi mükellefin veya vekilin uzlaşma komisyonunun 

davetine icap etmemesi, uzlaşma görüşmesine geldiği halde uzlaşma tutanağını 

imzalamaması veya ihtirazı kayıtla imzalamak istemesi halinde uzlaşma temin 

edilememiş sayılır.
288

  

Bu nedenle tarhiyat sonrası uzlaşma hakkını korunması bakımından uzlaşma 

talebinden vazgeçildiğinin yazılı olarak komisyona bildirilmesi gerekmektedir.
289  

Bununu en önemli sonucu tarhiyat sonrası uzlaşma hakkını ortadan kaldırmasıdır. 

Uzlaşmanın temin edilememesi halinde, aynı vergi ve ceza için yeniden uzlaşma 

talebinde bulunulması mümkün değildir.
290

 Ancak Vergi Usul Kanunu‟nun 376. 

maddesine göre indirim talebinde bulunabilir veya olayı dava konusu yapabilir. Vergi 

mahkemesinde dava açılması verginin tarh edilmesi ve cezanın kesilmesine ilişkin 

ihbarnamenin, ilgililere tebliğ edilmesinden itibaren genel esaslara göre 30 gün içinde 

yapılır.
291
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Yapılmasına Dair Yönetmelik, m.16. 
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Danıştay‟da tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememesi halinde, tarhiyat sonrası 

uzlaşmaya başvuramayacağı görüşündedir. Konuya ilişkin karalar aşağıdaki gibidir: 

“Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilmemiş veya tarhiyat öncesi uzlaşmaya 

varılmamış olması halinde tarhiyat sonrası uzlaşma talep edilemez.” 
292

 

“Tarhiyat öncesi uzlaşma isteyen mükellef, tarhiyat sonrası uzlaşma isteyemez. Bu 

durumda, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılmazsa, vergi 

ve cezalar kesinleşmiş olur.” 
293

 

Tarhiyat öncesi uzlaĢmanın temin edilememiĢ veya tarhiyat öncesi uzlaĢmaya 

varılmamıĢ olmasının sonuçları: 

 Vergi dairesince inceleme raporunda önerilen matrah ya da matrah farkı 

üzerinden tarhiyata gidilir. Vergi ve cezaya ilişkin ihbarname düzenlenerek 

tebliğ edilir. 

 Bu tarhiyat sonrası uzlaşma talep edilemez. 

 İdari yargı yoluna gidilebilir. 

 Cezalarda indirim talebinde bulunulabilir. 

                                                 

 
292

 Danıştay 9.Dairesi‟nin, 06.06.2007 tarih ve E. 2005/4914, K. 2007/2207 sayılı kararı.  
293

 Danıştay 4.Dairesi‟nin, 18.12.2006 tarih ve E. 2005/3414, K. 2006/2786 sayılı kararı. 
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Kaynak: Vergi İdaresince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları 2011, http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2011_ 

tarhiyatlarda_idari.pdf (20.04.2014).

Şekil 4.4. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Süreci 

 

 

Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Süreci 
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4.4.4. Tarhiyat Sonrası UzlaĢma  

Vergi Usul Kanunu‟nun Ek 1-10.  maddelerinde usul ve esasları belirlenen 

uzlaşmaya “Tarhiyat Sonrası Uzlaşma” denilmektedir. Tarhiyat sonrası uzlaşma, bir 

vergi tarh edildikten veya kesildikten sonra, ortaya çıkan sorunların yargı yoluna 

başvurulmaksızın taraflar arasında bir anlaşmaya varılmak suretiyle çözüme 

kavuşturulmasıdır.
294 

 

Tarhiyat sonrası uzlaşmanın 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 ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları
295

 

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

ziyaına sebebiyet verilmesi durumunda kesilecek ceza uzlaşma kapsamı dışındadır) 

girmektedir.
296

 

 Maliye Bakanlığının 352 Sıra No‟lu VUK Genel Tebliğlerinde yer alan hüküm 

uyarınca kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile Vergi Usul Kanununun 371. 

maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle 

kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler 

üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin olarak kesilen vergi ziyaı 

cezaları da uzlaşma konusu yapılabilecektir.
297

 

Mükelleflerin “tarhiyat sonrası uzlaşmaya” başvurabilmeleri için; bağlı oldukları 

vergi dairesi tarafından tarh edilmiş vergi ve/veya kesilmiş cezayı gösteren vergi/ceza 

ihbarnamesinin mükellefe tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.
298

 Bu özellik, aynı 

zamanda tarhiyat öncesi uzlaşmadan farkını ortaya koymaktadır. 
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296 
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298
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Ayrıca, tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunabilmek için daha önce tarhiyat 

öncesi uzlaşma talebinde bulunmamak veya bulunmuş olmakla birlikte usulüne uygun 

olarak tarhiyat öncesi uzlaşma hakkından vazgeçmiş olmak şarttır. 
299

 

Kısaca, tarhiyat sonrası uzlaşma; tarhiyat yapılıp ceza kesildikten sonra, ortaya çıkan 

vergi uyuşmazlığının yargıya intikal ettirilmeden,  idari aşamada taraflar arasında 

anlaşma sağlanarak sona erdirilmesidir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun Ek 1. maddesinde sayılan uzlaşma yapılabilecek 

durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

 Tarhiyatta, VUK‟un 116, 117 ve 118.  maddelerinde yazılı vergi hataları ile 

bunun dışında her türlü maddi hata olması, 

 Tarhiyatta, VUK‟un 369. maddesinde belirtilen yanılma halinin mevcut 

olduğunun mükellef tarafından ileri sürülmesi, 

 Mükellef ya da ceza muhatabının vergi ziyaına sebebiyet konusunda kanun 

hükümlerine gerektiği kadar nüfuz edemediğini iddia etmesi, 

 Vergi idaresi ve yargı kararları arasında uyuşmazlık konusu olayda görüş 

farklılığı bulunduğunun iddia edilmesi.
300

 

4.4.4.1. Tarhiyat Sonrası UzlaĢmaya Konu Vergi ve Cezalar 

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma kapsamındaki vergi ve cezalar şunlardır: 

 Kaçakçılık dışındaki fiiller sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilen durumlarda 

tarh edilen vergiler ile kesilen vergi ziyaı cezaları,  

  Mükellefler tarafından yasal süresinden sonra verilen beyannameler ile Vergi 

Usul Kanunu‟nun 371. maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen 

ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname 

olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk 

ettirilen vergilere ilişkin olarak kesilen vergi ziyaı cezaları. 
301
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Tarhiyat Sonrası Uzlaşma kapsamı dışında kalan vergi ve cezalar ise şunlardır: 

 Kaçakçılık suçlarından dolayı vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyatlar ve bunlara 

ilişkin 3 kat kesilen vergi ziyaı cezaları,  

 Usulsüzlük cezaları (Vergi Usul Kanununun 336. maddesi hükmüne göre 

kesilen usulsüzlük cezaları dahil)  

 Özel usulsüzlük cezaları 
302

 

4.4.4.2. Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Yöntemi Talebi ve Süresi 

Uzlaşma talebi için mükellefin bizzat veya resmi vekaletini haiz vekili vasıtasıyla 

(tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği 

olmayan teşekküllerin kanuni temsilcileri vasıtasıyla) ve yazı ile yetkili uzlaşma 

komisyonuna müracaat etmesi gerekmektedir.
303 

 

Uzlaşma talebine ilişkin dilekçe, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin bulunduğu 

uzlaşma komisyonuna verilir. Bu dilekçenin ilgili uzlaşma komisyonuna taahhütlü posta 

ile gönderilmesi de mümkündür.
304

 

Uzlaşma talebi, ihbarnamede yazılı verginin tamamı için yapılır. Uzlaşma 

Yönetmeliği‟nin 7. maddesinde yer alan, tarhiyat sonrası uzlaşmada kısmi uzlaşma 

talebinde bulunulamayacağı yönündeki düzenleme Danıştay tarafından iptal 

edilmiştir.
305

 Bu kararla, tarhiyat sonrası uzlaşmada, kısmi uzlaşma talebinde 

bulunulması da mümkündür.
306

 

Uzlaşma talebinin vergi ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini takip eden günden 

itibaren 30 gün içinde yapılması şarttır.
307

 “30 günlük uzlaşmaya başvuruda bulunma 

süresinin son gününün çalışmaya ara vermeye zamanına rastlaması halinde sürecinin 

uzayamayacağı hakkında…”
308

 Danıştay kararı bulunmaktadır. 
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4.4.4.3. Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Sağlanması ve Sonuçları 

Uzlaşma görüşmesi sonucunda mükellefle komisyonun ihbarnamede tebliğ edilen 

vergi veya cezasının ödenmesi gereken miktarı üzerinde anlaşmaya varmaları halinde 

uzlaşma sağlanmış olarak kabul edilir. Bu durumda düzenlenen uzlaşma tutanağın 3 

nüshası komisyon başkan ve üyeleri, mükellef veya vekili tarafından imzalanır ve aynı 

yerde mükellefe tebliğ edilerek tebliğ işlemi gerçekleştirilir.
309

 

Uzlaşmanın vaki olduğu takdirde komisyonlarının düzenleyecekleri uzlaşma 

tutanakları kesin olup, gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir. Uzlaşma 

tutanağının vergi dairesine intikali üzerine tarh ve tebliğ edilmiş olan vergi ve ceza, 

uzlaşılan vergi miktarına göre düzeltilir.
310 

Mükellefler, uzlaşma tutanaklarında 

belirlenmiş bulunan vergi ve ceza miktarları ile ilgili olarak herhangi bir itirazda 

bulunamaz ve uzlaşılan olayı dava konusu yapamazlar.
311

 Dolayısıyla uzlaşma sonuçları 

hem idare hem de mükellef açısından bağlayıcıdır. Ancak bunun tek istisnası tarhiyatta 

VUK‟un 116. ve devam eden maddelerinde belirtilen türde bir vergi hatası olma halidir. 

Ancak böyle bir durumda uzlaşmanın yeniden yapılması ve daha önce düzenlenen 

uzlaşma tutanağının iptali söz konusudur.
312

 

Müddeti içinde uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabı uzlaşma 

talep ettiği vergi veya ceza için, ancak uzlaşma vaki olmadığı takdirde dava açma 

yoluna gidebilir. Mükellef veya ceza muhatabı aynı vergi veya ceza için uzlaşma 

talebinden önce dava açmışsa dava, uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce 

vergi mahkemelerince incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa 

bu karar hükümsüz sayılır. (VUK, Ek. Md.7) 
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 “Vergi Uyuşmazlılarının İdare ile Çözümünde Uzlaşma 2007”, http://www.gib.gov.tr/ 

fileadmin/user_upload/yayinlar/uzlasma.pdf (26.04.2014). 
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 Seçkin Eskiköy, “Tarhiyat Sonrası Uzlaşmada Bilinmesi Gerekenler”, http://www.muhasebenet.net/ 
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 Edizdoğan, Taş, Çelikkaya, s.255. 
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Tarhiyat Sonrası UzlaĢmanın Sonuçları: 

 Uzlaşmanın Kesinliği ve Dava Konusu Edilememesi 

 Yargı Yoluna Başvurulması 

 Uzlaşma / Cezalarda İndirim Talebi 

 Uzlaşılan Vergi ve Cezaların Ödenmesi 

4.4.4.4. Tarhiyat Sonrası UzlaĢmanın Temin Edilememesi ve Sonuçları 

Mükellef veya vekilin uzlaşma komisyonunun davetine icabet etmemesi, komisyona 

geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak 

istemesi halinde uzlaşma temin edilmemiş sayılır.
313 

 Komisyonca bu husus belirtilmek 

üzere 3 nüsha tutanak düzenlenir ve ilgili taraflara verilir. 

Uzlaşmanın temin edilememesi durumunda, ilgilinin açık ve tutanağa geçmiş beyanı 

olamasa bile dava açma süresi içinde VUK‟ un 376. maddesine göre ceza indirimi 

isteyebilir. Uzlaşmanın temim edilememesi halinde mükellef tarh edilen vergiye veya 

kesilen cezaya uzlaşmanın temin edilmediğine ilişkin düzenlenen ve kendisine tebliğ 

olunan tutanağın tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi 

mahkemesi nezdinde dava açma hakkını kullanabilir.
314 

Bununla birlikte, Danıştay 

İçtihatları Birleştirme Kurulu VUK‟ un ek 7. maddesindeki „uzlaşmanın vaki olmaması‟ 

kavramı ek 5. maddede “uzlaşmanın temin edilememesi” halleri olarak belirtilmiş olan 

hususları da kapsadığından daha önce dava açılmamış ise uzlaşmanın temin 

edilememesi hallerinde ek 7. maddede belli edilen koşullarla dava açma yoluna 

gidilebileceğini kararlaştırmıştır.
315 

Ek 7. maddede belirtilen koşullarda, 15 günlük süre 

içinde dava açılabileceğini belirtmiştir.
316 
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 Erdem, 2012, s.417. 
314

 İşbilir, s.87. 
315

 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu‟nun, 23.10.1986 tarih ve E. 1986/2, K. 1986/2 sayılı kararı. 
316 

Kızılot, Kızılot, s.278. 
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Dava açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise dava açma süresi tutanağın 

tebliğinden itibaren 15 gün olarak uzar.
317 

Konuyla ilgili bir Danıştay kararında;  

“Uzlaşma günü itibariyle dava açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise dava 

açma süresi uzlaşmanın vaki olmadığına ilişkin tutanağın tebliği tarihinden itibaren 15 

gün uzadığından bu süre içinde dava açılabilir. Vergi yargısının görüşü de madde 

hükmü doğrultusundadır.”
318 

 

Uzlaşmanın temin edilememesi halinde, aynı vergi ve ceza için yeniden uzlaşma 

talebinde bulunulamaz.
319
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Kaynak: Vergi İdaresince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları 2011, http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/ 

2011_tarhiyatlarda_idari.pdf (29.04.2014) 

Tarhiyat Sonrası UzlaĢma Süreci 
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Şekil 4.5. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Süreci 
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4.4.5. UzlaĢmanın Sonuçları 

4.4.5.1. Mükellef Açısından Sonuçları 

 Mükellef dava aşamasında ortaya çıkacak masraflardan kurtulmuş olacaktır. 

 Uzlaşmanın sağlanması durumunda mükellefin ödeyeceği vergi ve 

cezalardaki tutarlar azalacaktır. 

  Mükellef açısından olayın yargıya intikal etmemiş olması, gerek zaman 

açısından gerekse davanın belirsizliği ihtimalini de ortadan kaldıracaktır. 

 Uzlaşma, mükellef üzerinde psikolojik olumlu etki bırakacak, üzerindeki borç 

baskını azaltacaktır. 

4.4.5.2. Vergi Ġdaresi Açısından Sonuçları 

 Vergi idaresi dava ile ilgili masraflardan kurtulmuş olacaktır. 

  Tarh edilen vergiler ve kesilen cezalarda bir miktar indirim yapılmış olsa da 

verginin alacağı hızlanmış, vergi alacağının tahsilinin gecikmesi engellenmiş 

olacaktır. 

 Vergi alacağının vergi kaybına uğramadan, şüpheli hale gelmesi önlenmiş 

olacaktır. 

 Uzlaşma sonrasında, olayın yargıya intikal etmemesi sonucu, vergi idaresi; 

yargıdaki dava dosyalarının takibini etme külfetinden kurtulacak ve asıl işine 

yoğunlaşacaktır. Mükellef ile sürekli uyuşmazlık içinde olan idare görüntüsü 

ortadan kalkacaktır. 
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5. VERGĠ UYUġMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE 

YAġANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

Vergi uyuşmazlıklarının ortaya çıkış nedenleri, bu uyuşmazlıkların çözümünde 

kullanılan çözüm yolları, bu çözüm yollarının etkinliği ve uyuşmazlıkların idari 

aşamada çözümlenememe nedenleri, çalışmanın bu bölümünde tespit edilmeye 

çalışılacaktır. Aşağıda tespit edilecek sonuçlara ilişkin, vergi uyuşmazlığı ile ilgili 

ortaya çıkan sorunların kısa bir değerlendirilmesi yapılarak, bu sonuçlara ilişkin çözüm 

önerilerinde bulunulacaktır. 

Vergi UyuĢmazlıklarının Çözümünde YaĢanılan Sorunlar: 

 Vergi uyuşmazlıklarının en çok ortaya çıkış nedenleri arasında, vergi 

mevzuatının sık sık değişmesi ve vergi mevzuatının karışık olması, 

 Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde ağırlıklı olarak önce idari çözüm 

yollarının tercih edildiği, buradan sonuç alınamaması durumunda yargı 

yoluna gidildiği, 

 Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenememesinin nedeni, 

idarenin risk almak istememesinden kaynaklanan tutumundan dolayı, idari 

çözüme pek yanaşmak istemeyerek uyuşmazlıkların yargıda çözümlenmesini 

istemesi, 

 Mükelleflerin idari çözüm yollarına başvurmanın, kendileri açısından 

sağladığı avantajlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları, 

 Uzlaşma komisyonlarında mükellefler ile idare arasındaki ilişkide, idarenin 

üstünlüğünün olduğu görüşü, 

 Uzlaşma komisyonlarının verimli çalışmadıkları, 

 Mükelleflerin, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde yargı aşamasında verilen 

kararları hukuki açıdan değerlendirerek daha sonuç odaklı görmeleri, 

 Vergi uyuşmazlıklarının daha çok mahalli denetim elamanlarının yapmış 

oldukları denetimlerden kaynaklanmasından ortaya çıktığı, 
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 Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde ise, mükelleflerin büyük bir çoğunluğu 

önce idari aşamada çözüm aradıklarını, idari aşamada çözüm bulamadıkları 

takdirde yargıya gittikleri, 

 İdari çözüm yollarında, en çok uzlaşmanın talep edildiği gözlemlenmiştir. 

Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenememesi ise, idarenin risk 

almaktan kaçınmasından dolayı çözüme pek yanaşmayıp olayın çözümünü 

yargıya atamasıdır. 

Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamadaki çözüm yollarının yukarıda belirtilen 

sorunlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sonuçların tespit edilmesi kadar 

çözümleri de önem arz etmekte ve vergi uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin yeni 

düzenlemeler yapılmasının daha etkili olacağı düşünülmektedir. Vergi 

uyuşmazlıklarının daha etkili yollarla çözülebilmesi için bazı öneriler aşağıda maddeler 

halinde verilmiştir. 

Çözüm Önerileri: 

 Vergi sorumluluğunun aşılanarak; mükellefe doğru miktarda vergi ödemenin 

bir vatandaşlık görevi olduğu bilincinin, toplumda yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. Diğer ülkelerde uygulanan mükellef eğitim programlarının 

Türkiye‟de de uygulamaya alınarak; mükelleflerin vergi bilincinin 

geliştirilmesi, mükelleflerin vergisel işlemlerle ilgili bilgi sahibi olması ve 

bilgi eksikliğinden kaynaklanan vergi hatalarının azalması, sağlanabilir. 

 Vergi hatalarının doğmasında ve vergi uyuşmazlıklarının ortaya çıkmasında 

en etkili faktör olarak mevzuatın karmaşıklığı gösterilmiştir. Vergi 

mevzuatının karmaşıklığı arttıkça, mevzuatın mükellefler tarafından 

anlaşılabilirliğinin azalacağı sonucuna varılmıştır. Vergi mevzuatının çok sık 

değişmesi sonucu; vergilemede istikrar ilkesine de zarar vermiş olmakla 

beraber, vergi kanunlarında sık yapılan değişikliklerin takibi 

zorlaştırmasından dolayı vergi hatalarına yol açtığı sonucuna varılmıştır.  
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 Vergi mevzuatının karmaşıklığı mükelleflerin farkında olmadan ya da olarak 

vergi kaybına yol açmasına neden olabilir. Bu açıdan vergi kanunlarının 

gözden geçirilerek, açık bir dille ve herkesçe anlaşılabilecek bir biçimde 

düzenlenmesi ve vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili çıkarılacak, 

yönetmelik ve genelgelerin de açık, anlaşılır olması önem taşımaktadır. Vergi 

kanunları ve bunlarla ilgili yapılan düzenlemeler gözden geçirilmeli ve 

bunlara ilişkin uyumsuzluklar giderilmelidir. 

 Yapılacak düzenlemelerle vergi davası açılmadan önce zorunlu bir başvuru 

yolu, yasalarla gerekli hale getirilmelidir. 

 Vergi denetimleri daha çok merkezi denetim elamanları tarafından 

yapılmalıdır. 

 Vergi idaresinde ortaya çıkan sorun şayet mevcut personelden kaynaklı ise; 

personelin vergi mevzuatına hakim olması, bilgi eksikliğini gidermesine 

yardımcı olacak şekilde personele yatırım yapılarak, hizmet içi eğitimler 

arttırılarak, personelinin eğitim düzeyi yükseltilmeli ve bu sorun 

çözümlenmelidir. Ancak yeni alınacak personellerde, nitelikli personel 

istihdamı vergi hatalarının saptanmasında vergi idaresinin etkinliğini 

arttıracak ve vergi idaresinin personele ilişkin sorununu daha etkili bir şekilde 

çözmesine yardımcı olacaktır. 

 Uzlaşma komisyonlarına mükellefler ile idare eşit konumda katılmalıdırlar. 

Bağımsız uzlaşma komisyonları kurularak, uzlaşma komisyonlarını daha 

etkin bir hale getirmelidirler. Uzlaşma komisyonlarının daha etkin çalışmaları 

için, öncelikle vergi idaresi vergi cezalarında değil vergi asıllarında da 

uzlaşmaya gidilmesi gerekliliği düşünülmektedir. 

 Uzlaşma komisyonlarında görev alan kişilerin, en üst düzeyde inceleme 

yapan elamanların bilgi ve mesleki tecrübelerine sahip olmaları 

gerekmektedir. Uzlaşma komisyonlarının daha etkin bir hale getirilebilmesi 

için; Maliye Bakanlığı ve Vergi Dairesi Başkanlıkları nezdinde 

komisyonların vergi hukuku alanında bağımsız uzman hukukçular tarafından 

oluşturulması, uyuşmazlıkların dava haline dönüşmeden kurum bünyesinde 

çözülmesini sağlayacaktır. 
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 Mükellefler idari çözüm yollarına başvurmanın, kendilerine sağladığı 

avantajlar hakkında bilgilendirilmelidirler. İdari çözüm yollarının etkinliği, 

idarece araştırılmalıdır. Bu bağlamda vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada 

çözülebilmesi için, idarenin gerektiğinde risk almaktan kaçınmaması 

gerekmektedir. 

 İdare hukuku, vergi idaresi ile yükümlünün veya ceza muhatabının arasında 

denge kurması, üstün yetkilere sahip olan idarenin yetkisini yerinde 

kullanmasını sağlamalı, ilgili kişileri idare karşısında adil bir şekilde 

korumalıdır. Yine idarenin yapmış olduğu idari işlemlerde maliyeci 

zihniyetiyle değil, daha tarafsız olmasının gerekliliği düşünülmektedir. 
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6. SONUÇ  

Vergi mevzuatına ilişkin olarak son yıllarda önemli düzenlemeler yapıldığı, yapılan 

bu düzenlemelere rağmen vergi mevzuatının çok sık değişmesi karışıklığa neden 

olmakta, konuyla ilgili uzmanların bile mevzuatı izlerken, zorluk çektiği görülmektedir. 

Kanunlar ile beraber Bakanlar Kurulu kararları, tebliğler, genelgeler, sirkülerler bile 

kendi içlerinde çelişki taşımaktadır. Bu durum zaman zaman vergi idaresi ile mükellefi 

ya da ceza muhatabını karşı karşıya getirmekte, uyuşmazlıklara ilişkin çözüm yolları 

aranırken, çözümsüzlüğe götürmektedir. Dolayısıyla mükellefler ile vergi idaresi 

arasında, vergisel işlemlerden dolayı ortaya çıkan uyuşmazlıkların, en kısa zamanda her 

iki taraf açısından en iyi şekilde çözümlenmesi; herkes için basit, anlaşılabilir, sık sık 

değişmeyen kurallar konularak, bu kuralların gereği gibi uygulanması, denetlenmesi, 

gerektiğinde yaptırımların uygulanması gerekmektedir.  

Türk vergi hukukunda vergi uyuşmazlıklarının çözümü, ya idari çözüm yolları ile ya 

da yargısal çözüm yolları ile giderilmektedir. Yükümlüler ile vergi idaresi arasındaki 

vergisel uyuşmazlıkların idari yollarla çözümlenmesi öncelikle tercih edilen bir yöntem 

olmakla beraber, tarafların kendi düşüncelerinde ısrar etmeleri veya idari çözüm yolunu 

tercih etmemeleri durumunda, bu uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözümünü zorunlu hale 

getirmektedir. İşte vergisel uyuşmazlıkların vergi davası şeklinde vergi yargısıyla 

çözümü tercihi durumunda yükümlülerce karşılaşılan en büyük sorunlar; konu hakkında 

en kısa yoldan nasıl bilgi sahibi olunacağı, vergisel uyuşmazlığın dava konusu 

edilebilecek nitelikte olup olmadığı, davanın nasıl ve nereye açılacağı şeklinde 

olmaktadır. 

Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yollarıyla; vergi idaresi ile mükellefler ya da 

adlarına ceza kesilenler arasında, vergi kanunlarının uygulanması nedeniyle doğan 

uyuşmazlıkların, mükelleflerin belirli süreler içinde idareye başvurmaları veya idare ile 

karşılıklı görüşmeleri yoluyla daha başlangıçta ödenecek olan vergi ve ceza miktarı 

üzerinde mutabakat sağlanarak uzlaşma müessesesi ile ortadan kaldırılması, yargısal yol 

ve usullerinin uygulanmasına gerek bırakılmaksızın çözüme kavuşturulması olacağı 

düşünülmektedir. 
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Bu yol ile kamu alacağının zaman içinde değer kaybına uğramadan hazineye 

ödenmesinin, vergi yargısı yerlerinin iş yoğunluğunun azaltılmasının, yükümlülerin 

yargı yerlerine başvurarak zaman, emek ve gider kaybına uğramamalarının amaçlandığı 

kuşkusuzdur.  

Vergisel uyuşmazlığın çözümünde doğru yöntemlerin tercih edilmesi, emek zaman, 

masraf ve ortaya çıkacak sonucun elde edilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Uyuşmazlığın çözümünde yanlış yöntemin tercih edilmesi, kimi zaman yukarıda sayılan 

hususlar yönünden kayda değer kayıplara uğranılmasına yol açmaktadır. Kimi 

zamanlarda da yükümlü veya ceza muhatabını tamamen çözümsüzlükle karşı karşıya 

getirmektedir.   

Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde başvurabilecek birden fazla çözüm yolunun 

varlığı, vergisel bir sorun yaşayan yükümlünün veya ceza muhatabının, bir seçim yapma 

zorunluluğunu da beraberinde getirecektir.  

Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yöntemleri karşılaştırıldığında; vergi 

uyuşmazlıklarının idari yollarla çözümlenmesinde, başvuru işlemlerinin basitliği ve 

kolaylığı, herhangi bir başvuru ya da karar harcı gerektirmemeleri, yargısal çözüme 

nazaran oldukça kısa sürede sonuç vermeleri gibi özelliklerinden dolayı tercih 

edilebilen bir çözüm yöntemi olarak açık bir üstünlüğünün olduğu görülmekte ve yeni 

düzenlemelerle bu müessesenin daha etkili olabileceği düşünülmektedir.  

Yargısal çözümün ise etki alanı bakımından herhangi bir sınırlama içermediği 

görülmektedir. Buna bağlı olarak, hangi tip uyuşmazlık söz konusu olursa olsun, dava 

yoluyla çözüm tercih edildiğinde etki alanı bakımından herhangi bir sorun 

yaşanmayacağı düşünülse de, yargısal çözümde; başvurunun belli kurallara uyularak 

yapılması zorunluluğu, başvuru ve karar harçlarını gerektirmesi, hukuksal yardım 

alındığında bunun bedeli (avukatlık ücreti ve diğer giderler) dikkate alındığında daha 

masraflı bir yol olmaktadır.  

Ülkemizde mahkemelerin iş yoğunluğu ve karar verme sürelerinin uzunluğu dikkate 

alındığında, bu süreç vergi idaresini mali kayba uğrattığından, yargısal çözümün zaman 

bakımından da idari çözüm yöntemlerine göre daha az tercih edilen bir yöntem olduğu 

da dikkat çekmektedir. 
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Beyana dayalı bir vergileme sisteminin esas alındığı ülkemizde, vergi suçu işleyen 

mükellefe, pişmanlık ve ıslah müessesesi ile durumunu düzeltme imkanı tanınmıştır. Bu 

müessesenin temel amacı; mükellefleri vergi kanunlarının sert normları karşısında 

hoşgörü ile mükellefin idareye olan yaklaşımını değiştirmek, mükellefin yanında olmak 

ve vergiye karşı mükellefin direncini kırarak, vergi duygusunun yerleşmesini 

sağlamaktır.  

Pişmanlık ve ıslah müessesesi, Türk vergi hukukunda, vergisel uyuşmazlıkların 

yargıya intikal ettirilmeden çözülmesine olanak sağlamaktadır. Burada mükellefin 

subjektif durumu ve iyi niyetli olması da göz önünde bulundurularak mükellefin 

korunması ve bu müesseseyle birlikte, mükellefin kendiliğinden bu durumu vergi 

idaresine bildirmiş olmasıyla vergi dairesinin işlem yükünü azaltmaktadır. Bunun yanı 

sıra bu müessese ile vergiyi hiç beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükellefleri, 

beyanname vermeleri ve eksik beyanlarını tamamlamaları yönünde harekete 

geçirmektedir. Bu uygulama sonucunda;  idarece hiç beyan edilmeme veya eksik beyan 

edilme nedeniyle belki de hiç tahsil edilemeyecek bir verginin de tahsil edebilme 

imkanını elde edilmekle birlikte, verginin devlet hazinesine giriş sürecini etkin 

kılmaktadır. Bunun sonucu olarak uyuşmazlık, hem idari aşamada çözümlenmiş, hem 

de vergi idaresi ve mükellef, bu durumu yargı sürecine taşımadan idari aşamada sona 

erdirmiş olmakta; her iki taraf içinde emek, zaman ve bazı giderlerin önlenmesi 

bakımından kayıplardan kurtarmış bir idari çözmüş yolu olmaktadır. 

Düzeltme ile ilgili yasal düzenlemelere bakıldığında bu çözüm yönteminin Vergi 

Usul Kanunu tarafından  “vergi hatası” olarak nitelendirilen belirli uyuşmazlıkların 

çözümü için öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yasal görünüm böyle olmakla 

birlikte “hukuki uyuşmazlık” vasfını taşıdığı ileri sürülebilecek bir sorunun bu yöntemle 

çözülmesi ihtimalinin de olabileceği anlaşılmaktadır.  

Düzeltme talebinin kabul edilmesi durumunda uyuşmazlık yargıya taşınmadan sona 

erdirilmiş olmakta, mükellef hem ekonomik hem de zaman ve emek açısından birçok 

avantaja bu yöntemle sahip olmaktadır. Bir çözüm yöntemi olarak düzeltme, özellikle 

dava açma süresi geçtikten sonra ve zamanaşımı süresi içinde yapılan düzeltme 

isteminden sonuç alınamaması nedeniyle, yargısal çözüme başvurmak gerekecekse 

uygun bir yöntem özelliğini taşımaktadır.  
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Ceza indirimi, yapısı gereği sadece vergi cezaları ile ilgili bir yöntem olduğundan 

vergi aslına ilişkin uyuşmazlıkları da kapsamamaktadır. Bu açıdan bakıldığında ceza 

indirimi yönteminin kısıtlı bir uygulama alanına sahip olduğu görülmektedir. Ancak, 

vergi cezalarına ilişkin olarak doğan uyuşmazlığın ne tip uyuşmazlık olduğu bu yöntem 

açısından bakıldığında önem arz etmemektedir. Ceza indirimi yoluyla mükellefler, 

adlarına salınan vergi ile kesilen vergi cezasını dava konusu yapmaksızın kabul ederek 

kanunda belirtilen süre içerisinde ödeyerek bu müesseseden yararlanmaktadırlar. 

Uzlaşma, hangi tip uyuşmazlık söz konusu olursa olsun başvurulabilecek bir çözüm 

yöntemidir. Başka bir anlatımla uzlaşma yoluna başvurulduğunda elde edilebilecek 

sonucun başarısı üzerinde uyuşmazlık tipinin herhangi bir etkisi yoktur. Yükümlü veya 

ceza muhatabı, yaşadığı vergisel sorun ister bir vergi hatası olarak nitelensin isterse bir 

hukuki uyuşmazlık olduğu düşünülsün, bu durumların uzlaşmanın başarısı üzerinde 

etkisi yoktur. Öyleyse bu durumda uzlaşma tarafsız olarak değerlendirilebilir. 

Vergi uyuşmazlıkların çözümünde uzlaşma yolu seçildiği takdirde, durumun uzlaşma 

komisyonlarına intikal etmesiyle beraber, devlet adına vergi idaresi vergiyi maksimum 

seviyede tahsil etmeye çalışacak, vergi borçlusu ise vergiyi daha az ödemek için 

idareyle pazarlık yoluna girecektir. Uzlaşma kurumunun; verginin yasallığı ilkesini 

zorladığı, devletin egemenlik gücünü “pazarlık konusu” yapması her ne kadar eleştirilse 

ve hukuk teorisinde hala da tartışmalı bir konu olma özelliğini korusa da, bu kurumun 

Türkiye‟de vergi uyuşmazlıklarında en çok tercih edilen kurum olduğu görülmektedir. 

Bunun nedeni mükellefler arasındaki en bilindik yol olması ve idarenin de bu yolu 

tavsiye ediyor olmasıdır. Çünkü yargı yoluna gidildiği takdirde, vergi zamanında tahsil 

edilememiş olmakla birlikte, hiç tahsil edilememesi gibi bir riskle de karşı karşıya 

kalınmaktadır. Uzlaşma kurumunun bazı olanakları da kavrayacak şekilde yeniden 

düzenlenmesi gerektiği önerilmektedir. Yapılacak düzenleme ile verginin yasallığı, 

belirliliği, basitliği gibi ilkelere daha yakın bir kurumun ortaya çıkabileceği 

düşünülmektedir. 
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Vergi uyuşmazlıklarını mükellef açısından değerlendirdiğimizde ise davanın 

olumsuz sonuçlanması durumunda; dava giderleri, vergi ve gecikme faizi ile birlikte 

ödenmesi söz konusu olmaktadır. Bu açıdan da değerlendirildiğinde, vergi hukukunda 

uzlaşma yargı kararları ile idarenin uyuşmazlık konusu, olayda görüş farklılığının 

olması, gerekenin düzenlenmiş olmasına rağmen, uygulamada bu nedenlere itibar 

edilmemekte, uzlaşmanın “otomatiğe” bağlanmış bir müessese özelliği taşıdığı 

görülmektedir. 

Vergi uyuşmazlıklarında; vergi yükümlüsü ve ceza muhatabı arasında uyuşmazlık 

ihtimalinin çok yüksek olduğu vergileme alanında, olası uyuşmazlıkların çözümü için 

çeşitli yöntemlere başvurulabileceği görülmüştür. Bu yöntemlerden bazıları vergisel 

sorunların idari mekanizmalarından yararlanılarak çözümü hedeflerken, yargısal çözüm 

ise dava yoluyla çözümlenmesi anlamına gelmektedir. 

Vergi idaresi ile vergi sorunu yaşayan yükümlünün veya ceza muhatabının, yaşadığı 

sorunun çözümü için bir tercih yapması gerekmektedir. Çözüme ilişkin yapılacak tercih, 

sorunun istenen şekilde, en kısa sürede ve en az masrafla çözümlenmesi bakımından 

idari çözüm yöntemlerinin tercih edilebilecek en uygun yöntem olduğunu, yargısal 

çözümün ise bu koşullar çerçevesinde pek de elverişli olmadığı görülmektedir.   

Vergi uyuşmazlıklarında; yükümlünün veya ceza muhatabının yaşadıkları vergisel 

sorunların çözümlenmesinde yöntem tercihi yapılırken, ulaşılması muhtemel sonucun 

kapsamı bakımından, vergisel uyuşmazlıklara ilişkin yaptığımız değerlendirmelerde 

üzerinde durulan hususları dikkate almaları durumunda, daha etkin ve yararlı sonuçlara 

ulaşabilecekleri düşünülmektedir.  

Türkiye‟de vergi yükümlüleri ve ceza muhatapları konuya ilişkin yeterli bilgi 

birikimine ve teknik anlamda alt yapıya sahip olamadıklarından, seçtikleri yolun ne 

denli avantajlı olup olmadığını bilememektedirler. Bunun sonucu olarak istemeden de 

olsa zaman zaman ciddi kayıplara uğramaktadırlar.  
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Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları olarak var olan müesseseler; hem idare 

hem de mükellef açısından birçok fonksiyonu yerine getirebilmesi özelliğinden dolayı, 

uyuşmazlık mükellef ile idare açısından idari aşamada çözümlenmiş olmakla beraber, 

idare ile mükellef arasındaki uyuşmazlıkları da sona erdirdiği gibi karşılıklı anlaşma 

zemini içinde sonuçlandırılması sebebiyle, daha çok talep edilen bir çözüm yolu olduğu 

da düşünülmektedir. 
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