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VERGİ CEZALARININ CAYDIRICILIĞI 

MUSTAFA KORKMAZ 

 

ÖZ 

 

 Vergiler, devletlerin egemenlik hakkına dayanarak, mükelleflerden ödeme 

gücüne göre, eşitlik ilkesi gereğince, karşılıksız olarak alınan kamu gelirleridir. 

Vergilemede, mükellef ve devlet olmak üzere iki ayrı taraf vardır. Devletin 

politikalarının yanında mükelleflerin vergiye olan uyum ve bakış açıları, vergi 

hasılatının maksimizasyonu bakımından önem arz eden hususlardır. Zorunlu 

gelirlerin tahsil edilmesi konusunda mükelleflerden gönüllü uyum beklemek, 

günümüz şartlarında oldukça zordur. Vergi, mükelleflerin gelirlerini, servetlerini ve 

harcamalarını kısıtlayan bir unsurdur. Dolayısıyla, mükelleflerin vergiye direnç 

göstermeleri, kaçış yolları aramaları, vergi idarelerince de tahmin edilebilecek 

davranışlardır. Zaten kanun koyuncu da bu direnişi tahmin ederek, bir takım cezai 

yaptırımlar öngörmüştür.  

 

 Cezai yaptırımların etkinliği veya caydırıcı olup olmaması, mükelleflerin 

gösterdiği dirençlerin kırılması açısından önem taşımaktadır. Ülkemizde genel kanı, 

cezai yaptırımların yeterli olmadığı yönündedir. Cezai yaptırımların caydırıcılığını 

etkileyen bir takım faktörler vardır. Bu faktörler mükelleflerin tutum ve 

davranışlarından kaynaklanabileceği gibi, idarenin uygulama ve işlemlerinden de 

kaynaklanabilmektedir. 

 

Bu çalışmada, Türk Vergi Kanunlarında yer alan “vergi cezaları” işlendikten 

sonra bu cezai yaptırımların etkililiği, yeterliliği ve caydırıcılığı hususları, İstanbul 

sınırları içerisinde faaliyet gösteren 500 adet mükellef nezdinde yapılan anket 

çalışması sonuçları ile birlikte değerlendirilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Suçu, Vergi Cezası, Caydırıcılık, 

Mükellef, Vergi İdaresi 
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DETERRENCE OF TAX PENALTIES 

MUSTAFA KORKMAZ 

 

ABSTRACT 

 

 Taxes are public revenues taken gratuitously, in accordance with the principle 

of equality, from the taxpayers according to their solvency, depending on 

governements' principle of sovereignty. In taxation, there are two different sides: the 

taxpayer and the government. Besides the government policies,declarants' 

adaptation, and considerations about the tax are important issues in terms of tax 

revenue's maximization. In today's condition, it is hard to expect voluntary 

adaptation from taxpayers in collecting the necessary revenues. The taxes restrict 

taxpayers' revenue, possession, and spending. Therefore, taxpayers' resistance and 

search for escapeway are the expected behaviours by the tax administrators. The 

legislator has already proposed penal sanctions expecting this resistance. 

 

 Also, the penal sanctions' efficiency and being deterrent or not are important 

in terms of subsiding the taxpayers' resistance. It is majorly accepted in our country 

that the penal sanctions are not enough. There are several factors effecting the penal 

sanctions' efficiency. These factors could stem from either taxpayers' behaviours or 

administration's practice. 

 

 In this work, after dealing with the tax penalties in Turkish Tax Laws, these 

laws' efficiency, competence, and deterrence are evaluated with the results of 

questionnaires filled by five hundred taxpayers being in service in Istanbul.  

 

 

KeyWords: Tax, Tax Crime, Tax Penalty, Deterrence, Obliged, Tax Administration 
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ÖNSÖZ 

 

 Vergi, sadece kişileri değil tüm toplumu ilgilendiren bir müessesedir. Bu 

özelliğiyle vergi, hem yönetenler hem de yönetilenler açısından önem taşımaktadır.  

Bu müessesenin kusursuz işleyebilmesi için kanuni zorunlulukların yanı sıra vergiye 

taraf olan herkes tarafından gönüllü uyumun da sağlanması gerekir. Bu uyumun 

sağlanmadığı durumlarda ceza mekanizmasının işletilmesi gerekecektir. Ceza 

mekanizmasının etkin olabilmesi için de yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 

uygulanacak yaptırımlar gereklidir.  

 

 Vergi cezalarının caydırıcı hale getirilmesi, güçlü bir denetim kadrosu, kanun 

ve uygulama bütünlüğünün sağlanması, mükelleflerin vergiye uyumunun arttırılması, 

vergi idaresinin şeffaf olması, vergisini ödeyenlerin vergi ödemeyenler karşısında 

üstün görülmesi veya ödüllendirilmesi, af ve uzlaşma gibi vergi ödemeyenlerin 

ödüllendirildiği müesseselerin yeniden yapılandırılması gibi hususların sağlanması 

halinde, kolaylıkla sağlanabilecektir. 

 

Çalışmada, İstanbul ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin vergiye bakış anketi 

düzenlenmiştir. Anket çalışmasında mükelleflerin vergi algısı, beklentileri, vergi 

idaresine karşı tutum ve davranışları ölçülmüştür. Tez çalışması kapsamında, konu 

başlıkları ile uyumlu olarak, mükelleflerin konuya ilişkin düşüncelerine de yer 

verilecektir. 

 

 Tez çalışması bir giriş, bir sonuç ve üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde, vergi mevzuatımızda yer alan vergi cezaları kapsamlı olarak incelenecek, 

ikinci bölümde vergi cezalarının caydırıcı olmamasını etkileyen mükellef ve idare 

kaynaklı faktörlere, mükelleflerin görüşleri ile birlikte yer verilecektir. Üçüncü 

bölümde ise cezai yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi için yapılması gereken 

düzenlemeler ve alınması gereken tedbirlere yer verilecektir. 
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GİRİŞ 

 

 Vergi, devletin egemenlik gücüne dayanarak, kamu giderlerini finanse etmek 

için vatandaşların mali güçlerine göre karşılıksız ve zorunlu olarak alınan bir kamu 

geliridir. Devletin ülke ekonomisi ve toplum hayatındaki rolü ne kadar artarsa o ülke 

açısından verginin önemi de o ölçüde artmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde 

devletin ekonomide ve toplumsal hayatta varlığı daha fazla olduğundan, vergi 

gelirlerine olan ihtiyaç daha fazla olmaktadır. 

 

 Kamu gelirleri içinde en fazla paya sahip olan unsur, şüphesiz ki vergilerdir. 

Vergiler karşılıksız ve zorunlu olması dolayısıyla diğer kamu gelirlerinden farklıdır. 

Verginin zorla alınması, anayasada yer almasından ve vatandaşlık görevi olmasından 

kaynaklanmaktır. Dolayısıyla kimsenin vergi ödememe gibi ya da ödeme konusunda 

direnme gibi bir tercihi söz konusu olamaz veya olmaması gerekir. Ancak, 

uygulamada durum böyle olmamaktadır. Vergilerin kişilerin gelir, harcama ve 

tasarruflarını kısıtlayan bir unsur olması dolayısıyla kişiler üzerlerinde sürekli baskı 

hissetmekte ve vergi de bir yük olarak görülmektedir. Baskı ve yük olarak hissedilen 

vergi, bir yolu bulunması halinde kaçış yolu aranan zorunlu bir tahsil mekanizmasına 

dönmektedir. Bu sebeple kişiler, sürekli vergiden kaçış yolları aramaktadır. Bu kaçış, 

zaman zaman suç sayılmayan “vergiden kaçınma” gibi eylemlerle olabileceği gibi, 

hukuken meydana getirilmiş kanun hükümlerine aykırı davranışlarla da 

olabilmektedir. İşte bu aşamada “vergi suçu” kavramı ortaya çıkmaktadır. “Vergi 

suçu” karşılığında ise devlet tarafının suç işleyenlere yönelik cezai yaptırımları 

devreye girecektir. Devlet, vergi ödemekle mükellef kıldığı kişileri eşit ve adil 

davranmak, yükümlülüğünü yerine getiren ile getirmeyenlere farklı tutum ve 

davranışlarda bulunmak ve yapılan kanuni düzenlemelere uymayanlara bir takım 

yaptırımlar uygulamak zorundadır. “Vergi Cezaları” da bu kapsamda getirilmiş 

kanuni düzenlemelerdir. Cezaların ağırlığı, işlenen suçun derecesiyle orantılı olmak 

zorundadır. İşlenen suç karşılığında cezai yaptırıma uğramamak veya işlenen suç 

neticesinde karşılaşılan yaptırımın hafif kalması gibi durumlarda, cezai yaptırımların 

etkili ve yeterli olmadığı ortaya çıkacaktır. 
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 Cezaların caydırıcılığını etkileyen tek unsur, elbette ki karşılaşılan yaptırımlar 

değildir. Vergi cezalarının etkililiğinin yanında uygulanabilirliği veya ceza sistemini 

etkileyen uzlaşma, vergi afları, denetim mekanizması, mükelleflerin vergiye olan 

uyumu, vergi kanunlarının açık ve anlaşılırlığı, vergi sisteminin adil ve kanuniliğine 

olan inanç, vergi idaresinin şeffaflığı ve ideolojik tutumlar gibi vergi cezalarının 

etkinliğini etkileyen birçok husus vardır. Bu hususlardan da anlaşılabileceği gibi 

cezaların etkinliği, hem mükellef tutum ve davranışlarından hem de idari 

düzenlemeler ve uygulamalardan etkilenebilmektedir. 

 

 Yukarıda saydığımız unsurlar çerçevesinde, Türkiye’de vergi cezalarının 

caydırıcı olmadığı yönünde haklı bir algı vardır. Bunu ülkedeki kayıt dışı 

ekonominin boyutundan, mükelleflerin incelenme oranlarından ve tahakkuk eden 

vergi cezaları ile tahsil edilen tutarlar arasındaki uçurumdan anlayabilmek 

mümkündür. Tespiti zor olmakla birlikte OECD verilerine göre, kayıtdışı 

ekonominin %30-%35 seviyesinde, vergi incelemesi yapmaya yetkili birimlerin 

verilerinden yapılan hesaplamalarla 2012 ve 2013 yıllarında inceleme oranlarının 

%1-%2 seviyesinde ve tahakkuk eden vergi cezasının, tahsil edilen vergi gelirine 

oranının 2012 yılı için %5-%6 seviyesinde olması cezaların caydırıcı olmadığı 

gösteren bazı rakamsal değerlerdir. 

 

 Vergi cezalarının etkin olmaması, vergi bilinci ve vergi ahlakı olan, verginin 

devletin varlığı ve toplumun refahı için ödenmesi gerektiğinin farkında olan ve 

yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ile yükümlülüklerini yerine getirmeyen 

mükelleflerin, devlet ve kamu huzurunda aynı statüde olduğu izlenimi vermektedir. 

Oysa yükümlülüklerini yerine getiren mükelleflerin ödüllendirilmesi ve 

yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ağır cezai yaptırımlara tabi tutularak 

yükümlülüklerine uyması sağlanmalıdır.  

 

 Bu çerçevede “Vergi Cezalarının Caydırıcılığı” konulu tez; giriş ve sonuç 

hariç üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, vergi mevzuatımızda yer alan 

vergi cezaları kapsamlı olarak incelenecek, ikinci bölümde vergi cezalarının caydırıcı 

olmasını etkileyen mükellef ve idare kaynaklı faktörlere, mükelleflerin görüşleri ile 
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birlikte yer verilecektir. Üçüncü kısımda ise cezai yaptırımların caydırıcı hale 

getirilmesi için yapılması gereken düzenlemeler ve alınması gereken tedbirlere yer 

verilecektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. VERGİ CEZALARI 

 

1.1. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE YER ALAN VERGİ SUÇ 

(KABAHAT) VE CEZALARI 

 

Vergi suçu; temel olarak devlet hazinesine karşı işlenen ekonomik niteliği 

olan suçlardır. Vergi suç ve cezaları ile izlenen amaç, mükellef ve/veya 

sorumlularının vergi kanunlarının emrettiklerini zamanında ve tam olarak yerine 

getirilmesidir.
1
 Vergi mükellefi ve/veya sorumlularının ve ilişkide bulunan diğer 

üçüncü kişilerin vergi usul kanunlarında tanımı yapılan davranış biçimiyle vergi 

kanunlarının hükümlerini bilerek veya bilmeyerek ihlal etmeleri ise başka bir tanımla 

vergi suçudur. Vergi suçlarına sebebiyet verenlere, vergi cezası uygulanır. VUK’un 

331. Maddesinde vergi cezası; “vergi kanunlarına aykırı hareket edenlere verilen 

cezadır” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

 Vergi suçları, suçların belirlenmesi ve bir takım yaptırımların uygulanması ile 

yaptırımı uygulayacak görev ve yetki durumları, vergi kanunlarına aykırı davranışın 

sonucuna göre idari vergi kabahatleri ve yargısal vergi suçları olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Bir yargısal karara ihtiyaç duyulmadan idare tarafından uygulanan 

vergi kabahatleri idari kabahat olup, cezalar idari yaptırım niteliği taşımaktadır.2 

Vergi kabahatleri; bu kabahatlerin cezalandırılmasında vergi idaresinin hem taraf 

hem de yargıç pozisyonunda bulunması3
 özelliğine bakılarak idari kabahat yani vergi 

zıyaı ve usulsüzlük kabahati olarak da nitelendirilmektedir. 

 

                                                           
1
 Mualla Öncel, Nami Çağan, Ahmet Kumrulu, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, 10. Bası, Ankara, 

2002, s.209. 
2
 Öncel, Çağan, Kumrulu, a.g.e., s.210. 

3
 Öncel, Çağan, Kumrulu, a.g.e., s. 210,211. 
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 Bu tip vergi kabahatleri daha çok zarar kabahati ve tehlike kabahati niteliği 

taşımaktadır.4 Zarar kabahati, vergi zıyaına (kaybına) neden olan ve neden olabilecek 

vergi kanunlarına aykırı davranışlardır. Çünkü zarar kabahati vergi zıyaının meydana 

gelmesine bağlanmış iken, tehlike kabahati hazinenin ileride karşılaşabileceği bir 

kaybın yani zararın önlenmesini amaçlamaktadır.5 

 

 Yargısal vergi suçları ise, suçun tanımı ve verilecek ceza miktarı vergi usul 

kanununda yer almakla birlikte, ceza verilmesi ve yaptırım uygulanması ceza 

mahkemesi alanına giren suçlardır.6 Bu suçların kanuni konuları ve sosyal düzeni 

bozucu amaçları bakımından diğer ceza hukuku kapsamına giren suçlardan farkları 

yoktur. 

 

 Vergi ziyaı kabahati ve usulsüzlük kabahati, Vergi Usul Kanununun 

düzenlediği kabahat ve cezalardan idari (mali) nitelikli olanlardan olup, yalnız vergi 

hukukunu ilgilendirmekte ve bunlarda fiil ve yaptırım, idari usullerle yapılmaktadır.7 

Tüm bu özellikler göz önünde tutulduğunda anılan vergi kabahatlerini “idari 

kabahat”, bunlara ilişkin cezaları ise “idari yaptırım” şeklinde nitelendirmek 

mümkündür.  

 

 Vergi Usul Kanununun 344’üncü maddesinde düzenlenen “vergi ziyaı cezası” 

ile “usulsüzlük kabahat ve cezaları” bu kategoride değerlendirilecek mali nitelikli 

vergi cezalardır.  

 

 Vergi Usul Kanununun öngördüğü; saptanması ve yaptırım uygulanması ceza 

mahkemesinin görev alanına giren suçlarda, idari nitelikle para cezası ile birlikte 

veya tek başına hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanır.8 Vergi Usul Kanununun 359’uncu 

maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçları ile 362. ve 363’üncü maddelerinde yer 

alan vergi mahremiyetinin ihlali ve yükümlünün özel işlerini görme suçları, bu 

                                                           
4
 Öncel, Çağan, Kumrulu, a.g.e, s. 209. 

5
 Öncel, Çağan, Kumrulu, a.g.e, s. 211. 

6
.Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Bası, Yetkin 

Yayınları, Ankara, 2007, s. 450. 
7
 Karakoç, a.g.e., s. 450. 

8
 Karakoç, a.g.e., s. 450. 
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kapsamdaki suçlardandır.9 Hapis cezasını gerektiren bu tür suçlarda, ceza 

mahkemesinin görevli olması ve cezaya bağımsız bir mahkeme tarafından yapılan 

ceza muhakemesi sonucunda hükmedilmesi kişiler yönünden bir güvence 

oluşturmaktadır.  

 

1.1.1. SUÇ VE CEZA KAVRAMI 

 

 Suç, genel olarak, kanunun cezalandırdığı fiiller olarak tanımlanabilir.10
 

Kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasının öngördüğü haksızlıklara ise 

“kabahat” denmektedir. Vergi kanunu hükümlerine aykırı olan ve kanunda suç veya 

kabahat olarak tanımlanan fiilleri icra edenler, kanunda yer alan vergi cezaları ve 

ceza hukuku anlamındaki ve hürriyeti bağlayıcı diğer cezalar ile cezalandırılır.11
 

Vergi suçu ise, vergi ödevlerinin yerine getirilmemesi sonucunu içeren ve kanunların 

cezalandırdığı fiillere verilen isimdir. Vergi suçları; vergi mükellefi, vergi sorumlusu 

veya vergilendirme işleriyle görevli olanlarca işlenebilen suçlardır. Yine vergi 

suçları, kanuni tariflere ait eylem ve fiillerle işlenebilir. Vergi suçlarına ait bu eylem 

ve fiillerin vergi suçu olabilmesi için, bunlara kanunlarda öngörülmüş cezaların 

verilmiş olması gerekir.12
 

 

 Ceza genel anlamıyla, kanunlarda suç olarak belirtilmiş olan fiillerin 

işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardır. Vergi cezası, vergi kanunlarında 

düzenlenmiş olan vergi suçlarının işlenmesi halinde uygulanacak olan ve yine 

kanunlarda belirlenmiş olan yaptırımlardır. Vergi kanunlarına aykırı davranılması 

nedeniyle bir yaptırım olarak görülen vergi cezalarında asıl amaç, mükellefleri doğru 

hareket etmeye zorlamak ve bu suretle verginin tam olarak alınmasını sağlamaktır. 

Vergi cezasının bu önleyici özelliği dikkate alınırsa, vergi cezasının vergi suçu ile 

                                                           
9
 Öncel, Çağan, Kumrulu, a.g.e, s. 210,211. 

10
 Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, 3.Bası, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2005, s. 1-2. 

11
 Ateş Oktar, Vergi Hukuku, 6.Bası, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 329. 

12
 Şafak Ertan Çomaklı, Vergi Ceza Hukukunda Mahsus Suç, 1. Bası, Savaş Yayınevi, Ankara, 

2008, s. 22. 
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uyum halinde, başka bir deyişle hak ve adalete uygun olmasının, cezanın ruhunda ve 

anlamında bulunduğunu kabul etmek gerekir.13
 

 

 Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş suç ve cezaların önemli bir bölümü, 

yalnız vergi hukukunu ilgilendirmekte ve bunlarda suç sayılan fiil ve karşılığında 

uygulanacak yaptırım idari usullerle belirlenmektedir. Vergi idaresi tarafından suç 

olarak belirlenen fiil için, hiçbir mahkeme kararına gerek olmadan, yine vergi 

dairesince ceza kesilmektedir. Mali nitelikli suçlar ve cezalar denilen bu kategoride 

vergi ziyaı ve usulsüzlük kabahatleri ile bunlar karşılığında uygulanacak vergi 

cezaları yer almaktadır.14
 Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen başka bazı fiiller ise, 

ceza hukuku anlamında suç oluşturmaktadırlar. Bunların belirlenmesi ve yaptırım 

uygulanması, ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Bu suçlarda idari 

nitelikli para cezası ile birlikte ya da yalnız başına hürriyeti bağlayıcı ceza 

uygulanabilmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde belirtilen 

kaçakçılık suçları, 362-363’üncü maddelerindeki vergi mahremiyetini ihlal ve 

yükümlülerin özel işlerini yapma suçları bu kategori içinde yer almaktadır.15
  

 

 Yukarıdaki bilgiler ışığında Türkiye’deki vergi suç ve cezaları “idari nitelikli 

kabahat ve cezalar” ve “adli nitelikli suç ve cezalar” olarak iki kategoriye ayrılabilir. 

İdari nitelikli vergi suçları/kabahatleri için öngörülen cezalar hazine yararını 

korumayı amaçlarken, adli nitelikli vergi suçları için öngörülen cezalar kamu 

düzeninin korunmasını amaçlamaktadır. İdari vergi suçlarına/kabahatlerine ilişkin fiil 

ve yaptırımlar idari usullerle saptanırken, adli vergi suçlarına ilişkin fiil ve 

yaptırımlar ceza hukuku kurallarına göre kazai(yargısal) usullerle saptanır. İdari 

vergi suçlarının yaptırımı genel olarak parasal, adli vergi suçlarının yaptırımı ise 

hürriyeti bağlayıcı ceza karakterlidir.16
 

 

 

                                                           
13

 Nihat Edizdoğan, “Türkiye’de Vergi Suç ve Cezaları”, Uludağ Üni. Yayınları, No;3-025-0073, 

Bursa, 1982, s. 4-5. 
14

 Öncel, Çağan, Kumrulu, a.g.e, s. 211. 
15

 Karakoç, a.g.e., s. 343-344. 
16

 Şenyüz, a.g.e., s. 27. 
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1.1.2. VERGİ CEZALARININ İLKE, AMAÇ VE 

ÖZELLİKLERİ 

 

 Devlet, vergi ödevlerini yerine getirmeyerek vergi suçu işleyenlere karşı 

“vergi cezaları” denilen yaptırımları uygulayabilir. Bu bağlamda vergi cezaları, 

“hazine çıkarlarına kanuni olmayan yollarla zarar veren bir vergi mükellefi ya da 

kanunun belirttiği bir hususu yapmaya zorunlu kılınan bir kimsenin davranışını, 

yaptırıma bağlamaktan ibaret bulunan bir takım önlemlerdir”.17
  

 

 Ceza hukukunun genel ilkeleri, vergi ceza hukukunda da aynen geçerli 

olacaktır. Bu çerçevede kanunilik, kanunların geriye yürümezliği, lehe olan kanunun 

uygulanması ve cezaların şahsiliği ilkeleri vergi ceza hukuku bakımından da geçerli 

olacaktır. Adil bir vergi ceza sisteminde, vergi suç ve cezalarında kanunilik ilkesine 

uyulmalı, cezalar sadece cezalandırılan kişi kusurlu olduğunda uygulanmalı, cezalar 

oransız ve gereğinden ağır olmamalı, suç ve ceza arasındaki orantılılığa riayet 

edilmeli ve son olarak vergi cezaları adil yargılanma ilkelerine uygun biçimde 

uygulanmalıdır. Kabahat/suç kabul edilen eylemle cezası arasında, demokratik bir 

toplumda uygun görülebilecek adil bir dengenin kurulması zorunludur.
18

 

 

 Vergi cezalarının en önemli amacı, vergi mükelleflerinin vergi kayıp ve 

kaçaklarına başvurmalarını önlemek ve vergi tahsilâtının en az kayıpla 

gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu bağlamda devletin vergi cezaları ile elde etmek 

istediği amaç, vergilendirme alanında istenmeyen davranışların engellenmesi ve 

ülkede geçerli olan hukuk prensiplerine göre adaletin sağlanmasıdır.  

 

 Vergi kanunlarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden mükellefler, vergi 

kabahatlerini işlemeleri halinde para cezasına (vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük 

cezaları) çarptırılmakta, vergi suçlarını işlemeleri halindeyse hürriyeti bağlayıcı 

cezalara ilave olarak para cezalarına çarptırılabilmektedir.  

                                                           
17

 Nihat Edizdoğan, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Bursa, Ekin Kitapevi Yayınları,2007. S. 7-8. 
18

 Ali Rıza Aydın, ‘‘Vergi Suç ve Ceza Sisteminin Anayasal Çerçevesi’’, Vergi Sorunları, 2008, 
Sayı: 233, s. 21. 
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1.1.3. İDARİ VERGİ CEZALARI 

 

 Vergi suç ve cezalarını belirten temel kanun 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunudur. İdari nitelikli olarak belirttiğimiz vergi kabahat ve cezaları Vergi Usul 

Kanununun dördüncü kitabının ikinci kısmının bir ve ikinci bölümünde yer 

almaktadır. Birinci bölümde vergilendirme ile ilgili ödevlerin zamanında yerine 

getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi nedeniyle verginin zamanında tahakkuk 

ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi neticesinde oluşan vergi ziyaı, ikinci 

bölümde, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemsi 

karşılığında uygulanacak olan usulsüzlük cezalarına yer verilmiştir.  

 

 Daha önce de belirttiğimiz gibi idari nitelikli vergi kabahat ve cezaları; hazine 

aleyhine işlenen, karşılığında yargı kararına gerek kalmadan idare tarafından 

uygulanan para cezaları olan yaptırım türüdür. Yaptırımları idare tarafından 

belirlenen ve uygulanan bu kabahatler, vergi ziyaı ve usulsüzlük kabahatleridir. 

 

1.1.3.1. VERGİ ZİYAI CEZASI 

 

 VUK 341’inci maddeye göre vergi kaybı, “mükellefin veya sorumlunun 

vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine 

getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik 

tahakkuk ettirilmesini ifade eder” seklinde açıklanmıştır. VUK 344’üncü maddede 

ise “vergi ziyaı kabahati, mükellef veya sorumlu tarafından 341’inci maddede 

yazılan hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir” ibaresi yer almaktadır. 

Kanundaki ifadeleri sadeleştirerek söyle bir tanım verebiliriz: Vergi ziyaı, vergi 

yükümlüsü veya sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirmemesi 

veya eksik yerine getirmesi suretiyle, verginin geç tahakkuk etmesi, eksik tahakkuk 

etmesi veya haksız yere vergi iadesinden yararlanılmasıdır. 

 

 Vergi hukuku ilişkisi, devlet ile kişiler arasında kanunla kurulmuş bir ilişki 

olmakla beraber bu ilişkinin bir ayağını devlet tüzel kişiliğinin oluşturması nedeniyle 
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kamu hukuku ile kurumlarının hakim olduğu bir kamu hukuku ilişkisidir. O halde 

kişiler vergilendirme ile ilgili ödevlerini eksiksiz olarak yerine getirmek 

durumundadırlar. Zira vergilendirme ile ilgili işlemler sonucunda, kamu 

hizmetlerinin mali kaynağı olan kamu gelirleri toplanmış olacaktır. Böylece hem 

kamu yararı gerçekleşmiş hem de hazinenin vergi kaybı önlenmiş olacaktır.19
 

 

Fakat kişiler bazen, ödevli oldukları vergi yükümlülüğünü yerine getirme 

konusunda bilerek ya da bilmeyerek, kısaca hatalı davranışlarda bulunmak suretiyle 

bu yükümlülüklerini yerine getiremeyebilmektedirler. O halde bu kişilere birtakım 

yaptırımların ya da cezaların uygulanması söz konusu olacaktır. İşte vergi ceza 

hukuku böylesi ihlallere karşı uygulanacak cezaları konu edinmektedir. Vergi ziyaı 

kabahati de devlet hazinesine verilmiş ekonomik nitelikli kabahatlerdendir. Zira 

vergi kaybı durumunda hazineye verilmiş bir zarar söz konusudur. Bu bakımdan 

vergi ziyaı kabahatlerini zarar kabahatleri kategorisine koymak mümkündür. Başka 

bir ifadeyle vergi ziyaı kabahatinin oluşabilmesi hazineye verilmiş bir zararın 

olmasına bağlı olacaktır. Yoksa bir zarar tehlikesinin bulunmuş olması, vergi kaybı 

nedeniyle yaptırım uygulayabilmek için yeterli değildir.20
 

 

1.1.3.1.1. UYGULANACAK CEZA TUTARI 

 

Vergi Usul Kanununun “vergi ziyaı cezası” başlıklı 344. maddesinde, vergi 

ziyaına sebebiyet verilmesi halinde uygulanacak ceza tutarları belirlenmiştir. Vergi 

ziyaı VUK’un 341’inci maddesinde, belirtilen sebeplerle “verginin zamanında 

tahakkuk ettirilmesi veya haksız yere geri verilmesi” olarak ifade edilmiştir. 

Vergilendirme işleminin tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarından meydana 

geldiği dikkate alındığında, vergi ziyaının, verginin zamanında tahakkuk 

ettirilmemesi veya geç tahakkuk ettirilmesi biçimiyle sebebiyet verilmesinin 

tahakkuk aşamasında meydana geldiği, verginin haksız yere geri verme halinin ise bu 

aşamaların dışında bir durum olduğu görülmektedir. 

                                                           
19

 Yusuf Karakoç, “Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası”, Manisa Barosu Dergisi, Yıl: 18, Sayı: 71, s. 40. 
20

 Karakoç, “Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası”, s. 41. 
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 Verginin eksik veya geç tahakkukuna bağlanan vergi ziyaı hali 

incelendiğinde, verginin tahakkuku kavramı ile kanunun ne anladığına bakmak 

gerekir. Verginin tahakkuku, VUK’un 22’inci maddesinde “verginin tarh ve tebliğini 

takiben ödenmesi gereken safhaya gelmesidir” şeklinde ifade edilmiştir. Dolayısıyla 

vergi ziyaını verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesinin önlenmesi olarak 

değerlendirmek mümkündür. Çeşitli vergiler için verginin ödenmesi gereken safha, 

farklı esaslara bağlanmıştır. Bu şartlar altında tahakkuk eden bir verginin tahsil 

edilmemesi veya geç tahsil edilmesi vergi ziyaı sayılmayacağı gibi tahakkuk 

ettirilmeyen bir verginin vadelerinde eksiksiz ödenmesi de vergi ziyaı olarak 

değerlendirilmeyecektir. 
21

 

 

 Vergi ziyaının yaratılmasına sebebiyet veren fiillerin farklılığına göre, ceza 

tutarının belirlenmesi farklılık arz eder. 

 

1.1.3.1.2. BİR KATI VERGİ ZİYAI CEZASI 

UYGULAMASI 

 

Vergi ziyaına sebebiyet verenlere, vergi kaybına bağlı olarak " Vergi Ziyaı 

Cezası " kesilir. Anayasa mahkemesinin iptal kararı üzerine 5479 sayılı kanun ile 

VUK'un 344'üncü maddesinde 01.01.2006 tarihin geçerli olmak üzere yapılan 

değişiklikle vergi ziyaına sebebiyet verenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı 

tutarında Vergi ziyaı cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır. 

 

1.1.3.1.3. ÜÇ KATI VERGİ ZİYAI CEZASI 

UYGULAMASI 

 

4369 sayılı kanunla "nitelikli" olarak değerlendirilen fiillerin işlenmesi 

halinde, vergi kaybının doğup doğmadığına bakılmaksızın hapis cezalarının fiilen 

uygulanmasına olanak sağlayacak yönde bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre Vergi 

                                                           
21

 Şenyüz, a.g.e., s. 73. 
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Usul Kanunu 359’uncu maddede yer alan nitelikli fiillerle vergi kaybına sebebiyet 

verilmesi halinde hapis cezasının yanında vergi ziyaı cezasının da 3 katı olarak 

uygulanması öngörülmüştür. VUK 344/3’üncü maddesine göre vergi kaybına bu 

fiillerle sebebiyet verilmesi halinde, vergi ziyaı cezası üç kat uygulanır. 

 

1.1.3.1.4. İNDİRİMLİ (%50) VERGİ ZİYAI CEZASI 

UYGULAMASI 

 

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk 

edilmesinden önce verilmek şartıyla, kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden 

verilen vergi beyannameleri için kesilecek vergi ziyaı cezası %50 oranında 

uygulanır. Kanuni süresi geçtikten sonra mükellef tarafından beyanname verilmesi 

genellikle pişmanlık talebi ile olmaktadır. Pişmanlık halinde ise gereken koşullar 

mevcut olduğunda ceza kesilmez. Pişmanlık talepli olarak verildiği halde pişmanlık 

koşulları ihlal edilirse pişmanlıktan yararlanılamaz. Bu durumda %50 oranında Vergi 

ziyaı cezası kesilir. Vergi ziyaına VUK'un 359'uncu maddesinde sayılı fiillerle yol 

açılmışsa kesilecek ceza tutarı, üç kat olarak hesaplanan tutarın %50 'si olacaktır. 

 

1.1.3.2. USULSÜZLÜK CEZALARI 

 

 Usulsüzlük fiili, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine 

uyulmaması durumudur. Usulsüzlük cezaları da bu fiil karşılığında faillere 

kanunlarda belirlenen tutarlarda tabi tutulan yaptırımlardır. 

 

 Usulsüzlük kabahatlerinin konusunu, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin 

hükümlerine uyulmaması oluşturmaktadır. Bu kabahatleri vergi ziyaı kabahatinden 

farklı kılan önemli bir özellik vardır. Vergi ziyaı kabahatinin oluşabilmesi için, bu 

kabahate konu olan fiillerin tarh döneminden sonra ortaya çıkarılması gerekmektedir. 

Usulsüzlük kabahatlerinde ise kabahate konu fiillerin tarh döneminden önce veya 
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sonra ortaya çıkarılmasının önemi yoktur.
22

 Çünkü usulsüzlük kabahatlerinde 

tehlikenin doğması yeterli olup, neticede zarar aranmamaktadır. Teşebbüs açısından 

değerlendirdiğimiz de ise, idari vergi kabahatlerinden olan usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük kabahatleri için teşebbüs nedeniyle cezalandırmanın söz konusu 

olmadığını söyleyebiliriz. 

 

 Vergi Usul Kanunu usulsüzlük kabahatini, fiillerin ağırlığına göre iki derece 

üzerinden tek tek saymakta ve bunlara ilişkin cezaları belirtmektedir. Usulsüzlük 

kabahatleri genel ve özel olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Beyannamelerin 

zamanında verilmemesi, ise başlamanın zamanında bildirilmemesi, onaylanması 

gerekli defterlerin geç onaylanması vb. gibi fiiller genel usulsüzlük kabahatlerine 

örnek teşkil ederken; fatura ve benzeri belgelerin verilmemesi ve alınmaması, 

perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz kullanmama vb. fiiller ise özel 

usulsüzlük kabahatlerine örnektir. 

 

1.1.3.2.1. USULSÜZLÜK (GENEL) KABAHATİ  

 

 Söz konusu kabahat, VUK’un 351. ve 352’inci maddelerinde düzenlenmiştir. 

genel usulsüzlük olarak bilinmesine rağmen, kanuni olarak “usulsüzlük” olarak 

geçer. Ancak, yine VUK’un 355’inci maddesindeki “usulsüzlük”de “özel 

usulsüzlük” olarak ayrıma gidildiğinden, 351. ve 352’inci maddede yer alan 

usulsüzlük  “genel usulsüzlük” olarak bilinmektedir. 

 

 Tanımdan da anlaşılacağı üzere, “şekle ve usule ilişkin” kural ihlallerinin 

cezalandırması amaçlanmaktadır. Bu nedenle kabahatin meydana gelmesinde hareket 

unsuru önemli bir yer tutmaktadır. O kadar ki, hareketin yapılması kabahatin 

oluşması için yeterli görülmektedir. Kabahatin bu vasfı onu “hareket kabahati” veya 

vergi kaybı yaratmamakla birlikte, vergi kaybı ortaya çıkma tehlikesi yarattığı için 

“tehlike kabahati” kategorisine sokmaktadır. Tehlike kabahatinde zarar tehlikesinin 

                                                           
22

 Nurettin Bilici,  Vergi Hukuku Genel Hükümler Türk Vergi Sistemi, Seçkin Yayınları, 23. Bası, 
Ankara, 2010, s. 87. 
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meydana gelmesi, kabahatin neticesi olarak kabul edilir. Genel usulsüzlük 

kabahatinde vergi kaybı doğmasa bile o fiile ilişkin kanunlarda belirlenen cezanın, 

mutlaka kesilmesi gerekmektedir.
23

  

 

 Vergi kaybı ortaya çıkma tehlikesi içeren usulsüzlük kabahatleri bu ihtimalin 

ağırlıklarına göre kendi içinde I.derece usulsüzlük ve II. derece usulsüzlük olmak 

üzere ikiye ayrılmıştır. II. derece usulsüzlükler, I dereceye nispeten daha az şekil ve 

usul hükümlerine aykırı ve dolayısıyla daha az vergi kaybı olma ihtimali içeren 

usulsüzlüklerdir. Doğal olarak da II. derece usulsüzlük ceza tutarları I. derece 

usulsüzlük cezalarına oranla daha düşük tutarlardan oluşmaktadır. 

 

1.1.3.2.1.1. I. DERECE USULSÜZLÜKLER 

 

 I. derece usulsüzlükler VUK 352’inci maddede sayılmıştır. Madde hükmüne 

göre usulsüzlük fiili re’sen takdiri gerektirmesi halinde usulsüzlük cezalarının iki katı 

olarak uygulanacağını belirtmiştir. Buna göre madde hükmünde sıralı olarak sayılan 

usulsüzlükler şunlardır; 

 

1.1.3.2.1.1.1. BEYANNAMELERİN 

SÜRESİNDE VERİLMEMİŞ 

OLMASI  

 

 Vergi ve harçlar için beyannamelerin ne zaman verileceği kanunlarında 

belirtilmiştir. Örneğin gelir vergisinde, bilânço veya işletme hesabına göre 

vergilendirilenler için beyanname verme süresi takvim yılını takip eden yılın Mart 

ayı, KDV’de vergilendirme dönemini (ayını) takip eden ayın yirmi üçüncü günü 

olarak belirlenmiştir. Kanuni süre içinde, vergi ve harç beyannamelerinin verilmemiş 

                                                           
23

 Şenyüz, a.g.e., s. 86. 
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olması cezalandırılmıştır. Beyannamelerin verilmekle birlikte, kanuni süresinden 

sonra verilmemesi de, kabahat fiili olarak düzenlenmiştir.24
 

 

1.1.3.2.1.1.2. TUTULMASI ZORUNLU OLAN 

DEFTERLERDEN HERHANGİ 

BİRİNİN TUTULMAMIŞ 

OLMASI  

 

 VUK’a göre tutulması zorunlu olan defterlerden birinin tutulmamış olması, 

kabahat fiili olarak düzenlenmiştir. Mükelleflerce tutulması zorunluluğu getirilen 

defterlerden, herhangi birinin temin edilmemiş olması, notere tasdik edilmiş 

olmasına rağmen hiç kayıt yapılmaması (işlenmemesi) veya yanlış defter tutulmuş 

olması hali de, fiilin meydana gelmesi için yeterli görülmüştür.25
 

 

1.1.3.2.1.1.3. DEFTER KAYITLARININ VE 

BUNLARLA İLGİLİ 

BELGELERİN DOĞRU BİR 

VERGİ İNCELEMESİ 

YAPILMASINA OLANAK 

VERMEYECEK DERECEDE 

NOKSAN, USULSÜZ YA DA 

KARIŞIK OLMASI  

 

 Defter ve belge düzenine ilişkin hususlar, VUK ikinci kısımda belirlenmiştir. 

VUK ikinci kısımda kimlerin hangi defter ve belgeleri tutacağı, defter ve belgelerin 

hangi hükümlere göre düzenleneceği ve kayıtların hangi belge ve esaslara göre 

yapılacağı belirlenmiştir. Bu hükümlere aykırı davranmak şartıyla defter kayıtlarının 

                                                           
24

 Şenyüz, a.g.e., s. 87. 
25

 Turgut Candan, Vergi Suçları ve Cezaları, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 1995, s. 182. 
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ve bunlarla ilgili belgelerin vergi incelemesi yapılmasına olanak vermeyecek 

derecede noksan, usulsüz ya da karışık olması halinde bu bent hükmüne göre 

usulsüzlük cezası kesilir. Bu durumda vergi inceleme elemanı, bu durumu VUK 

md.30’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca re’sen takdir sebebi sayacak ve 

usulsüzlük cezası iki katı olarak uygulanacaktır. 

 

1.1.3.2.1.1.4. ÇİFTÇİLER TARAFINDAN 

VUK. 245’İNCİ MADDE 

HÜKMÜNE GÖRE MUHTAR VE 

İHTİYAR HEYETLERİNCE 

YAPILAN DAVETE SÜRESİNDE 

UYULMAMASI (EKİM- SAYIM 

BEYANINA UYMAMA) 

 

 Zirai işletmeleri, zirai işletme büyüklüğü ölçüsünün (GVK md.54) üzerinde 

bulunan “çiftçiler”, zirai işletmelerinin bulunduğu köy veya mahalle muhtarlıklarına 

her yılın Kasım ayı içinde ekim sayım beyanında bulunurlar (VUK md.243). 

Beyanda bulunan çiftçilere ekim sayım ilmühaberi verilir (VUK md.244). Beyanları 

inceleyen muhtar ve ihtiyar heyeti, beyanda bulunmamış olanları beyanda 

bulunmaya, yanlış ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olanları beyanlarını 

düzeltmeye davet ederler. Davet veya çağrıya rağmen, bunları yapmayanları verilen 

sürenin sonundan başlayarak 15 gün içinde çiftçiler hakkındaki düşünceleri ile 

birlikte ve yazılı olarak vergi dairesine bildirirler. Kabahatin fiili, beyana ve davete 

rağmen, süresi içinde çiftçilerin beyanda bulunmamasıdır.26
 

 

                                                           
26

 Şenyüz,a.g.e., s. 90. 



17 

 

1.1.3.2.1.1.5. VERGİ USUL KANUNUN’UN 

KAYIT DÜZENİNE 

UYULMAMASI (DEFTERLERDE 

KAYIT NİZAMINA AYKIRILIK) 

 

VUK’un 215. ve 219’inci maddelerinin arasında, defterlerin kayıt düzenine 

ait hükümlere yer verilmiştir. Bu fiillere uyulmaması, kabahat fiili olarak 

düzenlenmiştir. Kayıt düzenine ait hükümler şöyledir:  

 

i- Defterler Türkçe tutulacaktır.  

ii- Defterlere yazı, mürekkeple veya makineyle yazılır.  

iii- Yanlış kayıtlar muhasebe ilkelerine göre düzeltilir.  

iv- Rakam ve yazılarda yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri 

çizilmek, üst veya yan tarafına ve yahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu 

yazılmak suretiyle düzeltilebilir.  

v- Kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satır çizilmeksizin boş 

bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde defter sayfaları ciltten 

koparılamaz.  

vi- Tasdikli müteharrik yapraklarda bu yazıların sırası bozulamaz, bunlar 

yırtılamaz ve yok edilemez.  

vii- Kayıtlar zamanında yapılmalıdır. 

viii- Türk harfleri kullanılmalıdır. 

ix- Uluslararası rakamlar kullanılmalıdır. 

x- Türk para birimi kullanılmalıdır. 

 

 Kayıt düzeni ile ilgili bu hükümlere uyulmaması halinde, bu bent hükmüne 

göre usulsüzlük cezası kesilecektir. Ancak, her incelemede inceleme tarihine kadar 

aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler, tek fiil sayılacaktır. 
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1.1.3.2.1.1.6. İŞE BAŞLAMANIN 

ZAMANINDA 

BİLDİRİLMEMESİ  

 

 İşe başlama ile ilgili hükümler, VUK’un ikinci kitabının birinci kısmının 

birinci bölümünde düzenlenmiştir. Buna göre, gerçek kişiler işe başlama 

bildirimlerini, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde yaparlar. Bu bildirim 

işletmenin avukat ya da mali müşavirleri aracılığıyla da yapılabilir. Şirketlerde işe 

başlama bildirimi ise işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicil 

memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. Bildirimlerin yazılı olması genel esastır. 

İşe başlama bildiriminin hiç yapılmaması veya işe başladıktan sonra yapılması 

kabahat fiilidir.  

 

1.1.3.2.1.1.7.  TASDİKİ ZORUNLU OLAN 

DEFTERLERDEN HERHANGİ 

BİRİNİN 

ONAYLATTIRILMAMASI  

 

Mükellefler, faaliyet türlerine uygun olan defterleri tutarlar ve tuttukları bu 

defterlerin bazılarını tasdik ettirmek zorundadırlar. Mükelleflerin bu defterlere, 

istedikleri zaman istedikleri gibi ilaveler yapma, kimi sayfalarını yırtma, silme, 

yerine yenilerini koyma, kimi kayıtları vergi zıyaına neden olacak biçimde, sonradan 

değiştirme olanağına sahip olmamaları gerekir. Tasdik zorunluluğu, bu sonucu 

sağlamaya yönelik önlemlerden biridir.27
 

 

 Kanunun kabahat saydığı fiil, defterlerin hiç tasdik ettirilmemesi yanında, 

kanuni sürelerin sonundan başlayarak “1 ay geçtikten sonra” tasdik ettirilmesi 

halidir. Kanun koyucu, kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra 

yapılan tasdikleri hiç yapılmamış gibi muameleye tabi tutmuştur. Burada defter 

                                                           
27

 Candan, a.g.e., s. 198. 
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tasdikine yetkili olanlar dışındaki kişi ve makamlarca yapılan tasdik işlemlerinin, 

geçersiz olduğunu belirtilmiştir. 

 

1.1.3.2.1.1.8. DİĞER ÜCRETLER 

ÜZERİNDEN SALINAN GELİR 

VERGİSİNDE, TARH ZAMANI 

GEÇTİĞİ HALDE VERGİNİN 

TARH ETTİRİLMEMİŞ OLMASI  

 

“Diğer ücretlerin” vergilendirilmesiyle ilgili hükümler, GVK’nın 64’üncü 

maddesinde açıklanmıştır. Bu gruba giren ücretlilerin gelirleri, asgari ücrete bağlı 

olarak hesaplanır. Verginin tarh zamanı, hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci 

ayıdır (Şubat). Takvim yılı içinde işe başlayanlarda tarh, işe başlama tarihinden 

itibaren bir ay içinde yapılır.  Bu gruba giren kişilerin tarh işlemlerini hiç 

yaptırmamaları ya da bu süreleri aştıktan sonra yaptırmaları, kabahat fiili olarak 

değerlendirilir. 

1.1.3.2.1.1.9. VERASET VE İNTİKAL 

VERGİSİ BEYANNAMESİNİN, 

VUK’UN 342’İNCİ MADDESİNİN 

İKİNCİ FIKRASINDA 

BELİRTİLEN SÜRE 

İÇERİSİNDE VERİLMİŞ 

OLMASI 

 

 Verasete bağlı intikallerde veraset ve intikal vergisinin beyan süresi, ölüm 

tarihine ve muris ile mirasçının Türkiye’de bulunup bulunmamasına göre farklılık 

arz eder. Veraset ve intikal vergisinin beyanname verme süresi ölüm tarihini (muris 

Türkiye’de varisler Türkiye’de ise ölüm tarihini takip eden dördüncü ay) takip eden 

15 günlük süredir. Bu süreye birinci ek süre denir. Bu süre içinde mükellef, 
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beyannamesini vermezse kendisine tebliğ edilmesi şartıyla, 15 günlük süre daha ilave 

edilir. Bu süreye de ikinci ek süre denir. Birinci ve ikinci ek süreler içinde 

beyannamenin verilmesi sonucunda, vergi zıyaı olmamış sayılır. İkinci ek süreden 

sonra beyannamenin verilmemesi fiili, I. derece usulsüzlük cezasını gerektirir. 

 

1.1.3.2.1.2. II. DERECE USULSÜZLÜKLER 

 

 II. derece usulsüzlükler VUK 352’nci maddede sayılmıştır. Madde hükmüne 

göre usulsüzlük fiili re’sen takdiri gerektirmesi halinde usulsüzlük cezalarının iki katı 

olarak uygulanacağını belirtmiştir. Buna göre madde hükmünde sıralı olarak sayılan 

usulsüzlükler şunlardır; 

 

1.1.3.2.1.2.1. VERASET VE İNTİKAL 

VERGİSİ 

BEYANNAMELERİNİN 

SÜRESİNİN SONUNDAN 

BAŞLAYARAK VUK’UN 342’NCİ 

MADDENİN BİRİNCİ 

FIKRASINDA BELİRTİLEN 

SÜRE İÇİNDE VERİLMİŞ 

OLMASI  

 

 Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin beyanname verme süresini takip 

eden 15 gün içinde verilmesi, II. derece usulsüzlük cezasını gerektirir. 
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1.1.3.2.1.2.2. EKİM VE SAYIM 

BEYANLARININ SÜRESİ 

İÇİNDE YA DA KANUNDA 

İSTENİLEN BİLGİLERİ 

İÇERECEK DOĞRU BİR 

ŞEKİLDE YAPILMAMASI  

 

Çiftçiler, her yılın Kasım ayında ekim sayım beyanında bulunurlar. Bu süre 

içinde ekim sayım beyanında bulunulmaması, bulunmakla birlikte VUK’un 243’üncü 

maddesindeki bilgilere yer verilmemesi veya yanlış bilgi verilmesi, ikinci derece 

usulsüzlük cezasını gerektirir. 

 

1.1.3.2.1.2.3. VERGİ KANUNLARINDA 

YAZILI İŞE BAŞLAMA DIŞINDA 

KALAN BİLDİRİMLERİN 

ZAMANINDA YAPILMAMASI  

 

Mükelleflere işe başlamayı bildirme dışında çeşitli konularda bildirimde 

bulunma yükümlülüğü getirilmiştir. Bunlara VUK 157 ila169 maddeleri arasında yer 

verilir. Bildirilme zorunluluğu olan bildirimler şunlardır: 

 

• İşyeri adres değişikliği  

• İkametgâh adres değişikliği  

• Mükellefiyet değişiklikleri  

• İşyeri sayısındaki değişiklikler  

• İşi bırakma bildirimi  

•.Bina ve arazinin kullanım tarzının değişmesi, inşaatın bitmesi, taksim ve 

ifraz edilmesi  
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 Bildirimler için öngörülen süre, bildirilecek olayın meydana geldiği tarihten 

itibaren bir ay, bina ve arazi değişikliğinin bildirilmesi inşaatın bitip her kısmının 

kullanılmaya başlandığı, tadili gerektiren durumun meydana geldiği tarihten itibaren 

iki aydır. Bu süre içinde bildirimlerin yapılmaması, ikinci derece usulsüzlük cezasını 

gerektirir. 

 

1.1.3.2.1.2.4. VERGİ KARNESİNİN 

SÜRESİNİN SONUNDAN 

İTİBAREN, 15 GÜN 

GEÇMESİNE RAĞMEN 

ALINMAMIŞ OLMASI  

 

GVK’ya göre “diğer ücret” kapsamında vergilendirilenler, vergi bakımından 

durumlarını kayıt, tescil ve karneye işaret ettirmek üzere, bunları bağlı bulundukları 

vergi dairesine ibraz ettirmek zorundadırlar (VUK md. 247/1). Mükellefin vergi 

karnelerini, vergi dairesine ibraz süresi, işe başladıkları tarihten başlayarak bir aydır 

(VUK md. 248/3). Sürenin sonundan başlayarak, 15 gün içinde vergi karnelerini 

vergi dairesine ibraz etmeyenler için, ikinci derece usulsüzlük cezası öngörülmüştür. 

 

1.1.3.2.1.2.5. ONAYLANMASI ZORUNLU 

OLAN DEFTERLERDEN 

HERHANGİ BİRİNİN, ONAY 

İŞLEMİNİN SÜRESİNİN 

SONUNDAN BAŞLAYARAK, BİR 

AY İÇİNDE YAPTIRILMIŞ 

OLMASI  

 

Defterlerden herhangi birinin kanuni süre sonundan başlayarak, bir aylık 

süreyi geçmesinden sonra tasdik edilmesi veya hiç tasdik edilmemesi, ‘birinci derece 
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usulsüzlük fiilidir. VUK’a göre onaylattırılması zorunlu defterlerden herhangi birinin 

kanuni süresinin sonundan başlayarak, bir ay içinde onay işleminin (geç onay) 

yapılması, ‘ikinci derece fiil’ olarak sayılır. 

 

1.1.3.2.1.2.6. VERGİ BEYANNAMELERİ, 

BİLDİRİMLER, EVRAK VE 

BELGELERİN KANUNEN 

BELLİ ŞEKİL, İÇERİK VE 

EKLERİ İLE BU KANUNDA 

YAPILAN DİĞER 

DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 

HÜKÜMLERE UYULMAMIŞ 

OLMASI  

 

VUK’un mükerrer 257’nci maddesinde Maliye Bakanlığı’na belgelerin şekil, 

içerik ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirleme yetkisinin verilmesi yanında, 

mevcut belgelere ek olarak, düzenlenmesi zorunlu olan yeni belgeler getirme yetkisi 

verilmiştir. Bakanlık bu yetkisini değişik tarihlerde değişik düzenlemelere yönelik 

olarak kullanmıştır. Vergi Usul Kanunuyla gerekse Maliye Bakanlığı’nın yaptığı 

düzenlemelerde kullanma zorunluluğu getirilen belgelerin, bu kanunda ve idari 

düzenlemelerle öngörülen zorunlu bilgileri taşımamaları halinde, ikinci derece 

usulsüzlük cezası uygulanacağı belirtilmiştir. 

 

 Usulsüzlük kabahatlerinin cezası, VUK’da kanun hükümlerinden ve ek 

maddelerden sonra yer alan “Vergi Usul Kanununa Bağlı Cetvel”de düzenlenmiştir. 

Her bir fiil için değil, cezanın dahil olduğu derece itibarıyla mükellefiyet türlerine 

göre ceza tutarları belirlenmiştir. Bu tutarlar 30 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan 432 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile şu şekilde 

belirlenmiştir; 
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Tablo 1: Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları 

 

2014 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları  
Birinci derece usulsüzlükler  TL 

1- Sermaye şirketleri 110 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 70 

3 - İkinci sınıf tüccarlar 36 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 17 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 9,7 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,4 

    

İkinci derece usulsüzlükler   

1- Sermaye şirketleri 60 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 36 

3 - İkinci sınıf tüccarlar 17 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 9,7 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,4 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,4 

 

1.1.3.2.2. ÖZEL USULSÜZLÜK KABAHATİ 

 

 Özel usulsüzlük kabahati de genel usulsüzlük kabahatinde olduğu gibi, vergi 

kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerin yerine getirilmemesinden 

kaynaklanmaktadır. Özel usulsüzlük kabahati, genel usulsüzlüğe göre vergisel açıdan 

daha ağır yükümlülükler içeren hususların yerine getirilmemesi durumudur. Bu 

nedenle özel usulsüzlük kabahatinin işlenmesi durumunda vergi kaybının ortaya 

çıkma ihtimali daha fazla olmaktadır. Bu sebepten dolayı usulsüzlük cezaları “tehlike 

kabahati” olarak tanımlanırken, özel usulsüzlük cezaları “yakın tehlike kabahati” 

olarak tanımlanabilir. Bu kabahatin cezaları da bu nedenle usulsüzlük cezalarından 

daha yüksek tutarlar olarak belirlenmiştir. Özel usulsüzlükler ve cezaları, VUK’un 

353., 354. ve mükerrer 355’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre özel 

usulsüzlükler ve cezaları şu şekildedir; 

 

1.1.3.2.2.1. FATURA VE BENZERİ EVRAK 

VERİLMEMESİ ALINMAMASI İLE 

DİĞER ŞEKİL VE USUL 

HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI 
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 Usul hukuku açısından belgeler, vergiyi doğuran olayların tevsikine yönelik 

olarak düzenlenmektedir. Böylelikle vergiyi doğuran olayın gerçeğe uygun olarak 

kayıtlara geçirilmesi ve kanıtlanma imkanı ortaya çıkmış olur.28
 Düzenlenecek 

belgelerin kanun ve kanuni düzenlemelerde belirtilen şekil ve usule uygun olarak 

düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi halde VUK 353’üncü madde hükmü gereğince; 

 

Ø Verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile 

serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu 

belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu 

belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge 

için 190 TL’den  aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken 

meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası 

kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan 

yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 97.000 

TL’yi geçemez. 

 

Ø Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma 

bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile 

Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; 

düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen 

belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe 

aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 190 TL   özel 

usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek 

özel usulsüzlük cezasının toplamı, her bir tespit için 9.700 TL’yi bir takvim 

yılı içinde ise 97.000 TL ‘yi aşamaz. 

 

Ø 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar 

dışında kalan kişilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest 

meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve 

yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara bu 

                                                           
28

 Yılmaz Özbalcı, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 

839. 
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maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte biri kadar özel 

usulsüzlük cezası kesilir. şu kadar ki, bu cezanın kesilebilmesi için, belge 

alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelenmesine yetkili olanlar tarafından 

yapılması şarttır.  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu 

tespiti vergi incelemesine yetkili olmayanlara da yaptırmaya yetkilidir. Bu 

hükmün uygulanmasında belge alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge 

almayana verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer. 

 

Ø Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri ile Maliye 

Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen 

defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken 

işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve 

incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi 

kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma 

zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her 

tespit 190 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 

Ø Vergi Usul Kanununa göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen 

hesap planına ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 

bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve 

standartlara uymayanlara 4.400 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 

Ø Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrası uyarınca getirilen “vergi 

kimlik numarası kullanımına ilişkin” mecburiyete uymaksızın işlem 

yapanlara her bir işlem için 230 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 

Ø Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine 

getirmeyen matbaa işletmecilerine 700 TL  özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, bu bent uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı bir 

takvim yılı içinde 140.000 TL'yi aşamaz. 
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Ø 4358 sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma 

zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin 

bildirimleri Maliye Bakanlığının belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, 

manyetik ortam, disket, mikro film, mikro fiş gibi) ve zamanlarda yerine 

getirmeyenler hakkında 970 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.  

 

Ø Vergi Usul Kanununun 127.maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye 

Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durdurmayan aracın 

sahibi adına 700 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 

 

1.1.3.2.3. DAMGA VERGİSİNDE ÖZEL 

USULSÜZLÜK 

 

 Özel usulsüzlüğe ilişkin bir diğer düzenleme de 355’inci maddede damga 

vergisine ilişkin olarak yapılmıştır. Buna göre; 

 

Ø Damga Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları, vergi ve cezası tahsil 

edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kâğıt için 

tahsil edilmeyen Damga Vergisi üzerinden maktu vergilerde % 50, nispî 

vergilerde % 10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu madde 

kapsamında kesilecek özel usulsüzlük cezaları her bir kâğıt için 1,60 TL’den az 

olamaz. 

 

1.1.3.2.4. BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 

VUK 256., 257. VE MÜKERRER 257’NCİ 

MADDE HÜKMÜNE UYMAYANLAR İÇİN 

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI 
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 Vergi Usul Kanununun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257’nci maddelerinde yer 

alan zorunluluklar ile mükerrer 257’nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara 

uymayan;  

 

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200 TL, 

2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler 

hakkında 600 TL, 

3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300 TL, 

 

 Özel usulsüzlük cezası kesilir. Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen 

mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine 

getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi 

halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat arttırılarak uygulanır. Ayrıca; 

 

Ø Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince 

düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her 

birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak 

üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu 

şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. 

Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük 

cezasının toplamı 970.000 TL'yi geçemez. 

 

Ø Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde 

kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin 

sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 

oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 

oranında uygulanır. 

 

Ø Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin 

olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, 

belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel 
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usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise 

kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. 

 

1.1.4. ADLİ VERGİ SUÇ VE CEZALARI 

 

 Vergi mükelleflerinin ve sorumlularının, vergi kaybına yol açacak eylem ve 

işlemlerden uzak durmalarını sağlamak maksadıyla kanun koyucu, mükelleflerin 

işlediği bazı suçlar için maddi cezalar, bazıları için ise hürriyeti bağlayıcı nitelikte 

adli cezalar öngörmüştür.29
 Vergi suç ve cezalarına ilişkin genel kuralların TCK’da 

değil de özel kanun olan vergi kanunlarında düzenlenmesi, onun suç olmasını 

engellememektedir. TCK’nın 5’inci maddesi “bu kanunun genel hükümleri özel ceza 

kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır” hükmü ile vergi 

suçlarında TCK hükümlerinin uygulanacağını belirlenmiştir.30
 

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesi ile suç ve kabahatler 

birbirinden ayrılmış, suçlar ceza kanununda, kabahatler ise 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu hüküm altına alınmıştır. Temel ceza kanunu VUK’daki “Ceza Hükümleri” 

başlıklı maddelerdeki düzenlemeleri de etkilemiş, bu kanunlarda yapılan yeni 

düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla ceza normu içeren birçok kanunun yanı sıra 

VUK’da da değişiklikler yapmak üzere 5728 sayılı kanun ile VUK’da yapılan 

değişiklikler yapılarak temel ceza kanunu ile uyumlu hale getirilmiştir. 

 

 Vergi suçları, kural olarak para cezası ile cezalandırılmaktadır. Ancak kanun 

koyucu bazı özellikli, kamu düzenini bozan vergi suçlarının işlenmesi durumunda, 

para cezası yerine (veya para cezasına ilave olarak) hürriyeti kısıtlayıcı cezalar da 

öngörmüştür.31
 Vergi Usul Kanununda düzenlenen ceza mahkemelerince 

hükmolunması gereken ve hürriyeti bağlayıcı cezaları gerektiren suçlar; VUK 

359’uncu maddede düzenlenen kaçakçılık suçu, VUK 362’nci maddede düzenlenen 

                                                           
29A. Burçin Yereli, Adli Yargının Görev Alanına Giren Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Dünyası 
Dergisi, 2001, Sayı: 237, s. 114. 
30

 Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 460. 
31

 Bilici,  a.g.e., s. 95. 
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vergi mahremiyetini ihlâl suçu ve VUK 363’üncü maddede düzenlenen yükümlünün 

özel işlerini yapma suçudur. 

 

 Anılan vergi suçları doğrudan Türk Ceza Kanunu anlamında suç ve ceza 

niteliği taşır. Bu nedenle fiilin nitelendirilmesinde TCK’ya ilişkin esaslar uygulanır.32
 

, 

1.1.4.1.  VERGİ KAÇAKÇILIĞI  

 

 Kaçakçılık kavramı, vergi hukukunun önemli kavramlarından biridir. Bu 

önem, toplum içerisinde “kaçakçılık” kavramına verilen önemden gelmektedir.33
 

Toplumun “kaçırma” terimini algılayışını irdelediğimizde, çok ciddi hasarlar 

meydana getiren, diğer birtakım suçlara göre daha çok utanma hissi yaratan bir suç 

olarak kabul edildiğini görmekteyiz. Zira bu suç, bünyesinde hile, aldatma, 

sahtecilik, gizleme vb. gibi unsurlar barındırmaktadır.34
 

 

 Vergi ceza hukukunda kaçakçılık suçu, vergi ziyaı şartı aranmaksızın, 

objektif olarak kasıtla işlenebileceği kanunda yazılı fiillerle, devletin vergi alanında 

koymuş olduğu kamu düzenini bozucu ve hukuk düzeninin kabul etmediği fiillere 

kaçakçılık suçu adı verilir.35
 

 

1.1.4.1.1. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE 

CEZALARI 

 

 Kaçakçılık suçunu oluşturan fiiller “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlığı 

altında 213 sayılı VUK 359’uncu maddede tek tek sayılmıştır. Hürriyeti bağlayıcı 

ceza gerektiren bu fiiller kanunda sıralandığından kaçakçılık suçu bağlı hareketli 

suçlar kategorisinde yer almaktadır. Vergi kanunları uyarınca tutulan ya da 

                                                           
32

 Şenyüz, a.g.e., s. 230. 
33

 Hasan Hüseyin Bayraklı, Genel Vergi Hukuku, Afyon, 2005, s. 241. 
34

 Mehmet Hatipoğlu, Türkiye’de Vergi Suç ve Cezalarının Algılanması Üzerine Ampirik Bir 
Çalışma(Uşak İli Uygulama Sonuçları), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyonkarahisar 
Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 2007, s. 20. 
35

 Bayraklı, a.g.e., s. 241. 
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düzenlenen, saklanma ve ibraz etme zorunluluğu bulunan belgelerin sahte ya da 

kapsamı itibarıyla yanıltıcı olarak düzenlenmesi veya bu belgelerin kullanılması gibi 

durumların kaçakçılık suçunu teşkil edeceği belirtilmiş ve bu fiiller ve cezaları kanun 

maddesinde şu şekilde sıralanmıştır; 

 

Ø Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yapmak, gerçek olmayan veya 

kayda konu işlemlerle ilgilisi bulunmayan kişiler adına hesap açmak, defterlere 

kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak 

şekilde başka defter, belge veya kayıt ortamlarına kaydetmek fiili için 18 aydan 3 

yıla kadar hapis cezası, 

 

Ø Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek, muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanmak fiili için 18 aydan 3 yıla kadar hapis 

cezası, 

 

Ø Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek veya defter sayfalarını yok ederek yerine 

başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak, belgelerin asıl veya 

suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek veya kullanmak fiili 

için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, 

 

Ø Belgeleri Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basmak, sahte olarak 

basmak veya bu belgeleri kullanmak fiili için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılması öngörülmüştür. 

 

1.1.4.1.2. KAÇAKÇILIK SUÇUNUN UNSURLARI  

 

 Kaçakçılık suçunun unsurlarının maddi, manevi ve kanuni unsurlar olarak 

incelenmesi gerekmektedir. 
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1.1.4.1.2.1. SUÇUN KANUNİ UNSURU 

 

 Sahte ya da kapsamı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma 

fiillerinde, kanunilik unsuru; suç teşkil eden eylemlerin kanunda tanımlanmasıdır. 

Bir fiilin cezalandırılabilmesi için, ilgili kanuni düzenlemelerde söz konusu fiilin 

“suç” olarak tanımlanmış ve cezasının da gösterilmiş olması yeterlidir. 

 

 Kaçakçılık suçuna ilişkin VUK 359’uncu maddede belirtilen fiillerin 

işlenmesi suç olarak tanımlanmış ve bu fiillere ilişkin cezai uygulamalar 

belirtildiğinden bu kanun kapsamında işlenen suçlar için kanuni unsur bu düzenleme 

ile oluşturulmuştur. 

 

1.1.4.1.2.2. SUÇUN MADDİ UNSURU 

 

 Kaçakçılık suçunu oluşturan fiillerde suçun maddi unsuru “hareket” yani bir 

eylem yapma veya ihmal etme ve bu harekete bağlı netice ile suçun oluşmasını ifade 

etmektedir. VUK 359’uncu maddede sayılan fiillerin yapılması suçun maddi 

unsurunu oluşturmaktadır. 

 

1.1.4.1.2.3. SUÇUN MANEVİ UNSURU 

 

  TCK’nın 21/1’inci maddesinde “suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır” 

denmiştir. Bir fiili işlerken kişi de kastın olmaması halinde suçun unsurları 

tamamlanmamış olacağından, o kişi cezalandırılmayacaktır. Yani kastın yokluğu 

cezalandırmaya engel oluşturmaktadır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların 

bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesidir. Bu durumda hem hareket hem de netice 

biliniyor ve isteniyor demektir.
36

 Bununla birlikte yukarıda kaçakçılık suçu 

kapsamında sayılan fiillerin kast unsuru olmaksızın işlenmesi de fiilen mümkün 

görünmemektedir. Defter ve belgeleri tahrif etmek, yok etmek ya da gizlemek gibi 
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 Şenyüz, a.g.e., s. 256. 
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fiillerin kast unsuru olmaksızın işlenmesi olanaksızdır. Bunun yanında VUK 306 sıra 

no’lu tebliğde kast unsurunun varlığının tespiti, vergi inceleme elemanının takdirine 

bırakılmıştır. 

 

1.1.4.1.3. KAÇAKÇILIK SUÇUNDA KANUNİ SÜREÇ 

 

 Ceza yargılaması faaliyeti “suç” haberinin kovuşturma organlarına ulaşması 

ile başlamaktadır.37
 

 

 Savcı suçun işlendiğini kendisi öğrenebilir, üçüncü kişiler bildirebilir ya da 

denetim elemanı aracılığı ile öğrenebilir. Savcının bu bilgiye kendi imkanları ile 

ulaşması ya da üçüncü kişiler aracılığı ile öğrenmesi halinde izlenmesi gereken yol, 

VUK’un 367’nci maddesinin 2. Fıkrasında şu şekilde belirtilmiştir; 

 

 “359’uncu maddede yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden 

Cumhuriyet başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme 

yapılmasını talep eder.” Aynı maddenin 3.fıkrasında “Kamu davasının açılması, 

inceleme neticesinin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesine talik olunur.” 

denilmektedir. Bu hükme göre, savcılık inceleme neticesi kendisine bildirilinceye 

kadar kamu davası ile ilgili işlemleri askıya alacaktır. İnceleme sonucuna bağlı 

olarak soruşturma işlemlerine başlanabilecektir. 

 

 Kaçakçılık fiillerinin inceleme elemanları aracılığı ile savcılığa bildirilmesi 

durumu VUK’un 359’uncu maddesinin 1.fıkrasında yer almaktadır. Kanunda yer 

alan düzenlemeye göre; “Yaptıkları inceleme sırasında VUK 359’uncu maddede 

yazılı suçların işlendiğini tespit eden Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş 

Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla 

doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili 

rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya 

                                                           
37

 Erdener Yurtcan, Cumhuriyet Savcısının ve Ceza Yargıcının Başvuru Kitabı, 6.Baskı, Beta 
Yayınları, İstanbul, 2008, s. 12. 
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defterdarlık tarafından keyfiyetin Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi 

gerekmektedir” denilmektedir. 

 

 Kaçakçılık suçu bildirimi yapıldığı anda savcılık hemen kamu davası açmaz. 

Savcılık tarafından dava koşullarının varlığı araştırılır. Cumhuriyet savcısı tarafından 

kamu davası açılabilmesi bir ölçüde idari aşamada yapılan işlemlerin sıhhatine 

bağlıdır.38
  

 

 Savcılığın hazırladığı iddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut 

delillerle ilişkilendirilerek açıklanır. Bu bağlamda savcı sadece delilleri göstermekle 

kalmayacak, bunları değerlendirecek, olayda suçun unsurlarının gerçekleştiğini 

ortaya koyarak olaylarla bağdaştıracaktır. İddianamede şüphelinin sadece aleyhine 

olan hususlar değil lehine olan hususlara da yer verilmesi gerekir.39
  

 

 Kaçakçılık suçlarında görevli ve yetkili mahkeme, suçun işlendiği yerdeki 

ceza mahkemesidir. VUK 344’üncü maddenin 2.fıkrası uyarınca kaçakçılık suçu 

işleyenler için aynı zamanda vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde vergi ziyaı 

cezasının 3 katı oranında uygulanması gerekmektedir. Vergi ziyaına sebebiyet 

verilmesi dolayısıyla vergi mahkemelerinde dava açma hakları mevcuttur. Ancak 

vergi ziyaına sebebiyet vermeleri dolayısıyla açılan davanın düşmesi kaçakçılık 

sebebiyle açılacak davayı etkilemeyecektir. Ayrıca ceza yargılaması yapan hakim 

açısından idari yargı organlarının verdiği kararların da bağlayıcı olmadığı hususu 

VUK 367’nci maddenin son fıkrasında şu şekilde ifade ediliştir; “Ceza mahkemesi 

kararları, bu kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi cezalarını 

uygulayacak makam ve merciler işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu makam 

ve mercilerce ittihaz edilecek kararlarda ceza hakimini bağlamaz.” 

 

 

                                                           
38

 Bülent Gedikli, “Bazı Kaçakçılık Suçlarının Bildirilmesinde Yetkililer Tarafından Dikkat 
Edilecek Hususlar”, Yaklaşım Dergisi, 2000, Sayı:85, s. 59. 
39

 Berrak Soyalp, “Vergi Kaçakçılığı”, Legal Mali Hukuk Dergisi, 2011, Sayı:92, s.111. 
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1.1.4.2. VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ 

 

 Devlet, vergiyi alan otorite olarak vergilendirme işlemlerini gerçekleştirirken 

mükelleflerin mali, iktisadi, şahsi ve ailevi hatta sosyal durumları hakkında bilgiler 

edinir. Öğrenilen bilgilerin vergilendirmeye yönelik olduğu düşünüldüğünde bu 

bilgilerin sadece vergilendirmeye esas olarak kullanılması gerekir.40
 Bu durumda 

devletin veya kamu kurumların görevleri dolayısıyla edindiği bilgilerin gizliliği 

hususunda “mahremiyet” kavramı ortaya çıkacaktır. Eğer söz konusu bilgiler 

vergilendirmeye ilişkin olarak edinildiyse “vergi mahremiyeti” kavramı ortaya 

çıkacaktır.  

 

 Vergi mahremiyeti kavramı en genel anlamı ile mükellefin sırlarının gizli 

tutulması gereğini ve bu sırların kamu görevlilerince açıklanması yasağını ifade 

etmektedir.
41

 Vergi Usul Kanunu'nun 5’inci maddesi hükmüne göre vergi ile ilgili 

işlemlere çeşitli şekilde katılmış olanların mükelleflere ait bilgileri saklama 

yükümlülükleri vardır. İlgili madde hükmüne göre aşağıda sayılan kimseler görevleri 

dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap 

durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak 

üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması gereken diğer hususları ifşa edemezler ve 

kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. 

 

 Gerek devletin, mükelleflerden topladığı vergileri kamu giderlerinde etkin bir 

şekilde kullanmasında ve gerekse mükellef ile devlet arasındaki vergi işlemlerinde 

karşılıklı güvenin tesis edilmesi, önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz 

konusu vergilendirme işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için, mükellefin 

özel addettiği bazı bilgilerinin açığa çıkarılmaması gerekmektedir. Ayrıca bu suçun 

varlığından, vergi ilişkisinde sadece mükellefin değil otorite olan devletin de bazı 

yükümlülükleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu yükümlülük sadece ilgili memurların 
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 Şenyüz,a.g.e., s. 262. 
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görev süresi içerisinde değil görevden ayrıldıktan sonraki dönem için de devam 

etmektedir. 

 

 Suçun maddi unsuru, sırrın veya gizli kalması gereken bilgilerin ifşa edilmesi 

veya kendisi yahut üçüncü kişiler yararına kullanılmasıdır. Suçun meydana gelmiş 

sayılması açısından sırrın ifşası yeterlidir. Ayrıca kullanılması şart değildir. Sırrın 

ifşa edilmeden kullanılması da suçtur.42
  

 

1.1.4.2.1. VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SUÇU 

VE CEZASI 

 

 “Vergi Mahremiyeti Müessesi”, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5’inci 

maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu madde hükmü; 

 

 “Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili 

kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, 

servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli 

kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü 

şahısların nef’ine kullanamazlar; 

 

1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar; 

2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar; 

3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler; 

4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler, 

 

 bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam 

eder. 

 

 Vergi mahremiyeti düzenlemesine kanun koyucu büyük önem vermiş ve 

vergi mahremiyeti düzenlemesine aykırı davranılmasını, ceza mahkemesinde 
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yargılanacak bir suç olarak düzenlemiştir. Vergi mahremiyeti dışında kalan vergi 

suçlarının ortak özelliği genel olarak kamu yararının ve özel olarak da hazine 

yararının ihlali olduğu halde, vergi mahremiyetinin ihlali suçu kişisel yararı ihlal 

etmekte ve bu suçun cezasının düzenlenmesiyle kişisel yararın korunması 

amaçlanmaktadır.43
 

 

 Vergi mahremiyetinin ihlali durumunda faillere uygulanacak ceza VUK’un 

362’nci maddesinde düzenlenmiştir. VUK’un 362’nci madde hükmü; “Bu Kanunda 

yazılı vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal 

edenler, Türk Ceza Kanununun 239’uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.” 

şeklindedir. 

 

 Kanun hükmü uyarınca vergi mahremiyeti kapsamına giren kişiler, görevleri 

dolayısıyla öğrendikleri sırları veya gizli kalması gereken diğer hususları, bilerek ve 

isteyerek yani kusurlu olarak açıklamaları ya da kendilerinin veya üçüncü kişilerin 

yararına kullanmaları durumunda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 239’uncu 

maddesine göre cezalandırılacaklardır. 

 

 “Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya 

belgelerin açıklanması” başlıklı 239.madde düzenlemesi şu şekildedir; 

 

(1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticarî sır, 

bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri 

yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikâyet üzerine, bir yıldan 

üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden 

kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi hâlinde 

de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur. 
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(2) Birinci fıkra hükümleri, fennî keşif ve buluşları veya sınaî 

uygulamaya ilişkin bilgiler hakkında da uygulanır.  

 

(3) Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun 

memurlarına açıklandığı takdirde, faile verilecek ceza üçte biri 

oranında arttırılır. Bu hâlde şikâyet koşulu aranmaz. 

 

 (4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi 

veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis 

cezasıyla cezalandırılır. 

 

1.1.4.2.2. VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ 

SUÇUNUN UNSURLARI 

 

 Vergi mahremiyetini ihlal suçunun unsurlarını kanuni unsur, maddi ve 

manevi unsur olarak ele almak gerekmektedir. 

1.1.4.2.2.1. SUÇUN KANUNİ UNSURUNU 

 

 Vergi mahremiyetini ihlali suçunda suçun kanuni unsurunu, VUK’un 5’inci 

ve 362’nci maddesinde yer alan düzenlemeler oluşturmaktadır. 

 

1.1.4.2.2.2. SUÇUN MADDİ UNSURU 

 

 Vergi mahremiyetini ihlal suçunda suçun maddi unsurunu vergi 

mahremiyetini ihlal etmektir. VUK’un 5’inci maddesinde vergi mahremiyetine 

uyulmaması iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlar vergi sırrının ifşa olunması veya 

failin veya üçüncü şahısların yararına kullanılmasıdır. Buna göre; suçun maddi 



39 

 

unsurunun hareket kısmı iki tarzda, yani sırrı ifşa etmek veya kullanmak şeklinde 

karşımıza çıkabilir.44
 

 

 Sırrın İfşası, mükellef veya mükellefle ilgili şahıslara ait sırların veya gizli 

kalması gereken hususların ifşası, üçüncü kişilere açıklanması demektir. 

Açıklamanın ifşa sayılabilmesi için, birden fazla kişiye yapılmış olması şart olmayıp, 

bir kişiye yapılan açıklama da ifşa sayılacaktır.45
 Burada önemli olan nokta, 

kendisine açıklama yapılan kişinin bu sırra vakıf olmak hususunda bir hak ve yetkiye 

sahip olmasıdır.46
 

 

 Yapılan açıklama, muhatabın sır hakkında kısmen veya tamamen bilgi sahibi 

olmasını sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Failin söylediği sözler bu bilgiyi tek başına 

vermemekle beraber, muhatabını meraklandırmış, araştırma yapmasına veya 

ihtimaller ileri sürmesine yol açmış ve muhatap bunlar neticesinde sırrı öğrenmişse, 

failin hareketi ile sırrı öğrenme neticesi arasında illiyet bağı bulunmaz ve fiil suç 

teşkil etmez.
47

 

 

 Sırrın kullanılması ise mükellef ve mükellefle ilgili kişilerin sırlarının, 

mahremiyete uymak zorunda olan görevliler tarafından kullanılması veya başkalarına 

kullandırılmasıdır. Sırrın kullanılması veya başkalarına kullandırılması da vergi 

mahremiyetini ihlal suçu sayılmıştır. Kullanmadan maksat, sırrı açıklamaksızın 

ondan menfaat temin etmektir; çünkü sırrı açıklamak suretiyle kullanılmış olursa 

esasen ifşa fiili işlenmiş olacaktır.
48
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1.1.4.2.2.3. SUÇUN MANEVİ UNSURU 

 

 Suçun manevi unsuru; kasıtlı bir suç söz konusu olduğundan, failin açıkladığı 

hususun bir vergi sırrı olduğunu bilmesi ve bunu açıklamayı istemesi gerekir. Ayrıca 

sır sahibine zarar vermek gibi özel bir kast aranmaz. Hatta sır sahibinin menfaat 

sağlayacağı kanaatiyle sırrın açıklanması halinde de manevi unsur gerçekleşmiş 

olur.
49

 

 

 Vergi mahremiyetini ihlal suçunda, suçun manevi unsuru sırrın açıklanması 

veya kullanılmasıdır. Burada kasttan anlaşılan; failin açıkladığı bilginin sır olduğunu 

bilmesi ve bunu açıklamayı bizzat istemesidir. Ayrıca sırrın sahibine özel zarar 

vermek gibi bir kasıt aranmaz.50
 

 

1.1.4.2.3. VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL 

SUÇUNUN İSTİSNALARI 

 

 Vergi Usul Kanunu 5’inci maddede “vergi mahremiyeti” düzenlemesine 

ilişkin istisnalara yer verilmiştir. Bu istisnalar şu şekilde sıralanabilir, 

Ø Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir 

Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri 

matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar 

Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince 

beyannamelerinin verildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerine asılacak 

cetvellerle ilan olunur. Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu ilan orada 

da yapılır. 

 

Ø Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile 

vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye 

Bakanlığınca açıklanabilir. 
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Ø Kamu görevlilerince yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile ilgili olarak talep 

edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler 

verilebilir.  

 

Ø Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları 

vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki 

kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına 

bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. 

 

 Vergi mahremiyeti ilkesinin istisnaları kapsamında açıklanan bilgiler 

kullanılarak mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edilemez.51
 

 

1.1.4.3.  MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA  

 

 Tarafsızlık, genellik ve kanun önünde eşitlik gibi ilkeler, toplum açısından 

son derece önemlidir. Zira anayasamızda yer alan bu ilkelerin uygulanabilirlik 

oranıyla, kamu hizmetlerinin sağlıklı sürdürülebilmesi arasında çok yakın bir ilişki 

bulunmaktadır. Vergi işlemleri de idare ile mükellef arasında cereyan ettiğinden 

ilkelerin uygulanmaması, yani kanun hükmünün ihlal edilmesi suç olarak karşımıza 

çıkacaktır. İşte idarede görev alan memurların söz konusu temel ilkeleri sarsacak 

davranışlarda bulunmalarının vergi ceza hukukundaki yansıması “yükümlünün özel 

işlerini yapma suçu” olarak ifade edilmektedir.  

 

 Kamu hizmetinde çalışan memurların görevlerini yerine getirirken, görev 

tanımı dışına çıkmamaları ve vatandaşlara eşit ve tarafsız davranmaları gerekir. 

Memurların vergi mükelleflerinin özel işlerini görmeleri, eşit davranma ve tarafsızlık 

ilkelerini zedeleyen bir husustur. Böyle bir davranış, görevden beklenenin elde 

edilememesinin ötesinde, görevin kötüye kullanımına da yol açar. İdarenin ve 

mükellefin taraf olduğu bir ilişkide, idare adına uygulama yapacak bir memurun 
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çeşitli nedenlerle (ekonomik, ailevi, sosyal, siyasal vb.), mükelleflerin özel işlerini 

yapması, memurun mükellefin yanında yer alması sonucunu doğuracaktır. Bu 

nedenle kanun koyucu bazı görevlilerin özelde yapamayacağı işleri ayrıca belirlemiş 

ve aykırı hareketleri cezai müeyyideye bağlamıştır.52
 

 

1.1.4.3.1. MÜKELLEFİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA 

SUÇUNUN KAPSAMI 

 

 “Mükellefin Özel İşlerini Yapma” yasağı VUK’un “yasaklar” başlıklı 

6.maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede kimlerin hangi işleri yapmaktan yasaklı 

oldukları sayılmıştır. Vergi Usul Kanunu’nun 6’ncı maddesinde yasaklar iki grupta 

toplanmaktadır. Birinci grup, VUK 5’inci maddede yazılı olan; 

 

ü Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar, 

ü Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay'da görevli olanlar, 

ü Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara katılanlar, 

ü Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler, 

 

1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine; 

2- Kan veya sıhrî usul ve füruuna, evlatlığına veya kendisini evlat edinene yahut 

kan hısımlığında üçüncü (Bu derece dahil), sıhri hısımlıkta, bu hısımlığı 

meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (Bu derece dahil) 

dereceye kadar olan civar hısımlarına; 

 

3-  Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere; 

 

ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar.  

 

 İkinci grup yasaklılar ise yine VUK 6’ncı maddede şu şekilde düzenlenmiştir; 
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 “Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge idare 

mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar, mükelleflerin vergi kanunlarının 

uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar.” 

 

1.1.4.3.2. MÜKELLEFİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA 

SUÇUNUN UNSURLARI 

 

 Mükellefin özel işlerini yapma suçunun unsurlarını; kanuni unsur, maddi ve 

manevi unsur olarak ele almak gerekmektedir. 

 

1.1.4.3.2.1. KANUNİLİK UNSURU 

 

 Söz konusu suça, 213 sayılı VUK’un 363’üncü maddesinde yer verilmiş aynı 

kanun maddesinde bu şuçu işleyenlere uygulanacak ceza için Türk Ceza Kanununun 

257’nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre cezalandırılacağı belirtilmiştir. 

 

1.1.4.3.2.2. MADDİ UNSURU 

 

 Vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili mükelleflerin yapmak durumunda 

oldukları hesap, yazı ve sair birçok özel işleri bulunur. Vergi muameleleri ve 

incelemeleri ile vergi yargısında görevli olanlar “mükelleflerin vergi kanunlarının 

uygulanması ile ilgili özel işlerini” yapamazlar. Failin mükellef nezdinde yaptığı 

veya gerçekleştirdiği özel işlerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili olması 

gerekir.   

 

 Özel iş yapmanın yasaklanması failin bu kişilere kanuni boşluklar gösterme 

ihtimalinin varlığıdır. Amaç bunları bertaraf etmektir.53
 Yapılan hareketin (özel işin) 

ücret karşılığında yapılıp yapılmaması önemli olmadığı gibi arızi veya devamlı 
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yapılması da önemli değildir. Fıkranın kapsamına giren tek bir işin ücretsiz de olsa 

yapılması halinde fail cezalandırılacaktır.54
 

 

1.1.4.3.2.3. MANEVİ UNSUR 

 

 Suçun manevi unsuru, kasttır. Çünkü ilgili fiil için öngörülen “hapis cezası” 

olup, cürüm niteliğindedir. TCK’nın 21’inci maddesinde cürümlerin cezalandırılması 

açısından kastın varlığı yeterli görülmüştür. 

 

1.1.4.3.3. MÜKELLEFİN ÖZEL İŞLERİNİ 

YAPANLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZA 

 

 Mükelleflerin özel işlerini yapma suçunun kanuni tarifinin ve cezasının ne 

olduğunu bilmek için VUK’un 363’üncü maddesine gitmek gerekir. Burada, 

mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel 

işlerini yapmaları yasak edilen memurlardan bu yasağa aykırı hareket edenler 

hakkında TCK’nın 257/1’inci maddesi gereğince yaptırım uygulanacağından 

bahsedilmiştir. Yaptırım ise, eski TCK 240’ıncı maddede yeni şekliyle TCK 257’nci 

maddede 1 yıldan 3 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza olarak belirtilmiştir. Yukarıda 

sayılan hareketlerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde de kişiye ayrıca VUK 

344’üncü madde uyarınca vergi ziyaı cezası kesileceği belirtilmiştir. 

 

 Her ne kadar VUK’ un 5’inci maddesi geniş kişi ve meslek gruplarını kapsasa 

da VUK 363’üncü madde uyarınca, VUK 5’inci maddede sayılan fiillerin memurlar 

tarafından işlenmesi halinde suç gerçekleşmiş olacağından bu fiillerin memur 

olmayanlarca gerçekleştirilmesi halinde suç oluşmayacaktır. 
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1.2. VERGİ CEZALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 

 

 Vergi cezalarına ilişkin genel esaslar 213 sayılı Vergi Usul Kanununda “Ceza 

Hükümleri” başlıklı dördüncü kitapta “Genel Esaslar” başlığı altındaki birinci 

kısımda düzenlenmiştir. Bu bölümde tek fiil ile çeşitli suç işlenmesi hali, fiil ayrılığı, 

tekerrür ve suçlarda birleşme gibi hususlar ele alınmıştır. Aynı kitabın üçüncü 

kısmında yer alan cezaların ödenmesi, kalkması, ceza kesilmeyecek haller ile 

cezaları ortadan kaldıran haller bu bölümün konularını oluşturmaktadır. 

 

1.2.1. TEK FİİL İLE ÇEŞİTLİ SUÇ İŞLENMESİ 

 

 Tek fiil ile çeşitli suç işlenmesi hükmü 213 sayılı VUK’un 335. ve 336’ncı 

maddelerinde açıklanmıştır. Bu durumda muhtelif vergi ziyaına sebebiyet verilmesi 

ve muhtelif cezayı istilzam etmesi hallerine göre farklılık göstermektedir. Vergi ziyaı 

cezasında cezayı istilzam eden tek bir fiil ile başka neviden birkaç vergi ziyaa 

uğramış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir. Yani mükellef vergi 

ziyaına sebebiyet verdiği herhangi bir fiil ile aynı zamanda Kurumlar Vergisi ve 

Katma Değer Vergisi yönünden ziyaa sebebiyet vermesi halinde ayrı ayrı hem 

Kurumlar Vergisi hem de Katma Değer Vergisi yönünden ceza kesilecektir. 

 

 Cezayı istilzam eden tek bir fiil vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş 

olursa bunlara ait cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı kesilir. Bu hükmün 

uygulanabilmesi için, vergi ziyaına yol açan fiilin, Kanun'un 352'nci maddesinde I. 

ve II. derece usulsüzlük olarak sayılan fiillerden olması şarttır. Yani mükellefin vergi 

ziyaına sebebiyet verdiği fiil aynı zamanda usulsüzlük de içeriyorsa vergi ziyaı ve 

usulsüzlük için tespit edilen ceza tutarları mukayese edilecek tutar itibariyle yüksek 

olan ceza uygulanacak, diğer tutar dikkate alınmayacaktır. 

 

 Öte yandan, özel usulsüzlük cezasını gerektiren fiillerle vergi ziyaına neden 

olunursa kıyaslama yapılmaksızın Kanun'un 353'üncü maddesi gereğince her fiile ait 

cezalar ayrı ayrı kesilir. 
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1.2.2. FİİL AYRILIĞI  

 

 VUK 337’nci maddede düzenlenen hükme göre; ayrı ayrı fiillerle vergi ziyaı 

ve usulsüzlük kabahati işlenmişse bu ayrı fiillerden dolayı ayrı ayrı ceza 

verilmektedir. Şu kadar ki, 352'nci maddede yazılı usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı 

içinde aynı neviden birden fazla yapıldığı takdirde birden fazlasının her biri için, 

birincisine ait cezanın dörtte biri kesilir. Aynı nev'i usulsüzlükten maksat, fiillerin 

352'inci maddede gösterilen derece ve fıkralar itibariyle yekdiğerine mutabakatıdır. 

 

 VUK 352. maddede sayılan usulsüzlük hallerinden örneğin “Vergi ve harç 

beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması” hükmüne aykırı hareketten dolayı 

bir defa usulsüzlük cezası kesildikten sonra aynı takvim yılı içinde aynı kabahatin 

tekrar işlenmesi halinde kesilecek ceza ¼ oranında uygulanacaktır. Ancak daha sonra 

işlenecek usulsüzlük fiilinin 352’nci maddede sayılan diğer fiillerden herhangi biri 

olması halinde söz konusu hüküm uygulanmayacaktır. 

 

1.2.3. TEKERRÜR 

 

 Vergi cezalarında tekerrürün yaptırımına ilişkin hüküm, Vergi Usul 

Kanunu’nun 339’uncu maddesinde yer almaktadır. Vergi kaybına sebebiyet 

vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın 

kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş, 

usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde 

elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmi beş oranında arttırılmak suretiyle uygulanır. 

 

 Anlaşılacağı üzere; tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için; 

 

I. Kesilip kesinleşen ceza, vergi ziyaı ya da usulsüzlük cezası olmalıdır. Kesilip 

kesinleşen ceza, usulsüzlük ise tekrarlanan fiilin de usulsüzlük; kesilip 

kesinleşen ceza, vergi ziyaı ise tekrarlanan fiilin de vergi ziyaına yol açan bir 
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fiil olması gerekir. Özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları tekerrür kapsamında 

değerlendirilemez. 

 

II. Önceden kesilen cezanın kesinleşmesi gerekir. Kesinleşme aşağıdaki hallerde 

söz konusu olur; 

- Kesilen ceza için dava açma süresinin geçmiş veya yargı yollarının 
tükenmiş olması, 

 

- Kesilen ceza için VUK’un 376'ncı maddesi uyarınca ceza indirimi 
talebinde bulunulması ve ödeme yapılması, 

 

- Kesilen ceza için uzlaşma talebinde bulunulması ve uzlaşmanın 
gerçekleşmesi, 
 

III. Önceden kesilen cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından 

başlayarak vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar aynı cezayı 

gerektiren bir fiilin işlenmesi gerekir. 

 

 Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, vergi ziyaı cezasının %50 

oranında kesilmesinin, indirim sonucu düşük ödenmesinin ya da uzlaşma sonucu 

indirilerek ödenmesinin bir önemi bulunmamaktadır. 

 

1.2.4. SUÇLARDA BİRLEŞME 

 

 Vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları ile 359'uncu maddede ve diğer 

kanunlarda yazılı cezalar, içtima ve tekerrür hükümleri bakımından birleştirilemez. 

Örneğin, VUK’da kaçakçılık sayılan fiillerden bazıları, Sermaye Piyasası 

Kanunu'nun 47'nci maddesinde de suç sayılmış ve yaptırıma bağlanmıştır. Kaçakçılık 

sayılan bu fiiller dolayısıyla Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ceza uygulanmış 

olması, VUK’a göre ceza uygulanmasını engel olmayacak, ayrıca tekerrür 

uygulanamayacaktır. Vergi cezasıyla cezalandırılan fiiller, aynı zamanda 359'uncu 

maddeye göre suç teşkil ettiği takdirde vergi cezası kesilmesi, söz konusu madde 

hükmüne göre takibat yapılmasına engel değildir. 
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1.2.5. VERGİ CEZALARINI VE SUÇLARINI 

(KABAHATLERİNİ) ORTADAN KALDIRAN 

HALLER 

 

 Vergi cezaları ödenerek veya başka şekillerde ortadan kalktığı gibi, 

kusurluluğu, dolayısıyla cezanın kesilme sebebini kaldıran bazı haller sonucunda da 

ortadan kalkabilir.
55

 

 

1.2.5.1. VERGİ CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN 

HALLER 

 

 213 sayılı Vergi Usul Kanununda vergi suçları ve buna bağlı olarak kesilmesi 

gereken cezalar öngörüldüğü gibi bu suçları ve buna bağlı olarak kesilen cezaları da 

ortadan kaldıran haller öngörülmüştür. Bu müesseselerle mükellefler ya hiç 

cezalandırılmamakta veya uygulanan cezalarda bir kısım indirimler yapılmaktadır. 

Söz konusu müesseselerin birçoğunun uygulanması vergi idaresinin işlemlerini 

oldukça azaltmakta, bunun yanı sıra vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümü 

de sağlanmış olmaktadır. Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş olan bu müesseseler, 

Ölüm, Ödeme Vergi Hatalarının Düzeltilmesi, Vergi Cezalarında İndirim, Verginin 

Terkini ve Tahakkuktan Vazgeçme, Uzlaşma, Vergi Afları,  olarak belirlenmiştir. Bu 

hallerin varlığı halinde, vergi kanunlarına aykırı hareket edilmiş olsa dahi vergi suçu 

tekemmül etmemekte, ortaya çıkan suçlar ve bunlara bağlı cezalar tamamen veya 

kısmen ortadan kalkmaktadır. 

 

1.2.5.1.1. ÖLÜM 

 

 Ceza kesmenin amacı, suçu işleyen kişiyi işlediği hukuka aykırı fiilden dolayı 

cezalandırmak ve bu suretle onun bir daha suç işlemesini önlemektir. Ölen kişinin bir 

daha suç işlemesi mümkün olmadığından ceza kesilen bir kişinin ölmesi halinde 
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 Oktar,a.g.e., s. 365. 



49 

 

cezanın ortadan kalkacağını kabul etmek gerekir.
56

 Ölüm halinde vergi cezası 

kesilmez. Ölen kişinin kendi fiilinden kaynaklanan suçlarla ilgili olan ve vergi 

kanunlarına aykırı hareketleri nedeniyle kesilmesi gereken cezalar ölüm halinde 

kesilmez, kesilip kesinleşen cezalar düşer. Ancak, ölüm tarihi itibariyle tahsil edilmiş 

bulunan ceza tutarları varislere iade edilmez. 

 

 Ölümle vergi cezalarının ortadan kalkması, evrensel bir hukuk kuralı olan 

“cezaların kişiselliği” ilkesinin bir sonucudur.57
 Burada bahsedilen cezalar, kesilmiş 

ve kesilecek olan vergi ziyaı cezası, usulsüzlük cezaları ve özel usulsüzlük 

cezalarıdır. 

 

1.2.5.1.2. ÖDEME 

 

 Vergi cezaları kesinleşmişse, bir kamu alacağı niteliği kazanması nedeniyle 

kamu alacaklarının tahsil sürecine uygun bir biçimde ödenmesi gerekir. Hukuka 

uygun bir idari işlem olarak kesilen vergi cezasının en doğal ortadan kalkma nedeni 

cezanın ödenmesidir.58
 

 

 Vergi cezaları, cezaya karşı: 

 

i- Vergi mahkemesinde dava açılmamışsa, dava açma süresinin bittiği 

tarihten, 

 

ii- Dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince 

düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliği tarihinden, 

 

 itibaren bir ay içinde ödenir. Bu kural, usulsüzlük, özel usulsüzlük ve vergi 

ziyaı cezaları için aynıdır. Cezanın türü veya miktarının bu kurala etkisi yoktur. 

 

                                                           
56

 Şenyüz, a.g.e., s. 163. 
57

 Ahmet Erol, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, 2008, s. 138. 
58

 Şenyüz, a.g.e.,s. 162. 
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 Ödeme, vergi borcunun vergi kanunlarında belirtilen yer vergi dairesine ya da 

adına vergi toplama yetkisi verilmiş kuruluşlara yatırılmasıdır. Ödeme, normal olarak 

vergi mükellefi tarafından gerçekleştirilmekle birlikte, bir kısım işlemlerde vergi, 

vergi sorumlularınca vergi dairesine yatırılmakta ya da idarenin yetkili kıldığı kişi ya 

da kuruluşlar aracılığıyla da gerçekleştirilebilmektedir.59
 

 

1.2.5.1.3. VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ 

 

 VUK 375’inci maddesinde belirtildiği gibi, vergi cezalarında yapılan 

hataların yine VUK 116.-126’ncı maddelerinde vergi hataları için belli edilen usul ve 

şartlara göre düzeltileceği belirtilmiştir. Vergi cezalarında hata, vergi aslına bağlı 

olarak veya vergi aslına bağlı olmaksızın ortaya çıkabilmektedir. Vergi cezalarında 

hata, mükellef lehine düzeltildiği takdirde ceza kısmen veya tamamen ortadan 

kalkacaktır.  

 

 Cezalandırmada yapılmış olan hatanın başta idari birimler olmak üzere çeşitli 

şekillerde ortaya çıkartılması mümkün olmakla beraber, yaygın olarak mükellefin 

hatayı fark etmesi suretiyle ortaya çıkarılır. Cezalandırmalarda hatanın 

düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. Cezadaki hata, cezalandırılan 

lehine düzeltildiğinde düzeltmeyle sınırlı olarak ceza kısmen veya tamamen ortadan 

kaldırılarak terkin edilir.
60

 

 

1.2.5.1.4. VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM 

 

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376’ncı maddesinde “cezalarda indirim” 

başlığı altında yapılan düzenlemede mükellef veya vergi sorumlularının yanlışlıkla 

veya bilmeyerek vergi ziyaına sebebiyet vermeleri durumunda, iyi niyetlerinin bir 

neticesi olarak kendilerine sunulan bir çözüm önerisidir. 

 

                                                           
59

 Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitapevi, 8. Baskı, Ankara, 

2008, s. 78. 
60

 Şenyüz, a.g.e., s. 171. 
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 Buna göre, ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen bir vergi veya vergi 

farkını ve yapılacak indirimden sonra arta kalacak vergi cezasını mükellef veya vergi 

sorumlusu, vergi dairesine müracaat ederek dava konusu yapmaksızın vadesinde 

ödeyeceğini veya 6183 Sayılı Kanun'da öngörülen neviden teminat göstererek 

vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödeyeceğini bildirirse; 

 

 Vergi ziyaı cezası dolayısıyla kesilen cezanın birinci defada yarısı, 

müteakiben kesilen cezaların üçte biri, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının üçte 

biri indirilir. Böylece, mükellef veya sorumlular indirilen tutarda cezayı ödemekten 

kurtulurlar. Bu müessesede cezaların belli bir oranı ortadan kalkar, gecikme faizi 

ödenmesinde bir değişiklik meydana gelmez. 

 

1.2.5.1.5. VERGİNİN TERKİNİ VE TAHAKKUKTAN 

VAZGEÇME 

 

Vergi cezalarını kaldıran sebeplerden bir başkası da terkindir. Doğal afetler, 

tahsil imkansızlığı, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin gider fazlalığı dolayısıyla 

ekonomik bulunmaması sebepleriyle idare cezanın tahakkuk ve tahsilinden 

vazgeçebilmektedir.61
 

 

 Verginin terkini, VUK 115’inci maddede düzenlenmiştir. Buna göre; 

 

 “Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzır hayvan 

ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden; 

 

1- Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin 

zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi 

cezaları; 

2- Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz 

arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf 
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 Oktar,a.g.e., s. 367. 
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eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi Vergisi borçları ve vergi 

cezaları; 

 

 Maliye Bakanlığınca zararla mütenasip olmak üzere, kısmen veya tamamen 

terkin olunur. 

 

 Tahakkuktan vazgeçme ise yine aynı kanunun mükerrer 115’inci maddesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre; 

 

 “İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların 

toplam miktarı  (432 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2014'den itibaren) 21 –

TL’yi aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla 

olacağının tespiti halinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde 

tahakkuklarından vazgeçilebilir.” 

 

1.2.5.1.6. UZLAŞMA 

 

 Uzlaşma müessesesi ile ikmalen, re'sen ve idarece salınan vergilerle, bunlara 

ilişkin cezalar ve Vergi İadesi Hakkındaki Kanun'a göre kesilen cezalar konusunda 

uyuşmazlık yaratmadan mükellefle vergi idaresinin anlaşması, böylece tahsilatın 

hızlandırılması ve yargı organlarının iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır. 

Uzlaşmada, vergi idaresi ile adına vergi tarh edilen ve/veya ceza kesilen mükellefler, 

kanunlar çerçevesinde anlaşma görüşmeleri yaparak, uyuşmazlığı yargı yoluna 

gitmeden çözmenin yollarını aramakta ve çözümlemeye çalışmaktadırlar. 

 

 Ayrıca, vergi hukukumuzda, vergi incelemesine dayanılarak salınacak 

vergilerle kesilecek cezalarda henüz vergi salınmadan ve ceza kesilmeden vergi 

idaresi ile mükellef arasında uzlaşma görüşmeleri yapmalarına imkan tanıyan 

tarhiyat öncesi uzlaşma müessesesi mevcuttur. 
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 Bu şekilde vergi hukukumuzda iki ayrı uzlaşma kurumu ortaya çıkmıştır. 

Bunlardan birincisi adına vergi salınan ve ceza kesilen mükelleflerin başvurabileceği 

genel uzlaşma müessesesi (tarhiyat sonrası uzlaşma), ikincisi ise vergi incelemesine 

dayanılarak salınacak vergi ve kesilecek cezalar konusunda henüz vergi salınmadan, 

ceza kesilmeden mükelleflerin başvurabileceği "tarhiyat öncesi uzlaşma" 

müessesesidir. 

 

 Kaçakçılık suçlarından veya bu suçlara iştirakten dolayı VUK'un 344’üncü 

maddesinin ikinci fıkrası uyarınca (Vergi ziyaına 359’uncu maddede yer alan fiillerle 

sebebiyet verilmesi halinde) kesilen vergi ziyaı cezaları ile bunlara ilişkin vergiler 

hariç olmak üzere; ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin 

vergi ziyaı cezaları gerek tarhiyat öncesi, gerek tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına 

alınmıştır. 

 

 Uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine uygun olarak uzlaşma vaki 

olduğu takdirde, uzlaşmada vergi ziyaı cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşmada ise vergi 

ziyaı cezalarının yanı sıra usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da 

kalkabilmektedir.
62

 

 

 Uzlaşılan vergi ve cezalar; buna ilişkin düzenlenen ve tebliğ olunan uzlaşma 

tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce tebliğ edilmişse kanuni ödeme 

zamanlarında, ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ 

edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir 

ay içinde ödenir. 

 

1.2.5.1.7. VERGİ AFLARI 

 

 Vergi cezaları, af kanunları ile kısmen veya tamamen sona erdirilebilir. Vergi 

mevzuatında “af” ile ilgili kanuni bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak rutin 

olmasa da belirli aralıklarla kanun koyucunun “vergi affı” düzenlemeleri ile vergi 
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cezalarını kısmen veya tamamen ortadan kaldırma yoluna başvurduğu görülmektedir. 

Af kanunları çoğu kez vergi cezalarını affederken, uyuşmazlıklardan vazgeçerek 

vergi aslının ödenmesini sağlamak veya tahsilatı hızlandırmayı hedeflemektedir.63
 

 

 Af, ceza hukukunda olduğu gibi vergi hukukunda da bir suçun işlenmesiyle 

ortaya çıkan fail ile devlet arasında ceza ilişkisini ya da sadece infaz ilişkisini ortadan 

kaldıran bir sebep olmaktadır.64
 Ceza hukukunda yapılan genel af – özel af ayrımı bu 

nitelikteki vergi cezaları içinde geçerli olmaktadır. Eğer çıkarılan af, kamu davasının 

ve hükmolunan cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırıyorsa genel af olarak kabul 

edilmektedir. Özel af ise kesinleşmiş bir cezayı büsbütün kaldıran, hafifleten veya 

daha hafif olmak şartıyla başka cezaya çeviren bir kurum olarak ortaya 

çıkmaktadır.65
 

 

 İdari ya da mali nitelikte olan vergi suçlarına ilişkin kesilecek parasal 

cezaların affedilmesi ise devletin alacağından vazgeçmesi anlamına gelmektedir. 

Vergi cezaları da kamu alacağı olarak kabul edildiği için, af halinde devletin kamu 

alacağından vazgeçtiği söylenebilmektedir.66
 

 

1.2.5.2. VERGİ SUÇUNU ORTADAN KALDIRAN 

HALLER 

 

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda hüküm altına alındığı üzere, bazı hallerde 

vergi kanunlarına aykırı fiilin varlığına rağmen vergi cezası kesilmez, suç ortadan 

kalkar. Bu haller, yanılma ve görüş değişikliği hali, pişmanlık ve ıslah, mücbir 

sebepler, zamanaşımı olarak sayılmıştır. 
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 Öncel, Çağan, Kumrulu, a.g.e.,s. 269. 
64

 Recai Dönmez, Teoride Ve Uygulamada Vergi Afları, Anadolu Üniversitesi İktisadi Ve İdari 
Bilimler Fakültesi Yayınları,1992, s. 16. 
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 Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, İstanbul, Beta, Cilt III, Onuncu 

Baskı, 1985, s. 292. 
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 Nami Çağan, Türk Hukukunda Vergi Cezalarının Affı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
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1.2.5.2.1. YANILMA VE GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ HALİ 

 

 Yanılma, kusurluluğu ortadan kaldıran hallerdendir. Kusurluluğun 

bulunmaması halinde suçun unsurları eksik olacağından cezalandırma şartı da 

yoktur. “Yanılma ve görüş değişikliği” VUK 369’uncu maddede düzenlenmiştir. 

6009 sayılı Kanunun 14’üncü maddesiyle değişen VUK’un 369’uncu maddesine 

göre; 

 

  Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş 

olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması 

halinde vergi cezası kesilmez ve gecikme faizi hesaplanmaz. Bir hükmün uygulanma 

tarzı hususunda yetkili makamların genel tebliğ veya sirkülerde değişiklik yapmak 

suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, oluşan yeni görüş ve kanaate ilişkin 

genel tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olup, geriye dönük 

olarak uygulanamaz. Şu kadar ki, bu hüküm yargı mercileri tarafından iptal edilen 

genel tebliğ ve sirküler hakkında uygulanmaz. 

 

 Yeni düzenleme ile öncelikle yanlış izahat verilmesi veya içtihat 

değişikliğinin olması durumunda vergi cezasına ek olarak gecikme faizi de 

alınmayacaktır. Diğer taraftan, bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili 

makamların görüş ve kanaatini değiştirmesi durumunda, oluşan yeni görüş ve 

kanaatin, konuya ilişkin genel tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten itibaren 

geçerli olacağı madde metninde zikredilmiştir. Bu nedenle söz konusu yeni görüş ve 

kanaat geriye dönük olarak uygulanamayacaktır.  

 

 Ancak, bu hüküm yargı mercileri tarafından iptal edilen genel tebliğ ve 

sirküler hakkında uygulanmaz. 
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1.2.5.2.2. PİŞMANLIK VE ISLAH 

 

 Pişmanlık, kanunda belirtilen koşulların gerçekleşmesi ve mükelleflerin resen 

başvuruları üzerine; zamanında yerine getirilmeyen kanun yükümlülüklerin, daha 

sonraki bir dönemde ve cezasız olarak yerine getirilmesini mümkün kılan bir 

müessese olarak tanımlanmaktadır.67
 Pişmanlık ve ıslah, meydana gelmiş bir vergi 

suçunun açığa çıkma ihtimali belirmeden önce mükellef tarafından ilgili vergi 

dairesine haber verilmesi ya da verilen beyannamenin düzeltilmesine karşılık vergi 

idaresince suç oluşturan davranışını haber veren mükellefe ceza uygulanmaması 

esasına dayanır. Bir bakıma “faal nedamet”68
 olarak da nitelendirilen pişmanlık ve 

ıslah uygulaması, mükellefleri belli şartlar altında, kanunun sert hükümleri karşısında 

zor durumda bırakmamak, belirli bir inisiyatif ile hareket ederek muhatapları idareye 

yakınlaştırmak, vergiye karşı direnci kırmak ve vergi bilincinin yerleşmesini 

sağlamak amacıyla ihdas edilerek uyuşmazlıkların idari aşamada çözümünü 

öngörmektedir.69
 

 

 Pişmanlık esas itibarıyla, oluşumu vergi ziyaına bağlı suçlara ilişkin cezaların 

uygulanmasını önler. Çünkü pişmanlıkla ortadan kalkan, yalnızca vergi ziyaı 

unsurudur. Başka bir anlatımla pişmanlık vergi kanunlarına aykırı olarak yapılmış 

fiili ortadan kaldırmaz. Fakat vergi ziyaı unsurunu ortadan kaldırdığı için o fiilden 

doğan suça ilişkin cezanın uygulanmasını önler.70
 

 

                                                           
67

 Şükrü Kızılot, Zuhal Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayıncılık, 10.b., 

Ankara, 2005, s. 181. 
68

 Ceza hukuku doktrininde ve teşebbüs teorisinde incelenen “faal nedamet”, failin tüm icra 

hareketlerini bitirdikten sonra, kendi arzu ve ihtiyari ile ya neticenin gerçekleşmesine engel olması 

veya gerçekleşen neticenin tesirlerini ortadan kaldırmasıdır. Başka bir ifadeyle, icra eylemlerinin 

tamamlanmasından sonra fakat sonucun tamamlanmasından önce ortaya çıkan ve sonucu önleyen 

ihtiyari vazgeçmeye, doktrinde “faal nedamet” adı verilmektedir. “Faal nedamet”in pişmanlık ve ıslah 

kurumu ile benzerlik taşımadığı iddiası için bkz. Kızılot - Kızılot, a.g.e., s. 179 -180. 
69

 Ahmet Yazıcı, Pişmanlık Fayda Verir (Mi?), E-Yaklaşım, Sayı:26, Eylül-2005, 

http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=5831 (Çevrimiçi:12.11.2013). 
70

 Nihat Edizdoğan,”Türkiye’de Vergi Suç ve Cezaları”, s. 106. 
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 Kanuni süresi geçtikten sonra, ancak vergi incelemesi veya takdire sevk 

işlemi başlatılmadan pişmanlık talep edilmeksizin verilen beyannameler için 

uygulanacak vergi ziyaı cezası %50 olarak dikkate alınır. 

 

 Kaçakçılık kapsamına giren suçlar için, 359/b-2’nci maddesinin üçüncü 

paragrafında “371’inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili 

makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.” denmek suretiyle 

mükellefin yaptığı işten pişmanlık duyarak vergiyi belli şartlar altında ödeyeceğini 

söylemesi durumunda faile ceza verilmeyecektir. 359’uncu maddedeki fiili 

işleyenler, 371’inci maddedeki prosedüre uydukları takdirde bunların 

cezalandırılamayacağı kabul edilmiştir.71
 

 

 Vergi Usul Kanununda usulsüzlük cezalarının pişmanlık kapsamına girdiğine 

dair bir hüküm bulunmamaktadır. Yani, pişmanlık yoluyla usulsüzlük cezalarından 

kurtulmak mümkün değildir. 

 

1.2.5.2.3. MÜCBİR SEBEPLER 

 

 Yanılma gibi kusurluluğu ortadan kaldıran hallerden bir başkası da mücbir 

sebeplerdir. VUK 373’üncü maddede belirtildiği üzere aynı kanunun 13’üncü 

maddesinde yer alan mücbir sebeplerden herhangi birinin vukua geldiği malum ise 

veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezası kesilmez. VUK 13’üncü maddede yer alan 

mücbir sebepler; 

 

I. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak 

derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; 

II. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve 

su basması gibi afetler; 

III. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler; 

                                                           
71

 Adnan Çavuş, “Vergi Kaçakçılığı Suçunun Özellikleri”, Yaklaşım Dergisi, 2001 Sayı:105, s. 221. 
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IV. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının 

elinden çıkmış bulunması,, gibi hallerdir. 

 

 Söz konusu hallerden birisinin varlığı ve bunun kanıtlanması durumunda, 

vergi kanunlarından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde irade dışı 

etmenlerin etkili olduğu göz önünde tutulmaktadır. Böyle bir durumda ceza 

uygulanmaması, kanun hükümlerinin kendi içinde adil ve tutarlı olması gereğinin bir 

yansıması niteliğindedir.72
 

 Mücbir sebepler altında suç işlenilmesi durumunda ceza kesilmemesi için 

meydana gelen mücbir sebebin ispat edilmesi gerekir. Mücbir sebep, herkes 

tarafından bilinen nitelikte ise bu durumun ayrıca ispatına gerek yoktur.73
 

 

 Mücbir sebepler süresince duran süre zarfında yerine getirilmesi gereken 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi dolayısıyla cezai işlem uygulanmayacaktır. 

Mücbir sebep dolayısıyla duran süreler mücbir sebep ortadan kalktıktan sonraki 

süreye eklenecektir. Eklenen süreye rağmen yükümlülükler yerine getirilmezse cezai 

işlem uygulanacaktır. 

 

1.2.5.2.4. ZAMANAŞIMI 

 

 Vergi hukukunda zamanaşımı uygulamasına yer verilmiş olması, işlemlerin 

ilgili bulunduğu tarafların sürekli olarak baskı altında kalmalarını önlemek, bu 

işlemlerin sonsuz olarak izlenmesindeki güçlük ve hakların korunması açısından 

büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, mali olayların niteliği, gerek devlet gerekse 

mükellefler işlemleri sürekli gündemde tutmanın olanaksızlığı ve yararsızlığı, 

ekonomik ve sosyal hayat ile vergi uygulamasına yön veren kanuni düzenlemelerin 

sürekli değişim ve gelişim içinde olması gibi faktörler zamanaşımı müessesesini de 

bu açıdan gerekli hale getirmiştir.74
  

 

                                                           
72

 Akdoğan, a.g.e., s. 141. 
73

 Şenyüz, a.g.e., s. 176. 
74

 Akdoğan, a.g.e., s. 142. 
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  Zamanaşımı müessesesinin düzenlendiği VUK 374’üncü maddeye göre 

aşağıda yazılı süreler geçtikten sonra vergi cezası kesilmez ve kesilmesi gereken 

cezalar zamanaşımına uğrar. 

 

-  Vergi ziyaı cezasında cezanın doğduğu, VUK'un 353. ve mükerrer 

355'inci maddeleri uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezalarında 

usulsüzlüğün yapıldığı, yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak 

beş yıl, 

-  Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci 

gününden başlayarak iki yıl, 

 

 Ancak vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük tek fiil ile işlenmişse bu takdirde 

usulsüzlük cezasının zamanaşımı süresi bağlı olduğu vergi ziyaı cezası için 

öngörülen zamanaşımı süresi kadar olur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. VERGİ CEZALARININ CAYDIRICILIĞINA YÖNELİK 

ALAN ARAŞTIRMASI VE BULGULARI 

 

2.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 

 

2.1.1. AMAÇ 

 
 Vergi gelirleri mükelleflerden zorunlu ve cebri olarak tahsil edilen kamu 

gelirleri olduğundan, mükelleflerin yaşam standardı, aile geçim düzeyi ve sosyal 

olanakları üzerinde kısıntı yapmasına neden olmaktadır. Yaşam standardını 

etkilemeyecek olsa bile gelir ve kazancı üzerinde azalmaya yol açan bir unsurdur. Bu 

nedenlerle mükellefler genelde vergi ödemek istememektedir. Bu durumda 

mükellefler vergiden kaçınmak için kanuni boşluklar aramakta ya da vergi kaçırma 

gibi kanun dışı yollara başvurmaktadır. Kanuni dayanağını anayasadan alan devlet de 

yine anayasada yer alan eşitlik hükümleri gereğince vergisini ödeyen mükellefler 

karşısında vergiden kaçınanlar için kanuni boşlukları doldurmalı yasa dışı yollara 

başvurarak vergi kaçıranlar için cezai yaptırımlar öngörmeli ve uygulamalıdır. Vergi 

gelirlerinin arttırılması, toplumsal refahın artması, mükelleflerin devlet idaresine olan 

saygısının korunması ve vergiye uyumlu mükellefin teşviki ile vergiden kaçınan ve 

vergi kaçıranların cezalandırılması için ceza müessesesinin caydırıcılığı önem 

kazanmaktadır. Ancak, yaptırımların sadece kanuni mevzuatta kalmaması, disiplinli 

ve kararlı bir şekilde, dönemsel veya kişisel tavizler verilmeyerek uygulanması 

gerekir. 

 

 Bireyler vergiyi ya gönüllü olarak öderler ya da yakalanma ve cezalandırılma 

riskini göz önüne alarak ödemezler. Literatürde vergiye gönüllü yaklaşım konusunda 

başlıca iki kuram yer almaktadır. Bunlar  “Rasyonel Tercih Yaklaşımı” ve “Ahlaki 

Duygular Kuramı”dır. Rasyonel tercihler kuramı 1972 yılında Allingham ve Sandmo 
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tarafından öne sürülmüştür. Bu kuramın temelini “homo economicus”  insan modeli 

oluşturur. Buna göre, insan doğası gereği faydasını maksimize, içsel maliyetlerini ise 

minimize edecek karar ve tercihleri benimser. Bu çerçevede bireyler imkanlar 

dahilinde az vergi ödemeyi ya da hiç ödememeyi tercih edecek tutum ve davranışları 

yeğler. Rasyonel tercih modeline göre, vergiye gönüllü uyumu belirleyen başlıca 

etkenler yakalanma ve cezalandırılma riskinin büyüklüğü, korku gibi etkenlerdir. 

Diğer bir deyişle, bireyi gönüllü uyuma yönlendirecek faktörler etkin vergi denetimi, 

cezaların caydırıcı gücü gibi faktörlerdir. Allingham ve Sandmo (1972) modeli, vergi 

kaçakçılığı ile yakalanma riski arasında yakın bir ilişki olduğunu varsayar. Buna göre 

vergi denetimi yeterince yüksek ve cezalar katı ise vergi kaçakçılığı önlenebilir. Bu 

modele getirilebilecek en büyük eleştiri, modelin vergi kaçakçılığının psikolojik 

yönünü ele almamasıdır. Vergi kaçakçılığıyla ilgili literatür incelendiğinde, bazı 

vergi yükümlülerinin vergi kaçırmalarının maliyeti beklenen faydaya oranla çok 

düşük olmasına rağmen, ahlaki açıdan uygun görmedikleri için vergi kaçırma 

eğiliminde olmadıkları görülmektedir.75
  

 

 Bireylerin vergiye yönelik tutumlarını inceleyen bir diğer kuram ise “Sosyo-

Kültürel, Sosyo Psikolojik Yaklaşım” modelidir. Literatürde “tutumsal model” veya 

“ahlaki duygular kuramı” olarak da bilinen bu yaklaşıma göre bireylerin vergi 

ödeme(me) tercihlerini belirleyen tek etken bireysel çıkar ve bireysel fayda 

fonksiyonunu maksimize etmek değildir. Bireylerin vergi ödeme(me) konusundaki 

tutum ve davranışlarını belirleyen etkenlerin başında psikolojik algılama 

gelmektedir. “Tutumsal model” veya “Ahlaki Duygular Teorisi” konuyu sadece 

psikoloji ve etik çerçevesinde ele aldığı için eleştirilebilir.76
 

 

 Ülkemizde vergi cezalarına ilişkin genel kanı cezaların caydırıcılığının yeterli 

olmadığı yönündedir. Vergi cezalarının caydırıcılığının olmamasını etkileyen 

faktörler oldukça fazladır. Bunlar vergi idaresinin tutum ve uygulamalarından 

kaynaklanabileceği gibi mükelleflerin tutum ve davranışlarından da 
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 Tuay-Güvenç, a.g.e, s. 21. 
76

 Tuay-Güvenç, a.g.e, s. 22. 
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kaynaklanabilmektedir. Dolayısıyla caydırıcılık unsurlarını mükellef kaynaklı 

caydırıcılık unsurları ve idare kaynaklı caydırıcılık unsurları olarak ikiye ayırabiliriz.  

 

 Mükellef kaynaklı unsurlara mükelleflerin vergi bilinçleri, vergi algıları, 

vergiye bakış açıları, vergilerin doğru harcamalara kanalize edilip edilmediğine 

ilişkin düşünceleri, mükelleflerin devlete olan bağlılığı örnek olarak verilebilir. Bu 

etkenler mükelleflerin vergiye olan bağlılığını olumlu veya olumsuz olarak 

etkileyebilecektir. Vergiye bakışı olumlu olan kişiler ve vergiyi toplumların 

kalkınması ve devletin varlığı için zorunlu olduğunu bilen kişilerin vergiye uyumu 

daha kolay olabileceği gibi, aksini düşünen kişilerin de vergiye karşı direnç gösterme 

ihtimalleri yüksek olacaktır. 

 

 İdare kaynaklı caydırıcılık unsurlarına örnek vermek gerekirse, bunlara 

uygulamada vergiye ilişkin kanuni düzenlemelerin açık ve anlaşılır olmaması, vergi 

çeşitliliği olması, vergi aflarının sıklığı, uzlaşma müessesesi ile vergi adaletinin 

zedelenmesi, vergi denetiminin eksikliği, kişi ve grup çıkarlarına yönelik vergisel 

düzenlemeler ve yargı organları ile idare uygulamaları arasındaki farklılıklar örnek 

verilebilir.  

 

 Sonuç olarak vergi cezalarının caydırıcılığının olmaması idarenin 

uygulamalarından kaynaklanacağı gibi mükelleflerin davranışları ve mükelleflerin 

vergiye bakış açısından da kaynaklanabilmektedir.  

 

 Bu kapsamda mükelleflerin düşüncelerini de hesaba katarak bir analiz 

yapmak ve anket yöntemiyle onların vergi cezalarının caydırıcılığı hususu 

hakkındaki görüşlerini dikkate almak gerekmektedir. 

 

2.1.2. KAPSAM VE ÖRNEKLEM  
 
 Türkiye’nin vergi gelirlerinde tutar olarak büyüklük açısından ve faal 

mükellef sayısı ve mükellefiyet türlerinin çeşitliliği açısından, İstanbul ili ilk 

sıradadır. Bu doğrultuda çalışmamızın bu bölümünde İstanbul’da faaliyette bulunan 
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500 adet mükellefin katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışması sonucu elde edilen 

verilerin kullanımıyla birlikte mükelleflerin vergi ve cezalara bakışı ve uyumu 

oranları kullanılacaktır. 

 

 Araştırmamızda farklı sektörlerde, farklı gelir gruplarında ve farklı 

mükellefiyetlere sahip 500 farklı kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada sektör kotası 

uygulanmıştır. Sektör olarak ülke çapında yaygın olan Tekstil, İnşaat, İmalat, 

Turizm, Hizmet ve Ticaret sektörleri seçenek olarak sunulmuş, bu sektörler dışında 

kalanları da araştırmaya dahil etmek amacıyla Diğer Sektörler seçeneği de 

katılımcılara sunulmuştur. Araştırma kapsamında beyana dayanan vergiler 

inceleneceğinden mükellefiyet türü olarak Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma 

Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Emlak Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi 

mükellefleri tercih edilmiştir. 

 

2.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ, İLKELER VE ANALİZ 

 

2.2.1. YÖNTEM, VARSAYIMLAR VE HİPOTEZ 

 
 Vergi mükellefleri üzerinde uygulanan bu araştırmada; geniş bir evreni temsil 

etmesi, araştırmalarda hem açıklayıcı hem de tanımlayıcı olması ve örneklem 

üzerinde aynı anda çok fazla sayıdaki değişkeni analiz edilebilmesi bakımından, 

sosyal survey yöntemi uygulanmıştır. 

 

 Araştırma yöntemi olarak İstanbul’daki vergi daireleri ve mükellefler 

aracılığıyla anket formu ulaştırılarak mükelleflerce doldurulması ve tarafımıza 

iletilmesi istenmiştir. Bu yöntemle elde edilen 500 adet anket, SPSS programı 

aracılığı ile analiz edilerek sayısal verilere dönüştürülmüş ve yorumlanmıştır. 

 

Varsayımlar: 

 

• Türkiye’de vergi cezaları caydırıcı değildir 
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• Türkiye’de vergi cezalarının caydırıcı olmaması; mükelleflerle ilgili kişisel 

faktörlerden, vergi sisteminden, vergi idaresinden ve ekonomik konjoktörden 

kaynaklanmaktadır. 

 

Hipotez: 

 

 Türkiye’de vergi cezalarının caydırıcılığını etkileyen mükellef kaynaklı ve 

idari kaynaklı unsurlar mevcuttur. 

 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken 

Vergi Cezaları Caydırıcı Değildir 

Mükelleflerdeki Vergi Algısı 

Mükelleflerin Vergi Bilinci 

Beyana Dayalı Vergi Sistemi 

Mükellefler Arasında Vergisel Uygulamalardaki Farklılıklar 

Devlete Olan Bakış 

Vergi Mevzuatının Sadeliği Ve Anlaşılırlığı 

Vergi Adaleti 

Vergi Çeşitliliği 

Vergi Afları 

Uzlaşma Müessesi 

Mükellefler Arasında Vergisel Uygulamalardaki Farklılıklar 

İdari Uygulamaların Yargısal Etkisizliği 

Meslek Mensuplarını Tutumu 

Vergi Denetimi Ve Vergi Cezaları 

 

2.2.2. İLKELER 

 
 Araştırmanın dayandığı ilkeler doğru belirlendiği takdirde, araştırılacak 

iddiaların doğruluğu ve yanlışlığı daha sağlıklı bir şekilde test edilebilecektir. Bu 

sebeple araştırmanın ilkeleri şu şekilde konulmuştur: 

 

• Araştırmada kullanılan yöntem ve teknikler, araştırmanın modelini gerçekleştirecek 

değerdedir.  

 

• Deneklerin, anket sorularına doğru cevap verdikleri kabul edilmektedir. 

 

• Araştırmada kullanılan kaynaklar, güvenilirdir 
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2.2.3. ANALİZ 

 

2.2.3.1. FAKTÖR ANALİZİ 

 

 İlk olarak soruların faktör analizine müsaitliğine bakacağız. Bunun için 

Bartlett testi ve Kaiser-Meyer-Olkin testlerini yapacağız. 

 

 

 

 

 

 

 Örneklem yeterliliği ölçütü olan KMO değerinin 0.60’dan büyük olması 

beklenir. Bizim KMO değerimiz 0.752 olduğundan örneklem büyüklüğü faktör 

analizine uygun bulunmaktadır. Bartlett küresellik testi ise değişkenler arası yüksek 

korelasyon durumunu ifade eder. Bu değeri 0.05’ten küçük olması değişkenler arası 

korelasyonun olduğunu ve faktör analizine uygun olduğunu ifade eder. 

 

Toplam Varyans Açıklaması 
 

Bileşen 
İlk Özdeğer 

Kare Yükleri Çıkarımı 
Toplamları 

Kare Yükleri Rotasyon 
Toplamları 

Toplam 

%  

Varyans 

% 

Kümülatif  Toplam 

% 

Varyans 

% 

Kümülatif Toplam 

% 

Varyans 

% 

Kümülatif 
1 3,477 13,906 13,906 3,477 13,906 13,906 2,596 10,385 10,385 

2 2,784 11,134 25,04 2,784 11,134 25,04 2,453 9,813 20,199 

3 1,854 7,418 32,458 1,854 7,418 32,458 1,871 7,486 27,684 

4 1,454 5,818 38,276 1,454 5,818 38,276 1,786 7,144 34,828 

5 1,14 4,559 42,835 1,14 4,559 42,835 1,757 7,027 41,854 

6 1,106 4,423 47,258 1,106 4,423 47,258 1,212 4,85 46,704 

7 1,062 4,249 51,507 1,062 4,249 51,507 1,119 4,474 51,179 

8 1,028 4,112 55,62 1,028 4,112 55,62 1,11 4,441 55,62 

9 0,987 3,95 59,569             

10 0,933 3,734 63,303             

11 0,893 3,573 66,876             

12 0,864 3,454 70,33             

13 0,783 3,132 73,462             

14 0,754 3,017 76,479             

15 0,748 2,991 79,47             

Kaiser-Meyer-Olkin  

(Örneklem Yeterliliği Ölçütü) ,752 

Bartlett's  

(Küresellik Testi) 
Ki-Kare 2173,423 

Serbestlik Derecesi 300 

Anlamlılık ,000 
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 Yukarıdaki tablo açıklanan varyans tablosu olarak elimizdeki veriyle kaç 

faktör oluşturabileceğimizi belirlemektedir. Belirlenen 8 faktör bulunmakta ve bu 

faktörler toplam varyansın %55’ini açıklamaktadır. Her faktörün toplam varyansa 

katkısı (%  varyans) sütununda gözlemlenmektedir. Düşük varyans katkısına sahip 

faktörler istenilirse faktör olarak belirlenmez. 

 

Bileşen Matrisi (a) 
 

  

Bileşen 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20 (Ceza) ,690 ,252 ,042 -,046 ,111 ,004 -,006 -,082 

21 (Caydırıcı) ,653 ,334 ,036 -,232 ,145 -,102 -,103 -,169 

18 (Yargı-İd.) ,569 ,067 -,037 ,328 -,093 ,110 ,122 ,057 

17 (Uzlaşma) ,525 ,189 ,169 -,121 -,505 ,054 ,100 -,036 

24 (İfşa) ,523 ,337 -,182 ,075 ,133 ,065 -,278 ,144 

22 (Ceza Tutar) ,487 ,424 ,102 -,352 ,155 -,025 ,056 -,215 

19  (YMM) ,475 ,001 ,191 -,253 ,156 ,175 ,166 ,038 

14 (Denetim) -,462 ,151 ,348 ,033 -,133 ,145 ,090 ,024 

15 (Çıkar.Gr.) ,427 -,130 ,216 ,320 -,096 ,128 ,009 -,012 

4  (Top.Geliş.) -,159 ,613 -,181 ,361 ,153 -,154 ,013 -,307 

5  (Kanun) -,366 ,580 ,279 -,084 -,081 ,090 -,077 -,033 

2 (Vergi) -,117 ,521 -,118 -,034 -,021 ,201 -,182 -,095 

8  (Adil) -,404 ,511 ,292 -,217 -,165 ,055 -,012 -,029 

6  (Bilinç) -,366 ,491 ,315 -,038 -,201 ,116 -,166 ,196 

7  (Vergi Öd.Seb.) -,141 ,432 -,132 ,075 ,149 ,126 ,066 ,329 

11 (Yaş.Stan.) ,180 -,192 ,672 ,209 ,077 -,105 -,135 -,048 

12  (Oran) ,110 -,203 ,640 ,140 ,212 -,088 -,266 -,070 

10  (Çevre) ,033 ,215 ,433 ,027 ,110 -,257 ,187 -,066 

13 (Ver.Tür) ,176 -,019 ,143 ,591 -,123 -,087 -,063 ,281 

3  (Karşılık) -,108 ,484 -,277 ,525 ,188 -,051 ,062 -,222 

16 (Af) ,464 ,208 -,094 ,153 -,513 ,211 ,142 ,075 

1  (Mükellefiyet) ,083 -,051 ,003 ,013 ,309 ,600 -,437 ,214 

25 (Ceza Sonrası) -,016 ,046 ,143 -,021 ,365 ,317 ,665 ,213 

23 (Ne Tür Ceza) -,198 -,157 ,220 ,263 ,029 ,439 ,184 -,475 

9  (Beyan) ,039 ,364 ,153 ,064 ,154 -,332 ,142 ,453 

 

 Bileşen matrisi tablosunda soruların faktör ağırlıkları bulunmaktadır. 

Korelasyonları yüksek ve faktör ağırlıkları yüksek olan sorular alt alta gelecek 

şekilde sıralanmaktadır. Fakat soru sayısı az olan faktörler için faktör oluşturmak 

doğru olmayabilir. Bu yüzden (20, 21, 18, 17, 24, 22, 19, 14 ve 15) sorular bir faktör 

altında, (4, 5, 2, 8, 6, 7) sorular faktör 2 ve (11, 12 ve 10) soruları faktör 3 olarak 

belirleyebiliriz. 
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2.2.3.2. GÜVENİLİRLİK ANALİZİ 

 

 Güvenilirlik analizinde kabul gören Cronbach Alfa katsayısı kullanılmaktadır.  
 

Cronbach 

Alpha 

Öğelerin 
Sayısı 

,574 25 

 

 Cronbach Alfa katsayısının güven aralıkları 0.00 ile 0.40 arası güvenilmez, 

0.40 ile 0.60 arası vasat, 0.60 ile 0.80 arası orta, 0.80 ile 0.90 arası güvenilir ve 0.90 

ile 1.00 arası mükemmel güvenilir olarak kabul edilmektedir. Bu soruların verilen 

cevaplara göre belirlenen güvenilirliği 0.574 yani vasat kabul edilmektedir.  

 

  

Öğeler 
Silindiğinde 

Ölçek 
Ortalaması 

Öğeler 
Silindiğinde 

Ölçek 
Varyansı 

Düzeltilmiş 
Öğe-Toplam 

Korelasyonu 

Öğeler 
Silindiğinde 

Cronbach 

Alpha 

1  (Mükellefiyet) 65,43 79,194 ,012 ,596 

2 (Vergi) 65,71 77,669 ,192 ,561 

3  (Karşılık) 66,34 78,204 ,176 ,563 

4  (Top.Geliş.) 66,01 77,379 ,212 ,559 

5  (Kanun) 64,89 77,137 ,228 ,557 

6  (Bilinç) 64,87 77,819 ,195 ,561 

7  (Vergi Öd.Seb.) 65,12 77,666 ,138 ,568 

8  (Adil) 64,31 78,450 ,160 ,565 

9  (Beyan) 65,44 76,560 ,211 ,558 

10 (Çevre) 65,06 76,691 ,194 ,560 

11 (Yaş.St.) 65,25 79,066 ,112 ,571 

12 (Oran) 66,30 80,857 ,075 ,573 

13 (Ver.Tür) 66,33 79,879 ,107 ,571 

14  (Denetim) 64,83 81,542 -,012 ,587 

15 (Çıkar.Gr.) 65,71 78,760 ,138 ,568 

16  (Af) 66,18 76,436 ,228 ,556 

17 (Uzlaşma) 65,63 75,520 ,264 ,551 

18 (Yargı-İd.) 65,86 77,406 ,232 ,557 

19  (YMM) 65,29 77,348 ,172 ,563 

20  (Ceza) 65,90 74,009 ,356 ,539 

21 (Caydırıcı) 65,74 73,729 ,345 ,539 

22 (Ceza Tutar) 65,17 73,183 ,366 ,536 

23  (Ne Tür Ceza) 65,20 82,641 -,060 ,593 

24  (İfşa) 66,04 75,811 ,290 ,549 

25  (Ceza Sonrası) 65,55 79,059 ,063 ,580 

 

 Güvenilirlik analizi yapıldıktan sonra anketten soru çıkarıldığında 

güvenilirliğin ne derece değiştiğini belirlemek için son sütundaki (öğeler 
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silindiğinde) değerlerine bakılmaktadır. Bu şekilde soruları analizden çıkartarak 

güvenilirliğin artabileceği en iyi seviyeye getirebiliriz. 
 

Cronbach 

Alpha 

Öğelerin 
Sayısı 

,646 21 

 

Çıkarılan sorulardan sonra Cronbach Alfa katsayısı 0.64’e çıkmaktadır. Bu 

durumda güvenilirlik orta seviyeye gelmektedir. 

 

  

Öğeler 
Silindiğinde 

Ölçek 
Ortalaması 

Öğeler 
Silindiğinde 

Ölçek 
Varyansı 

Düzeltilmiş 
Öğe-Toplam 

Korelasyonu 

Öğeler 
Silindiğinde 

Cronbach 

Alpha 

2 (Vergi) 53,70 69,824 ,190 ,638 

3 (Karşılık) 54,33 70,307 ,175 ,640 

4 (Top.Geliş.) 54,01 69,046 ,238 ,633 

5 (Kanun) 52,89 69,771 ,201 ,637 

6  (Bilinç) 52,86 70,654 ,155 ,642 

7  (Vergi Öd.Seb.) 53,12 69,912 ,131 ,647 

8  (Adil) 52,30 71,203 ,124 ,645 

9  (Beyan) 53,43 68,270 ,233 ,634 

10 (Çevre) 53,06 68,888 ,192 ,639 

11 (Yaş.St.) 53,25 71,574 ,088 ,650 

12 (Oran) 54,30 73,197 ,051 ,650 

13 (Ver.Tür) 54,32 71,845 ,110 ,646 

15 (Çıkar.Gr.) 53,71 70,693 ,145 ,643 

16 (Af) 54,18 67,730 ,274 ,629 

17 (Uzlaşma) 53,62 66,441 ,330 ,622 

18 (Yargı-İd.) 53,86 68,875 ,272 ,630 

19 (YMM) 53,29 69,390 ,176 ,641 

20 (Ceza) 53,89 65,217 ,416 ,612 

21 (Caydırıcı) 53,73 64,410 ,431 ,608 

22 (Ceza Tutar) 53,16 64,606 ,414 ,610 

24  (İfşa) 54,04 66,892 ,354 ,620 
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2.3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

 

Çalışmanın bu bölümünde 500 adet mükellefle yapılan anket çalışmasının 

demografik göstergeleri belirtildikten sonra mükellef ve idari kaynaklı caydırıcılık 

unsurları tek tek incelenecek ve yeri geldiğinde anket çalışması sonucu elde edilen 

değerler paylaşılacaktır. 

 

2.3.1. KATILIMCILARIN DEMOGRAFİK YAPISI 

 
Grafik 1: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı 

 

 

 

Araştırmaya katılan 500 adet katılımcının %65’i yani 325’i erkek, %35’i yani 175’i 

ise kadınlardan oluşmaktadır. 

 

Grafik 2: Katılımcıların Medeni Hal Dağılımı 

 

 

 

Katılımcıların %38’i bekar, %62’si evlilerden oluşmaktadır. 

 

Erkek 

65% 

Kadın 

35% 

Evli 

62% 

Bekar38% 
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Grafik 3: Katılımcıların Yaş Dağılımı 

 

 

 

Katılımcıların %33’ü 18-30 yaş aralığında, %48’i 30-45 yaş aralığında, %17’si 45-60 

yaş aralığında ve %2’si de 60 yaş üzerindedir. 

 

Grafik 4: Katılımcıların Gelir Düzeyi Dağılımı 

 

 

 

Katılımcıların %9’u 2.000 TL’den az gelir elde edenlerden, %46’sı 2.000-5.000 TL 

arası gelir elde edenlerden, %25’i 5.000-10.000 TL aralığında gelir elde edenlerden, 

%8’i 10.000-20.000 TL aralığında gelir elde edenlerden ve %9’u da 20.000 TL 

üzerinde gelir elde edenlerden oluşmaktadır. 

18-30 
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17% 
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12% 

46% 
25% 

8% 

9% 
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Grafik 5: Katılımcıların Eğitim Düzeyi Dağılımı 

 

 

 

Katılımcıların %4’ü ilkokul, %8’i ortaokul, %24’ü lise, %55’i üniversite ve %9’u 

yüksek lisans/doktora mezunudur. 

 

Grafik 6: Katılımcıların Çalıştıkları Sektör Dağılımı 

 

 

 

Katılımcıların %9’u tekstil, %7’si inşaat, %11’i imalat, %11’i turizm, %20’si hizmet, 

%15’i ticaret sektöründe ve kalan %27 diğer sektörlerde çalışmaktadır. 

4% 

8% 

24% 

55% 
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9% 
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2.3.2. MÜKELLEF KAYNAKLI CAYDIRICILIK UNSURLARI 

 

 Anayasanın “siyasi haklar ve ödevler” başlıklı dördüncü bölümünde 73’üncü 

maddede yer alan vergi ödevi başlıklı hükme göre “Herkes, kamu giderlerini 

karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” Kişilerin vergi 

algısı ve vergi bilinci yerleşmemiş olsa bile anayasada ödev olarak belirlenen 

vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Ancak, mükellefler ekonomik 

anlamda sınırlandırıldıkları düşüncesiyle vergiyi yük olarak görmekte ve belki de 

zorunlu ve cebri olması dolayısıyla vergiye karşı direnç gösterme refleksi ortaya 

çıkmaktadır. Bununla birlikte vergilendirme sonrası mükelleflerin ya tasarruflarını ya 

da tüketimini kısmak zorunda kalacağı gerekçesiyle de vergilendirmeye karşı 

alternatif yollar arayabilmektedir. Mükelleflerin direnişleri vergi algılamaları ve 

vergiye bilinci ile ilgili olabileceği gibi devlete ve siyasi otoriteye bakış açısı ile ilgili 

de olabilmektedir.  

 

2.3.2.1. VERGİ ALGISI 

 

 Kişilerin vergiye uyumu veya uyumsuzluğu ya da genel bir ifadeyle vergi 

karşısındaki tutum ve davranışları her şeyden önce verginin kişilerce nasıl 

algılandığına bağlı olacaktır. Bu algılamada içsel/kişisel bakış açısının yanı sıra 

dışsal/çevresel yani toplumsal vergi algısı yani kişinin dahil olduğu sosyal grubun 

algısı da etkili olacaktır.77
 

 

 Kişinin dış dünyadaki nesnelerle ilişki kurması, bunlar hakkında birtakım 

yargılarda bulunması, bu nesnelere ilişkin belli bir davranış ortaya koyması, bu 

nesneleri algılaması ile başlamaktadır.78
 Algılar, bir organizmanın iç ve dış 

uyarıcılara karşı duyarlılığını gösteren duyumlara dayanmaktadır.79
 İnsanlar, yaşanan 

                                                           
77

 Metin Sağlam, Vergi Algısı Ve Bilinci Üzerine Bir Araştırma: İktisadi Ve İdari Bilimler 
Fakültesi Öğrencilerinde Vergi Algısı Ve Vergi Bilinci, Sosyo Ekonomi, Ocak-Haziran 2013-1, s. 

318. 
78

 Metin İnceoğlu, ““Tutum Algı, İletişim”, Beykent Üniversitesi Yayınları, 5. Baskı No:69, 2010, s. 

68. 
79

 Sezen Ünlü, “Psikoloji”, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Yayın No: 710, 2001, s. 50. 
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olaylardan doğan algılarına ve bu algılarına bağlı olarak oluşan tutumlarına göre 

davranışlar sergiler. Diğer bir ifadeyle insan davranışları, olaylara dayalı algılara ve 

bu algılara dayalı tutumlara göre oluşur. Dolayısıyla davranışlar, algılara bağlı olarak 

ortaya çıkar. Bu açıdan bir olay veya konunun nasıl algılandığı o olay veya konuda 

kişinin ne tür bir davranış sergileyeceği açısından önemlidir.80
 

 

 Buna göre, vergi ile ilgili düşünce, görüş, inanç ve değer yargıları, 

mükelleflerin vergi algısı olarak ifade edilebilir. Diğer bir anlatımla, vergi algısı, 

“vergi” denilince mükelleflerin akıllarında, inanç, duygu ve düşünce dünyalarında 

karşılık bulan anlamlar veya meydana gelen düşünce, görüş, inanç ve yargılardır. 

Dolayısıyla mükelleflerin vergi uygulamaları karşısında gösterecekleri tepkiler, 

davranışlar onların vergiye ve vergileme karşısındaki algılarına bağlı olarak meydana 

gelecektir. Bu durumda mükelleflerin vergi algılarının iyileştirilmesi onların 

vergileme karşısındaki tutum ve davranışlarını önemli derecede ve olumlu bir şekilde 

etkileyecektir.
81

 

 

 Mükelleflerin vergi karşısındaki algılarının oluşumuna birçok unsur etki eder. 

Genel olarak vergileme sürecini etkileyen faktörler; gelir düzeyi, vergi oranları, 

denetim olasılığı, vergi cezaları, önceki denetimler, enflasyon vb. gibi ekonomik; 

vergi ahlakı, adalet algılaması, hükümet kişi ilişkileri, demografik ve sosyal faktörler 

gibi sosyo-psikolojik ve vergi idaresinin etkinliği, vergilerin karmaşıklığı ve uyum 

maliyetleri, vergi afları, vergi yardımcıları (meslek mensupları) gibi vergi yönetimine 

ilişkin faktörler olarak belirtilebilir.
82

 

 

 Mükelleflerin vergi algılarını etkileyen faktörlere bağlı olarak mükellefler 

vergi konusunda olumlu veya olumsuz davranışlar ve tepkiler gösterebilirler. Bu 

tepkiler nihayetinde mükelleflerin tutum ve davranışlarıdır. Davranışlar önce olaylar 

karşısında oluşan algılara ve daha sonra algılara göre oluşan tutumlara dayanırlar. 
                                                           
80

 Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici Ve Özgür Saraç, Vergi, Zulüm Ve İsyan, Ankara: Phoenix 

Yayınevi, 2003. s. 13. 
81

 Fehmi Günay, “Yükümlülerin Vergi Algısı Nasıl İyileştirilir?”, Vergi Sorunları Dergisi, 2009, 

Sayı:245, s. 90. 
82

 Mehmet Tunçer, “Vergilemeye Yaklaşım Ve Türkiye”, Vergi Dünyası Dergisi, 2002, Sayı 249, s. 

104. 
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Dolayısıyla mükelleflerin vergi karşısındaki tutum ve davranışlarının olumlu 

kılınması onların vergi algılarının iyileştirilmesiyle doğrudan ilgilidir.83
 

 

 Çalışmamız kapsamında uyguladığımız alan araştırmasında mükelleflere 

vergi kelimesinin kendilerine ne çağrıştırdığı soruldu. Katılımcıların yaklaşık %25’i 

vergiyi gereksiz ya da zorunlu bir ödeme olarak gördüklerini beyan ettiler. 

 

Grafik 7: “Vergi” Kelimesi Size Hangisini Çağrıştırıyor. 

 

 

 

 Aynı çalışma kapsamında katılımcılara vergi ödeme nedenleri de sorulmuş, 

katılımcıların yaklaşık %48’i “ülkemi sevdiğim için” veya “vatandaşlık görevi 

olduğu için” vergi ödemek istediğini belirtmiştir. “zorunlu bir ödeme olduğu için” ya 

da “aldığım hizmetin karşılığını ödemek için” diyenlerin oranı ise yaklaşık %40’tır.  

 

                                                           
83

 Günay,a.g.m., s. 91. 
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Grafik 8: Vergi Ödeme Nedeniniz Sizce En Çok Hangisidir 

 

 

 

 Mükelleflerin vergi algısının iyileştirilmesini, vergiye bakışlarının 

iyileştirilmesi dolayısıyla vergi yükümlülüklerini kendi rızalarıyla yapmalarının 

sağlanması olarak anlayabiliriz. Mükelleflerin vergi uygulamalarına ister vergi 

konusundaki olumlu algı ve tutumları olsun isterse vergi uygulamalarının etkinliği 

sebebiyle olsun kendi rızasıyla uyum göstermesi, gönüllü uyum olarak tanımlanır. 

Diğer bir ifadeyle bazen mükellefler, ahlaki sebeplerle vergi uygulamalarına uyum 

sağlarken bazen de etkin bir vergi idaresi ve caydırıcı müeyyidelerin varlığı 

sebebiyle zorunlu olarak vergiye uyum sağlayabilir. 

 

Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu etkileyen faktörler; 

 

1. Gelir düzeyi ve vergi oranları, 

2.  Sosyal ve demografik faktörler, 

3. Cezalar, Denetim Olasılığı ve Önceki Denetimler, 

4. Subjektif ve Objektif Ölçüler ve Tedbirler, 

5.  Mali Müşavirler ile Vergi Danışmanlarının Etkileri, 

6.  Ahlaki ve Sosyal Dinamikler, 

7.  Vergi Sisteminin Karmaşıklığı ve Vergi Afları, 
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olarak belirtilebilir.
84

 

 

 Bu faktörler aynı zamanda mükelleflerin vergi algısını da etkileyen faktörler 

olduğundan, bu faktörlerde meydana gelen iyileşme ve kötüleşmeler mükelleflerin 

vergi algısını da etkileyecektir.85
 

 

2.3.2.2. VERGİ BİLİNCİ 

 

 Çağdaş vergilemede en etkin matrah tespiti yolu, beyan usulüdür. Bu usul 

mükelleflerin kendi kendilerini vergileme usulü olarak da adlandırılmaktadır. Beyan 

usulünün dayanak noktası, mükellefin vergi karşısındaki durumunu en iyi kendisinin 

belirleyeceğidir. Ancak, beyan usulünün başarılı olması, geniş ölçüde mükellefin 

vergi bilincine ve idarenin mükelleflere ait bildirimlerin doğruluğunu araştırmada 

göstereceği başarıya bağlıdır. Vergi idaresinin, sayıları günümüzde milyonlarla ifade 

edilen mükellefleri teker teker ele alıp inceleyemeyeceği gerçeği göz önünde 

bulundurulduğundan, burada en önemli görev mükelleflere düşmektedir. Buna göre 

başarılı bir vergilemenin temel şartı, mükelleflerdeki vergi bilincinin 

geliştirilmesidir.86
 

 

 Vergi bilincinin toplumda yerleşmesinin devletler açısından önemi, tam da bu 

noktada kendini göstermektedir. Vergi bilinci yerleşmiş olan toplumlarda mükellefler 

vergiye karşı olumsuz davranış göstermeden vergi borçlarını titizlikle ödemektedir. 

Buna karşılık vergi bilinci yerleşmemiş olan ülkelerde mükellefler vergiyi bir yük 

olarak algılamakta ve her fırsatta bundan kurtulmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla bir 

ülkedeki vergi bilinci düzeyi vergi tahsilatını etkileyen önemli bir faktördür.87
 

                                                           
84

 Ali Çelikkaya, “Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumunu Etkileyen Faktörler”, E- Akademi 

Dergisi, Sayı:5, 2002., vww.e-akademi.org.(Çevrimiçi 16.04.2014). 
85

 Günay,a.g.m., s. 92. 
86

 Yusuf Sürmen, “Vergi Bilincinin Geliştirilmesinde Muhasebecinin Rolü”, Sayıştay Dergisi, 
Ocak- Mart 1992, Sayı:7, s. 26-27. 
87

 Adnan Gerçek, Türk Vergi Hukukunda Tahsilat İşlemi Ve Etkinliği, Ekin Kitabevi, Bursa, 

2003, s. 211. 
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 Yaptığımız alan araştırması kapsamında katılımcılara ödedikleri vergilerin 

karşılığını görmelerinin vergiye olan bağlılıklarını arttırıp arttırmayacağı soruldu. 

Katılımcıların yaklaşık %80’i ödenen vergilerin karşılığını görmenin vergiye 

bağlılığı arttıracağını belirtirken yaklaşık %13’ü aksi yönde görüş beyan etmiştir. 

Katılımcıların %8,2’si ise bu konuda görüş bildirmemiştir. 

 

Grafik 9: Ödediğim Vergilerin Karşılığını Görmem Vergiye Olan Bağlılığımı Arttırır 

 

 

 

 Vergi mükellefleri ile genelde vergi idaresi, özelde de vergi memurları 

arasındaki işbirliğine ve karşılıklı güvene dayanan bir ortamın oluşması, vergi 

bilincinin güçlenmesine katkıda bulunur. Bu yararlı ilişkinin ortaya çıkma olasılığı 

kişilerin politik karar alma sürecine ne kadar yaygın, doğrudan ve çok 

katılabildikleriyle de doğru orantılıdır. Böylece, vatandaşlar hükümetin kendilerine 

adaletli davranarak, ödedikleri vergilerle yararlı kamu hizmetlerinin görüldüğünü 

hissederler.
88

 Yani, ödedikleri vergilerle kamu hizmetleri arasında doğru orantılı bir 

                                                           
88

 Mehmet Tunçer, “Vergi Ahlakı - Vergi Uyumu İlişkisi Ve Türkiye”, Vergi Sorunları, 2003, 

Sayı:181, s. 106. 
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bağ kurarlar. İşte toplumun, vergilemenin amacını ve vergilerle kamu hizmetleri 

arasındaki ilişkileri kavramasının, verginin daha doğru ve kabul edilebilir bir şekilde 

algılamasının en büyük etkeni, olumlu bir vergi ahlakı ve vergi bilincinin 

oluşturulmasıdır. Vatandaşlar ya da mükellefler devletin ana gelir kaynağının ve var 

olabilme gücünün vergi gelirlerine dayandığını, sunulan hizmetlerin kaynağının vergi 

gelirleri olduğunu, devletin bu gelirinin anayasal ilkelere dayandığını, herkesin 

gücüne göre vergi ödemekle mükellef olduğu gibi kriterlere göre vergi ödemekle 

mükellef olduğu konusunda bilinçlendirilmelidir. Bu kriterlerin objektif ve gerçekten 

uygulamada da bu ilkeler çerçevesinde hareket edildiğini gördükleri zaman 

mükelleflerin vergi yükümlülüğüne bağımlılığı daha fazla olacaktır ve toplanan 

vergileri gereksiz veya zorunlu bir ödeme olarak görmekten vazgeçecektir. 

 

 Yaptığımız çalışmada katılımcılara ödenen vergiler toplumun gelişmesi için 

önemli bir katkı sağlayıp sağlamadığı hakkındaki düşünceleri soruldu. Katılımcıların 

yaklaşık %70’i vergilerin toplumun gelişimine önemli bir katkı sağladığını 

düşünmektedir.  

 

Grafik 10: Ödenen Vergiler Toplumun Gelişmesi İçin Önemli Katkı Sağlamaktadır 
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 Grafikten anlaşıldığı üzere toplumun büyük bir kısmı ödenen vergilerin 

toplumun gelişimine katkı sağladığını düşünmektedir. Ancak bu düşünce tek başına 

geçerli bir değer taşımamaktadır. Bu kapsamda ödenen vergilerin toplumun 

gelişimine katkı sağladığını düşünenlerin ödemek istedikleri vergi oranını da 

yaptığımız araştırma kapsamında değerlendirmeye alabiliriz. 

 

Grafik 11:Ödenen Vergilerin Toplumun Gelişimine Katkı Sağladığını Düşünenlerin Ödemek 

İstedikleri Vergi Oranı 
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katkı sağlayacağını düşünmesine rağmen, %90 civarında geniş bir kitle %15 ve daha 

az vergi ödemek istemektedir. Bu noktada ise vergiye uyum sorunu ön plana 

çıkmaktadır. Mükellefler verginin gerekliliğini düşünmelerine rağmen vergi ödemek 

istememektedirler.  
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2.3.2.3. BEYANA DAYALI VERGİ SİSTEMİ 

 

 Türk vergi sistemimizde genel esas mükellefin beyanı üzerine 

vergilendirmeye dayanmaktadır. Gelir elde eden mükellefler bağlı oldukları vergi 

dairesine elde ettikleri geliri beyan eder ve vergi dairesi, beyan olunan matrah 

üzerinden kanunlarla belirlenmiş vergi oranı nispetinde vergi tarh eder ve mükellef 

tarh edilen vergi miktarınca borçlandırılır. 

 

Vergi sisteminin mükellefin beyanına dayandığı sistemlerde vergi idaresinin 

etkili ve yeterli miktarda denetim elemanı olması gerekir. Yani, mükellefin beyanı 

esas alınır ancak, beyana güvenilmez ve beyanı denetime tabi tutulur. Mükellef kendi 

beyanının nihai olmadığını denetlendiğini hissetmelidir. Denetim gücünün yeterli 

olmadığı sistemlerde elde ettiği geliri eksik beyan eden mükelleflerle, eksiksiz 

beyanda bulunan mükellefler arasında ödenecek vergi açısından uçurumlar 

olabilmektedir. Bunun yanında eksik beyanda bulunan mükellefler kendilerinin 

denetlenmediklerini hissedince düşük beyan ve daha az vergi ödemek daha cazip 

hale gelebilmektedir.  

 

Çalışmamız kapsamında düzenlediğimiz ankette, mükelleflere gelirin 

beyanının mükelleflere bırakılmasının doğru bulunup bulunmadığı soruldu. 

 

Grafik 12: Gelirin Beyanının Mükelleflere Bırakılması Doğru Değildir 
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Katılımcıların yaklaşık %50’si gelir beyanının mükellefe bırakılmasının 

doğru olmadığını söylerken, yaklaşık %35’i gelirin beyanının mükellefe bırakılması 

gerektiğini savunmuş yaklaşık %15’i bu soru karşısında fikirsiz kalmıştır. 

 

Beyana dayalı vergilendirme sistemi özünde, vergi algısı ve vergi bilincinin 

yerleştiği, vergi denetimin gücünün yeterli olduğu ve mükellefler üzerinde adil 

kullanıldığı ve kayıt dışı ekonomi sorununun önüne geçilebildiği durumda hem 

idarenin hem de mükelleflerin iş yükünü azaltabilecek bir sistemdir. Bu sistemin 

verimli bir şekilde uygulanabilmesi mükelleflerin kendilerinin de katılabildiği sade, 

anlaşılır belirli bir vergi mevzuatı ve idari uygulamalarda eşitlik gerektirir. 

 

 Kanuni güvenlik ilkesinin bir gereği olan vergilendirmede belirlilik ilkesinin 

bu noktada önemi daha da artmaktadır. “Vergilerin miktarlarının, tarh ve tahsil 

zamanlarının ve biçimlerinin hem idare hem de kişiler yönünden belirli ve kesin 

olması” anlamına gelen bu ilke, vergi mükelleflerinin kanuni güvenliğini, vergi 

idaresinde ise istikrarı tesis etmektedir.89
 Beyan usulünün zaten eleştiri noktalarından 

biri olan hem idarenin hem de mükellefin bu usulü uygulamalarında belli bir bilgi 

seviyesinde olmaları gereği üzerinden düşünülürse vergi mevzuatının sade ve 

anlaşılır olmasının beyan sisteminin etkinliğinde ne kadar önemli olduğu daha 

belirginleşir.90
 

 

 Sistemi kemiren bir diğer olgu da vergi mevzuatında ahengi bozan, 

karmaşıklığa yol açan ve sık aralıklarla yapılan değişikliklerdir.91
 Çok sık değişiklik 

yapılması, uygulayıcıların ve mükelleflerin vergi mevzuatını takip etmesini 

güçleştirdiği gibi mükelleflerin de vergi planlaması yapmasını imkânsız hale 

getirmektedir.
92

 Değişen kanunların anlaşılmasının zorluğu ve üstelik düzenlemelerin 

birçoğunun geçici maddelerle yapılması mükelleflerin vergisel ödevlerini yerine 
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 Öncel,Kumrulu,Çağan, a.g.e., s. 46. 
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 Elif Tuay, İnci Güvenç, Türkiye’de Mükelleflerin Vergiye Bakışı, GİB, Yayın No:51, Ankara, 

2007, s. 58. 
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 Yusuf Karakoç ,  “Vergi Mevzuatı-Vergi Hukuku İlişkisi”, Prof.Dr.Adnan Tezel Günleri: Vergi 
Hukuku, İstanbul, 2006, s. 31. 
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getirmesini güçleştirmektedir.93
 Vergi mevzuatında çok sık yapılan değişiklikler 

sebebiyle konunun uzmanları dahi mevzuata bakmadan konuşamaz hale 

gelmektedir.
94

 Karmaşık ve anlaşılmaz bir mevzuat karşısında işin içinden 

çıkamayan mükellefler, belirsizlikleri azaltmak, emek ve zamandan tasarruf etmek 

için danışmanlık hizmeti almaktan başka çare bulamamaktadır. Beyannamesini 

hazırlama yeterliğini kendisinde bulamayan mükellef, vergi mükellefiyetini usulüne 

uygun yerine getirmek için bu hizmeti almaya “yönlendirilmiş” olmaktadır. Bu 

durumda mükellefin vergi maliyetlerinde bir artış olması muhakkaktır. Maliyet 

kalemlerinin yanında vergi mükelleflerinin beyanname hazırlarken danışmanlık 

hizmetleri almasının, vergiye uyumun gerçekleşme oranında yükselmeye sebep 

olacağı, danışmanlık hizmeti sayesinde bazı mükelleflerin vergi kaçırmaktan daha 

fazla imkân sağlayabilmesi mümkündür. Danışmanlık hizmeti almama halinde ise 

vergi mükellefinin, karmaşık mevzuat karşısında normalde ödemesi gerekenden daha 

fazla vergi ödemek zorunda kalabileceği de unutulmamalıdır.  

 

 Ayrıca vergilendirme politikasını ve yöntemini belirleyen temel unsurlar, 

toplumsal ve ekonomik gelişme düzeyine bağlı olan tercihlerdir. Kamu harcamalarını 

karşılamak ve sosyal dengeyi korumak amacıyla katı bir vergilendirmeye 

gidilebileceği gibi ülkenin içinde bulunduğu şartlara bağlı olarak bazı ekonomik 

faaliyetlerden elde edilen kazançlarda vergi indirim ve istisnaları getirilebilir, ayrıca 

belli bölgeler itibariyle kazanç ve iratlar vergilendirilmeyebilir. Ancak, vergi 

kaçakçılığıyla birlikte vergi erozyonunun da en önemli sebebi vergi sisteminde 

muafiyet ve istisnaların yaygın olarak kullanılmasıdır. Çünkü istisna ve muafiyetlerin 

vergi matrahını azaltıcı yönde etkisi bulunmaktadır. İstisna ve muafiyetlerin büyük 

bir bölümü ekonomik ve siyasi gerekçelere bağlıdır. Bunların bir kısmının varlığı da 

vergi idaresinin etkin olamamasıyla ilgilidir. Vergi sisteminde bu hükümlerin çok 

olması, vergilendirmede eşitlik ve adalet ilkelerini zedelemekte, dolayısıyla beyan 

sisteminin işlerliği de bu durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir. Vergi 

istisnalarından yararlanamayan mükellefler daha az vergi verme yollarını aramakta, 
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 Karakoç,  ”Vergi Mevzuatı-Vergi Hukuku İlişkisi”, s. 28. 
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bunun sonu ise vergi kaçırmaya kadar gidebilmektedir. Gereğinden fazla istisna ve 

muafiyet uygulaması rekabet eşitsizliğine de sebep olmakta, vergi uyumsuzluğu 

artmaktadır.
95

 

 

 Mükellefin beyanı-denetim ilişkisi açısından, mükelleflerin beyanlarına 

tamamen güvenmenin aşırı bir iyimserlik olacağı gerçeğinden hareketle beyan edilen 

vergi matrahının doğru ve gerçek olmasında özel güvenlik önlemleriyle birlikte vergi 

denetiminin de çok büyük payı olduğunu söyleyebiliriz. Mükellefin beyanına göre 

tahakkuk eden verginin gerçeğe uygunluğunun vergi idaresi tarafından etkili bir 

şekilde ve süratle temin edilememesi halinde vergilerin toplumu rahatsız edici bir 

keyfiliğe, vergi kaçırmanın ise cazip bir hale dönüşmesi kaçınılmazdır.
96

 

 

2.3.2.4. DEVLETE OLAN BAKIŞ 

 

 Vergileme devlet ile vatandaşlar arasındaki ekonomik ilişkiye dayalı 

olduğuna göre, vergilerin meşruiyeti de büyük ölçüde devlete bağlılık, güven ve 

bunların sonucunda oluşacak vatandaşlık bilincine bağlı olacaktır. Mükelleflerin 

vergi ödeme açısından gösterecekleri gönüllü davranışları, çatısı altında yaşadıkları 

devlete içten bağlılıkları ile doğru orantılıdır. Devlete bağlılık, güven ve vatandaşlık 

bilinci gibi normlar, aynı zamanda ülkedeki sosyal sermayenin de önemli 

enstrümanları arasında sayılmaktadır.97
 

 

 Mükelleflerin devlet hakkındaki sahip oldukları olumlu/olumsuz tüm 

düşünceleri, onların devlete olan yükümlülüklerini yerine getirdikleri davranışlarında 

da doğaldır ki etkili olmaktadır. Devlet kavramı soyut bir kavramdır ve vatandaşlar 

da soyut olarak tanımaktadır. Bununla beraber, bu kavram hakkındaki 

değerlendirmelerini somut olaylara göre yapmaktadırlar. Devlete olan bağlılık, 

devletin devlet olma niteliklerini yerine getirip getirmemesiyle de ilgili olmaktadır ve 
                                                           
95

 Zübeyir Yıldırım, Serkan Ağar, Vergi Hukukunda Beyan Sisteminin Etkinliği, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Yayın No: 243, 2009, s. 1243. 
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bunun seviyesi kişiden kişiye göre değişebilmektedir. Nitekim mükelleflerin devlet 

harcamalarından yeterince yararlanamadığı ve fazla vergi ödediği yargısına 

varmaları ve hükümetlerin iyi bir yönetim sergilemediklerine inanmaları durumunda 

devlete olan bağımlılıklarının gevşeyebileceği söylenebilmektedir.
98

  

 

 Mükelleflerin devletin politikalarına karşı sahip oldukları düşünceler, onların 

vergiye gönüllü uyum derecelerini etkilemektedir. Bu anlayışa göre, vergi ödemeyi 

bir vatandaşlık görevi olarak algılayan mükellef vergisel yükümlülüklerini yerine 

getirmek konusunda daha istekli olacaktır. Çünkü, vergisel yükümlülüklerini eksiksiz 

ve zamanında yerine getiren mükellef devlete olan bağlılığını göstermiş olur. 

Devletin politikalarını desteklemeyen ve ona güvenmeyen bir kişinin vergisini tam 

olarak ve istekli bir şekilde ödemesi beklenemez. Mükelleflerin fazla vergi 

ödemelerine rağmen devlet harcamalarından yeterince yararlanamadıkları hissine 

kapılmaları adalet duygusunu zedeleyecek ve devlete olan bağlılıklarını azaltacaktır. 

Bu durumda, mükelleflerin gönüllü uyum derecelerinde azalmalar meydana 

gelecektir. Diğer yandan, devlete olan bağlılık arttıkça vergiye olan olumlu tutum 

artacak ve vergi oranlarına duyulan tepki azalacaktır.99
 

 

 Çalışmamızda katılımcılara “vergi” kelimesinin onlara ne ifade ettiği soruldu. 

Katılımcıların %34’ünden “Devletin varlığı için ödenmesi gereken kamu borcu” 

cevabı alınırken, %22’sinden  “devletin sunduğu hizmetlerin bedeli” cevabı alındı.  

 

Grafik 13: Vergi Kelimesi Size Neyi Çağrıştırıyor? 

 

 

                                                           
98

 Şenyüz, a.g.e, s. 37. 
99

 Tuay-Güvenç,a.g.e., s. 25. 

100 

170 

103 110 

17 20 34 20,6 22 3,4 

Yasal bir ödeme  Devletin varlığı için 

ödenmesi gereken 

kamu borcu    

Devletin sunduğu 

hizmetlerin bedeli 

Zorunlu olarak 

alınan kamu geliri  

Gereksiz bir ödeme 

Katılımcı Sayısı Yüzde 



85 

 

 Vatandaşların devletin meşru otoritesini ve varlığını kabul etmeleri ile 

devletin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanmaları arasında doğru orantılı bir bağ 

vardır. Devlete olan bağlılık arttıkça vergiye olan tahammül artacak, azaldıkça ise 

tepkiler artacaktır. Bunu belirlemede de kamu harcamalarının etkinliği ve 

vergilemedeki adalet önemli rol oynamaktadır. Vergi ödeme bakımından devlete 

olan bağlılığın olumsuz sonucunun sadece vatandaşlarda değil, aydınlarda da söz 

konusu olabileceği göz ardı edilmemelidir.100
  

 

 Vergi mükellefleri açısından bakıldığında ise, mükellefler vergi ödedikleri 

otoriteyi her zaman ve her şartta kendilerini koruyan, kollayan, refah içinde 

yaşamaları için çabalayan ve varlığını vatandaşlarının varlığına borçlu sayan bir 

varlık olarak görmek isterler. Bu isteğin karşılanma derecesi, vergi karşısındaki içsel 

motivasyonun da belirleyicisi olacaktır.101
 

 

 Dolayısıyla, devlet güvenilir davrandığı ve şeffaflığını koruduğu sürece, 

mükellefin vergiye gönüllü uyumu da sağlanmış olacaktır. Öte yandan, böyle bir 

güven ortamı sağlanmadığı takdirde, mükellefin vergiden kaçınması sonucu 

yaşayacağı muhtemel psikolojik yük hafifleyecek, bu da vergiye gönüllü uyumun 

düşmesine sebep olacaktır. 

 

 Soyut bir kavram olan devlete olan bakışın yanı sıra devleti temsilen yönetim 

organı olan mevcut siyasi iktidara bakış açısı da mükelleflerim vergiye uyumunu 

etkileyen faktörlerdendir. Kuşkusuz, siyasal iktidarların aldıkları kararların bir kısmı 

vergilere ve kamu harcamalarına yöneliktir. İktidardaki siyasal otoriteye oy vermiş 

olan vergi mükelleflerinin vergisel kararlara uyumu, oy vermemiş olanlara nazaran 

daha kolaydır. Çünkü psikolojik açıdan, desteklenen siyasal partinin programlarını 

savunmak doğal bir sonuçtur. Aynı şekilde, iktidardaki siyasal partiyi desteklemeyen 

mükellefler, muhalefet partilerinin de yönlendirmesi ile hükümetin mali kararlarına 
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karşı çıkma eğiliminde olurlar. Bu nedenle, vergi karşısında gösterilecek davranışın 

şiddetini belirlemesi açısından siyasal iktidarın kabulü önem arz etmektedir.102
 

 

2.3.3. İDARİ TUTUM VE İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN 

CAYDIRICILIK UNSURLARI 

 

         Vergi, devleti temsil eden idari, siyasi ve yargı organlarınca yapılan 

düzenlemeler ve işlemlerle organize edilir. Siyasi boyutu kanuni düzenlemeler; idari 

boyutu verginin tarh, tahakkuk ve tahsili aşmasındaki işlem ve düzenlemelerden; 

yargı boyutu ise vergisel işlemler ve düzenlemelerde uyuşmazlık çıkması halinde 

başvurulan mekanizmadır. Her bir boyutu ayrı ayrı işlemek yerine bu bölümü “İdari 

Tutum ve Eylemlerden Kaynaklanan Caydırıcılık Unsurları” başlığı altında 

işleyeceğiz. Bu kapsamda; vergi mevzuatı, vergi ceza tutarları, vergi adaleti, vergi 

çeşitliliği, vergi afları, uzlaşma müessesi, vergi denetimi ve idari uygulamaların yargı 

aşamasında yaşanan sorunlara değineceğiz. 

 

2.3.3.1. VERGİ MEVZUATININ SADELİĞİ VE 
ANLAŞILIRLIĞI 

 

 Vergi mevzuatımızda çeşitli belirsizliklerin ve boşlukların olması, vergi 

kanunlarının sık sık değişmesi, vergi sisteminin çok karışık olması nedeniyle farklı 

yorumlara yol açması, ülkenin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun olmaması gibi 

nedenler vergi denetiminin etkinliğine engel olmaktadır.103
 Özellikle; ülkenin 

ekonomik ve sosyal şartları çerçevesinde ihtiyaçlara cevap veremeyen ve çok sık 

yapılan değişikliklerle giderek karmaşıklaşan ve yoruma açık olan mevzuat yapısı, 

kötü niyetli kullanıma izin veren kanuni boşluklar denetimlerin etkinliği ve cezaların 

caydırıcılığı üzerinde belirleyici olmaktadır.  

 

                                                           
102

 Tosuner-Demir, a.g.m., s. 6. 
103

 İbrahim Attila Acar, Mehmet Emin Merter, “Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Vergi Denetimi 

Ve Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunu”, Maliye Dergisi, 2005, Sayı: 147, s. 8. 
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 Mükelleflerin kanunlara uygun davranabilmesi, kanunların anlaşılabilir ve 

uygulanabilir olmasıyla yakından ilgilidir. Mükellefler tam olarak anlayamadıkları ya 

da kolaylıkla uyamadıkları kanunlar nedeniyle, bilerek ya da bilmeyerek vergi 

kaybına neden olabilmekte veya kanunlar karşısında suçlu duruma düşebilmektedir. 

Kanunların yalınlığını kolay uygulanabilirlik ve kolay anlaşılabilirlik açısından 

düşünmek gerekmektedir.104
  

 

 Kanunlardaki karışıklıklar ve ağır biçimsel yaptırımlar mükelleflerin vergi 

aleyhine davranışlarda bulunmasına gerekçe ve imkân sağlamış olabilir. Kanunların 

yeterince açık olmaması durumunda ise bazı mükellefler, vergiden kaçınma ve vergi 

kaçakçılığı yollarını tercih edebileceklerdir.105
  

 

 Sonuç olarak, ülkede uygulanan vergi mevzuatı, ülkenin ekonomik, sosyal, 

mali ihtiyaçlarına cevap veremiyorsa, sade, kolay anlaşılır bir yapıda değilse, sürekli 

değiştirme ihtiyacı gösteriyorsa ve istikrarlı bir yapı arz etmiyorsa vergi kaçağı artar. 

Dolayısıyla vergilendirmede basitlik ilkesi çok büyük önem taşımaktadır. 

Mükelleflerin kanunlara uygun davranabilmesi kanunların anlaşılabilir, uygulanabilir 

ve sade olmasıyla yakından ilişkilidir. Sürekli değişen ve karmaşık bir yapıya sahip 

olan kanunlar, mükelleflerin kimi zaman bu karışıklıktan kaynaklı istemeden de olsa 

vergilerini ödeyememelerine sebep olabilmektedir. 

 

 Yaptığımız çalışmada katılımcılara “Vergi kanunları ve ilgili düzenlemeler 

yeterince açık ve anlaşılırdır” hususuna katılıp katılmadıkları sorulmuştur. 

 

Katılımcıların %42,6’sı bu görüşe katılmazken, %12,6’sı kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermiş, %19,2’si görüş bildirmemiş, %19,8’i kanun ve ilgili 

düzenlemeleri anlaşılır bulurken, %5,8’i bu görüşe kesinlikle katıldığını belirtmiştir. 

 

                                                           
104

 Ahmet Sofuoğlu, “Vergi Kaçakçılığı İle Mücadele Yolları”, Vergi Dünyası, 1997, Sayı:191, s. 

136. 
105

 Ülker Mavral, “Kara Para: Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi Ve Türkiye’ye Yansımaları”,  Maliye 

Ve Hukuk Yayınları, 2. Baskı, Ankara, s. 253. 
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Grafik 14:  Vergi Kanunları Ve İlgili Düzenlemeler Yeterince Açık Ve Anlaşılırdır 

 

 

 

2.3.3.2. VERGİ ADALETİ 

 

 Vergi adaleti kavramı ve mükelleflerin vergiye bakışı arasındaki ilişki 

incelendiğinde, vergiye karşı olumsuz tepkilerin en büyük gerekçelerinden biri 

mükellefler tarafından adil bulunmayan vergi algısıdır. Adaletsiz vergileme, vergi 

yükünün toplumu oluşturan kişiler arasında adil ve dengeli bir şekilde dağıtılmaması 

anlamına gelmektedir. Ayrıca, vergilemede bazı kişi ve gruplara ayrıcalıklı 

davranılması (vergi istisna ve muafiyetlerinin uygulanması, vergi imtiyazlarının 

yaygın olarak uygulanması vb.) toplumsal açıdan bazı hoşnutsuzluklar oluşturmakta 

ve kendilerine haksızlık yapıldığına inanan mükelleflerin vergilemeye tepki 

göstermelerine neden olmaktadır. 

 

 Katılımcılara “Türkiye’de vergi yükümlülüğünün dağılımı adildir” 

hususundaki görüşleri sorulmuştur. Katılımcıların yaklaşık %75’i vergi 

yükümlülüğünün dağılımının adil olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. 
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Grafik 15: Türkiye’de Vergi Yükümlülüğünün Dağılımı Adildir 

 

 

 

 Vergilerin, muhatapları tarafından adil olarak algılanması onların vergiye ve 

verginin ödenmesine karşı olan tavırlarında da önemli bir faktördür. Nitekim yapılan 

araştırmalar, vergi nedeniyle oluşan yükün adaletli olarak dağıtıldığına inanılan, o 

yargının hâkim olduğu ülkelerde, vergiye karşı oluşan tepkilerin azaldığını 

göstermektedir.106
 Mükelleflerin adaletli bir şekilde vergilendirilebilmesi için öne 

sürülen iki yaklaşım vardır. İlki, mükelleflerin devlet faaliyetlerinden yararlanma 

derecelerine göre vergilendirilmesi gerektiği görüşünü savunan “yararlanma ilkesi” 

ve diğeri kişilerin ödeme güçlerine göre vergilendirilmesi gerektiği görüşünü 

savunan “ödeme gücü” ilkesidir. 

 

2.3.3.3. VERGİ ÖDEME GÜCÜ VE BİREYSEL VERGİ YÜKÜ 

 

 Verginin ödenmesi, mükelleflerin gelir, tüketim veya tasarruflarında 

azalmaya neden olmaktadır. Gelir grupları açısından bakıldığında vergiler, yüksek 

gelir gruplarında lüks tüketim ve tasarruflardan, düşük gelir gruplarında ise zorunlu 
                                                           
106

 Elif Sonsuzoğlu, “Ödeme Gücüne Göre Vergileme İlkesi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İ.Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997, s. 45. 
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tüketime giden kısımdan sağlanır. Bu nedenle düşük gelirlilerden alınan vergiler, 

yüksek gelirlilerden alınan vergilere oranla daha fazla sübjektif yüke yol açar. 

Vergiye karşı tepkilerin minimum düzeyde tutulması için mükelleflerin ödeme 

gücüne uygun vergilendirilmeleri bu yüzden önem kazanmaktadır. 

 

Vergi yükü ise tartışmalı bir kavram olmasına ve terim olarak yazarlar 

arasında değer yargılarına göre tanımlanmasına karşın, kısaca ifade etmek gerekirse 

vergi ödenmesi bir yük teşkil etmektedir.107
 Çünkü dar anlamda mükelleflerin, geniş 

anlamda ise toplumun gelirlerinin bir kısmının kamu sektörüne doğru bir transferi 

söz konusu olmaktadır. Diğer bir deyişle, vergi ödeyenlerin ekonomik güçlerinde bir 

azalma meydana gelmektedir. İşte, vergi mükellefleri de bu azalmadan etkilenmekte 

ve verginin ödenmesine karşı olumsuz tavır almakta ya da isteksiz davranabilmekte 

ve bu duyguların etkisiyle bir kısım davranış tarzları içerisine girebilmektedirler. 

 

 Mükelleflerin vergi ödemekten dolayı duymuş oldukları bu tazyike “sübjektif 

vergi yükü” denmektedir. Ödenen vergilerle kazanılan gelir arasındaki oransal 

ilişkiye ise “objektif vergi yükü” denmektedir. Verginin alınmasıyla birlikte, 

sübjektif vergi yükünün (vergi tazyikinin) mükellef tarafından nasıl algılandığı ve 

hangi ölçekte algılandığı ise yükümlünün psikolojik yapısına ve o yapıyı etkileyen ve 

besleyen etkenlere bağlıdır.108
  

 

 Genel olarak vergi yükü, kişisel gelirin vergi nedeniyle azalması sonucu, 

azalan refahı sebebiyle kişide bir rahatsızlık meydana getirir. Mali terminolojide, 

yukarıda da bahsedildiği gibi genellikle ödenen vergi ile gelir düzeyi arasındaki 

oransal ilişkiyi ifade eden vergi yükü, mükelleflerin vergilere karşı tepkilerinin 

belirlenmesi açısından önemli bir araçtır. İstatistikler son 10 yılda Türkiye’de vergi 

yükünün istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor. 

 

 

                                                           
107

 Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, İstanbul, Beta Yayınları, 1992, s. 269. 
108

 Esfender Korkmaz, İktisadi Gelişme Ve Mali Sistem, İstanbul,  Lebib Yalkın Matbaası, 2003, s. 

39. 
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Tablo 2: 2002-2012 Türkiye’de Vergi Yükü Oranları 

 

 

 

Kaynak: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_2.xls.htm (Çevrimiçi 

17.06.2014). 

 

 Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere mükelleflerin fiili olarak 

yüklendikleri vergi yaklaşık olarak %20 düzeyindedir. Çalışmamızda mükelleflere, 

ödemekle mükellef oldukları vergileri ödediklerinde yaşam standartlarının düşüp 

düşmeyeceği ve gelirlerinin yüzde kaçını vergi ödemelerine ayırmak isteyecekleri 

soruldu. 

 

Grafik 16: Ödemekle Yükümlü Olduğum Vergileri Ödersem Yaşam Standartlarımı Düşürmek 

Zorunda Kalırım 
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YILLAR GSYH VERGİ GELİRLERİ VERGİ YÜKÜ 

2002 350.476.089 65.188.479 18,6 

2003 454.780.659 89.893.112 19,8 

2004 559.033.026 111.335.368 19,9 

2005 648.931.712 131.948.778 20,3 

2006 758.390.785 151.271.701 19,9 

2007 843.178.421 171.098.466 20,3 

2008 950.534.251 189.980.827 20 

2009 952.558.579 196.313.308 20,6 

2010 1.098.799.348 235.714.637 21,5 

2011 1.297.713.210 284.490.017 21,9 

2012 1.416.816.801 317.188.767 22,4 

2013 1.561.510.015 367.473.551 23,5 
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Katılımcıların %40,2’si yaşam standartlarının düşeceğini, %42,4’ü yaşam 

standardının değişmeyeceğini belirtirken %17,4 görüş bildirmemiştir. 

 

Grafik 17: Yıllık Gelirinizin Ne Kadarını Gönüllü Olarak Vergi Ödemesine 
Ayırmak İstersiniz? 

 

 

 

 Gelirlerinin ne kadarını vergi harcamalarına ayırmak istedikleri sorulunca 

katılımcıların %33,6’sı %5, %43,8’i %10, %16’sı %15, %6,2’si %20, %0,4’ü ise 

%30 olarak cevap vermiştir. 

 

2.3.3.4. KAMU HARCAMALARININ MÜKELLEFİN İHTİYAÇ 
VE TERCİHLERİNE UYGUN KANALİZE 
EDİLMEMESİ  

 

 Büyük bir kısmı mükelleflerden toplanan vergilerin oluşturduğu devlet 

bütçeleri, kamusal ihtiyaçların karşılanması için oluşturulurken, harcamalar 
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kaleminin dağılımıyla da bu harcamaların türünü ve miktarını göstermektedir. Kamu 

harcamalarının mükelleflerin ihtiyaçlarının ve tercihlerine uygun olacak şekilde 

dağıtılması mükelleflerin vergiye uyumuna veya vergiye karşı dirençlerine etki 

edecektir. 

 

 Mükelleflerin istediği hizmetlerin yeterli miktarda üretilmesi durumunda, 

kamu hizmetlerinin mükelleflerin tercihlerine uyumluluğundan söz edilebilmektedir. 

Mükelleflerin tercihleri; eğitim düzeyi, gelir düzeyi, yaş, meslek, demografik yapı ve 

cinsiyete göre farklılık arz edebilmektedir. Kamu hizmetlerinin mükelleflerin 

tercihlerine uygunluğu ne kadar artarsa, vergiye karşı olumlu davranışların da aynı 

yönde artacağı beklenebilir. Buna mukabil, devletin mükelleflerin desteklemediği 

veya tercih etmediği hizmetleri üretmesi durumunda, mükellefler ödedikleri vergileri 

boşa giden ve çarçur edilen fonlar olarak göreceği için vergiye karşı olumsuz 

davranışlarda da artış olabilecektir.109
  

 

 Vergi yönetiminden (devletten) memnuniyetsizlik derecesi de mükelleflerin 

gönüllü uyumu üzerinde etkili olmaktadır. Mükellefler ödedikleri verginin 

karşılığında birtakım kamu hizmetlerinden yararlanırlarsa (verginin karşılığında 

hizmet alırlarsa) gönüllü uyum dereceleri ve dolayısıyla beyan edilen gelirleri daha 

da yükselecektir. Vergilemeye, vergi idaresi ve vergi yargısına güven duyulmayan 

bir ülkede vergi kaybının önüne geçilmesi güçtür.110
 Verginin toplanmasının yanı 

sıra, toplanan verginin nereye sarf edildiği de mükelleflerin davranış tarzında etkin 

olmaktadır. Dolayısıyla, vergi sisteminin mümkün olduğunca şeffaf ve adil olması 

beklenmektedir. 

 

Katılımcılara “Ödediğim vergilerin karşılığını görmem vergiye olan 

bağlılığımı arttırır.”hususuna katılıp katılmadıkları sorulmuştur. 

 

 

                                                           
109

 Adnan Gerçek, Mehmet Yüce, Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi, Bursa Ticaret Ve 

Sanayi Odası Yayınları, Bursa, 1998, s. 24. 
110

 Ahmet Esen, “Yasa İle Vergi Kaçakçılığı Olur Mu Sizce? Ülkemizde Bal Gibi Oluyor 
İşte!...,”, Maliye Postası Dergisi, Y. 18, Sayı 407, 1997, s. 5-8. 
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Grafik 18: Ödediğim Vergilerin Karşılığını Görmem Vergiye Olan Bağlılığımı Arttırır 

 

 

 

 Katılımcıların yaklaşık %80’i ödenen vergilerin karşılığını görmenin vergiye 

bağlılığı arttıracağını belirtirken yaklaşık %13’ü aksi yönde görüş beyan etmiştir. 

Katılımcıların %8,2 ise bu konuda görüş bildirmemiştir. 

 

2.3.3.5. MÜKELLEFLER ARASINDAKİ VERGİSEL 
UYGULAMALARDA FARKLILIK 

 

 Vergi sistemimizde farklı mükellefiyet çeşitleri ve mükelleflere göre çeşitli 

vergilendirme sistemleri bulunmaktadır. Bazı mükellefler, elde ettiği geliri kendi 

beyan edip, ödeyeceği vergi miktarı bu beyanı üzerinden hesaplanırken, bazı 

mükellefler de kaynaktan kesinti suretiyle, yani elde edeceği gelir eline geçmeden 

vergilendirilmektedir.  Bu durumda gelirini beyan etme imkanı bulunmayan 

mükellefin vergi kaçırma veya vergiden kaçınma imkanı bulunmamaktadır. Vergisini 

düzenli bir şekilde ödeyen mükellefin, kendilerine beyan imkanı sunulan diğer 

mükelleflerin ödedikleri vergi ile kendi ödediği vergi arasında orantısızlık olduğunu 

hissettiği zaman vergiye bakışı değişecektir.  
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 Vergilerini beyan esasına göre ödeyen mükellefler, vergileri kaynakta kesilen 

mükelleflere oranla kanunlara karşı daha esnek davranabilme olanağına sahiptirler. 

Vergileri kaynakta kesilen mükelleflerin ödemesi gereken vergilerle ödedikleri 

vergiler arasında hiçbir fark olmazken, diğer mükelleflerin ödedikleri vergiler 

ödemeleri gerekenden daha az olabilmektedir. İşte, mali yükümlülüklerini tam olarak 

yerine getiren mükellefler, kanunlara uygun davranmayıp eksik vergi ödeyen ve 

takibata da maruz kalmayan mükellefleri gördükçe haksızlığa uğramış hissine 

kapılırlar ve ödedikleri vergileri daha ağır hissetmeye başlamaktadırlar. Sağlam 

temellere dayanmasa bile, bazı kimselerin yeterli vergi ödemedikleri halde toplum 

içerisindeki yaşam standartlarının yüksek olması, en azından dürüst mükelleflerin bu 

şekilde bir yaygın kanıya sahip olması, hissettikleri verginin artmasına bağlı olarak 

tepkilerin sertleşmesine neden olmaktadır.111
  

 

 Katılımcılara “Vergi kanunları ve yapılan bazı kanuni düzenlemeler belli kişi 

ve grup çıkarlarını korumaya yöneliktir.” hususuna katılıp katılmadıkları soruldu. 

 

Grafik 19: Vergi Kanunları Ve Yapılan Bazı Yasal Düzenlemeler Belli Kişi Ve Grup Çıkarlarını 

Korumaya Yöneliktir 
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 Şenyüz, a.g.e, s. 40. 

101 

164 

116 

100 

19 20,2 
32,8 

23,2 20 

3,8 

Kesinlikle 

katılıyorum 

Katılıyorum  Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 

Katılmıyorum Kesinlikle 

katılmıyorum 

Katılımcı Sayısı Yüzde 



96 

 

 Katılımcıların %20,2’si kesinlikle katılıyorum, %32,8’i katılıyorum cevabı 

verirken %23,3’lik kısmı görüş bildirmemiştir. %20’si bu hususa katılmıyorum, 

%3,8’i de kesinlikle katılmıyorum cevabı vermiştir. 

 

 Bununla birlikte mükellefler vergiye karşı davranışlarını belirlerken, diğer 

mükelleflerin davranışlarını dikkate almalarının yanında toplumun değer yargılarını 

da dikkate alırlar. Eğer içinde yaşadıkları toplumda, vergiye karşı bir olumsuz tavır 

mevcutsa, başka bir deyişle eksik vergi ödeme alışkanlığı yaygınsa ve de cezasız 

kalabiliyorsa, bu durum dürüst mükellefleri de olumsuz etkileyerek olumsuz tavır 

takınmalarına neden olmaktadır. Bu tavır ilk başta vergi ödeme şevkinin kırılması 

şeklinde olmaktadır.112
  

 

 Katılımcılara “Çevremdeki insanların vergiye olan bakış açıları benim 

düşüncemi de etkiler.” görüşüne katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Katılımcıların 

konuya ilişkin verdikleri cevapların istatistiksel dağılımı şu şekildedir; 

 

Grafik 20: Çevremdeki İnsanların Vergiye Olan Bakış Açıları Benim Düşüncemi De Etkiler 
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 Gerçek-Yüce, a.g.e., s. 24. 
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2.3.3.6. VERGİ BİLİNCİNİN OLUŞTURULAMAMASI 

 

 Vergide başarının sürekli kılınmasının temel şartlarından en önemlisi, 

vatandaşta vergi ödeme bilincinin yerleştirilmesidir. Bu bilincin yerleşmesi için de 

vatandaşların verginin haklılığına inanmaları gerekmektedir. Başka bir deyişle de bir 

devlet çatısı altında toplu halde yaşamanın bir sonucu olarak, devletin vatandaşlarına 

sunduğu güvenlik, adalet, eğitim, sağlık, alt yapı gibi hizmetlerin finansmanı için 

vergiye ihtiyaç duyulduğunun, bunlardan yararlanan herkesin ödeme gücüne göre 

vergi vermesinin her düzeydeki vatandaşa okul, sanat ve medya aracılığı ile 

verilmesinin vergi bilincinin yerleşmesinde önemli bir adım olduğu kesindir.
113

 

 

 Sonuç olarak vergi bilinci vergiye uyum sağlanmasında vergiye karşı tutum 

ve davranışlarda önemli etkiye sahiptir. 

 

 Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın son yıllardaki vergi bilincinin 

oluşturulması yönündeki çabaların yadsınmaması gerektiğini de belirtmemiz gerekir. 

Gelir İdaresi son yıllarda vergiyi okul sıralarında başlanan eğitimle, açılan stantlarla 

ve hazırlanan rehber ve broşürlerle, vergi çağrı merkezi ve kısa mesajla bilgilendirme 

servisleri ve vergi haftası düzenlenerek, yapılan etkinliklerle vergiyi anlatmaya ve 

vergi bilincini oluşturmaya çalışmaktadır. Geç kalınmış olsa da vergi bilincinin 

oluşturulması için atılan bu adımlar önem arz etmektedir. Gelir İdaresinin çabaları 

gelecek yıllarda vergiyi seven, verginin önemini bilen vergiye uyumun kolayca 

sağlanabileceği bir nesil oluşturulmasına şüphesiz ki katkı sağlayacaktır. 

 

Bu kapsamda gerçekleştirilen bazı organizasyonlar; 

 

- İnternet Vergi Dairesi: İnternet vergi dairesi aracılığı ile mükellefler 

vergisel yükümlülüklerini, beyan ve bildirim işlemlerini ve bazı 

                                                           
113

 Gökmen, Necdet, Abdullah Güleç, “Gelir İdaresi Ve Vergi Denetiminde Etkinlik Ve Verimlilik 

Nasıl Sağlanır?”, 2001, Vergi Dünyası, Sayı:238, s. 41. 
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ödemelerini vergi dairesine gitmeden internet aracılığı ile 

yapabilmektedir. 

 

- Vergi İletişim Merkezi: Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri 

Daire Başkanlığı’na bağlı çağrı merkezi olarak faaliyette bulunan Vergi 

İletişim Merkezi (444 0 189 - VİMER), vergi ile ilgili konularda bilgi 

danışma, ihbar yönetimi, geri arama, İngilizce elektronik posta yanıtlama 

ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) işlemlerine ilişkin hizmetleri 

vermektedir. 

 

- Vergibilir Projesi: Bu proje kapsamında ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 

öğrencilere çeşitli aktiviteler düzenleyerek, yarışmalar yaparak vergi 

öğretilmeye ve vergi bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

 

- Vergi Haftası: Vergini toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve 

vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl 

şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu 

kapsamda çeşitli merkezlerde stantlar kurularak vergiye ilişkin bilgiler 

aktarılmaktadır 

 

- Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi: Bilgilerin kullanıcılara otomatik 

bildirimle iletilmesi ve/veya sistem kullanıcılarının sorgulama yaparak 

cevap alması şeklinde hizmet verilmesidir. Bu projenin amacı, bilgilerin 

kamuoyuna daha hızlı ulaştırılması, veri dağıtım çeşitliliğinin arttırılması, 

insan gücü ve kaynak kullanımında tasarruf sağlanmasıdır. Bu sayede 

Mükelleflerimizle Başkanlığımız arasında daha etkin bir bilgi alışveriş 

köprüsü kurulması ve vergiye gönüllü uyum sürecine katkı sağlanması 

planlanmaktadır. 

 

 Yaptığımız çalışma kapsamında mükelleflere, “Vergi bilincini arttırmaya 

yönelik olarak yapılan reklam, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yeterlidir” 

görüşüne katılıp katılmadıkları sorulmuştur. 
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Grafik 21: Vergi Bilincini Arttırmaya Yönelik Olarak Yapılan Reklam, Tanıtım Ve 

Bilgilendirme Çalışmaları Yeterlidir 

 

 

 

 Katılımcıların %5,2’si yapılan çalışmaların yeterli olduğuna ilişkin kesinlikle 

katılıyorum, %18,8’i katılıyorum cevabı vermiş, %21,4’ü görüş bildirmemiş, 

%40,4’ü yapılan çalışmaların yeterli olduğuna katılmıyorum derken, %14’ü 

kesinlikle katılmıyorum cevabı vermiştir. 

 

2.3.3.7. VERGİ AFLARI 

 

 Vergi afları günümüzde hükümetlerin sıklıkla başvurduğu bir uygulamadır. 

Vergi afları, vergisini ödemeyen mükelleflere idareler tarafından sunulan bir fırsattır. Bu 

uygulama ile cezalara ve faizlere yönelik sorumluluklarını yerine getirmeyen mükellefler 

hükümetlerle bir kontrat içine girmektedirler.114 Dar anlamda af kavramı bir suçun, 

kusurun veya hatanın bağışlanması, geniş anlamda af ise yapılmakta ya da yapılacak 

olan suç kovuşturmasından ve hüküm altına alınmış bir cezanın bir bölümünün ya da 

tümünün yerine getirilmesinden adalet ve toplum yararı kaygısıyla vazgeçilmesi 

olarak tanımlanmaktadır. Kamu alacağı affı ise çok geniş bir kavram olmakla birlikte 

mali af, vergi affı, uzlaşma, tecil, terkin, prim affı, vergi barışı, varlık barışı gibi 

                                                           
114

 Sevinç Yaraşır, “Vergi Afları Ve Türkiye’deki Vergi Aflarının Değerlendirilmesi”, Vergi 

Dünyası, 2013, Sayı:379, s. 176. 
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kavramları da içermektedir. Af uygulamaları, genel af kanunları içerisinde birkaç 

madde ile mali aflara ilişkin düzenlemelerle, özel olarak çıkarılan vergi kanunları ile 

düzenlenen atıflarla, sadece vergi cezalarının affına ilişkin yapılan düzenlemelerle, 

belirli vergi ve cezaların affını kapsayan af kanunlarıyla, ödeme kolaylığı olarak 

nitelendirilebilecek, borçların zamana yayılarak taksitlendirilmesini sağlayan 

düzenlemelerle yapılabilmektedir.115
 

 

 Vergi aflarının devletin gelirlerini arttırıcı bir araç olması, literatürde 

tartışılan en önemli noktalardan biridir. Af yanlıları, afların kişilere ödenmemiş 

vergilerini ödeme imkanı sağlayacağı bir avantaj olarak, kısa vadede gelir etkisi 

yaratacağını savunmaktadırlar. Ayrıca savunucular, afların gelecekteki vergi 

uyumuna etkisinin ne olacağını da dikkate almaktadırlar. Vergi affının karşıtları ise 

affın gelirler üzerindeki etkisinin oldukça küçük düzeylerde gerçekleştiğini ifade 

ederek, uzun vadede vergi aflarını incelemektedirler. Dürüst vergi mükellefleri için 

bu afların vergiye uyumu azaltacağını ifade etmektedirler. Af yanlısı görüşü 

savunanların gerekçeleri, gerçekte af kanunlarının genel gerekçeleri ile eşdeğer 

hususları içermekte iken, af karşıtı görüşleri savunanlar genellikle af kanunlarının 

ekonomik, sosyal ve hukuksal açıdan zararlarına odaklanmaktadırlar. Ancak gerçekte 

afların sonuçlarının çeşitli şekillerde gerçekleşebileceğinin altını çizmek 

gerekmektedir.
116

 

 

Vergi affının gönüllü uyum üzerindeki uzun vadeli etkisi konusunda iki farklı 

düşünce bulunmaktadır. İlk görüşe göre, bir defalık vergi affı eğer daha yüksek 

harcamalar ve kaçakçılığı önlemek için daha etkili cezalar ile birlikte uygulanırsa 

gelecekte gönüllü uyumu arttırabilir. Ayrıca, affın önceden kayıt dışı sektörlerde olan 

birçok mükellefi vergi sistemine kazandırma gibi olumlu bir yanı da 

bulunmaktadır.117
  

 

                                                           
115

 Zeynep Arıkan, Hatice Yurtsever, “Türkiye’de Mali Affın Nedenleri Etkileri Ve Sonuçları-I”, 
Yaklaşım Dergisi, 2004, Sayı:136, s. 60. 
116

 Yaraşır,a.g.m., s. 178. 
117

 Ali Çelikkaya, a.g.m., s. 45. 
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 Diğer görüş ise, vergi affının uzun vadeli sonuçlarının mükelleflerin gönüllü 

uyumu üzerinde önemli negatif etkiler yaratacağını savunmaktadır. Bu görüşe göre, 

eğer dürüst mükellefler kaçakçılara verilen bu affa tepki gösterir ve bunun kendileri 

için bir haksızlık olduğunu düşünürlerse, bu onların gönüllü uyum derecesini 

azaltacaktır. Ayrıca mükellefler vergi affının bir kereye mahsus sağlanan bir fırsat 

olduğuna inanmayabilirler. Sıklıkla beklenen bir vergi affı ise, mükelleflerin gönüllü 

uyum derecelerinin azalmasına neden olacaktır. 

 

 Ülkemizde hükümetlerin vergi affı müessesesini çok sık kullandığı 

görülmektedir. Vergi aflarına bu kadar sık başvurulmasının gerçek nedeni elbette 

bilinmemektedir. Ancak bunun mükelleflerin vergiye uyumunu sağlamak veya 

vergiyi sevdirmek ya da vergi cezalarının caydırıcılığını arttırmak olmadığı kesindir. 

Genellikle ülkelerin ekonomik krizlerin ardından ya da nakit sıkıntısı yaşadıklarında 

bu yönteme başvurduğu görülmektedir. Bu sebeplerle vergi aflarına başvurulması ise 

mükelleflerde vergiye ve vergi idaresine olan güveni sarsmakta, düzenlemelerle 

vergi ödemeyenlerin ödüllendirildiği yönünde algı oluşturmaktadır. 

 

Tablo 3: Son 10 Yılda Çıkarılan Vergi Afları 

 

Kanun 

Tarihi 
Kanuni Düzenleme 

06.02.2001 414 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği 

07.03.2002 4746 Sayılı Yasa İle Emlak Vergisi İle İlgili Af Düzenlemesi 

27.02.2003  4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu 

22.11.2008  5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Eko. Kazandırılması Hakkında Kanun (Varlık Barışı) 

25.02.2011 6111 sayılı Kanun "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair" 

11.06.2013 Yurtdışı Varlık Bildirimi 

08.04.2014 44 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 

 

Kaynak: Çetin Güneş, (2007). “Vergi Aflarının Vergi Mükelleflerinin Tutum ve Davranışları 

Üzerindeki Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi, C:14, s.177. 
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 Çalışmamızda mükelleflere “Sık sık vergi affı çıkarılması düzenli olarak 

vergi ödeyen mükellefleri olumsuz etkiler.” görüşüne katılıp katılmadıkları 

sorulmuştur. 

Grafik 22:  Sık Sık Vergi Affı Çıkarılması Düzenli Olarak Vergi Ödeyen Mükellefleri Olumsuz 

Etkiler 

 

 

 

 Katılımcıların %42,2’si sık sık çıkarılan afların vergi borcunu düzenli olarak 

ödeyen mükellefleri olumsuz etkileyeceği görüşüne kesinlikle katılıyorum,%32,4’ü 

katılıyorum, %13’ü katılmıyorum, %5,4’ü kesinlikle katılmıyorum cevabını 

vermiştir. Katılımcıların %7’si bu konuda görüş bildirmemiştir. 

 

2.3.3.8. UZLAŞMA MÜESSESESİ 

 

 Uzlaşma, vergi alacağının tahsilini uzayan ihtilaflara neden olmayarak, 

hızlandıran, idarenin yükünü hafifleten bir kurum olarak vergi kanunlarımızda yer 

alır. Buna rağmen cezalarda uzlaşma müessesesinin sıklıkla kullanılması, vergisini 

zamanında ödeyen dürüst mükelleflerin de kayıt dışı faaliyetlere kaymasına ve 

kaçakçılığın artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle uzlaşma kurumu ile vergi kayıp 

ve kaçağının yaptırımı olan cezalar etkinliğini yitirmektedir. 

 

 Uzlaşma müessesesi uzlaşma komisyonlarının cömert uygulamaları sonucu 

mükelleflerce sıkça başvurulan bir müessese konumuna gelmiştir. Uzlaşma 

komisyonlarınca mükelleflerle yapılan sıkı pazarlıklar sonucu tayin edilen vergi 

miktarlarının kanun koyucu tarafından sınırlandırılmadığı bilinmektedir. 

Mevzuatımızda uzlaşma müessesesine benzer nitelikte olan pişmanlık ve ıslah 
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müessesesi ve cezalarda indirim müessesesi bulunmaktadır. Kanun koyucu bu 

müesseselerde sınırı belirlemiştir. Buna göre; pişmanlık talebinde bulunan 

mükelleflerin şartları sağlaması halinde vergi ziyaı cezası ödemeyebileceği, 

cezalarda indirimden yararlanmak isteyenler için de aranan şartların sağlanması 

halinde vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarında belli oranlarda indirim 

öngörülmektedir. Ancak hiçbir sınır koyulmayan uzlaşma müessesesi diğer 

uygulamaları talep edilmez hale gelmesine neden olmuştur. 

 

 Uzlaşma komisyonlarının hiçbir kanuni sınırı ve sorumluluğu olmaması 

sonucu komisyonlarca uzlaşılan vergi asıllarının merkezi uzlaşma ve koordinasyon 

uzlaşma komisyonlarınca %30-%45 aralığında, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası 

uzlaşmalarda %75-%85 aralığında olduğu görülmektedir. Uzlaşmaya konu olan 

cezaların ise merkezi uzlaşma ve koordinasyon uzlaşma komisyonlarında ortalama 

%10 civarına, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşmalarda %5-%6 aralığına 

düşürüldüğü görülmektedir. 

 

Tablo 4: 2013 Merkezi Uzlaşma Komisyonu Ve Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu Sonuçları 

 

 

Uzlaş
maya 

Konu 

Olan 

Dosya 

Sayısı 

Uzlaşılan 
Dosya 

Sayısı 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Vergi (TL) 

Uzlaşma 
Sonucu 

Vergi(TL) 

Oran 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Ceza(TL) 

Uzlaşma 
Sonucu 

Ceza(TL) 

Oran 

Merkezi 

Uzlaşma 
Komisyonu 14 4 78.348.091 10.183.607 13% 111.038.800 1.100.000 0,99% 

Koordinasy

on Uzlaşma 
Komisyonu 92 64 57.960.840 34.956.924 60% 80.481.794 2.474.932 3,08% 

Toplam 106 68 136.308.931 45.140.531   191.520.594 3.574.932   

 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu, Nisan,2014, Yayın No:187. 
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Tablo 5: 2013 Yılı Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonuçları 

 

 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Dosya 

Sayısı 

Uzlaşılan 
Dosya 

Sayısı 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Vergi (TL) 

Uzlaşma 
Sonucu 

Vergi(TL) 

Oran 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Ceza(TL) 

Uzlaşma 
Sonucu 

Ceza(TL) 

Oran 

İstanbul 16.605 16.002 182.924.204 131.775.599 72% 159.942.182 7.729.990 4,83% 

Ankara 8.830 8.540 31.456.181 24.145.000 77% 51.509.998 3.800.863 7,38% 

İzmir 9.738 7.973 21.944.350 17.935.999 82% 45.821.915 4.252.101 9,28% 

Toplam 35.173 32.515 236.324.735 173.856.598 77% 257.274.095 15.782.954 7,16% 

Türkiye 
Geneli 95.126 88.024 357.937.380 270.476.069 76% 460.815.890 27.027.669 5,87% 

 

Kaynak:Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu, Nisan,2014, Yayın No:187. 

 

Tablo 6: 2013 Yılı VDK Bünyesinde Gerçekleştirilen Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları 

 

Uzlaşmaya Konu 
Olan Vergi (TL) 

Uzlaşma Sonucu 
Vergi(TL) 

Oran 
Uzlaşmaya Konu 
Olan Ceza(TL) 

Uzlaşma 
Sonucu 

Ceza(TL) 

Oran 

1.549.420.358 725.155.936 47% 2.373.432.278 90.813.677 3,83% 

 

Kaynak: VDK 2013 Faaliyet Raporu. 

 

 Yapılan çalışma kapsamında “Vergi Uzlaşma Müessesesi ve diğer 

yöntemlerle vergi cezalarında yapılan indirimler vergi kaçırmayı cazip hale 

getirmektedir.” görüşüne katılıp katılmadıkları sorulmuştur. 
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Grafik 23: Vergi Uzlaşma Müessesesi Ve Diğer Yöntemlerle Vergi Cezalarında Yapılan 

İndirimler Vergi Kaçırmayı Cazip Hale Getirmektedir 

 

 

 

Katılımcıların yaklaşık %55’lik kısmı bu görüşe katıldığını beyan ederken, 

yaklaşık %30’u katılmadığını beyan etmiştir. %13,4’ü ise görüş bildirmemiştir. 

 

2.3.3.9. VERGİ ÇEŞİTLİLİĞİ 

 

 Mükellefler ödemek zorunda oldukları vergi sayısının çok olduğuna 

inanıyorlarsa, üzerlerindeki vergi yükü çok ağır olmasa dahi, psikolojik nedenlerden 

dolayı vergiye olumsuz bakabilirler. Aynı zamanda vergi sayısının fazlalığı, vergi 

sistemini daha karmaşık hale getireceğinden denetimi zorlaştırır ve kayıt dışı 

ekonominin artmasına sebep olur. 

 

 Çok fazla sayıda vergi türü olması, mükelleflerin günlük hayatlarında 

verginin gereğinden çok gündem teşkil etmesi mükelleflerin söz konusu vergilerin 

beyanı, bildirimi, ödemesi gibi hususlara çok fazla zaman ayırarak onlarda hem 

ekonomik hem de psikolojik olarak vergi bıkkınlığına yol açabilmektedir. Bunun 

çözümü için vergi türü azaltılarak hazine açısından yaşanacak kaybı diğer vergiler 

üzerinden telafi etmek ya da vergi türü azaltılarak bir takım vergilerden vazgeçilip 

mükelleflere psikolojik rahatlık sağlayıp diğer vergi türlerine bağlılığı arttırılması 
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yolu denenebilir. Diğer bir yöntem de yıllardır tartışıla gelen tüm vergilerin 

kaldırılarak kişilerin malvarlıklarındaki artış üzerinden vergilendirilmesi olabilir. 

Ancak bunun da kendi çerisinde bir takım sıkıntılara yol açacağı yüksek ihtimaldir. 

 

Tablo 7: Ülkemizde Alınan Bazı Vergi Türleri 

 

VERGİ 
KODU VERGİ ADI 

VERGİ 
K.ADI  VERGİ UZUN ADI 

1 YIL.GEL.V. GV YILLIK GELİR VERGİSİ 
2 ZİRAİ.K.G.V. ZKGV ZİRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 
3 G.STOPAJ STPJ GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 
4 GÖTÜRÜ T.K. TİC GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 

5 G.S.MES. GSER GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI 

6 

GÖTÜRÜ 
ÜCRET GŞĞC GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET 

7 D.K.P.STOPAJ 3STP DAĞITILMAYAN MEN.SER.İR.STP. 
10 KURUMLAR V. KURV KURUMLAR VERGİSİ 
11 K.STOP.M24 KV11 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24) 

12 GEL.G.M.S.İ. GMSİ GELİR VERGİSİ (GMSİ) 
14 BASİT U.T.K. BUTK BASİT USULDE TİCARİ KAZANÇ 

15 KDV GERÇEK KDV GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ 
17 KDV GÖTÜRÜ GKDV GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ 
21 BNK.SİG.M.V. BSMV BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 
27 GEL.GEÇ.V. GGEİ GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ 
32 GEL.GEÇ.V. GGV GELİR GEÇİCİ VERGİ 
33 KUR.GEÇ.V. KGV KURUM GEÇİCİ VERGİ 

40 S.DAMGA V. DVER 

DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA 
VERGİSİ MÜKELLEFİ) 

46 A.YAK.TÜK.V. AYTV AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 
48 GEL.M.TLH.O. GTLH GELİR V.M. TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ 

50 KUR.TLH.O.AS. KTLH 

KURUMLAR V.M.TALİH OYUNLARI ASGARİ 
VERGİ 

51 DİĞER ÜCRET DÜCR DİĞER ÜCRETLER 

53 KUR.GEÇ.V. KGEİ KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ 
56 OYUN K.EK V. OKEV OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ 
91 TÜT MA.EK.V. TMEV TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ 

92 ALKO.İÇ.EK.V AİEV 

HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK 
VERGİ 

93 S.ŞA.Bİ.EK.V. SSBV SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ 

94 ALKZ.İÇ.EK.V ALKS 

HER TÜRLÜ ALKOZSÜZ İÇECEKLERDEN 
ALINAN EK VERGİ 

1018 MHSP.KES.DMG DVER MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ 
1042 EĞT.K.P. EĞKP E.KATKI PAYI 

1043 ÖZEL İŞLEM V. ÖZİV ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 
1047 DAMGA V. DVER DAMGA VERGİSİ 
1067 VER.YAR.HRC. VYRH VERGİ YARGI HARÇLARI 

 

Kaynak: http://www.ivdb.gov.tr/pratik/vergikodu.htm (Çevrimiçi 12.10.2013). 
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 Katılımcılara “Türk vergi sisteminde çok fazla sayıda vergi türü vardır” 

görüşüne katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Katılımcıların yaklaşık %80’i bu görüşe 

katılırken, yaklaşık %10’u katılmadığını belirtmiş, %10’u ise görüş bildirmemiştir. 

 

Grafik 24: Türk Vergi Sisteminde Çok Fazla Sayıda Vergi Türü Vardır 

 

 

 

2.3.3.10. İDARİ UYGULAMALARIN YARGISAL ETKİSİZLİĞİ 

 

 Türkiye’de sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biri yetkili makamların 

uygulamaları ve tutumları arasındaki farklı uygulamalardır. Bu makamlar aynı 

kurum içinde farklı idari yapılar olabileceği gibi bürokratik şemada aynı kararla ilgili 

yetkili olan farklı birimler de olabilmektedir. Konumuz kapsamında ise vergi idaresi 

ve vergi yargısı arasındaki uyuşmazlıklar üzerinde durulacaktır.  

 

 İdari makamlar ve yargı makamları arasındaki çatışmanın temel sebebi 

mevcut kanunların farklı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Bu sorunun 

temelinde ise kanunların yoruma açık ve üzerinde hem kanun de hem ilgili tebliğ ve 

yönetmelikler aracılığı ile asıl kanunda yapılan değişiklikler yatmaktadır. Bu 

çatışmanın sonucu en çok zarar gören ise mükellefler olmaktadır. Belki de haklı 

olduğu bir konuda, hatalı idari uygulama sebebi ile yargı kararı sonucuna kadar 

sayısız bürokratik uğraşlar vermektedir.  
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 Bahsettiğimiz çelişki sebebi ile idari uygulama karşısında haklı olduğunu 

düşünen mükellef yargı kararı ile haklı olduğunu ispatlayacağı düşüncesiyle idarenin 

kararlarını yerine getirmek yerine kararı uygulamayıp yargı kararını beklemeyi tercih 

edebilmektedir.  Bunun sonucunda mükellefin idari düzenlemelere, kanunların 

tarafsızlığına ve doğruluğuna olan inancı etkilenmektedir. Bu mükelleflerin verginin 

kanuniliğine olan inancını da zedeleyebilecektir. 

 Çalışmamız kapsamında mükelleflere, “Yargı organı kararları ile İdarenin 

uygulamaları arasındaki uyumsuzluk vergilerin kanuniliğine olan inancımı azaltır.” 

görüşüne katılıp katılmadıkları sorulmuştur. 

 

Grafik 25: Yargı Organı Kararları İle İdarenin Uygulamaları Arasındaki Uyumsuzluk 

Vergilerin Yasallığına Olan İnancımı Azaltır 

 

 

 

 Katılımcıların yaklaşık %63’ü yargı kararları-idari uygulamalar arasındaki 

uyumsuzluğun verginin kanuniliğine olan inancı azaltacağı yönünde görüş 

bildirmiştir. Yaklaşık %18’lik bir kesim ise aksi yönde görüş bildirmiştir.  

Katılımcıların %19,2’si bu konuda görüş bildirmemiştir. 
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2.3.3.11. MESLEK MENSUPLARININ TUTUMU 

 

Vergi ilişkileri ve süreçlerinin giderek karmaşıklaşması, vergi toplamanın 

mükellefin beyanına dayalı olması, vergi gelirlerinin kamunun ihtiyaçlarını 

karşılamanın öncelikli yolu olması gibi hususlar düşünüldüğünde toplanacak 

vergilerin mevcut kanunlar çerçevesinde mükellefler tarafından olması gereken 

biçimiyle beyan edilip edilmediğinin denetimi ciddi bir önem arz etmektedir. 

Mükellef sayısının giderek artması ve toplanan vergi kalemlerinin çeşitlemesi, vergi 

toplama konumunda olan vergi idaresinin, toplanacak verginin denetlenmesiyle ilgili 

sorumluluğunu ve iş yükünü arttırmaktadır. Bununla birlikte vergi idaresinin gerek 

yapılanma gerekse personel durumu itibariyle bu yükü kaldırabilmesi mümkün 

olamamaktadır. Ayrıca, karmaşıklaşan vergi mevzuatı karşısında mükelleflerin 

yönlendirilmesi, muhasebe uygulamaları hususunda ihtiyaç duyacakları müşavirlik 

hizmetlerinin karşılanması, muhasebe sistemlerinin kurulması ile mali ve finansal 

konularda danışmanlık almaları gibi hususlarda uzmanlıklarına başvuracakları bir 

birimin varlığına duyulan ihtiyaç 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile birlikte 

giderilmiştir. Bu kanunda meslek mensuplarının yetkileri sorumlulukları ve görevleri 

belirtilmiştir. 

 

 3568 sayılı Kanun’la birlikte tanımı yapılan mesleklerden biri olan ve 

konumuzu oluşturan YMM mesleği; vergi denetimi ile ilgili yetki ve sorumluluk 

üstlenmenin yanında, mükelleflerin muhasebe sistemlerinin kurulması ve denetimi 

ile mali ve finansal konularda danışmanlık yapma gibi çeşitli konularda uzmanlık ve 

yetki gerektirecek bir meslek olarak örgütlenmiştir. 

 

 YMM’ler inceledikleri ve sonucunda tasdik raporu düzenledikleri konu ve 

belgelerin gerçeği yansıtmaması ve doğru olmaması halinde, ziyaa uğratılan 

vergilerden ve kesilecek cezalardan VUK ve 3568 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 

mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluğun 

yerine getirilmesinde Borçlar Kanununun “Tam Teselsül” hükümleri uygulanır. 
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Tasdik raporunun düzenlenmesi ve incelemenin yapılması sırasında, başka bir ildeki 

bir inceleme ve bilgi toplama işinin, o ilde bulunan bir YMM’ye yaptırılmış olması 

halinde, bu kısmi incelemeden doğan sorumluluk incelemeyi yapan YMM’ye 

aittir.
118

 

 

 Sorumlulukla ilgili kuralların yer aldığı diğer bir yasa da 213 Sayılı 

VUK’dur. YMM’lere, düzenledikleri tasdik raporlarından dolayı ortaya çıkacak 

vergi ziyaına bağlı olarak kesilecek vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle 

birlikte müştereken ve müteselsil olarak sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır. 

Buradan da anlaşılacağı üzere meslek mensuplarına getirilen sorumluluk sadece 

kavramsal bir görüntü arz etmektedir. Çünkü devlet, YMM’lerin, yaptıkları tasdik 

işlemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek vergi farkının veya cezanın mükellef 

tarafından ödenmemesi durumunda, alacağını güvence altına almak amacıyla böyle 

bir sorumluluk uygulaması getirmiştir Dolayısıyla buradaki asıl amaç, kamu 

alacağının güvence altına alınmasını sağlamaktır. 

 

 Bu kapsamda meslek mensuplarının kanunlarla verilen yetki ve sorumluluklar 

çerçevesinde kamunun üzerindeki denetim yükünü hafiflettiği düşünülebilir Ancak, 

bunun etkinliğinin tespiti uygulamadaki verilerle ölçülebilecektir.  

 

 Türkiye’de meslek mensuplarının faaliyetleri incelendiğinde mükelleflerin 

meslek mensuplarını “ne kadar az vergi ödettiği” kriterlerine göre değerlendirdiği 

görülmektedir. Meslek mensuplarının mükellefleri verginin denetimini, tahsiline ve 

teşvikine yönlendirmekten çok vergiden kaçınmaya ve vergi kaçırmaya teşvik 

edildiği yönünde bir algı da mevcuttur. 

 

 Çalışmamız kapsamında mükelleflere, “Yeminli Mali Müşavir ve Diğer 

Meslek Mensupları vergi kaçırma konusunda kimi zaman caydırıcı olmak yerine 

teşvik edici olmaktadır.” görüşüne katılıp katılmadıkları sorulmuştur. 

                                                           
118

 Ömer Yılmaz, “Vergi Suçlarının Önlenmesinde Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin 
Sorumluluğu Ve Etkinliğinin Analizi”, (Yayınlanmamış Y.Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, 
İstanbul, 2007, s. 119. 
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Grafik 26: Yeminli Mali Müşavir Ve Diğer Meslek Mensupları Vergi Kaçırma Konusunda Kimi 

Zaman Caydırıcı Olmak Yerine Teşvik Edici Olmaktadır 

 

 

 

 Katılımcıların yaklaşık %45’i bu görüşe katılırken, yaklaşık %40’ı 

katılmadığını belirtmiş, %16,2’si ise bu konuda görüş bildirmemiştir. 

 

2.3.3.12. VERGİ DENETİMİ VE VERGİ CEZALARI 

 

 İdari kaynaklı caydırıcılık unsurlarının en etkililerinden biri denetim mekanizmaları 

ve vergi cezalarının tutar olarak etkili olup olmamasıdır. Denetim mekanizmasının 

etkin çalışması, ceza tutarlarının yüksek olması ve varsa kayıt dışı ekonominin 

azaltılması cezaların caydırıcılığını ve etkililiğini arttıracaktır. 

 

2.3.3.12.1. VERGİ DENETİMİ VE VERGİ İDARESİ 

 

 Bilindiği üzere Türk Vergi Sistemi beyan esasına dayanmaktadır. Bu yönteme 

göre mükellef ödeyeceği vergiyi bizzat kendisi tayin ve tespit etmektedir. Ancak, 

beyan usulü önemli oranda bir kaçakçılık riski taşımaktadır. Beyan usulünün başarılı 

olabilmesi için kamu idaresinin vergi mükellefinin beyanını kontrol etmesi ve 

doğruluk derecesini belirlemesi gerekmektedir.119
  

                                                           
119

 Aytaç Eker, Kamu Maliyesi, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 2004, s. 154. 
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 Mükellef, bir taraftan vergi konusuna ilişkin bilgileri tam ve eksiksiz olarak 

beyan etmenin bir vatandaşlık görevi olduğu ve diğer taraftan da, bunu 

yapmadığında daha az vergi ödeyerek bir menfaat sağlayabileceği şeklinde bir ikilem 

içindedir. Vergi bilinci ve eğitimi de yetersiz kaldığında daha fazla vergi konusunun 

beyan dışında bırakılması söz konusu olabilmektedir. Beyan dışı bırakılan gelirlerin 

idari etkinliği ve bunun gerçek vergi rasyosuna olan olumsuz etkisinin 

giderilebilmesi, vergi idaresinin yapısal ve eğitimsel yönlerinden gelişimi ve bu amaç 

doğrultusunda vergi sisteminin revizyonu ile etkili bir denetim mekanizması 

kurulması ile mümkündür. Vergi denetimi, vergi kayıplarını önlemede yararlanılan 

bir araçtır. Zira mükellef, vergi denetiminin etkin ve denetime yakalanma ihtimalinin 

yüksek olduğunu bildiği ölçüde, vergiye karşı kanuni sorumluluklarını yerine 

getirmekten kaçınmayacaktır.  Bu etkin denetim cezalandırıcı olmanın yanı sıra, 

eğitici ve öğretici olmalıdır. Çünkü önemli olan kişilerin kanunlara uygun hareket 

etmesini sağlamaktır. Etkin denetim, kanunlara uyan bir toplum yaratacağı için vergi 

kayıp ve kaçağı en aza ineceği gibi ekonomik olarak vergi kaçıran ile kanunlara 

uygun davrananlar arasındaki rekabet eşitsizliğini de ortadan kaldıracaktır. Buna 

karşın etkin olmayan bir vergi denetimi, kanunlara uymayan mükelleflerin 

ödüllendirilmesi gibi bir sonuç yaratacağından, kanunlara uymamayı teşvik eder bir 

durum doğuracaktır. Bu da kayıt dışılığı arttıracak ve teşvik edecektir.120
  

 

Beyan esasına dayanan sistemlerde en büyük ihtiyaç denetim gücüdür. 

Mükellefler beyanlarının incelenmediğini hissettikleri an izleyen yıllarda bildirilen 

beyanlarda miktar olarak düşüş görülmesi olasıdır. Ancak, ülkemizde denetim 

konusunda ciddi sıkıntılar olduğu gerçektir. Faal mükellef sayısı ile denetim elemanı 

sayısı arasında ciddi orantısızlıklar vardır. Bu da ülkemizde mükelleflerin incelenme 

oranlarının %1 - %2 aralığında olmasına neden olmaktadır. Bu da mükelleflerin 

inceleme geçirme risklerinin düşük olması dolayısıyla vergi kayıp ve kaçağına yol 

açmaları halinde yakalanmayacağı düşüncelerine kapılmalarına neden olmakta ve 

vergiden kaçınma veya vergi kaçırma onlar için cazip hale gelerek caydırıcı 

olmaktan uzaklaşmaktadır. 

                                                           
120

 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kayıt Dışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2001, s. 37. 
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Tablo 8: VDK 2011,2012 ve 2013 Yıllarında Gerçekleştirilen İncelemeler 

 

  Faal Mükellef Sayısı İncelenen Mükellef Sayısı Oran 

2011 4.334.679 16.267 0,38% 

2012 4.687.693 46.845 1,00% 

2013 4.932.129 71.352 1,45% 

 

Kaynak: VDK 2013 Faaliyet Raporu. 

 

Tablo 9: Vergi Dairesi Müdürlerince Gerçekleştirilen 2011, 2012 ve 2013 Yılları 

İncelemeleri 

 

  Faal Mükellef Sayısı İncelenen Mükellef Sayısı Oran 

2011 4.334.679 12.670 0,29% 

2012 4.687.693 9.868 0,21% 

2013 4.932.129 12.924 0,26% 

 

Kaynak: GİB 2011, 2012 ve 2013 Faaliyet Raporları. 

 

 Bununla birlikte denetimin yetersiz olması söz konusu olduğunda bunun 

vergi idaresin yapısal sorunundan bağımsız düşünmek mümkün değildir. Türkiye’de 

yıllardır gelir idaresinin yapılandırılma sorunu mevcuttur.  Birçok sistemin denendiği 

ancak, hangi sistemin başarılı olacağına henüz kanaat getirilemeyen ve sürekli yeni 

sistemler denenen bir vergi sistemimiz bulunmaktadır. Ülkemizde yıllardır vergi 

denetiminin tam anlamıyla bağımsız olamaması, tek merkezden planlanıp 

uygulamaya konulamaması nedeniyle, birimler arasında arzu edilmeyen görev ve 

yetki çakışmaları oluşmuş, bir mükellefin birden fazla incelenmesi ve incelenecek 

mükelleflerin tespiti konusunda rasyonel davranılamaması vergi denetiminde 

etkinsizliğe ve mükellefe caydırıcılık hissettiremeyen bir idari mekanizmanın 

varlığına sebep olmuştur. Son yapılanma, 2010 yılında Vergi Denetim Kurulu’nun 

kurulması ve denetim birimlerinin tek çatı altında toplanmasıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

 Görev dağılımı, yetki çakışması ve incelenecek mükelleflerin tespiti açısından 

tek çatı oluşturulması yerinde bir değişim olmuştur.  Ancak, bu yapının kanuniliği ve 
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ne derece yeterli olacağı henüz tartışma konusudur. Dolayısıyla her an bu yapının 

değişmesi ve yeni bir yapılandırma söz konusu olabilecektir. Ayrıca mevcut yapıda 

beş bin civarında denetim elemanı olmasına rağmen, büyük ölçekli mükellefleri 

inceleme yetkisine haiz ve nispeten daha nitelikli olan hesap uzmanı, gelirler 

kontrolörü ve maliye müfettişi kökenli olan denetim elemanı sayısı dokuz yüz kişi 

civarındadır. Sadece kurumlar vergisi mükellefinin sayısı 600.000 civarında olduğu 

düşünülürse denetim gücünün ne kadar yetersiz olduğu anlaşılacaktır.  

 

Tablo 10: Vergi Denetim Kurulu Bünyesinde Bulunan Denetim Elemanları 

 

BİRİM 

VERGİ 
BAŞMÜFETTİŞİ 

SAYISI 

VERGİ 
MÜFETTİŞİ 

SAYISI 

VERGİ 
MÜFETTİŞİ 
YRD. SAYISI 

VERGİ DENETİM KURULU 
BAŞKANLIĞI 4 1 223 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER 
GRUP BAŞKANLIKLARI 257 227 118 

ANKARA 109 97 39 

İSTANBUL 110 114 78 

İZMİR 38 16 1 

ORGANİZE VERGİ KAÇAKÇILIĞI 
İLE MÜCADELE GRUP 
BAŞKANLIKLARI 23 64 0 

ANKARA 9 29 0 

İSTANBUL 14 35 0 

ÖRTÜLÜ SERMAYE, TRANSFER 
FİYATLANDIRMASI VE YURTDIŞI 
KAZANÇLAR GRUP 
BAŞKANLIKLARI 35 51 0 

ANKARA 12 17 0 

İSTANBUL 11 22 0 

İZMİR 12 12 0 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ 
MÜKELLEFLER GRUP 
BAŞKANLIKLARI 1 2349 1732 

TOPLAM 635 3034 2191 

 

Kaynak: http://www.vdk.gov.tr/kadrodagilimi.html (Çevrimiçi 27.01.2014). 
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 Dolayısıyla, mevcut yapıda devam edilecekse bile denetim elemanı sayısı 

kısa sürede arttırılmalı ve nitelikli ve donanımlı bir denetim ekibi kurularak 

denetimde etkinlik ve caydırıcılık unsurunu etkileyen en önemli etkenlerden olan 

vergi incelemelerin tabana yayılarak tüm mükelleflerin incelemeye tabi tutulması ve 

vergi kanunlarına uymadıkları zaman cezaların etkin olduğunun hissettirilmesi 

gerekir. 

 

2.3.3.12.2.  KAYIT DIŞI EKONOMİ 

 

 Bu faktörler dışında vergi denetiminin yeterliliğini etkileyen bir faktör de 

kayıt dışı ekonominin varlığıdır. Kayıt dışı ekonomi, varlığının tespiti her ne kadar 

zor da olsa birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de olduğunu iddia etmek 

mümkündür. Peki, nedir kayıt dışı ekonomi ve denetimin yeterliliğine nasıl etki eder. 

 

 Kayıt dışı ekonomi; devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen ya da 

geçirilemeyen ve bu sebeple de denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. 

Buna göre, bazı kayıt dışı ekonomik faaliyetler yasadışı faaliyetler olduğu halde, 

bazıları ise yasaklanmamış bir faaliyetin bilinçli olarak kayıtlara geçirilmemesi, 

dolayısıyla vergilendirilmemesi şeklinde meydana gelmektedir. 

 

  Kayıt dışı ekonomiye yönelmenin temel sebebi, insanların gelirlerini arttırma 

istekleridir. Gelirlerini arttırmak isteyen insanlar, faaliyetlerinin bir kısmını ya da 

tamamını kayıt dışında tutarak bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden 

vergi ödemeyerek gelirlerini arttırmış olurlar. Türkiye’de gelir dağılımında aşırı bir 

adaletsizlik söz konusudur. Gelirden düşük pay alan grupların gelirlerini arttırmak 

amacıyla ek işlerde kayıtsız şekilde çalışmaları kayıt dışı ekonominin büyümesine 

neden olmaktadır. “Kayıt dışı faaliyetlerin kayıtlı faaliyetler karşısında sağladığı 

avantajlar kayıtlı ekonomiden kayıtsız ekonomiye doğru gidişin ortamını 

hazırlamaktadır”.121
  

 

                                                           
121

 Şinasi Aydemir, “Kayıt Dışı Ekonomi Üzerine (II)”, Vergi Dünyası, 1995, Sayı: 162, s. 41. 
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 Kayıt dışı ekonominin en önemli olumsuz etkilerinden birisi, devletin temel 

gelir kaynağı olan vergi gelirlerini azaltmasıdır. Bazı ekonomik faaliyetlerin kayıt 

dışında kalması, vergilerin eksik ya da hiç ödenmemesine neden olmakta ve sonuçta 

devletin vergi gelirlerini de azaltmaktadır. Ancak bütçesi vergi gelirlerine bağlı olan 

ülkemizdeki gibi sistemlerde vergi gelirlerinin azalması vergi oranlarının artmasına 

neden olacaktır. Dolayısıyla vergisini düzenli ödeyen mükelleften daha fazla vergi 

alma yoluna gidecektir. Vergi oranlarının yükselmesi ve vergi ödeyen mükelleflerin 

kendilerine daha fazla yüklenilmesi onları da vergiden kaçınma veya kaçırma 

yöntemlerine itecek, vergiye olan bağlılığın azalmasına neden olacaktır. 

 

Grafik 27: OECD Ülkeleri Tahmini Kayıt Dışı Oranları 

 

 

 

Kaynak: Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008 – 2010), Ankara, Nisan 

2009. 

 

 Sonuç olarak yukarıda değerlendirdiğimiz faktörler ışığında Türkiye’de 

vergi denetimine ve bunu etkileyen faktörlere ilişkin veriler sunduk. Peki 

mükelleflerin vergi denetimlerine ilişkin düşünceleri nedir? Çalışmamız kapsamında 

28,6 
27 

22,2 22,6 22,6 

19,1 19,1 
18,2 18,2 

16,2 15,8 15,2 

13 12,6 

10,2 
8,8 

32,1 

18 



117 

 

mükelleflere “Türkiye’de vergi denetimleri yeterlidir.” görüşüne katılıp 

katılmadıkları sorulmuştur. 

 

Grafik 28: Türkiye’de Vergi Denetimleri Yeterlidir 

 

 

 

 Katılımcıların yaklaşık %60’ı vergi denetimlerinin yeterli olmadığı yönünde 

görüş belirtirken yaklaşık %28’i denetimleri yeterli bulduğunu belirtmiş, %13,8’i bu 

konuda görüş bildirmemiştir. 

 

2.3.3.12.3. VERGİ CEZA TUTARLARININ DÜŞÜKLÜĞÜ VE 
YAPTIRIM GÜCÜNÜN YETERSİZLİĞİ 

 

 Vergi gelirleri ülkelerin bütçe kalemleri içinde en önemli ve en etkili gelir 

unsurudur. Birçok ülke gibi ülkemizde de bütçe açısından vergi gelirlerine bağlılık 

%80-90aralığındadır. 
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Tablo 11: 2008-2013 Yılları Vergi Gelirlerinin Bütçe Gelirleri İçindeki Payı 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Genel Bütçe Gelirleri 

203.026.914 208.610.436 246.051.496 286.554.013 320.277.444 376.105.352 

  I-Vergi Gelirleri 

168.108.960 172.440.423 210.560.388 253.809.179 278.751.067 326.125.253 

Genel Bütçe/Vergi 
Oranı 

83% 83% 86% 89% 87% 87% 

 

Kaynak:http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_19.xls.htm (Çevrimiçi 

17.06.2014). 

 

 Devletin en önemli gelir kaynağının vergi gelirleri olması dolayısıyla kamu 

harcamalarının etkinliği ve yeterliliği de vergi gelirleri ile doğru orantılı olacaktır. 

Kamu harcamalarının finansmanı dışında vergi gelirleri ülkemizin ekonomik gelişimi 

ve kalkınmasında önemli etkinliğe sahiptir. Günümüzde özellikle Avrupa ülkelerinde 

yaşanan krizlerin temelinde de kamu gelirlerinin, dolayısıyla vergi gelirlerinin, kamu 

harcamalarını yeteri kadar finanse edememesinden kaynaklanmaktadır. Bunun 

dışında da kamu gelirlerinin yeterli düzeyde olmayışı borçlanma, borç faiz yükünün 

artması, işsizlik, enflasyon ve sosyal sorunları da beraberinde getirecektir. 

Dolayısıyla vergi gelirleri ülke yönetiminden sosyal refah düzeyine kadar birçok 

unsuru etkileyecek kadar önemli bir gelir unsurudur. Bu durumda ülke yöneticileri 

açısından da vergi gelirlerine atfedilen önem ve dolayısıyla vergi yönetiminin 

etkinliği de vergi gelirleri unsurunun verimli kullanımı açısından önem 

kazanmaktadır.  

 

 Vergi gelirleri birçok değişik vergi türü ve vergi ceza gelirlerinden 

oluşmaktadır. Vergi gelirlerinin içinde vergi ceza gelirlerinin büyüklüğü vergi 

kanunlarına uymamak ve yaptırımlara uğramak ve cezaların etkinliği ile 

açıklanabileceği gibi vergi gelirlerine kıyasla bütçede önemsiz denecek kadar az olan 
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ceza gelirleri de ya kanunlara sıkıca uyan vergi mükelleflerinin varlığı ya da 

yaptırımların yetersizliği ve vergi ceza sisteminin etkinsizliği ile açıklamak 

mümkündür. 

 

 Ülkemizde vergi ceza gelirleri bütçe kalemleri içinde önemsiz denecek ölçüde 

az yer tutmaktadır. 

 

Tablo 12: 2008-2013 Yılları Vergi Ceza Gelirlerinin Bütçe Gelirleri İçindeki Payı 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Merkezi Yönetim 
Gelirleri 

209.598.472 215.458.341 254.277.435 296.823.602 331.700.350 389.440.772 

Genel Bütçe Gelirleri 203.026.914 208.610.436 246.051.496 286.554.013 320.277.444 376.105.352 

I-Vergi Gelirleri 168.108.960 172.440.423 210.560.388 253.809.179 278.751.067 326.125.253 

3.Para Cezaları 2.925.353 3.908.374 4.284.177 5.772.319 5.882.219 7.433.178 

a) Yargı Para Cezaları 184.005 201.374 193.397 206.453 272.899 379.306 

b)  İdari Para Cezaları 917.218 1.136.772 1.428.366 1.823.496 2.132.934 3.570.326 

c) Vergi Cezaları 1.741.276 2.481.380 2.541.040 3.591.635 3.334.872 3.313.463 

d) Diğer Para Cezaları 82.854 88.848 121.374 150.735 141.514 170.083 

 

Kaynak:https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/content/conn/MGM_UCM/path/Web%20ic

erikleri/Yayinlar/Mali (Çevrimiçi 01.07.2014). 
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 Yukarıdaki tablodan da göreceğimiz üzere vergi ceza gelirleri bütçe 

gelirlerinin %80-90’ını oluşturan vergi gelirlerinin %1-2’si düzeyinde 

gerçekleşmektedir. Bu durum mükelleflerin vergiye sıkı sıkıya bağlı ve gönüllü 

uyum oranının çok yüksek olmadığı düşünüldüğünde ve tahakkuk eden cezaların 

tahsil edilen cezaların %3-5 düzeyinde olduğu hesaba katıldığında sadece vergi 

cezalarının yeterince caydırıcı olmadığıyla açıklanabilir.  Zaten ülkemizde genel kanı 

cezaların caydırıcı olmadığı yönündedir. Bir sonraki bölümde de vergi cezalarının 

etkinliği ve caydırıcılığını etkileyen unsurlardan bahsedeceğiz. 

 

 Bir ülkede vergi mekanizmasının işleyişi idari ve kanuni tedbirlerin 

uygulandığı ölçüde verimli olarak çalışabilir. Eğer idari ve kanuni düzene uyanlarla 

uymayanlar arasındaki denge korunmak isteniyorsa ki hukuk devletinde bu dengenin 

muhakkak sağlanması gerekir, söz konusu düzene uymayanların bu fiilleri 

dolayısıyla kanuni ve idari yaptırımlar esnetilmeksizin uygulanmalıdır. 

 

 Kanuni ve idari uygulamaların bağlayıcı olması için ilk olarak usule ilişkin 

şartları sağlamayanlara uygulanan cezai tutarların arttırılması gerekir. Çalışmamızın 

önceki bölümlerinde yer alan usulsüzlük ve özel usulsüzlüğe ilişkin ceza tutarları bu 

duruma bir örnektir.  Beyanname vermeyen veya tutulması mecburi olan defterleri 

tutmayan bir mükellefi devlet idaresinin vergi kanunları açısından denetimi teknik 

olarak oldukça zordur. Oysa bu fiillerin cezası 110 TL (2013 için) gibi cüzi bir rakam 

olarak belirlenmiştir. Bunun dışında vergi ziyaına sebebiyet vererek hazineyi 

milyonlarca lira zarara uğratan kişinin uzlaşma ve indirim yoluyla uğrattığı zarar 

kadar bile ceza almadığını önceki bölümlerdeki hesaplamalardan çıkarmak 

mümkündür. Vergi kaçakçılığı suçu işleyenlerin kanunda belirtilen hapis cezasının 

uygulamada hayat bulmadığı, bir başka gerçek. 

 

 Çalışmamız kapsamında katılımcılara “Türkiye’de vergi suçu işleyenler 

yeterince cezalandırılmazlar” görüşüne katılıp katılmadıkları soruldu. 
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Grafik 29: Türkiye’de Vergi Suçu İşleyenler Yeterince Cezalandırılmazlar 

 

 

 

 Katılımcıların yaklaşık %68’i vergi suçu işleyenlerin yeterince 

cezalandırılmadığını düşünmektedir. Vergi suçu işleyenlerin yeterince 

cezalandırıldığını düşünenler ise katılımcıların yaklaşık %22’sini oluşturmaktadır. 

Katılımcıların yaklaşık %10’u da bu konuda kararsız olduklarını belirtmiştir. 

 

Aynı katılımcılara, “Vergi suçu işleyenlere ne tür ceza verilmeli?” sorusu 

sorulduğunda, katılımcıların yaklaşık %2,8’i ceza verilmemeli, %44’ü para cezası 

verilmeli, %20’si hapis cezası verilmeli, %11,8’i hapis cezası verilmeli ve %21,4’ü 

ticaretten men edilmeli yönünde görüş bildirmiştir. 

 

Grafik 30: Vergi Suçu İşleyenlere Ne Tür Ceza Verilmeli? 

 

 

 

 Çalışmamızın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere Türk vergi sisteminde 

uygulanan ceza tutarları, yaptırımı öngörülen cezalar ve fiilen uygulanan cezalar 

sonucunda oluşan genel kanı öngörülen cezaların ve yaptırımların yeterli olmadığı 
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yönündedir. Vergi Usul Kanununda belirlenen usule ilişkin ceza tutarlarının 

düşüklüğü, vergi ziyaa uğratılması öngörülen bir kat cezanın azlığı ve uzlaşma 

indirim gibi idari müesseselerle bu cezanın da uygulama alanının daralması, 

kaçakçılık suçunun işlenmesi halinde öngörülen hapis cezasının uygulamada çok 

rastlanılmaması vergi cezalarının tahakkuk-tahsil oranı gerçeği de dikkate 

alındığında vergi ceza mekanizmasının yeterince işlemediğini iddia etmek çok da zor 

olmayacaktır. 

 

 Cezai yaptırımların etkinliği kadar uygulaması öngörülen cezanın 

uygulanabilirliği de yaptırımların caydırıcılığı konusunda önem arz etmektedir. 

Uygulanabilirlikten kasıt tahakkuk-tahsilat mekanizmasının işleyişidir. Bir ülkede 

tahakkuk tahsil oranı düşükse bu o ülkede ceza mekanizmasının yeterince 

işlemediğini göstermektedir. 

 

Tablo 13: 2012 Yılı Vergi Ve Vergi Cezaları Tahakkuk –Tahsilat Oranları 

 

  Tahakkuk Tahsilat % 

Genel Bütçe Gelirleri 343.599.513 215.308.704 62,7 

Vergi Gelirleri 236.899.082 182.177.334 76,9 

Gelir Vergisi 50.288.956 36.970.340 73,5 

Kurumlar Vergisi 28.147.972 20.666.606 73,4 

Katma Değer Vergisi 40.297.492 21.221.171 52,7 

Özel Tüketim Vergisi 48.142.549 44.127.278 91,7 

Vergi Cezaları 34.577.859 2.040.446 5,9 

 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü, Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni 2012, Mrt, 

2013, Ankara. 

 

 Yukarıdaki tabloda bütçe gelirleri kapsamında tahakkuk-tahsilat gerçekleşme 

istatistikleri yer almaktadır. Genel bütçe gelirlerinin yaklaşık %80’ini oluşturan vergi 

gelirlerinin tahakkuk-tahsilat oranı %50-%90 aralığında değişirken vergi cezalarının 

tahakkuk- tahsilat oranı %5,9 gibi çok düşük bir düzeyde kalmıştır. Bu durum vergi 

ceza mekanizmasının yeterince işlemediğini göstermektedir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. VERGİ CEZALARININ CAYDIRICILIĞINA YÖNELİK 

ALAN ARAŞTIRMASININ BULGULARI IŞIĞINDA ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

 

3.1. ALAN ARAŞTIRMASININ GENEL 
DEĞERLENDİRMESİ 

 

 Çalışmamızın önceki kısımlarında vergi cezaları ve vergi cezalarının caydırıcı 

olup olmadığına ilişkin hususlar ve bunları etkenleri üzerinde durduk. Yaptığımız 

araştırma kapsamında da ortaya çıkan sonuç Türk vergi sisteminde ceza 

mekanizmasının yeterince etkili işlemediği yönündedir. İkinci bölümde ceza 

sisteminin etkin olmamasına neden olan faktörlere değindik. Bu kısımda da ceza 

sistemi nasıl etkin hale getirilir, ne gibi düzenlemeler yapılmalıdır başlıkları altında 

bir takım çözüm önerileri üzerinde duracağız. 

 

 Yaptığımız değerlendirmeler ve anket verilerinin yorumlanması ile vergi 

cezalarının caydırıcı olup olmadığı konusundaki parametreleri ortaya koyduk. 

Mükelleflerin ve idarenin tutum ve davranışlarından kaynaklanan sebeplerle vergi 

cezalarının caydırıcı olmadığı yönünde haklı bir kanı olduğu değerlendirmesi 

yapılabilir.  

 

 Yaptığımız çalışma kapsamında katılımcılara “Türkiye’de vergi cezaları 

yeterince caydırıcı değildir” görüşüne katılıp katılmadıkları soruldu. 

 

 Katılımcıların yaklaşık %60’ı cezaların yeterince caydırıcı olmadığı yönünde 

görüş bildirmiştir. %28’i ise cezaların caydırıcı olduğunu düşünmektedir. %12,4’ü 

bu konuda görüş bildirmemiştir. 
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Grafik 31: Türkiye’de Vergi Cezaları Yeterince Caydırıcı Değildir 

 

 

 

 Katılımcıların genel görüşünün yanında demografik kriterlere göre de 

cezaların caydırıcılığına bakışlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Grafik 32: Eğitim Düzeyi – Cezaların Caydırıcılığına Bakış Açısı Karşılaştırması 
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Katılımcıların eğitim seviyelerine göre vergi cezalarının caydırıcılığına bakışı 

değerlendirildiğinde cezaların caydırıcı olmadığı yönünde görüşün hakim olduğu 

anlaşılmaktadır.  Katılımcılardan ilkokul mezunlarının %66,66’sı, ortaokul 

mezunlarının %55,81’i, lise mezunlarının %66,67’si, üniversite mezunlarının 

%55,68’i, yüksek lisans/doktora mezunlarının %65,12’si cezaların caydırıcı 

olmadığını düşünmektedir. 

 

Grafik 33: Cinsiyet Durumu – Cezaların Caydırıcılığına Bakış Açısı Karşılaştırması 

 

 

 

 Katılımcıların cinsiyetine göre vergi cezalarının caydırıcılığına bakışı 

değerlendirildiğinde kadınların %63,43’ü cezaların caydırıcı olmadığını düşünürken, 

erkeklerin %57,54’ü cezaların caydırıcı olmadığını düşünmektedir. 

 

Grafik 34: Medeni Hal – Cezaların Caydırıcılığına Bakış Açısı Karşılaştırması 
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 Katılımcıların medeni haline göre cezaların caydırıcılığına bakışına ilişkin bir 

değerlendirme yapıldığında; evlilerin %60,65’i, bekarların ise %57,89’u cezaların 

caydırıcı olmadığını düşünmektedir. 

 

Grafik 35: Yaş Durumu – Cezaların Caydırıcılığına Bakış Açısı Karşılaştırması 

 

 

 

Katılımcıların yaş durumu göz önüne alınarak cezaların caydırıcılığına bakışı 

değerlendirildiğinde; 18-30 yaş aralığındaki katılımcıların %57,23’ü, 30-45 yaş 

aralığındaki katılımcıların %58,92’si, 45-60 yaş aralığındakilerin %66,28’i ve 60 yaş 

üzerindekilerin %57,14’ü cezaların caydırıcı olmadığını düşünmektedir. 
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Grafik 36: Gelir Düzeyi – Cezaların Caydırıcılığına Bakış Açısı Karşılaştırması 

 

 

 

Katılımcıların gelir düzeyi dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, 0-

2.000TL düzeyinde gelir elde edenlerin %51,72’si, 2.000-5.000TL düzeyinde gelir 

elde edenlerin %62,01’i, 5.000-10.000TL düzeyinde gelir elde edenlerin %52,42’si, 

10.000-20.000TL düzeyinde gelir elde edenlerin %57,14’ü ve 20.000TL üzerinde 

gelir elde edenlerin %78,72’si cezaların caydırıcı olmadığını düşünmektedir. 
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Grafik 37: Çalışılan Sektör – Cezaların Caydırıcılığına Bakış Açısı Karşılaştırması 

 

 

 

Sektörlerin vergi cezalarına bakışı değerlendirildiğinde; tekstil sektöründe 

çalışanların %53,49’u, inşaat sektöründe çalışanların %41,67’si, imalat sektöründe 

çalışanların %55,56’sı,  turizm sektöründe çalışanların %67,27’si, hizmet sektöründe 

çalışanların %60,20’si, ticaret sektöründe çalışanların %68,35’i ve diğer sektörlerde 

çalışanların ise %59,26’sı vergi cezalarını yeterince caydırıcı bulmamaktadır. 

 

Demografik unsurlara göre katılımcıların görüşleri değerlendirildiğinde tüm 

demografik faktörlere göre katılımcıların çoğunluğunda Türkiye’de vergi cezalarının 

yeterince caydırıcı olmadığı yönünde görüş hakimdir. 

 

Yaptığımız çalışma kapsamında katılımcılara “Sizce mükellefin vergiye karşı 

tepkisi vergi sistemine ilişkin hangi faktörlerden kaynaklanmaktadır?”sorusu 

sorulmuş ve 0-10 arasında puanlama yapmaları istenmiştir.  
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Tablo 14: Sizce Mükellefin Vergiye Karşı Tepkisi Vergi Sistemine İlişkin Hangi 

Faktörlerden Kaynaklanmaktadır? 

 

Sizce mükellefin vergiye karşı tepkisi vergi sistemine ilişkin hangi faktörlerden 
kaynaklanmaktadır? 

ORTALAMA 

Vergi sisteminin adil olmaması 7,07 

Vergi mevzuatının sık değişmesi 5,70 

İstisna, muafiyet ve indirimlerin yaygın olması 4,56 

Gelir ve giderlere ilişkin belge düzeninin oturmamış olması 4,45 

Yakalanma riskinin azlığı – Denetimlerin eksikliği 7,02 

Vergi oranlarının yüksekliği 7,97 

Vergilendirme sürecinin karmaşık ve maliyetli olması  5,46 

Vergi aflarına sık başvurulması 7,38 

Vergi cezalarının caydırıcı olmaması 7,23 

 

Katılımcılardan alınan veriler değerlendirilip yaptıkları puanlamaların 

ortalaması alındığında mükelleflerin tepkilerinin hangi faktörlerden kaynakladığı 

sırasıyla; vergi oranlarının yüksek olması (7,97), vergi aflarına sık başvurulması 

(7,38), vergi cezalarının caydırıcı olmaması (7,23), yakalanma riskinin azlığı, 

denetim eksikliği (7,02) vergi sisteminin adil olmaması (7,07), vergi mevzuatının sık 

değişmesi (5,70),  vergilendirme sürecinin karmaşık ve maliyetli olması (5,46),  

istisna muafiyet ve indirimlerin yaygın olması (4,56), gelir ve giderlere ilişkin belge 

düzeninin oturmamış olması (4,45) olarak değerlendirilmiştir. 

 

 Yaptığımız alan çalışması kapsamında katılımcılara “Sizce vergi/ceza 

sistemindeki sorunların çözülmesinde aşağıda yer alan faktörlerden hangisi daha 

etkili olur?” sorusunu sorduk ve etkin olacağını düşündüğümüz hususları 0-10 

arasında puan vermelerini istedik. Bu kapsamda ortaya çıkan tablo şu şekildedir; 
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Tablo 15: Sizce Vergi/Ceza Sistemindeki Sorunların Çözülmesinde Aşağıda Yer Alan 

Faktörlerden Hangisi Daha Etkili Olur? 

 

Sizce vergi/ceza sistemindeki sorunların çözülmesinde aşağıda yer alan faktörlerden 

hangisi daha etkili olur? 

ORTALAMA 

Vergi oranlarının düşürülmesi  7,54 

Yaptırımların arttırılması  7,40 

Kamu harcamalarında şeffaflığın sağlanması  7,16 

Vergi yükümlülüklerini zamanında ve düzenli olarak yerine getirenlerin ödüllendirilmesi 7,12 

Vergi İdaresinin tüm mükelleflerine eşit mesafede durması 7,03 

Vergi siteminin basit ve anlaşılır olması 6,56 

Eğitim ve Kültür seviyesinin arttırılması  6,12 

Vergi bilincini arttıran ve vergiyi özendirici tanıtım ve reklam faaliyetleri 4,93 

 

 Katılımcılara göre en etkili çözüm faktörü sırasıyla, vergi oranlarının 

düşürülmesi(7,54), yaptırımların arttırılması (7,40), kamu harcamalarında şeffaflığın 

sağlanması (7,16) vergi yükümlülüklerini zamanında ve düzenli olarak yerine 

getirenlerin ödüllendirilmesi (7,12), vergi idaresinin tüm mükelleflere eşit mesafede 

durması (7,03), vergi sisteminin basit ve anlaşılır olması (6,56), eğitim ve kültür 

seviyesinin arttırılması (6,12), vergi bilincini arttıran ve vergiyi özendirici tanıtım ve 

reklam faaliyetleri (4,93) olarak belirlenmiştir. 

 

3.2. ALAN ARAŞTIRMASI BULGULARI IŞIĞINDA 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

 Yaptığımız alan çalışması kapsamında vergi cezalarının daha etkin haline 

getirilebilmesi açısından hem toplumsal yaşantı açısından hem de kanuni mevzuat 
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açısından bir takım düzenlemeler ve değişiklikler yapılması gerektiği sonucuna 

vardık. Önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi cezaların caydırıcılığını etkileyen 

faktörler tek taraflı değildir. Hem mükellefler hem idare hem yasa koyucu bu 

etkinsizliğin taraflarıdır. Dolayısıyla yapılacak düzenlemeler ve değişikliklerinde her 

bir tarafı etkileyecek şekilde yapılması gerekmektedir.  

 

3.2.1. TOPLUMSAL YAŞANTI AÇISINDAN 

 
 Vergi, sadece kişileri değil tüm toplumu ilgilendiren bir kavram olduğundan 

yapılacak değişiklik ve düzenlemeler toplumun tüm kesimini ilgilendiren hususlar 

üzerinden olması gerekecektir. Bu değişiklikler kişilerin vergi algısı ve bilincinin 

geliştirilmesi, ceza-ödül mekanizmasının yerleşmesi için yükümlülüğünü yerine 

getirmeyenler cezalandırılırken yükümlülüklerini yerine getirenlerin ödüllendirilmesi 

ve toplumdaki eğitim seviyesinin arttırılması gibi sosyal ve toplumsal düzenlemeler 

ve değişiklikler olacaktır. 

 

3.2.1.1. VERGİ BİLİNCİNİ ARTTIRAN VE VERGİYİ 
ÖZENDİRİCİ TANITIM VE REKLAM 
FAALİYETLERİ ARTTIRILMALI 

 

 Günümüz yönetim sistemlerinde vergi geliri ülke yönetimi için vazgeçilmez 

gelir kaynaklarıdır. Vergi gelirleri ülkenin kalkınmasına, sosyal imkânların 

gelişmesine, yaşam standartlarının iyileşmesine dışa bağımlı kalınıyorsa bağımlılığın 

azaltılmasına, bağımlı değilse bağımlı olunmamasına kadar bir ülkenin kaderini 

belirleyecek güce sahiptir.  Dolayısıyla mükelleflerde ve vatandaşlarda vergi bilinci 

oluşturulurken verginin önemi anlatılmalıdır. Toplumun tüm kesimlerinde vergi 

bilinci oluşturulmalı ve vergi ödemenin sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma 

bilinci ile vergiye gönüllü uyum arttırılmalıdır. 

 

 Yaptığımız alan çalışması kapsamında Türkiye’de vergi idaresi olarak bilinen 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi ile ilgili konularda mükelleflere yeterli bilgi 
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ulaştıramadığı ya da yapılan faaliyetlerin geniş kitlelere ulaştırılamadığı saptanmıştır. 

Bu noktada Gelir İdaresi’nin yeni teknolojilerden faydalanması önemli olmakla 

birlikte, çeşitli iletişim vasıtaları ile her eğitim seviyesinde ve her gelir düzeyindeki 

mükellefe ulaşmaları büyük önem taşımaktadır. Dolayısı ile mükellefler birbirinden 

farklılaştıkça, bilgilendirilme şekilleri de farklılaşmalıdır. Sosyal medya, toplu yaşam 

alanları, cep telefonları yoluyla kısa mesaj veya e-mail ile bilgilerin mükelleflerin 

çok büyük bir kısmına ulaştırılması etkili bir yol olarak görülmektedir. 

 

Türkiye’de oldukça etkili olan bir diğer iletişim kanalı ise televizyonlardır. 

Televizyonlarda özellikle mükelleflerin beğenisini kazanmış insanların yer alacağı 

reklam kampanyaları düzenlenmesi, bu kampanyalarda slogan niteliği taşıyan sözler 

kullanılarak, insanların vergi ile olan iletişiminin sıcak tutulması, vergiye gönüllü 

uyum sürecinde önem taşımaktadır. Büyük bir jenerasyonu etkisi altına alan “Bir 

alışveriş bir fiş” sloganın bugün bile geniş kitleler tarafından hatırlanması, bu iletişim 

yolu kullanılarak yapılacak olan kampanyaların hedefine ulaşacağını 

göstermektedir.122
  

 

 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi ile ilgili konularda bastırılacak 

broşürlerin, vatandaşların yoğunlukla bulunduğu bölgelere (otobüs durakları, 

alışveriş merkezleri vb.) dağıtılması da vergi ile mükellef arasında kurulacak iletişim 

açısından önemlidir. Bu noktada, küçük yaştan başlanarak verilecek olan vergi 

eğitiminin öneminden de bahsetmek gereklidir. Özellikle ilkokuldan başlayarak 

kitaplara girecek olan vergi eğitimi ve vergi haftası gibi vergilendirmenin önemi 

üzerinde duracak olan etkinlikler, verginin önemini anlayarak büyüyen nesiller 

oluşmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, kitle iletişim araçlarından yararlanılarak, 

yaygın eğitim metoduyla, vatandaşlık ahlakı, bilinci, hak ve görevleri konusunda 

bütün vatandaşlar eğitilmelidir. Vergi, en başta “milli kimliğimizin” bir parçası 

olarak tanıtılmalı ve millet olmanın ve birlikteliğimizin özünün sadece bu vatan için 

dökülen kanlarla değil, bu vatanın kalkınması için sorumluluk almakla ölçüldüğü de 

                                                           
122

 Tuay-Güvenç, a.g.e., s. 144. 
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öğretilmelidir. Bu da ancak, vergi vermenin ahlaki ve kanuni boyutlarını ön plana 

çıkaracak eğitimin ciddi bir biçimde uygulanması ile mümkündür.123
 

 

 Vergi bilincinin toplumda yerleşmesinin devletler açısından bakacak olursak, 

vergi bilinci yerleşmiş olan toplumlarda mükellefler vergiye karşı olumsuz davranış 

göstermeden vergi borçlarını titizlikle ödemektedir. Buna karşılık vergi bilinci 

yerleşmemiş olan ülkelerde mükellefler vergiyi bir yük olarak algılamakta ve her 

fırsat bundan kurtulmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla bir ülkedeki vergi bilinci düzeyi 

vergi tahsilatını etkileyen önemli bir faktördür.
124

 

 

 Diğer taraftan vergi bilincinin toplumda yerleşmesinin gelir idareleri 

açısından da faydası söz konusudur. Vergi bilincinin toplumda yerleşmesi 

“mükellefin mükellefle oto-kontrolü” nu sağlayacaktır. Yani mükellefler önce 

kendilerini, sonra etraflarındaki mükellefleri denetleyecekler, ayrıca etraflarındaki 

mükellefler tarafından da denetlendiklerini bileceklerdir. Bu durum gelir idarelerinin 

denetim yükünü hafifletecektir. Son olarak da vergi bilincinin toplumda 

yerleşmesinin kişilere olan faydasından bahsedilebilir. Toplum tarafından 

benimsenmeyen ve sahiplenmeyen hiçbir şey kalıcı olmayacağına göre, öncelikle 

mükellefiyet ile vatandaşlık arasında bir bağın kurulması, bu aşamada da verginin en 

temel vatandaşlık ödevlerinden biri olduğuna yönelik bir eğitim anlayışının 

benimsenmesi gerekmektedir. Yaşanan her günün, bir önceki günden daha iyi 

olabilmesinin anahtarı olacak nesillerin eğitimi ve bu eğitimde verilecek vergi 

bilincinin önemi kavranmadığı sürece, vergiden kaçınmaların ve vergi kaçakçılığının 

önüne geçilemeyeceği gibi kayıt dışı ekonominin de kayda alınması ve kayıt altında 

kalabilmesi mümkün değildir.125
 

 

                                                           
123

 Tuay-Güvenç, a.g.e., s. 144. 
124

 Gerçek, “Türk Vergi Hukukunda Tahsilat İşlemi Ve Etkinliği”, s. 211. 
125

 Arzu Alkan, “Vergi Bilinci Ve Vergi Uygulamaları Karşısında Mükellef Davranışlarının 
Tespiti: Zonguldak İli Örneği”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Zonguldak, 2009, s. 11. 
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3.2.1.2. VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE 
GETİRENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ  

 

 Vergi, cezalandırma gibi devletin en başta gelen egemenlik alanlarından 

biridir. Bu niteliği onun hukuk devleti ile yakın ilişkisi içinde bulunmasını zorunlu 

kılmıştır. Bu nedenle vergi hukuku hukuk devleti normlarının belirlenmesi açısından 

özel bir konum arz eder. Hukuk devletinin unsurlarından birisi de adaletin 

sağlanması yani adil bir hukuk düzenin kurulmasıdır. Hukuk, adalet terazisinden 

geçerek şekillenirse adil bir hukuk düzenini kurmak mümkün olur. Adaletin özünde 

eşitlik düşüncesi yatar. Eşitlik düşüncesi adaletin temelini oluşturmakta olup,  adalet 

eşitlik üzerine inşa edilir. Adalet konusunda denkleştirici adalet ve dağıtıcı adalet 

olmak üzere iki kavram geliştirilmiştir. Denkleştirici adalet kavramı insanlar 

arasındaki eşitsizliklere bakmadan herkese eşit, dağıtıcı adalet herkesin farklılıklarını 

gözeterek farklı davranmayı içerir. Herkesten götürü vergi almak denkleştirici adaleti 

yansıtırken herkesin ödeme gücü farklılığını dikkate alarak vergi almak dağıtıcı 

adaleti yansıtır. Vergilemede eşitlik ve adalet mekanizmasının sağlanabilmesi için 

yerine göre denkleştirici ve dağıtıcı adalet mekanizmasının işletilmesi gerekir. 

 

 Genel kurallar bu şekilde olmakla beraber, yasa koyucu veya idari 

düzenlemeler ve vergi ödevini aksatan, yerine getirmeyen veya vergi borcunu ödeme 

dışındaki yollarla sonuçlandırmaya çalışan mükelleflerin varlığı vergi adaletini 

zedelemektedir. Bu gibi durumlara vergi afları ve vergi uzlaşmaları örnek olarak 

verilebilir. Bu durumlarda vergisini düzenli ödeyen vergi yükümlülüğünü yerine 

getirenlerle yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ve ödeme dışında çıkış yolları 

arayanlar arasında idare ve kanunların da göz yumduğu bir eşitsizlik ortaya 

çıkmaktadır.  

 

 Vergi sistemimiz genel olarak görevlerini kanuni ölçülerde yerine getiren 

mükellefleri ödüllendirmektedir. En çok vergi ödeyen kurumlar ve gerçek kişiler 

medyada haber konusu yapılır ve bağlı oldukları vergi dairelerince plaketle 

onurlandırılır. Bu da zirvede yarışan mükellefleri tatlı bir vergi rekabetine sokar.  Bu 

ödüllendirme mekanizması daha geniş alanlara yayılarak teşvik sistemi 
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yaygınlaştırılabilir. Değişik alanlarda değişik vergi avantajları sağlanabilir. Belirli 

şartları sağlayan mükelleflerin vergi oranları düşürülebilir. Yukarıda da bahsettiğimiz 

gibi af ve uzlaşma mekanizmaları vergi yükümlülüklerini yerine getiren mükelleflere 

pozitif ayrımcılık sağlayacak şekilde düzenlenebilir. Farklı vergi avantajları 

sağlanabilir. Böylelikle mükellefler vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek için 

daha istekli, istikrarlı ve düzenli olabilecektir. 

 

3.2.1.3. VERGİ SUÇU (KABAHATİ) İŞLEYENLERİN 
TEŞHİR EDİLMESİ 

 

 Teşhir, tarihin çeşitli dönemlerinde, temel ceza veya ek ceza olarak, hükmün 

ilanı şeklinde veya infazın sergilenmesi şeklinde uygulanmıştır. Ancak, insanı rezil 

etme gayesine matuf olduğu, insan haysiyeti, onuru ile bağdaşmadığı için modern 

ceza kanunlarında ceza olarak yer almamakta, fakat seyrek olarak güvenlik tedbiri 

olarak başvurulduğu olmaktadır.126
 

 

 Teşhir kelimesine anlam olarak baktığımızda küçük düşürme aşağılama gibi 

anayasaya aykırılık teşkil eden anlamlarının yanında basit bir şekilde “duyurma, ilan 

etme” anlamı da mevcuttur. Bizim vergi suçu/kabahati işleyenlerin teşhir edilmesi 

gerektiğinden maksadımız ikinci belirttiğimiz “duyurma, ilan etme” anlamına gelen 

teşhirdir. 

 

 Resmi Gazetede 11 Nisan 2013 tarihinde yayımlanan 6455 sayılı Kanun ile 

VUK’un 153’üncü maddesinden sonra gelmek üzere, “Teminat Uygulaması” başlığı 

altında,  153/A maddesi eklenmiştir. Maddede, teminat uygulaması yanında, birçok 

husus düzenlenmiştir. Bunlardan birisi de, sahte fatura ticareti yapanlar ve bunlarla 

ilişkili bir kısım kişiler ile VUK nun 359’uncu maddesindeki suçları işleyenlerin 

(sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullananlar hariç), Maliye 

Bakanlığının belirleyeceği usullerle duyurulmasıdır. Maddenin 12’nci fıkrasında 

                                                           
126

 Bekir Baykara, “Vergi Usul Kanunu 153/A Maddesi İle Getirilen “Bazı Vergi Suçlarını 
İşleyenlerin Duyurulması” (Teşhir) Cezasının Anayasaya Aykırılığı” , Vergi Dünyası, 2013, 
sayı:382, s. 5. 
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düzenlenen bu husus, bazı vergi suçlarını işleyenlerin “duyurulması” diğer bir 

deyişle ilanı, başka bir söyleyişle de teşhiridir.127
 

 

 Vergisel yükümlülükler mükelleflerin sadece kendilerini ilgilendirebileceği 

gibi birlikte iş yaptıkları, kendilerinden alış-verişte bulunan kişilerin de vergisel 

yükümlülüklerini ilgilendirebilmektedir. Bir mükellefin düzenlediği faturanın sahte 

olması veya kanuni gereklilikleri içermemesi halinde o faturayı kullanacak olan bir 

başka mükellef de kanuni takibe ve yaptırımlara tabi olabilecektir. Dolayısıyla 

mükelleflerin sicili, vergisel yükümlülüklerine ilişkin idari takiplerine ilişkin bilgiler 

vergi mahremiyeti sınırları çerçevesinde onunla iş yapacak kişilere açık olmalıdır.  

 

 Toplumun her bir kişiyi anayasada yer alan eşitlik ölçüsünde vergi ödemekle 

mükelleftir. Eğer ki birileri bu yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa ve de tespit edilip 

cezalandırılmıyorsa bu yükümlülük diğer mükelleflerin üzerine binecektir. Bu 

durumda bazı mükellefler eşit şartlarda piyasada yer almak yerine belki de rekabette 

bulunduğu bir firmanın yerine getirmediği vergi yükü dolayısıyla ekstra bir maliyete 

katlanacaktır. Bu durumda, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler 

de cezai yaptırımların dışında sosyal olarak da toplum nezdinde cezalandırılabilir. 

Benzer bir uygulama Maliye Bakanlığınca 1 Milyon Lira’nın üzerinde borçlu 

olanların listesinin yayınlanması suretiyle yapılmaktadır.  Bu firmaları vergi 

borçlarını ödemediklerinden dolayı teşhir etmek yöntemiyle yapılabileceği gibi vergi 

kaçakçıları, sahte belge/fatura düzenleyicilerinin listesini yayınlamak şeklinde de 

yapılabilir. Bu tür bir uygulama birçok mükellefin marka değerinin düşmesine ve 

müşteri kaybına neden olacağından vergisini ödemek daha cazip olacak vergi 

cezalarının caydırıcılığı sağlanmış olacaktır.  

 

 

 

                                                           

127 Baykara,  a.g.m., s. 6. 



137 

 

3.2.1.4. EĞİTİM ÖĞRETİM SEVİYESİNİN 
ARTTIRILMASI 

 

 Vergilemede en önemli sorunlardan biri mükelleflerin vergiye 

yaklaşımlarının olumsuz olmasıdır. Mükelleflerin vergiye bakışını etkileyen birçok 

faktörden biri de mükelleflerin vergiye ilişkin temel bilgi altyapısına sahip olup 

olmaması durumudur. Mükellefler vergilerin gerekçeleri, sonuçları ve önemi 

konusunda bilgi sahibi değilse, en azından vergi-kamu hizmeti ilişkisini bilmiyorsa, 

diğer faktörlerle birlikte, belki de diğerlerinden önce eğitim konusuna eğilmek 

gerekir. 

 

 Eğitim çok yönlü bir yapıya sahip olup, kişilerin dünya görüşü biçiminde 

ifade edilebilecek her türlü inanç ve davranışları etkilemeyi amaçlayan çabaların 

bütünü olarak tanımlanabilir. Verilecek eğitim ile kişilerin ekonomik ve mali 

konularda tutum ve davranışlarını yönlendirmek mümkündür.128
 

 

 Eğitim alan kişilerin vergilerin mali, ekonomik ve sosyal fonksiyonları 

konusunda daha bilinçli olmaları vergiye karşı yaklaşımlarını olumlu hale 

getirecektir. Bahsettiğimiz eğitim üniversite veya daha üst seviyede ekonomi, mali 

alanlarda verilen eğitim olmayıp ilk ve orta düzeyde hatta okul dışı alanlarda bile 

yapılabilecek bilinçlendirme-bilgilendirme eğitimleridir.129
 

 

 Mevcut kanuni düzenlemelere uymayan bir kesimin varlığını gidermenin en 

sağlam ama en çok zaman alan yöntemlerinden biri de yetişen kişileri en küçük 

yaşlardan itibaren bilinçli, toplumsal değerlere önem veren, suç işleme kapasitesini 

minimuma indirecek düzeyde yetiştirmektir. Dünyada örneklerine baktığımızda 

eğitim öğretim düzeyinin üst düzey olduğu toplumlarda hem toplumsal suç oranının 

hem de vergi kaçırma vergiden kaçınma oranlarının daha düşük olduğu görülecektir. 

Bu tarz toplumlarda genellikle sistemli bir yapı olduğundan kanunların temel kriter 

                                                           
128

 Doğan Şenyüz, ”Vergilemede Yükümlü Psikolojisi”, (Doktora tezi) Bursa, 1984, s. 38. 
129

 İnci User, “Vergilemenin Sosyal Ve Psikolojik Sınırı”,(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1992, s. 167. 
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olarak alınmasından dolayı mükelleflerin ve yönetimin karşılıklı güven oranı daha 

yüksek olmaktadır. Dolayısıyla eğitim öğretim esas alındığında bu bilinçle yetişen 

kişiler ilerleyen dönemlerde hem mükellef hem idare hem yasa koyucu tarafında 

olacağı için sistemli bir yapı kurmak kaçınılmaz olacaktır. Kurulacak sistemli yapı 

anayasal ilkeleri esas alarak, yasa önünde herkese eşit davranarak, kişiye veya 

gruplara yönelik düzenlemeler yapmayarak, toplumun çıkarını kişilerin üzerinde 

görerek, adil ve eşit muamele sunarak kişilere güven verecek, bu güven ortamında 

yetişen kişiler de, yasa dışı yollara başvurmayarak, vergi kaçırmayarak veya nasıl 

daha az vergi öderim düşüncesine girmeyerek sistemin kusursuz işlemesine katkıda 

bulunarak toplumsal sorumluluklarını yerine getirme oranını arttıracaktır. 

 

 Genel olarak, eğitim düzeyinin yüksekliğinin vergiye uyumu kolaylaştırdığı 

düşünülmektedir. Mükellefin eğitim düzeyi ile bilgiye ulaşma kapasitesi arasında 

doğru orantılı bir ilişki vardır. Eğitim düzeyi yüksek olan mükellefin vergilemeye 

ilişkin bilgi seviyesi artar. Diğer taraftan, bilgisizlik nedeniyle işlem maliyetleri 

ortaya çıkabilir. Özellikle mükellef açısından önemli bir maliyet olan işlem 

maliyetlerinin düşmesi, mükellefin vergiye uyumunu kolaylaştırır.130
 Eğitim 

düzeyinin düşük olması, bazı mükelleflerin vergiye karşı bir takım olumsuz 

davranışlarda bulunması için kendini haklı göstermesine neden olur.131
 Genel 

eğitimin yanında mali eğitim de vergi uyumu açısından önemlidir. Bu eğitim 

çalışmalarında mükelleflerin en çok kullandığı ve benimsediği iletişim araçlarının 

tercih edilmesi eğitimlerin etkinliğini arttıracaktır.132
 

 

 Eğitim düzeyi hem mükellefler tarafından vergilerin kabullenilmesi 

açısından, hem de vergi uygulamalarının gerçekleştirilmesi açısından önem arz 

etmektedir. Doğru olarak verilecek bir eğitimle kişilerin vergilerle ilgili olan 

davranışlarını yönlendirmek mümkün olabilmektedir. Eğitim ve öğretim aracılığıyla 

sorumluluk duygusu taşıyan bilinçli bir toplum meydana getirilebilir. Eğitim 
                                                           
130

 Coşkun Can Aktan, Hilmi Çoban, Vergileme Ekonomisi Ve Vergileme Psikolojisi 

Perspektiflerinden Vergiye Karşı Tutum Ve Davranışları Belirleyen Faktörler, Seçkin Yayınevi, 
Ankara, 2006, s. 148. 
131

 Şenyüz, a.g.e., s. 40. 
132

 Halit Çiçek, Psikolojik Ve Sosyal Yönden Yükümlülerin Vergiye Karşı Tutum Ve Tepkileri 
(İstanbul İli Anket Çalışması), İSMMMO Yayınları, No:65, İstanbul, 2006, s. 59. 
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düzeyinin düşük olması, mükelleflerin vergiye karşı girişmiş oldukları olumsuz 

davranışlarda kendilerini haklı görebilmelerine neden olabilmektedir.133
  

 

Ayrıca öğrenim düzeyi yüksek olan mükelleflerin kanunları daha kolay 

anlayarak sık sık yapılan kanuni değişikliklere daha kolay intibak sağladıkları ve 

vergilere uyum açısından da daha bilinçli oldukları görülmektedir.134
  

 

 Mükelleflere vergileme konusunda verilecek eğitimler, mükelleflerin vergiye 

olan tutumlarını olumlu yönde etkileyecek ve vergi uyumunu arttıracaktır. Ayrıca bu 

eğitimlerin, mükellefler tarafından en çok kullanılan iletişim araçları ile yapılması bu 

konudaki çalışmaları daha verimli hale getirecektir.135
 

 

3.2.2. KANUNİ DÜZENLEMELER AÇISINDAN 

 
 Kanuni düzenlemeler kapsamında yapılacak değişiklikler toplumun tüm 

kesimini etkileyecek olmakla birlikte değişikliği yapacak mekanizma yasa koyucu ve 

idari birimlerdir. Bu kapsamda yapılacak değişiklikler ise vergi kanunlarının 

sadeleştirilerek her kesimden kişinin anlayabileceği düzeye indirgenmesi, kanunlarda 

ve diğer düzenlemelerde yer alan yaptırımlar ve denetimlerin arttırılması, kamu 

harcamalarının şeffaflığının sağlanması ve bürokratik yoğunluğun aşılması gibi 

değişiklikler olacaktır. 

 

3.2.2.1. VERGİ KANUNLARI SADELEŞTİRİLMELİ, 
BASİT VE ANLAŞILIR HALE GETİRİLMELİ 

 

 Mükelleflerin vergi kanunlarına uygun bir şekilde hareket edebilmeleri için 

vergi kanunlarının yalın olması yani kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir olması 

gerekmektedir. Çünkü mükellefler kanunların karışık ve anlaşılmaz olması sebebiyle 

isteyerek veya istemeyerek vergi kayıp ve kaçağına neden olabilmektedirler. Vergi 
                                                           
133

 Şenyüz, a.g.e, s. 35. 
134

 Aktan-Çoban, a.g.e., s. 150. 
135

 Handan Kaynak, “Vergi Ahlakı Ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Adana, 
2010, s. 54. 
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kanunlarının karmaşık olması ve kanunlardaki şekli yükümlülüklerin fazlalığı 

vergilere tepki gösterilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla vergi kanunlarının açık 

olmaması, bazı mükelleflerin vergiye karşı olumsuz tavır içinde bulunmayı tercih 

etmesine neden olacaktır.  

 

 Vergi kanunlarının hükümlerinin sıkça değiştirilmesi ve yeni vergilerin 

yürürlüğe konması, her seferinde yeni hükümlerin öğrenilmesini ve yeni işlemlere 

alışmayı zorunlu kılmaktadır. Bunların hepsi zaten karışık olan vergi tekniğini daha 

da karmaşık hale getirmekte ve bu nedenle vergilemede güven ilkesi zarar 

görmektedir.  

 

 Diğer yandan vergi kanunlarının sürekli değiştirilmesi mükelleflerde daha 

ağır bir vergi etkisi bırakarak onların vergilere karşı tepki göstermelerine neden 

olacaktır. Özellikle de vergi kanunlarındaki değişiklikleri takip etme ve gereklerini 

yerine getirme gücüne sahip olmayan mükellefler bu durumdan daha kötü 

etkilenirler. Hatta vergi kanunlarında yapılan değişiklikleri kimi zaman muhasebe 

mesleğini icra edenler bile anlamakta zorlanabilirler.136
  

 

 Söz konusu olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda, vergi 

kanunlarının çok sık değiştirilmesinin mükelleflerin vergiye olan tepkilerini daha da 

arttıracağını söyleyebiliriz. Bu nedenle zorunlu olmadıkça vergi kanunlarının 

değiştirilmemesi gerekir. Kanunların değiştirilme zorunluluğu varsa da bu 

değişiklikler mükelleflerin algıları da göz önünde bulundurularak belirli bir program 

ve düzen içerisinde yapılmalıdır. 

 

 Vergi kayıp ve kaçaklarının alt seviyelere çekilebilmesi için vergi 

mevzuatının ülkenin mali, sosyal, ekonomik ihtiyaçlarına cevap verebilecek; her bir 

mükellefin kolayca anlayabileceği bir yapı içinde düzenlenmesi gerekir. Bunun 

yanında bir mükellef sorumlu olduğu ve gelirinin büyük bir kısmını ayırdığı vergiye 

ilişkin kanuni mevzuatı sade ve basit bir şekilde anlayabilmeli bunun dışında vergisel 

                                                           
136

 Şenyüz, a.g.e, s. 65-66. 
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işlemler için danışman, müşavir, aracı gibi kimselere ayrıca bütçe ayırmak zorunda 

olmamalı, bağlı kalmamalıdır. 

 

  Vergi mevzuatımıza baktığımızda onlarca yıl önce diğer ülkelerden tercüme 

yoluyla edinilmiş bunca yıl süresince defalarca değişikliğe uğramış, eklemeler 

çıkarmalar yapılmış ve özünü kaybetmiştir. Sık aralıklarla çıkarılan kanunlar, 

tebliğler ve yönetmeliklerle mevcut kanunlarda çok fazla sayıda değişiklikler 

yapılmış vergi mevzuatı adeta takip edilemez bir hale getirmiştir.  

 

 Buna bağlı olarak da kanunlarda boşluklar ve yoruma açık hususlar meydana 

gelmiştir. Mükellefin, vergi idaresinin hatta vergi yargısının bile farklı yorumladığı 

hususların varlığı mükellefler açısından muhasebeci, müşavir ve danışmanlarla 

çalışma zorunluluğu hasıl olmuştur. 

 

 Üzerine ekstra bir yük almak zorunda kalan mükellef de doğal olarak 

aracılardan kanunları kendi lehine yorumlamasını istemekte ödeyeceği vergiyi 

kanuni boşluklardan yararlanarak minimum seviyeye indirmek istemektedir. Hal 

böyle olunca mükellef denetiminin yanı sıra, muhasebeci ve müşavirlerin de 

denetlenme zorunluluğu onlara da yükümlülükleri kapsamında kanuni sorumluluk 

getirilmesi ve bunun fiilen uygulanması gerekmektedir. 

 

 Bu aşamada vergi ile ilgili işlemlerde aracılık için yeminli mali müşavirlik 

ve vergi danışmanlığı mesleklerinin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeminli Mali 

Müşavirlik mesleği, devletin incelemekte yeterli olamadığı vergi beyanlarının, 

sorumluluk yüklenerek denetlenip tasdik edilmesine dayanan bir işlev görmektedir. 

1989 yılında 3568 sayılı Kanun’la getirilen Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, hem 

mükelleflerin vergi mevzuatı, muhasebe uygulamaları ve finans gibi konularda 

ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerini karşılamak, hem de vergi idaresinin 

denetleme oranın çok düşük kaldığı vergi beyanlarının denetlenmesi gibi konularda 

görevler yüklenmiştir. Bu haliyle Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinden beklenen, 

vergi gelirlerinin artması anlamına gelecek olan vergi suçlarının azalmasını 

sağlamaktır. Uygulamada YMM ve diğer meslek mensuplarının sorumluluğu şu 
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şekilde işlemektedir; denetim elemanları inceledikleri mükelleflerin tasdik 

zorunluluğu olan konulara ilişkin matrah farkı veya vergi ziyaına sebebiyet verildiği 

durumlarda tasdiki yapan yeminli mali müşavirlere de sorumluluk raporu yazar ve 

söz konusu raporlarda yeminli mali müşavirlerin de ziyaa uğratılan vergiden 

müştereken sorumlu tutulduğu belirtilir. Yazılan raporun bir örneği de yeminli mali 

müşavirlerin bağlı olduğu meslek odasına gönderilir. Söz konusu raporlar yeminli 

mali müşavire disiplin suçu olarak işlenir. Ancak, fiili durumda bu sistemin yeterince 

uygulanmadığı görülmektedir. Yeni düzenlemelerle yeminli mali müşavirlik 

mesleğine ziyaa uğrattıkları vergi neticesinde daha ciddi yaptırımların uygulanması 

onları ve dolayısıyla mükellefleri vergi cezalarına karşı daha duyarlı hale 

getirebilecektir. 

 

 Bununla birlikte mevcut durumda, vergi kanunlarının karmaşıklığı, 

anlaşılamaması ve kanuni boşlukların bulunması doğru beyanda bulunmama 

eğilimine neden olmaktadır. Bu durumda hem vergi idaresi personelinin yükü 

artmakta hem mükellefe bürokratik yoğunluk çıkarmakta hem de mevcut sorunların 

çözülmesini zorlaştırmaktadır. Ülkede uygulanan vergi mevzuatı, ülkenin ekonomik, 

sosyal, mali ihtiyaçlarına cevap veremiyorsa, sade, kolay anlaşılır bir yapıda değilse, 

sürekli değiştirme ihtiyacı gösteriyorsa ve istikrarlı bir yapı arz etmiyorsa vergi 

kaçağı artar. Dolayısıyla vergilendirmede basitlik ilkesi çok büyük önem 

taşımaktadır. Mükelleflerin kanunlara uygun davranabilmesi kanunların anlaşılabilir, 

uygulanabilir ve sade olmasıyla yakından ilişkilidir. Sürekli değişen ve karmaşık bir 

yapıya sahip olan kanunlar, mükelleflerin kimi zaman bu karışıklıktan kaynaklı 

istemeden de olsa vergilerini ödeyememelerine sebep olabilmektedir.137
 

 

 Sonuç ve ilk çözüm önerisi olarak; vergi kanunları sadeleştirilmeli, sadece 

uzmanların değil mükellefiyeti olan herkesin basit bir şekilde anlayabileceği düzeyde 

olmalı, vergi idaresi ile mükellefler arasında kanuni olarak zorunlu haller dışında 

aracı kişilere gerek bırakılmamalı, gerek bırakıldığı hallerde aracı kişilerinde kanuni 

sorumlulukları kanunlarla uygulanabilir hale getirilmelidir. 
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 Tuay-Güvenç a.g.e., s. 30. 
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3.2.2.2. VERGİ ORANLARI, VERGİ YÜKÜ YA DA 
VERGİ TÜRLERİ AZALTILMALI 

 

 Vergi oranları ile kayıt dışı ekonomi arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. 

Vergi oranlarının gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere nazaran yüksek olması 

kayıt dışı ekonominin boyutlarını genişletmiştir. Vergi oranlarının ekonomik 

faaliyetlere olan etkisi teorik çapta birçok çalışmayla kanıtlanmıştır, ancak bunlar 

içerisinde en çok bilineni Arthur Laffer tarafından ortaya konulan ve arz yönlü 

iktisadın en önemli dayanağını oluşturan vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki 

ilişkidir. Bu analizde vergi oranlarının belli bir orandan sonra vergi gelirlerini 

düşüreceği belirtilir. Vergi oranları optimalin üzerine çıktığı zamanlarda vergi 

gelirleri azalmaya başlar, çünkü insanlar çalışmak yerine vergisiz para kazanma 

yollarını ararlar. Vergi oranları artmaya başladığında esasen ekonomik faaliyetlerde 

rakamlarla ifade edildiği şekilde azalma olmaz sadece yüksek vergi oranları 

sebebiyle kayıtlı ekonomiden kayıt dışılığa kayma söz konusu olur bu durumda da 

kayıtlı ekonominin boyutu küçülür. Hükümetler, yüksek vergi oranlarının etkisini 

hafifletmek için vergi muafiyet ve istisna uygulamasına giderler, bu durumda da 

vergi adaleti gittikçe bozulur, istisnalardan yararlanamayanlar kendilerinin de daha 

az vergi verebileceklerini düşünerek vergi kaçakçılığı yoluna gidebilirler. Ayrıca, 

istisna ve muafiyet uygulamaları rekabet eşitsizliğine de sebep olmaktadır.138
 

 

 Vergi yükünün adaletsiz olduğuna inanılması ve vergi türünün çok fazla 

olması da bir başka psikolojik etkendir. Mükelleflerin vergi yükünü algılaması 

vergiye karşı tutum ve davranışları etkilemektedir. Çünkü vergi yükü, elde edilen 

gelir için bir maliyet unsuru olarak kabul edilmekte ve bu yükün hissedilme derecesi 

ise vergiye karşı gösterilen tepkinin farklılaşmasına neden olmaktadır. Vergi 

yükünün hissedilme derecesi ödenen vergi ile doğru orantılı olup, mükellefin vergi 

ödeme gücüne göre de ters orantılıdır.139
 Mükellefin vergi yükünün adil olmadığına 

inanması, psikolojik olarak mükellefin makul ölçülerde vergi kaçırmasına neden 
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 Yusuf Kıldış, “Kayıt Dışı Ekonominin Ulusal-Uluslarası Boyutları Ve Çözüm Önerileri”, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, S.5,2000, s. 7. 
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 Yasemin Taşkın, Vergi Psikolojisi Ve Vergiye Karşı Mükellef Tepkileri, Maliye Araştırma 
Merkezi Konferansları, Seri 54, İstanbul, 2010, s. 71. 
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olur. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan bir mükellef vergi kanunlarının adaletsiz 

uygulandığına ya da vergi kanunlarının vergi kaçakçılığı yolu ile ihlal edilebildiğine 

inanır.140
  

 

 Vergi türünün çok fazla olması ise mükelleflerde vergiye karşı bıkkınlık 

meydana getirir. Mükelleflerin bütün gündemleri vergisel yükümlülükler ile ilgili 

olur. Bütün planlarını vergi beyanı, vergi planlaması ve vergi ödemesi gibi 

yükümlülüklere göre yapılacaktır. Bu ise vergiye karşı bıkkınlık oluşturacaktır. Oysa 

ki vergi de diğer vatandaşlık görevleri gibi olağan ve sıradan olarak algılanmalı ve 

toplumun büyük bir kesiminin gönüllü olarak mükellefiyetini yerine getirmesi 

sağlanmalıdır. 

 Sonuç olarak toplumda vergi oranlarının yüksek olduğu, çok fazla vergi 

türünün olduğu ve vergi yükünün adil dağılmadığı algısı toplumu vergiden kaçış 

yolları aramaya itecektir. Toplum vergiye karşı soğutulmamalı, kriz ve darboğaz 

dönemleri hariç vergi oranları için orta yol bulunmalı, vergi türü sayısı 

sınırlandırılmalı mükellefin takip edebileceği seviyede olmalı ve en önemlisi de vergi 

yükünün adil dağılımı sağlanmalıdır. Eşitlik ve güce göre vergileme gibi anayasal 

ilkeler vergilemenin esasını oluşturmalıdır.  

 

 Gelişmekte olan ülkeler açısından bakıldığında ise mevcut vergilerin 

sayısının çok olması, vergi kaçakçılığını arttıran bir faktördür. Çünkü birbirinden 

farklı ve çok sayıdaki vergi hem vergi sistemini karmaşık hale getirdiğinden hem de 

devletin etkin bir maliye politikası uygulamasını zorlaştırdığından vergi 

kaçakçılığının artmasına neden olmaktadır.141
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 Cemalettin Uçak, “Vergilendirme Psikolojisi”,  Vergi Dünyası, Sayı 189, 1997, s. 17. 
141

 Vito Tanzi, Public Finance in Developing Countries, Vermont: Edward Elgar Publishing Ltd. 
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3.2.2.3. YAPTIRIMLAR VE DENETİMLER 
ARTTIRILMALI 

 

 Kanunlara, kurallara ya da düzene uyulmamasının karşılığı ceza vermektir. 

Aykırı faaliyetlerde ısrar edilmesi halinde ise çözüm verilen cezanın miktarını ya da 

etkisini arttırmaktır. Kurallara uymamayı ilke edinmiş ya da kurallara uymamanın 

cezası, uyduğu takdirde olan yükümlülüğünden ekonomik olarak daha cazip 

durumdaysa kanunlarda yer alan cezai yaptırımların değiştirilmesi kaçınılmazdır. 

 

 Ülkemizde genel kanı cezai yaptırımların yetersiz olduğu yönündedir. 

Uygulamada cezai yaptırım denilince genelde maddi(para) cezaları akla gelmektedir. 

Oysa cezai yaptırımların caydırıcı olması için daha çeşitli olması gerekir. Örneğin 

kanunlarda yer alan hapis cezasının uygulama gücü arttırılabilir. Ya da 2004 yılında 

kanuni düzenlemelerden çıkarılan işyeri kapatma cezası tekrar hayata geçirilebilir. 

Kanunlara uymayanların bulundukları faaliyet alanlarında faaliyetleri durdurulabilir.  

 

 Çalışmamızın önceki bölümlerinde de anlattığımız gibi, para cezalarının 

kanuni müesseselerle (indirim, uzlaşma, pişmanlık, af gibi) etki gücünü kaybettiği 

görülmektedir. Ancak, hapis cezası veya işyeri kapatma gibi cezalar hem kişiler 

üzerinde hem de toplumun o kişilere bakış açısını etkileyeceğinden toplum nezdinde 

daha etkili yaptırımlar olabilecektir. 

 

 Yaptırımların arttırılmasının yanı sıra yaptırım uygulanacak kişilerin tespit 

edilebilmesi açısından denetimlerin de arttırılması etkin bir denetim gücünün 

oluşturulması gerekmektedir. Önceki bölümlerde ülkemizde vergi denetimlerinin 

%1-%2 düzeyinde olduğunu belirtmiştik. Bu oranın bu derece düşük olmasının 

sebebi hem kadro yetersizliğinden hem de denetim tekniklerinin geleneksel 

kalmasından olabilmektedir.   

 

 Vergi denetimlerinde başarı sağlamanın başta gelen şartlarından birinin vergi 

denetimlerinde işin gerektirdiği niteliklere sahip elemanların kullanılması olduğu 

açıktır. Dolayısıyla denetim elemanı seçerken ekstra titizlik gösterilmesi ve seçilen 
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elemanlara verilen eğitimin detaylı ve pratiğe yönelik olması gerekmektedir. 

Denetim elemanlarının niteliğinin yanında sayısının da ciddi oranda arttırılması 

gerekmektedir. Önceki bölümlerde bahsettiğimiz gibi denetim elemanı sayısı ile 

mükellef sayısı arasında ciddi orantısızlıklar vardır. Mükelleflerde caydırıcılık 

unsurunun hissettirilebilmesi için güçlü ve nitelikli bir denetim kadrosu kurulması 

vazgeçilmezdir. 

 

 Vergi incelemelerinde verimliliğin arttırılması ve incelenen mükellefler 

arasında da denge sağlaması açısından sektörel vergi incelemelerine ağırlık 

verilmelidir. Sektörel incelemelere ağırlık verilmemesi ve denetimde sürekli yüksek 

matrah beyan eden mükelleflerin esas alınması, bazı mükelleflerin sürekli olarak 

incelenmesine yol açarken, düşük matrah veya zarar beyan eden bir kısım mükellefin 

ise vergi incelemesi dışında kalmasına yol açmaktadır. Bu durum, vergi 

incelemelerinin adaletli dağılımını engellemekte ve mükellefler arasında rekabeti 

bozucu sonuçlar doğurmaktadır.142
 

 

 Vergi incelemelerinin sektörel olmayıp belli firmalara yönelmesi ise 

vergide adalet ilkesine aykırı olmaktadır. Bazı firmalar sürekli kendilerinin 

incelendiğinden şikayet etmektedir. Sektörel incelemeler aynı zamanda denetim 

birimlerin de işlerini kolaylaştıracaktır. Sektörel incelemelerde o sektörde 

mükelleflerce kullanılan vergi kaçırma yöntemleri tespit edilecek ve muhtemelen 

bütün firmalar da aynı yöntemi kullanıyor olacaktır. Yapılan tespitler daha sonra 

yapılacak incelemelerinde rehberi niteliğinde olabilecek ve denetim elemanlarının 

hem işlerini hızlandıracak hem de inceleme sürecini hızlandıracaktır.  

 

 İş bölümü ve uzmanlaşmanın giderek arttığı bu dönemde denetim 

elemanlarının belli bir sektördeki incelemeyi yapıp bir sonraki yıl tamamen farklı bir 

sektörü incelemesi zaman kaybına ve verimsizliğe yol açmaktadır. Dolayısıyla da bu 

denetimde etkinsizliğe yol açmaktadır. Bu yüzden de vergi denetiminde ki bölük 
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pörçük incelemelerden vazgeçilerek, sektör incelemesi yapılmalıdır. Sektör 

incelemelerine ağırlık verilmesi halinde, aynı işi yapan birden fazla mükellefi 

inceleme imkânı bulacak olan inceleme elemanlarının, sektörde icra edilen faaliyeti 

iyice kavramaları mümkün olacaktır. Bu durumda, incelemelerin tamamlanmasındaki 

süre kısılacağı için, incelenecek mükellef sayısı artacaktır. Bu sayede, aynı sektörde 

faaliyet gösteren mükelleflerden incelenenlerle incelenmeyenler arasındaki 

adaletsizlik kısmen giderilmiş ve inceleme elemanlarının zamanı daha verimli 

kullanılmış olacaktır.143
 

 

 Bunun yanında incelemelerde geleneksel yöntemlerden uzaklaşıp günceli 

yakalama açısından farklı yöntemlere başvurulabilir. Örneğin, sektörel kamu ajanları 

özel sektörde faaliyet gösteren firmalarda kamunun temsilcisi olarak bulunacak ve o 

sektörde vergisel açıdan eksiklikleri tespit edip vergi idaresine bu eksiklikleri rapor 

halinde sunacaktır. Bu yöntemle mevzuatın uygulamadaki eksiklikleri ve boşlukları 

ne gibi yenilik ve değişikliklerin gerektiği de tespit edilebilecektir. 

 

 Tabi denetim denilince akla ilk mükellefin denetimi gelmektedir. Bununla 

beraber mükelleflerin işlemlerini yürüttüğü vergi idaresi personelinin de 

denetimlerinin ve eğitimlerinin arttırılması da denetimin etkinliğini arttıracaktır. 

Vergi kaçırma fiillerine bazı durumlarda vergi personelinin de iştirak ettikleri 

görülmektedir. Mükelleflerin kanuni yükümlülüklerini vergi idaresi personeli ile 

işbirliği halinde kanuni olmayan yollardan çözümünün mümkün olduğunun bilinmesi 

mükellefleri yasa dışı yollara yönelmesine neden olacaktır.  

 

 Vergi idaresinin personel ihtiyacı çok fazla miktarda olduğundan personel 

alınırken bazen nitelik faktörü ikinci planda bırakılabilmektedir. İşe alım aşamasında 

bu denetimin yapılamamış olması ihtimali göz önünde bulundurularak personel 

teftişinin sıklaştırılması ve personelin cezai yaptırımlarının da arttırılması 

gerekmektedir. 
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3.2.2.4. KAMU HARCAMALARINDA ŞEFFAFLIK 
SAĞLANMALI VE HARCAMALAR KAMU 

İHTİYAÇLARINA YÖNELİK OLMALI 

 

 Vergiye direnci arttıran etkenlerden biri de mükelleflerin ödediği vergilerden 

oluşan kamu gelirlerinin nereye harcandığının tam olarak bilinememesinden veya 

toplumun kamu hizmetlerinden beklediğini alamaması gibi nedenlerden 

kaynaklanmaktadır. Toplanan vergilerin nasıl ve nereye harcanacağı ekonomik 

olduğu kadar toplumsal sonuçları olan kararlardır. Mevcut kanunlar içinde vergilerin 

herhangi bir kamu harcamasına ya da bölgeye tahsis edilmesi söz konusu olmayıp, 

vergilerin tümü ortak bir havuzda toplanmaktadır.144
 Mükellefin kendi ödediği 

verginin hangi harcamalara kanalize edildiğini bilmemesi tabi ki doğaldır ancak, 

mükellefler toplanan vergilerin tümünün ne tür harcamalara gittiği ne kadarının 

toplum ne kadarını devlet yönetimi, ne kadarının dış borçlar gibi harcamalara 

dağıtıldığı özetle ödediği verginin ne kadarının kendi öncelikli ihtiyaçlarını 

karşıladığını bilmek isteyecektir. Sonuçta mükellefle ülkeyi yönetenler arasında 

güvene dayanan bir ilişki söz konusudur. Mükellef ekonominin yönetimini 

beğenmediğinde yöneticilere olan desteğini geri çekme hakkı saklıdır, ancak onun 

desteğiyle kötü yönetim sergilediğini düşündüğü yöneticiler var ya da yok 

olmayacaktır. Bu noktada meselenin siyasi boyutu ön plana çıkmaktadır. Toplumun 

güvenini alarak ülkeyi yönetenler toplumdaki kişilerden tahsil edilen vergi 

gelirlerinin harcanmasına ilişkin şeffaf bir yönetim ortaya koymalı ve yapılan 

harcamaların tüm ayrıntısına kadar hesabını verebilecek düzeyde olmalıdır. 

 

 Bununla beraber bir diğer çözüm yolu genelde kamu idaresinin özelde vergi 

idaresinin mükelleflere eşit derecede davranmasıdır. Toplumda idarenin kanunları, 

düzenlemeleri belirli bir grup çıkarına yönelik olduğu ve yine bazı kesimlerin idarece 

kollandığı yönünde bir algı vardır. Bu algı mükelleflerde kişilere göre farklı 

uygulama yapıldığı idareye veya siyasi otoriteye yakın olanların farklı muameleye 

tabi tutulduğu yönünde bir algıya sebebiyet vermektedir. Bu durumda mükellefler 
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nezdinde idari otoriteye ve kanuni ilkelere olan güveni zedelemekte ve tepkilere 

neden olmaktadır. Bunun için kanuni düzenlemelerde ve vergilendirmede anayasal 

ilkelerin esas alınması hiçbir kişinin veya topluluğun kamu otoritesi nezdinde 

ayrıcalığa sahip olmaması ve diğerlerine üstünlük veya öncelik teşkil etmemesi 

gerekmektedir. Böyle olunca insanlar hem kamu otoritesine hem de verginin 

kanuniliğine ve yerindeliğine olan inancı artacaktır. 

 

 İnsan ihtiyaçları özel ve kamusal ihtiyaçlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Özel ihtiyaçlar piyasada üretilmekte, kamusal ihtiyaçlar ise bütçe vasıtasıyla siyasi 

yapı içerisinde üretilmektedir. Devlet bütçeleri ise kamusal ihtiyaçların karşılanması 

amacıyla yapılan harcamaların türünü ve miktarını göstermektedir. Büyük bir 

bölümü tahsil edilen vergilerden oluşan devlet bütçesinin mükellef tercihleriyle 

uyumlu olup olmaması mükellefler açısından son derece önemlidir. Mükellefler 

yapılacak harcamaların hangi kalemlere dağıtıldığını ve ne miktarda dağıtıldığını 

inceleyerek bütçeyi onaylarlar ya da onaylamazlar.
145

  

 

  Mükelleflerin istedikleri hizmetler yeterli miktarda üretiliyorsa, kamu 

hizmetlerinin mükellef tercihleriyle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle 

kamu hizmetleri mükelleflerin tercihleri ile ne kadar uyumlu olursa vergiye karşı 

olan olumlu davranışlar da o kadar artacaktır. Ancak devlet mükelleflerin 

desteklemediği ya da tercih etmediği hizmetleri üretirse, mükellefler ödedikleri 

vergileri boşa giden fonlar olarak görmeye başlayacaklardır. Böyle bir durumda da 

kaçınılmaz olarak vergiye karşı olan olumsuz davranışlarda artış olacaktır.146
  

 

 Mükellefler ödedikleri vergilerin etkin bir şekilde kullanılmasını isterler. 

Başka bir deyişle minimum kamusal fon harcaması ile maksimum kamusal hizmet 

elde edilmesini isterler. Çünkü kamu gelirleri bu şekilde etkin kullanıldıkları takdirde 

yükümlülerin üzerlerine düşen vergi yükleri de azalacaktır. Mükellefler ekonomik 

nedenlerin yanı sıra idari nedenler dolayısıyla da kamu gelirlerinin etkin 
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kullanılmasını isterler. Çünkü kamuda yapılan yolsuzluklar, mükelleflerin vergilerin 

etkin kullanıldığına olan inançlarını zayıflatmaktadır.147
  

 

 Mükellefler, ödedikleri vergilerin israf edildiğini ve savurganca kullanıldığını 

gördüklerinde vergi nedeniyle hissettikleri sübjektif yük daha da artar. Ayrıca 

mükellefler kamuda çeşitli yolsuzlukların olduğunu, düşünülmeden ve savurganca 

kamu harcamaları yapıldığını düşünürlerse devlete vergi ödeme istekleri azalır. Bu 

nedenle mükellefler, devlete vergi ödemek yerine kişisel anlamda daha verimli 

gördükleri alanlara harcama yapmayı tercih edebilirler.148
  

 Toplumda vergilerin kötü harcandığına, belirli kesim ve gruplara avantaj 

sağlandığına ve vergi yükünün ağırlıklı olarak bazı kesimlerin üzerinde olduğuna 

dair bir kanı oluşması da vergiye karşı ciddi bir direnç oluşmasına neden olmaktadır. 

Dolayısıyla yönetenler toplum nezdinde böyle bir algı oluşturmak yerine yapılan 

işlem ve eylemlerin şeffaflığını maksimum düzeyde tutmalı tüm işlemler için hesap 

verebilir olmalıdır.  

 

3.2.2.5. VERGİ BÜROKRASİSİ AZALTILMALI 

 

Mükelleflerin ellerindeki bilgi ve kayıtlara uygun olarak vergi matrahlarının 

belirlenmesinden sonra tarh aşamasından tahsil aşamasına kadar geçen zaman 

içerisinde mükelleflerin belirli formaliteleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu 

formalitelerin gerçekleştirilmesi mükelleflerde çeşitli kaygıların oluşmasına neden 

olmaktadır. Özellikle de yoğun bir formalite uygulamasının varlığında meydana 

gelen kaygılar, vergilere karşı çeşitli tepkilerin oluşmasına yol açmaktadır. 

Almanya’da yapılan uygulamalı bir çalışmaya göre ağır bir vergi bürokrasisi vergi 

kaçırma eğilimini arttırmaktadır.149
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 Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kamudaki e-dönüşüm kapsamında Maliye 

Bakanlığı da e-maliye ve e-beyanname uygulamalarını başlatarak mükelleflerin 

işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Vergi dairelerinin otomasyona geçmeleri 

ile birlikte mükelleflerin her işlem için vergi dairelerine gitmelerine gerek kalmamış, 

dolayısıyla kırtasiyecilik ve zaman kaybı azaltılmıştır.  

 

 Bu bağlamda vergi yönetimi, mükelleflerin vergiye olan bakışını etkileyen en 

önemli faktörlerden biridir. Çünkü mükellefleri tespit etmek, beyannameleri kabul 

etmek, vergiyi tarh, tahakkuk ve tahsil etmek, vergi incelemelerini gerçekleştirmek 

ve vergi ihtilaflarını çözmek gibi görevleri vergi yönetimleri yerine getirmektedir.
150

 

Tek başına vergi kanunlarında yapılan düzenlemelerle verginin etkin ve rasyonel bir 

şekilde toplanması mümkün değildir. Bu nedenle vergi kanunlarında yapılan 

düzenlemelerin yanında etkin bir vergi idaresinin oluşturulması da gerekmektedir. 

Vergi yönetimleri “suçluları tespit etme ve cezalandırma” yaklaşımını bir an önce 

terk edip “suç işlenmesini önleyecek yapı ve anlayışın yerleştirilmesi” yaklaşımını 

benimsemelidir.
151

   

 

 Gerekli bilgi düzeyine sahip olmayan, vergi kanunlarının hükümlerini 

kavrama ve yorumlama yeteneği bulunmayan çalışanlar tarafından kanunlar 

uygulanmaya çalışıldığında, keyfi uygulamalar da yaygın hale gelecektir. Personel 

kalitesi yeterli düzeyde olmadığından, çalışanların mükelleflerin sorularını 

cevaplamakta gösterecekleri tereddüt ve gecikmeler mükellefleri endişelendirir, 

vergiden soğutur ve vergiye karşı olumsuz tutum sergilemelerine neden olur.
152

  

 

  Vergi yönetiminde etkinliğin sağlanabilmesi için halkla ilişkiler çalışmalarına 

da ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle gelir idaresinin uyguladığı politikalar 

halka açıklanmalı, mükelleflerin vergi idaresi hakkında düşünceleri ve beklentileri 
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dikkate alınmalıdır. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu Mükellef 

Hakları Bildirgesi vergi yönetimi ile mükellefler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 

açısından çok önemli bir adımdır. Bu bildirge ile Gelir İdaresi Başkanlığı, 

mükelleflere etkin, verimli ve adil bir hizmet vermeyi amaçladığını açıklamış, hizmet 

standartlarını belirlemiştir.  

 

 Sonuç olarak mükellefler ile idare arasındaki hem bürokratik hem de rutin 

işlemler açısından mesafeler kaldırılmalıdır. İşlemlerin hızlandırılması ve hızlı bir 

şekilde sonuçlandırılmasına yönelik adımlar atılmalıdır. Böylelikle hem mükellefin 

hem de idarenin işi kolaylaşacak ve hızlanacaktır.  
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SONUÇ 

 

 Vergi, dayanağını anayasadan alan, eşitlik ve adalet ilkeleri güvencesiyle, 

kamu giderlerinin karşılanması amacıyla, her bir kişiden mali gücüne göre tahsil 

edilen kamu gelirleridir. Bu özellikleri ile vergi, bir toplumda adalet 

mekanizmasından eşitliğe, toplumun kalkınmasından ülkenin refah düzeyine kadar 

birçok alanı etkileyebilmektedir. 

 

 Her ne kadar anayasa vergi ödeme yükümlülüğünü kişilere ya da mükelleflere 

vermişse de, bu konuda esas görev vergi gelirlerini toplamakla mükellef olan kamu 

idaresine düşmektedir. Verginin adilliğini ve eşitliğini sağlama yükümlülüğü ise 

düzenleyeceği kanunlarla yasa koyucuya düşmektedir. Bu bağlamda verginin tek bir 

tarafı olmadığı açıktır. Dolayısıyla vergi ile ilgili mekanizmada vergi kanunlarını 

düzenleyenler, tahsil birimi olan kamu idaresi ve vergi tahsil edilecek mükellefler 

olmak üzere üç ayak üzerine kuruludur. Bu düzenin işlemesi için kanuni 

düzenlemelerin anayasaya uygunluğu, tarafların birbirlerine güven duygusunun 

sağlanması ve vergi gelirlerinin asıl amacına uygun bir şekilde kullanılması 

gerekmektedir. 

 

 Vergi mekanizmasında maddi yükümlülük mükellefler üzerinde olduğundan 

ve kazançları/gelirleri üzerinde bir azalmaya sebep olacağından, doğaldır ki,  

mükellefler vergi mekanizmasına direnç gösterecek ve kanuni/kanuni olmayan 

yollardan ödeyeceği vergi miktarını minimuma indirmeye çalışacaktır. Bu durumu 

sadece ekonomik değerlere dayandırmak tabii ki eksik olacaktır. Mükelleflerin vergi 

ödemek istememe sebepleri ekonomik nedenlerden kaynaklanabileceği gibi 

çalışmamızda bahsettiğimiz gibi psikolojik ve sosyal sebeplerden de 

kaynaklanabilmektedir. Bu sorun verginin mükellef kaynaklı sorununu 

oluşturmaktadır. Bu noktada vergi ceza sistemi devreye girecektir. Vergi ceza 

sisteminde etkinlik/caydırıcılık sağlanırsa sorun bu aşamada çözülebilecektir.  
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 Cezai yöntemler caydırıcılık sağlamıyorsa anayasada yer verilen verginin 

eşitlik ve adillik ilkesi zarar görecektir. Cezai yaptırımların etkinliğinin sağlanması 

ise verginin diğer tarafları olan yasa koyucu ve onun uygulayıcısı olan kamu 

idaresinin etkin çalışması ile sağlanabilecektir. Bu da kanunların ve idari 

düzenlemelerin anayasal ilkeler uygunluğu, kişilere göre kanuni ilkelerin 

esnetilmemesi bunun yanında da kararlı ve prensipli bir yönetimle mümkün 

olacaktır.  

 

 Vergi gelirleri devletler için vazgeçilmez kamu gelirleridir. Toplumların 

gelişmesi, kalkınması ve dışa bağlı olmaması için vergi gelirlerinin iyi yönetilmesi 

gerekmektedir. Verginin ödeyicilerine özellikle yükümlülüklerini düzenli yerine 

getirenler diğerleri karşısında ezdirilmemeli, eğer bir ayrıcalık sağlanacaksa ilk 

olarak yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirenlere sağlanmalıdır.  

 

 Ayrıca mükellefler vergi konusunda bilinçlendirilmeli, verginin önemi 

anlatılmalı, toplanan vergilerin toplum yararına kullanıldığı belgelenmeli, kişilerin 

düşüncelerinde aksi düşünce oluşmasına izin verilmemelidir. Özetle, zorunlu olan 

vergi yükümlülüğü kişilere sevdirilmeli ve benimsetilmelidir. 

 

 Vergilendirmede etkinliğin sağlanabilmesi için, vergi denetiminin arttırılması 

kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, muafiyet, istisna ve indirimlerden 

gereksiz olanların kaldırılması ve vergi harcamalarının kısılması, vergiden kaçınma 

imkanlarının azaltılması, vergi cezalarının etkinleştirilmesi, vergi yargısının gözden 

geçirilmesi ve vergi aflarına sık sık başvurulmanın önüne geçilmesi gerekmektedir. 

Çıkarılan vergi aflarının bir ödül olarak görülmesinin engellenmesi gerekmektedir. 

 

 Vergi sisteminin düzenli işlemesiyle hem devlet hem de toplum açısından 

olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bunun için verginin tüm tarafları için kaynak anayasal 

ilkeler olmalı, aksi halde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler etkili cezalara 

çarptırılmalı ve yükümlülüğünü düzenli yerine getiren ödüllendirilmelidir. Bu 

mekanizma vergi yönetiminin ve sisteminin profesyonelleşmesini ve sorunsuz 

işlemesini sağlayacaktır. 
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EKLER 

 

MÜKELLEFLERİN VERGİ ve VERGİ CEZALARINA BAKIŞI ANKETİ 

 

DEMOGRAFİK SORULAR 

 

I. Cinsiyetiniz           ⃝ Kadın       ⃝ Erkek 

 

II. Medeni Haliniz     ⃝ Evli         ⃝ Bekar           

        

III. Yaş Aralığınız       ⃝ 18-30       ⃝ 30-45    ⃝ 45-60     ⃝ 60’dan 
büyük 

 

IV. Gelir Düzeyiniz    (Aylık) 
⃝ 2.000 TL’den az      ⃝ 2.000-5.000 TL arası       ⃝ 5.000- 10.000 TL arası          
⃝ 10.000-20.000TL arası                          ⃝ 20.000 TL’den yüksek   
 

V. Eğitim Durumunuz   ⃝ İlkokul       ⃝ Ortaokul       ⃝ Lise           

⃝ Üniversite        ⃝ Y.lisans/doktora 

 

VI. Çalıştığınız Sektör 

⃝Tekstil    ⃝İnşaat    ⃝İmalat    ⃝Turizm    ⃝Hizmet    ⃝Ticaret    ⃝ Diğer  
(………………..) 
 

ALAN SORULARI 

 

1) Mükellefiyet Türünüz(birden fazla seçenek seçilebilir) 
⃝ Gelir Vergisi      ⃝ Kurumlar Vergisi     ⃝ Katma Değer Vergisi 
⃝ Özel Tüketim Vergisi        ⃝ Emlak Vergisi          ⃝ Motorlu Taşıtlar Vergisi  
 

2) “Vergi” kelimesi size hangisini çağrıştırıyor. 
⃝ Yasal bir ödeme ⃝ Devletin varlığı için ödenmesi gereken kamu borcu               
⃝ Devletin sunduğu hizmetlerin bedeli 
⃝ Zorunlu olarak alınan kamu geliri ⃝ Gereksiz bir ödeme 

 

3) Ödediğim vergilerin karşılığını görmem vergiye olan bağlılığımı 
arttırır. 

⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum       

⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

4) Ödenen vergiler toplumun gelişmesi için önemli bir katkı 
sağlamaktadır. 

⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum       
⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 
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5) Vergi Kanunları ve ilgili düzenlemeler yeterince açık ve anlaşılırdır. 
⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum       
⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

6) Vergi bilincini arttırmaya yönelik olarak yapılan reklam, tanıtım ve 
bilgilendirme çalışmaları yeterlidir. 

⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum        

⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

7) Vergi ödeme nedeniniz sizce en çok hangisidir? 

⃝Ülkemi sevdiğim için    ⃝ Rahat yaşamak için    ⃝ Vatandaşlık görevi olduğu 
için   ⃝ Aldığım hizmetin karşılığını ödemek için    ⃝ Zorunlu bir ödeme olduğu 
için 

 

8) Türkiye’de vergi yükümlülüğünün dağılımı adildir. 
⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum        
⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

9) Gelir beyanının mükellefin kendisine bırakılması doğru değildir. 
⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum        
⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

10) Çevremdeki insanların vergiye olan bakış açıları benim düşüncemi 
de etkiler. 

⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum        
⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

11) Ödemekle yükümlü olduğum vergileri ödersem yaşam standartlarımı 
düşürmek zorunda kalırım. 

⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum       

⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

12) Yıllık gelirinizin ne kadarını gönüllü olarak vergi ödemesine ayırmak 
istersiniz? 

⃝ %5      ⃝%10     ⃝%15      ⃝%20        ⃝%30 

13) Türk vergi sisteminde çok fazla sayıda vergi türü vardır. 
⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum       
⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

14) Türkiye’de vergi denetimleri yeterlidir. 
⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum       
⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

15) Vergi Kanunları ve yapılan bazı yasal düzenlemeler belli kişi ve grup 
çıkarlarını korumaya yöneliktir. 
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⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum       

⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

16) Sık sık vergi affı çıkarılması düzenli olarak vergi ödeyen mükellefleri 
olumsuz etkiler. 

⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum        
⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

17)  “Vergi Uzlaşma Müessesesi” ve diğer yöntemlerle vergi cezalarında 
yapılan indirimler vergi kaçırmayı cazip hale getirmektedir. 

⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum        
⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

18) Yargı organı kararları ile İdarenin uygulamaları arasındaki 
uyumsuzluk vergilerin yasallığına olan inancımı azaltır. 

⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum        
⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

19) Yeminli Mali Müşavir ve Diğer Meslek Mensupları vergi kaçırma 
konusunda kimi zaman caydırıcı olmak yerine teşvik edici 
olmaktadır. 

⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum       
⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

20) Türkiye’de vergi suçu işleyenler yeterince cezalandırılmazlar. 
⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum       
⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

21) Türkiye’de vergi cezaları yeterince caydırıcı değildir. 
⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum        
⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

22) Türkiye’de vergi ceza tutarları düşüktür. 
⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum        
⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 

 

23) Vergi suçu işleyenlere ne tür ceza verilmeli? 

⃝ Ceza verilmemeli  ⃝   Para cezası    ⃝   Hapis cezası  ⃝  İşyeri kapatma cezası     
⃝   Ticaretten men cezası 
 

24) Vergi suçu işleyenler ifşa edilmelidir. 
⃝ Kesinlikle katılıyorum   ⃝ Katılıyorum ⃝ Ne katılıyorum ne katılmıyorum       

⃝ Katılmıyorum ⃝ Kesinlikle katılmıyorum 
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25) Vergi cezası sonrası davranış değişikliğiniz ne olabilir? 

⃝ Değişmez         ⃝ Cezadan kurtulmak için yasal boşluklar ararım  
⃝ Yakalanmamak için daha dikkatli olmaya çalışırım       ⃝ Vergi kurallarına tam 
uyarım     ⃝ Her işlemimi belgeli yaparım  
 

PUANLAMA SORULARI 

 

Sizce mükellefin vergiye karşı tepkisi vergi sistemine ilişkin hangi faktörlerden 
kaynaklanmaktadır? (her bir şık için 0-10 arası puan veriniz)  

(    ) Vergi sisteminin adil olmaması   (    ) Vergi oranlarının yüksekliği

   

(    ) Vergi mevzuatının sık değişmesi     (    ) Vergilendirme sürecinin karmaşık ve 
maliyetli olması   

(    ) İstisna, muafiyet ve indirimlerin yaygın olması   (    ) Vergi aflarına sık 
başvurulması    

(    ) Gelir ve giderlere ilişkin belge düzeninin oturmamış olması (    ) Vergi 

cezalarının caydırıcı olmaması  

(    ) Yakalanma riskinin azlığı – Denetimlerin eksikliği   

 

Sizce vergi/ceza sistemindeki sorunların çözülmesinde aşağıda yer alan 
faktörlerden hangisi daha etkili olur?(her bir şık için 0-10 arası puan veriniz) 
  

(  ) Eğitim ve Kültür seviyesinin arttırılması  

(  ) Vergi bilincini arttıran ve vergiyi özendirici tanıtım ve reklam faaliyetleri 

( ) Vergi yükümlülüklerini zamanında ve düzenli olarak yerine getirenlerin 

ödüllendirilmesi 

(  ) Kamu harcamalarında şeffaflığın sağlanması  

(  ) Vergi oranlarının düşürülmesi  

(  ) Yaptırımların arttırılması  

(  ) Vergi siteminin basit ve anlaşılır olması 

(  ) Vergi İdaresinin tüm mükelleflerine eşit mesafede durması 
 

KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 


