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GİRİŞ 

İktisadi işlerde en çok kullanılan belge olan faturanın vergi hukuku 

açısından en önemli işlevi mükelleflerin kayıtlarının tevsikini sağlamaktır. 

Ticaret Kanununda tacirler arasındaki ticari işlerle ilgili sözleşmelerin 

ifa aşamasıyla ilgili olarak düzenlenen fatura, Vergi Usul Kanununda farklı 

olarak vergiye esas olacak matrahın tespit edilebilmesi için tutulan defterlerin 

tevsiki amacıyla tüm vergi mükelleflerini ilgilendiren bir belge olarak yer 

almıştır. 

Bilindiği üzere ülkemizde kayıt dışı ekonominin ulaştığı büyüklük ile 

vergi kayıp ve kaçağının boyutları ekonomik sistemi sarsar hale gelmiştir. Bu 

kayıt dışı ekonomi yaratılırken vergi mükelleflerince en çok başvurulan yol 

Vergi Usul Kanunun getirdiği belge düzenine uymamak olmuştur. 

Belge düzenine uyulmamak suretiyle vergi kanunlarına göre ödenmesi 

gerekenden daha az vergi ödemek veya hiç ödememek için mükellefler 

tarafından başvurulan hileli işlemlerden en önemlisi sahte fatura düzenlemek 

ve kullanmaktır. 

 Devleti vergi kaybına uğratan, ekonomiyi olumsuz etkileyen, 

mükellefler arasında haksız rekabete yol açan sahte fatura düzenlenmesi ve 

kullanımı fiilleri idarenin tüm çabalarına rağmen önlenememektedir.  

 Bu kapsamda, çalışmamızın temel amacıda sahte fatura 

düzenlenmesi ve kullanmasının sebepleri ile buna yol açan mevzuattaki 

eksiklikleri ortaya koyarak bu fiillerin önlenebilmesine katkıda bulunabilmektir. 

 Sahte faturanın tespiti için yapılan vergi incelemelerinde idarece 

yapılan tespitlerle mahkemelerin konuya yaklaşımı arasında tam bir paralellik 

olduğu söylenemez. 
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 Bu bağlamda, özellikle Danıştay kararlarına çalışmamızda çokça yer 

verilerek, başta vergi idaresi elemanları ve yargı mensupları olmak üzere 

konu ile ilgili kamu görevlilerine yardımcı bir kaynak oluşturmak istenmiştir. 

 Çalışmamızda yargı kararlarının ağırlıklı olarak referans alınmasının 

bir diğer sebebi de kuşkusuz, konu ile ilgili yargıya intikal eden 

uyuşmazlıklarda son sözün yargı tarafından söylenmesidir. 

 Bu amaç ve yöntemle hazırlanan tezimizin ilk bölümünde, genel olarak  

Ticaret ve Vergi Usul Kanunlarında faturanın tanımı, düzenleniş gayesi ve 

hukuki niteliği belirtildikten sonra, Vergi Usul Kanununda faturanın şekli, 

nizamı, bastırılması ve  kullanma mecburiyeti gibi konularla fatura yerine 

geçen belgelere yer verilecek, ardından elektronik fatura sistemi 

irdelenecektir. Bu bölümde son olarak ise fatura çeşitleri ele alınacaktır. 

 Çalışmamızın ana konusu olan Türk Vergi Hukukunda sahte fatura ise 

ikinci bölümde incelenecektir. Öncelikle sahte ya da muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı belge kavramı üzerinde durularak, tanımları verilecek, daha sonra 

ise sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve 

kullanılmasının nedenleri ve düzenleyenlerin nitelikleri üzerinde durulacaktır. 

Bir sonraki kısımda ise, sahte faturanın ispatına yönelik tespitler Danıştay 

kararları referans alınarak tek tek irdelenecektir. Bölümde yer alan son 

kısımda ise sahte faturanın hapis cezasından, vergi cezalarına ve mali-idari 

yaptırımlarına kadar tüm sonuçları ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 Üçüncü ve son bölümde ise sahte faturanın önlenmesi için alınması 

gereken tedbirler ve gerekçeleri ayrı ayrı ele alınacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE FATURA, ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ 

I. TÜRK TİCARET KANUNUNDA FATURA 

Türk Ticaret Kanununun Ticari İşletme başlıklı birinci kitabının 23. ve 

66. maddelerinde faturaya ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Yine Deniz 

Ticareti başlıklı dördüncü kitabının 1147, 1150, 1154, 1157, 1208 ve 1443. 

maddelerinde fatura ile ilgili hükümler yer bulmuştur. 

Türk Ticaret Kanununun ‘’Fatura ve Teyid Mektubu’’ başlıklı 23. 

maddesinde; ‘’ Ticari işletmesi icabı bir mal satmış veya imal etmiş veyahut 

bir iş görmüş yahut bir menfaat temin etmiş olan tacirden, diğer taraf, 

kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada 

gösterilmesini isteyebilir. 

Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde 

münderecatı hakkında bir itirazda bulunmamışsa münderecatını kabul etmiş 

sayılır. 

Şifahen, telefon veya telgrafla yapılan mukavelelerin veya beyanların 

muhtevasını teyit eden bir yazıyı alan kimse, aldığı tarihten itibaren sekiz gün 

içinde bir itirazda bulunmamışsa teyit mektubunun yapılan mukaveleye ve 

beyanlara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.’’ düzenlemesine yer verilmiştir. 

Yukarıda yer verilen yasa metninin ilk iki fıkrası Türk Ticaret Kanunun 

doğrudan doğruya faturayı düzenleyen tek hükmüdür. Kanunun diğer 

maddelerinde dolaylı olarak faturadan bahsedilmiştir. 

Vergi Usul Kanunun aksine Türk Ticaret Kanununda faturanın tanımı 

yapılmamıştır. Çeşitli kaynaklarda faturaya ilişkin bir çok tanım ileri 

sürülmekle birlikte, en ayrıntılı ve kapsamlı tanımlardan biri Yargıtay 
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İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun bir kararında yer aldığı üzere 

şu şekildedir; 

‘’ faturalar, ticari satışlarda satıcı tarafından alıcıya verilen ve satılan 

malın miktarını, vasıflarını, ölçüsünü, fiyatını vesair hususları veya ifa edilmiş 

hizmetleri gösteren hesap pusulaları olup, ticari belge niteliğindedir’’1 

Bu durumda gerek yukarıda yer verilen mevzuatın gerekse Yargıtay 

İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun fatura tanımı bir arada 

değerlendirildiğinde çıkan sonuç, fatura düzenlenebilmesi için öncelikle 

taraflar arasında akdi bir ilişkinin olması gerektiği ve tacirler tarafından, ticari 

işletmelerine ilişkin belli faaliyetler nedeniyle karşı taraf adına düzenlenen ve 

ticari bir belge niteliğinde olan faturanın aradaki akdi ilişkinin kurucu unsuru 

olmayıp, sözleşmenin ifa safhası ile ilgili olduğudur. 

Ticaret Kanununun 23. maddesinin 2. fıkrasında ise, bir faturayı alan 

kimsenin 8 gün içerisinde faturanın içeriğine itiraz etmemesi halinde faturanın 

içeriğini kabul edeceği şeklinde bir karine getirilmiştir. Bu karine faturanın 

ispat gücüne yönelik bir karineyi ortaya koymaktadır. Fatura düzenleyen 

tacirin anılan karineden yararlanabilmesi için faturayı düzenleyenle adına 

fatura düzenleyen arasında bir sözleşme ilişkisi bulunması ve faturanın bu 

sözleşmenin ifa aşamasına ilişkin olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

Hemen belirtmek gerekir ki bu karine aksi ispat edilebilir adi bir karinedir. 

Sekiz gün içerisinde faturaya itiraz edilmesi halinde faturanın içeriğinin doğru 

olduğunu faturayı düzenleyenin ispat etmesi gerekmektedir. 

 Bu bağlamda, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel 

Kurulu’nun 27.6.2003 tarih ve E:2001/1, K:2003/1 sayılı kararında da 

belirtildiği üzere, Ticaret Kanunun 23. maddesinin 2. fıkrasında süresinde 

itiraz olunmayarak kabul edildiği varsayılan fatura içeriğinden; ancak 

faturanın ifa safhasıyla ilgili olarak faturada yer alması olağan sayılan satılan 

malın cinsi ve yapılan işin adedi, türü, bedeli gibi hususlar anlaşılmalıdır. 
                                                 
1 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay İçtihatları Birleştirme 
Hukuk Genel Kurulu’nun 27.6.2003 tarih ve E:2001/1,K:2003/1 sayılı kararından alınmıştır. 
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Sözleşmenin kuruluşu aşamasında başta var olmayıp, ifa ile ilgili hususlarda 

sözleşmeyi değiştiren ve karşı tarafın durumunu ağırlaştıran kayıtların 

sonradan faturaya konulması durumunda, bu hususlara karşı tarafça itiraz 

edilmemesi halinde bu kayıtların faturanın zorunlu ve olağan içeriğinden 

kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır.2 

Ticaret Kanununun 66. maddesinde ise; ‘’ Her tacir, ticari işletmesinin 

iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak münasebetlerini ve her iş yılı içinde 

elde edilen neticeleri tespit etmek maksadıyla, işletmesinin mahiyet ve 

öneminin gerektirdiği bütün defterleri ve bilhassa, diğer kanunların hükümleri 

mahfuz kalmak üzere, aşağıdaki defterleri Türkçe olarak tutmaya mecburdur: 

           1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri 

ve karar defteri; 

2. Hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari şekilde 

işletilmek üzere devlet, vilayet, belediyeler gibi amme hükmi şahısları 

tarafından kurulan ve hükmi şahsiyeti bulunmıyan ticari işletmeler ile 

dernekler tarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benziyen ve hükmi 

şahsiyeti olmıyan diğer ticari teşekküller, karar defteri hariç yukarki bentte 

yazılı defterleri; 

3. Tacir hakiki şahıs ise karar defteri hariç olmak üzere birinci bentte 

yazılı defterleri veya işletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece işletme 

defteri. 

Tacirlerin işletmeleriyle ilgili işler dolayısıyla aldıkları mektup, yazı, 

telgraf, fatura, cetvel, senet gibi vesika ve kağıtlarla ödemelerini gösteren 

vesikaları ve yazdığı mektup, yazı ve telgrafnamelerin kopyalarını ve 

mukaveleleri, taahhüt ve kefalet ve sair teminat senetleri ve mahkeme 

ilamları gibi belgeleri muntazam bir tarzda dosya halinde saklamaları 

mecburidir.’’ düzenlemesi yer almıştır. 

                                                 
2 Oğuz Kürşat Ünal, Fatura ve İspat Kuvveti, 4. baskı, Ankara, Bilge Yayınevi, 2006, s.70 
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Anılan maddenin son fıkrası faturayı bir ispat vesikası olarak 

görmektedir. Madde uyarınca, fatura işletmenin ticari kayıtlarının ve yasal 

defterlerinin dayanağı olarak muntazam bir tarzda dosya halinde 

saklanmalıdır.3 

Tezimizin ana konusunu ise asıl olarak faturanın vergi hukuku 

yönünden incelenmesi oluşturduğundan, Ticaret Kanununun Deniz Ticareti 

başlıklı kitabında yer alan faturayla dolaylı yönden ilgili hükümlere bu 

bölümde yer verilmemiştir. 

II.  VERGİ USUL KANUNUNDA FATURA 

A) Faturanın Tanımı 

Fatura, vergi usul hukukunda düzenlenen belgeler içinde en 

önemlisidir. Alım-satım ve işletme giderleri (ve gelirleri) fatura ile ispatlanır. 

Bu itibarla, fatura ticari işlemlerin temelini oluşturmaktadır.4 

Buna mukabil Türk Ticaret Kanununda faturanın doğrudan  tanımına 

yer verilmemekle birlikte Vergi Usul Kanunun 229. maddesinde fatura; 
satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı 

meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından 

müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. 

Bu tanıma göre, faturanın sadece tacirler tarafından verilebileceği 

anlaşılmakla birlikte, VUK 232/1. maddesinde tacir olmayanlarında fatura 

verebileceği düzenlenmiştir. 

                                                 
3 Rüknettin Kumkale, Hukuki ve Mali Yönleriyle Fatura, 4. baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2008, 
s.22 
4 Yusuf Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, 2.baskı, İzmir, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, 1997, s.117 
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Diğer yandan, VUK’da yer verilen tanımda faturanın ticari bir vesika 

olduğu vurgulanmıştır. 

Fatura, ticari bir vesika olma özelliğinden dolayı ticari hayatımızı 

düzenleyen kurallar içinde önemli bir yer tutmaktadır. Satıcı ve müşteri 

arasındaki ticari ilişkiyi ispat etmek açısından faturanın önemi büyüktür. Diğer 

bir anlatımla ticari bir ilişkinin tek ispat belgesi olmasa da, bu ilişkiyi yasalar 

açısından geçerli kılan emtia satan veya hizmet sunan tarafın (satıcının) 

gelirlerinin tespit edilmesine yardımcı olan en önemli belgedir. Fatura, ticari 

bir belge olma özelliğinden dolayı işletmelerin cirolarını belirleyen bir vesika 

durumundadır.5 

Vergi mevzuatı bakımından fatura, fatura verenin yaptığı iş, hizmet 

veya sağladığı menfaat karşılığında elde ettiği geliri tevsik ettiği gibi, faturayı 

alan şahıs da almış bulunduğu mal, hizmet veya menfaat için giderini tespit 

eder. Başka bir ifadeyle; vergi mevzuatı bakımından faturayı alan ve veren 

için ticari işlemin ifa edildiğini ve faturayı alanın borcunun miktarını ya da 

kapatılmış yahut açıkça beyan edilmiş ise bedelinin ödendiğini gösterir. Bu 

bakımdan fatura ticari defterlere yapılan kayıtların da mesnedidir.6  

Vergi hukuku yönünden faturanın hukuki niteliği, mükelleflerin vergi 

matrahlarının tespitinde gelir ve giderleriyle ilgili kayıtların belgelendirilmesine 

ve vergi kaçaklarının önlenebilmesi için piyasadaki para ve mal 

hareketlerinin kontrolüne yardımcı olacak delil niteliğine sahip ticari belge 

olmasıdır. Vergi mevzuatı bakımından fatura verenin vergi mükellefi olması 

yeterlidir. Tarafların her ikisinin vergi mükellefi olması gerekmediği gibi, tacir 

olmaları veya  fatura içeriğinin tacirin ticari işletmesiyle  ilgili olması da 

zorunlu değildir. Fatura; vergi mükelleflerinin kayıtlarının belgelendirilmesine, 

                                                 
5 Kumkale, a.g.e., s.31 
6 Ünal, a.g.e., s.12 
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başka bir ifadeyle gelir ve giderlerini ispatlamaya ve böylece vergi matrahının 

tespitine yarayan bir belgedir.7 

B) Faturanın Şekli 

 VUK 230. madde hükmüne göre faturada bulunması gereken  asgari 

bilgiler; 

1. Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası 

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı 

olduğu vergi dairesi ve hesap numarası 

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap 

numarası 

4. Malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı 

5.Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarasıdır. 

 VUK 230.madde hükmü, faturanın asgari şekil şartlarını 

düzenlemiştir.Böylece fatura düzenleyen mükelleflerin faturalara, kanun ve 

mevzuata aykırı olmamak ve fatura ile bağdaşmak şartıyla VUK 230. madde 

de belirtilenden başka kayıtları da yazmaları mümkündür. Uygulamada vade 

farkıyla ilgili kayıtlar bu yöndedir.Ayrıca Ticaret Kanunun öngördüğü talep 

halinde ‘’fatura bedelinin ödendiğinin’’ faturada gösterilmesi kaydını da bu 

mahiyette kabul etmek mümkündür.8 

 Faturanın VUK’nun 230. maddesinin öngördüğü şekilde 

düzenlenmemesi yani gerekli bilgileri ihtiva etmemesi, hiç düzenlenmemesi 

hükmündedir. Zira 230. madde de ‘’Faturada en az aşağıdaki bilgiler’’ 

bulunur ibaresine yer verilmiştir. 
                                                 
7 Şükrü Kızılot, Zuhal Kızılot, Vergi, Ticaret ve Ceza Hukuku Yönünden Kaçakçılık Suçları ve 
Naylon Fatura İhtilafları, 2.baskı, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2009, s.64 
8  Ünal, a.g.e., s.101 



                                                                                                                                       

   

9

Öte yandan, bu hususla ilgili VUK 227/3. maddesinde de; ‘’ Bu Kanuna 

göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği 

yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen 

zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından 

hiç düzenlenmemiş sayılır.’’ kuralına yer verilmiştir. 

Danıştay’ın da konu ile ilgili bu yönde verilmiş bir çok kararı mevcuttur; 

-‘’ Olayda; davacı şirketin katma değer vergisi indiriminde kullandığı 

faturalardan bir kısmında, faturayı düzenleyenin adı, soyadı, ticaret unvanı, iş 

adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası gibi bilgilerin 

bulunmadığı hususunun inceleme raporu eki tutanağı imzalayan davacı şirket 

yetkilisi tarafından kabul edildiği tartışmasızdır. Dolayısıyla; anılan faturaların 

hiç düzenlenmemiş sayılması, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 230/1 ve 227/3.  

maddeleri gereğidir.’’9 

-‘’ Olayda, davacı tarafından düzenlenen faturalarda müşteri adresi 

bulunmadığı hususu 27.12.1990 tarihinde düzenlenen vergi inceleme raporu 

ile tespit edilmiş bulunduğundan, Vergi Mahkemesince olayın 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun 352.maddesindeki 2.derece usulsüzlük cezası ile 

cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle özel usulsüzlük cezasının terkini 

yolunda karar verilmesinde yasal isabet görülmemiştir.’’10 

Ancak Danıştay’ın vergi kanunlarının amacından hareketle hakkaniyet 

ölçüsünde aksi  yönde verdiği kararlar da bulunmaktadır; 

-‘’ Faturada alıcının bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğünün adı ve 

hesap numarası ile davacının adresi ve hesap numarasının yazılmaması, 

faturanın düzenlenmemiş sayılmasını gerektirmeyen şekli eksikliklerdendir’’11 

                                                 
 9 Danıştay 7.Dairesi, 15.12.2003 gün ve 2000/8511 E., 2003/5064 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
10 Danıştay 3.Dairesi, 18.1.1993 gün ve 1992/1810 E., 1993/3290 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
11 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 30.4.1999 gün ve 1998/109 E.,  1999/267 K. sayılı 
kararı (Erişim) www.danıstay.gov.tr 
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-‘’Faturaya tarih yazılmaması, faturanın düzenlenmemiş sayılmasını 

gerektirmeyen şekli eksikliklerdendir. Kaldı ki tarihin, yasal defter ve belgeler 

ile fatura dip koçanının incelenmesi sonucunda da saptanması 

mümkündür.’’12 

-‘’ 12.5.1986 günlü tutanakla, mükellef tarafından düzenlenen noter 

tasdikli faturaların seri numarası ile bağlı bulunduğu vergi dairesi hesap 

numarasını taşımadığı gibi satılan malın teslimine dair sevk tarihi ve irsaliye 

numarasının da yer almadığı, öte yandan sevk irsaliyesi yerine nakliye 

işlerinde sevk belgesi adı altında belge bastırılarak noter tasdiki ile 

kullanıldığı tespit edilmiş ise de, bu belgelerin belli şekil ve muhteviyata 

uymadığı halde kullanıldığı belirlendiğine göre tamamen yok kabul 

edilmesinin mümkün olmadığı, olaya uygulanacak cezanın 2.derece 

usulsüzlük cezası olduğu, bu belgelerin hiç verilmediğinin kabulü ile 213 

sayılı kanunun 353/1.maddesine göre kesilen özel usulsüzlük cezasında 

isabet görülmediği…’’13 

VUK 230 ve 227/3. maddelerinin mükelleflerce vergi kaybına neden 

olunmasını önleme amacıyla konulduğu ve anılan hükümlerin kanunen 

düzenlenmesi zorunlu bulunan belgelerin defter kayıtlarına doğru  bir biçimde 

yer alması amacını taşıdığı göz önüne alındığında, bu hükümlerin kolayca 

tespit edilecek bazı küçük şekil noksanlıkları nedeniyle faturanın hiç 

düzenlenmemiş sayılması sonucunu doğuracak şekilde yorumlanmaması 

daha doğru olacaktır.14 

 

 

                                                 
12 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 25.9.1998 gün ve 1997/330 E., 1998/219 K. sayılı 
kararı (Erişim) www.danıstay.gov.tr 
 
13 Danıştay 3.Dairesi, 24.12.1987 gün ve 1987/772 E., 1987/2940 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
14 Ünal, a.g.e., s.103-105 



                                                                                                                                       

   

11

C) Faturanın Nizamı  

Vergi Usul Kanunu fatura vermek zorunda olan mükelleflerin, faturaları 

muayyen bir usul ve nizamda düzenlenmesini öngörerek vergi kaçağını 

önlemeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan VUK 230. madde hükmünde 

faturanın şeklini ve bu suretle de muhtevasını belirlerken, VUK 231. hükmü 

de düzenleme nizamını (usulünü) hüküm altına almaktadır. Böylece fatura 

düzenlemesinde vergi ziyaına sebep olabilecek muhtelif hileleri önlemeye 

çalışmakta ve fatura düzenleme usulünü disiplin altına almaktadır.15 

VUK 231. maddesi uyarınca fatura düzenlenirken aşağıda yer verilen 

kurallara uyulması zorunludur; 

1) Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin 

muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı 

ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube 

veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması 

mecburidir. 

-‘’213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231/1. maddesinde, faturaların 

sıra numarası dahilinde teselsül ettirileceği hükme bağlandığından, bu 

hüküm uyarınca en son kullanıldığı tespit edilen A/14 numaralı 
faturadan öncekilerin tamamının kullanılmış olduğunun kabulü, fatura 

kullanımındaki icaplara ve ticari gereklere uygun düşmektedir. Bu 

itibarla Mahkemece, söz konusu fatura cildinden en son kullanıldığı tespit 

edilen A/14 numaralı faturadan önce yer alan 3 adet fatura için hesaplanan 

matrah farkına göre yapılan tarhiyatın onanması gerekirken, aksi yönde 

verilen kararda isabet görülmemiştir…’’16 

-‘’Olayda, davacının izinsiz bastırdığı 28679 seri numaralı faturanın 

kullanıldığı tespit edildiğine ve bu husus davacı tarafından da kabul edildiğine 

                                                 
15 Ünal, a.g.e.,  s.105 
16 Danıştay 9.Dairesi, 29.3.2000 gün ve 1999/2905 E., 2000/1009 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
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göre, izinsiz de olsa, tek bir faturanın bastırılması, ekonomik ve ticari 

icaplara uygun olmadığından, bu faturanın izinsiz olarak bastırılan bir 

cildin içerisindeki fatura olduğu ve numara sırasına göre, söz konusu 

faturadan önceki faturaların tamamının, aksi ispatlanmadıkça, 

kullanıldığının kabulü, 213 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin (B) bendi 

hükmü gereğidir. Davada ise, söz konusu faturaların basılmadığına ve 

kullanılmadığına ilişkin herhangi bir kanıt mevcut değildir. Öte yandan, 

durumun özelliğine göre, matrahın hesaplanmasında kullanılan fatura 

tutarının alınmasında da isabetsizlik bulunmamaktadır.’’17 

2) Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile 

doldurulur.18 

3) Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla 

örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir. 

-‘’ 231'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında, faturaların en az bir asıl 

ve bir örnek olarak düzenleneceği açıklanmıştır. Bu şekilde düzenlenen 

belgelerde, asılın örneğe değil; örneğin asıla uygun olması esas 

olduğundan; asılla örnek arasında farklılık bulunması halinde, asılın 

vergilendirme işlemlerine dayanak alınması, bu durumun doğal 

sonucudur. Normal ve mutad olan bu durumunun aksinin iddia edilmesi 

halinde ise; kanıt yükü, yukarıda açıklanan 3'üncü madde hükmü uyarınca 

iddia sahibine aittir. Davada, davacı tarafından, bu konuda getirilmiş herhangi 

bir kanıt bulunmadığı gibi, defter ve belgelerini beş yıl süre ile muhafaza 

etmekle yükümlü bulunan mükelleflerin, defter ve belgelerinin kaybolduğu, 

fatura ciltlerinden bazı nüshaların çalındığı biçiminde ortaya konulan iddiaları 

da, hayatın doğal akışına uygun değildir. Bu bakımdan; olayda, faturaların 

                                                 
17 Danıştay 7.Dairesi, 29.4.2004 gün ve 2001/2491 E., 2004/1175 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
18 Faturaların bugünkü mevzuat uyarınca bilgisayar ortamında da düzenlenmesi mümkündür. 
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asılları üzerinde yazılı rakamlar esas alınarak yapılan dava konusu tarh ve 

ceza kesme işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.’’19 

-‘’ Vergi Usul Kanununun yukarıda sözü edilen 231'inci maddesi 

uyarınca, en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenecek olan faturaların, alt 

ve üst nüshalarının birbiriyle uyumlu olması gerektiği tabiidir. Faturanın alt ve 

üst nüshasında farklı meblağlara yer verilmiş olması halinde, duruma göre 

faturayı düzenleyen ya da adına fatura düzenlenen taraf alt ya da üst 

nüshada yer alan tutarın gerçek olduğunu ispatla mükelleftir.’’20 

4) Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun 

olanların imzası bulunur. 

5) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 

yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç 

düzenlenmemiş sayılır.21 

 -‘’ Yükümlünün işyerinde ... tarihinde yapılan denetimde ... tarihleri 

arasında yedi ayrı müşterisine satışını yaptığı muhtelif inşaat demiri için 

fatura düzenlemediği saptanmış ve söz konusu faturalar tespit sırasında ve 

yasada belirlenmiş bulunan on günlük süre geçirildikten sonra 

düzenlenmiştir…Yasada öngörülen on günlük süreden sonra ve tespit 

sırasında düzenlenen fatura hiç düzenlenmemiş sayılarak, kesilen özel 

usulsüzlük cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı…’’22 

-‘’ Olayda yükümlünün iş yerinde yapılan denetim sırasında satılan 

emtia (altın) için fatura düzenlememesine karşın satışın yapıldığı günden 

itibaren on gün içinde faturanın düzenlendiği çekişmesizdir. Yukarıda anılan 

madde hükümlerinin incelenmesinden malın teslim tarihinden itibaren 10 gün 
                                                 
19 Danıştay 7.Dairesi, 5.4.2004 gün ve 2000/8771 E., 2004/812 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
20 Danıştay 7.Dairesi, 19.11.2002 gün ve  2000/8006 E., 2002/3641 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
21 Vergi Usul Yasasında 5035 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik ile 1.1.2004 tarihinden itibaren 
düzenleme süresi 10 günden 7 güne indirilmiştir. 
22 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 24.9.1999 gün ve 1999/29 E., 1999/406 K. sayılı 
kararı (Erişim) www.danıstay.gov.tr 
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içinde fatura verilmesi zorunluluğunun bulunduğu ancak on günden fazla bir 

zaman geçmiş olması halinde fatura vermeyen ve almayanlar için özel 

usulsüzlük cezası kesilebileceği anlaşılmaktadır. Bu durumda malın teslim 

edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde fatura verilmemesi nedeniyle kesilen 

özel usulsüzlük cezasında yasaya uyarlık görülmemiştir.’’23 

6) Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinin birinci fıkrasına göre fatura 

düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi 

dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu 

sorumluluk, aynı maddenin 2. fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) 

Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap 

numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır. 

Burada dikkat çeken husus, VUK 231. maddesinin, sadece 7 gün 

içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı kuralına 

yer vermesidir. Oysa fatura nizamı ile ilgili diğer maddeler de yer verilen 

kurallara riayet edilmemesi halinde bu şekilde bir müeyyide öngörülmemiştir. 

Diğer taraftan, VUK 231. madde hükmüne uymayan bir belgenin 

Ticaret Kanununa göre fatura sayılmasını engelleyen bir durum yoktur. 

Çünkü bu usuller TTK’nun aradığı bir zorunluluk değildir. Vergi Yasası 

hükümleri çerçevesinde hiç düzenlenmemiş sayılan fatura muhteviyatı mal ve 

hizmet karşı tarafa sunulmuştur. Bu nedenle fatura TTK çerçevesinde delil 

teşkil eder. Ancak, bu konuda Vergi Usul Yasasındaki cezai hükümler 

uygulanabilecektir.24 

Bununla birlikte, süresinden sonra düzenlenen faturalar hiç 

düzenlememiş sayılarak gelir ve gider unsuru olarak reddedilemez. Zira 

vergilendirmede vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti esas olduğuna göre 

eğer gerçekten teslim edilen bir mal veya yapılan bir iş varsa süresinde fatura 

düzenlenmediği gerekçesiyle vergi ziyaından söz edilemez. Vergi idaresi de 

                                                 
23 Danıştay 4.Dairesi, 4.12.1986 gün ve 1986/4658 E., 1986/3649 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
24 Ünal, a.g.e., s.105 
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süresinde düzenlenmeyen faturayı hiç düzenlenmemiş sayarak özel 

usulsüzlük cezası kesilmesi; ancak, süresinden sonra düzenlenmiş faturada 

yazılı katma değer vergisinin iade ya da indirim konusu yapılması gerektiği 

görüşündedir.25 

D) Faturanın Bastırılması ve Tasdiki 

  VUK’nun mükerrer 257. maddesinde; ‘’Maliye Bakanlığı, mükellef ve 

meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu 

Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten 

tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin 

mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda 

değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere 

bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu 

defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya 

kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin 

tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya……yetkilidir… 

   Bu Kanuna göre düzenlenecek belgelerle bunlara ek olarak 

düzenlenecek belgelerin, üçüncü şahıslara basım ve dağıtım işlerinin 
yaptırılması ile ilgili şekil, şart, usul ve esaslar ve bunlara uyulmaması halinde 

uygulanacak cezai şartlar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmi 

Gazete'de yayınlanacak yönetmelikle belirlenir.26 

   Maliye Bakanlığı, birinci fıkrada yazılı belge tasdik işlemini; noterlere, 

kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlara veya uygun göreceği diğer mercilere 

yaptırmaya, ticari kazançları basit usulde tespit edilen gelir vergisi 

mükelleflerine özel bir defter tutturmaya ve bu konulara ilişkin diğer usul ve 

esasları belirlemeye yetkilidir.’’ hükmüne yer verilmiştir. 

                                                 
25 Mehmet Ali Özyer, Vergi Usul Kanunu Uygulaması, 4.baskı, Ankara, Maliye Hesap Uzmanları 
Derneği,  2008, s.404 
26 Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve 
Dağıtımı Hakkında Yönetmelik ( 2.2.1985 gün ve 18654 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) 
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 Maliye Bakanlığı VUK’dan aldığı yetkiye istinaden çıkardığı 159 seri nolu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği27 ile faturalar için noter tasdiki şartı 

getirmiştir. Buna karşılık Maliye Bakanlığı’nın anlaşmalı olduğu matbaalarda 

bastırılan faturalar için tasdik mecburiyeti yoktur. Tebliğde yer alan diğer bir 

istisnada, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel İdarelerine, belediyeler ve 

köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere ait veya tabi olan veyahut bunlar 

tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile 233 sayılı Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.maddesinde 

tanımı yapılan teşebbüs, teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık,iştirak ve 

işletmelerin tasdik mecburiyetine tabi olmaksızın fatura düzenleyebilmeleridir. 

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan 

Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde; 159 

sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince Notere tasdik 

ettirilmemiş veya bu yönetmelik esaslarına göre hazırlanmamış olan belgeleri 

kullanan mükellefler hakkında, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş olduğu kabul 

edilerek, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılacağı 

kurala bağlanmıştır. 

Aynı düzenlemeye 159 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğinin Cezai Müeyyideler başlıklı 4. bölümünde de yer verilmiştir. 

Doktrinde, bu düzenlemenin ağır ve hukuki olmayan bir sonuç 

doğurduğu, idari kararla suç ihdas edilmekte olduğu ve suçun kanunla 

belirlenmesi (Anayasa 38.m) prensibine aykırı olduğu ileri sürülmektedir.28 

  Ancak Danıştay aksi görüşdedir; 

 -‘’Kanunun Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkiye dayanılarak yapılan bu 

düzenlemenin amacının, kullanılan faturaların kolayca denetlenebilmesi- 

ni, yanıltıcı veya sahte fatura kullanılmasını önlemek olduğu açıktır. 

                                                 
27 11.12.1984 gün ve 18602 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
28 Ünal, a.g.e , s.110 
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      Bu düzenlemeye göre, faturanın noterce tasdik edilmesi veya 

anlaşmalı matbaalarca basılmış olması geçerlilik şartı olmaktadır. Aksi halde 

her isteyenin dilediği şekilde fatura bastırıp kullanması yukarıda 

açıklanan amaca aykırı düşer. 

     Öte yandan sözü edilen tebliğde yer alan faturaların noterce 

tasdikli olmaması veya anlaşmalı matbaalarca basılmamış olması 

halinde hiç düzenlenmemiş sayılacağı yolundaki hüküm, cezai 

mahiyette bir hüküm olmayıp, faturaların geçerlilik şartını belirleyen bir 

hükümdür.’’29 

E) Fatura Kullanma Mecburiyeti 

VUK 232. madde de düzenlenen fatura kullanma mecburiyeti, hem 

fatura düzenleme zorunluluğunu, hem de fatura alma zorunluluğunu hüküm 

altına almaktadır. 

 Bu madde hükmüne göre; 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler ve 

defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler: 

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara; 

2. Serbest meslek erbabına; 

3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;  

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere; 

5. Vergiden muaf esnafa. 

                                                 
29 Danıştay 3.Dairesi, 19.11.1987 gün ve 1986/1242 E., 1987/2618 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
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sattıkları emtia veya yaptıkları işler için satılan malın veya yapılan işin 

bedeline bakmaksızın fatura düzenlemek, sayılan bu kişilerde fatura istemek 

zorundadırlar. 

Diğer yandan fatura düzenlemekle mükellef bulunan bu kimselerin, 

VUK 232. madde de sayılan beş grup dışında kalanlara sattıkları emtia veya 

yaptıkları işin bedelinin VUK 232/2. madde de belirtilen tutarı geçmesi 

halinde ya da bedel ne olursa olsun talep edilmesi halinde yine fatura 

düzenleme ve verme mükellefiyeti vardır. 

Maliye Bakanlığı bir özelgesinde;30 ‘’Basit usulde vergilendirilen 

mükelleflerin günlük hasılatı için gün sonunda tek bir fatura 

düzenleyebileceklerini ‘’ belirtmiştir. 

Bu açıklamanın, fatura düzenleme mecburiyeti bulunmayan gerçek 

usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile vergiden muaf esnaf hakkında da 

geçerli olduğunu söyleyebiliriz.31 

F) Vergi Usul Kanununa Göre Fatura Yerine Geçen Belgeler 

  Kayıtların tevsikinde kullanılan başlıca belge faturadır. Ancak, bazı 

durumlarda fatura alınması mümkün değildir. Buna karşılık ticari defterlerdeki 

kayıtların Vergi Usul Kanununa göre yazılı belgelerle tevsiki zorunludur. Bu 

bakımından karşı tarafın gerçek usulde gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi 

olmaması sebebiyle VUK’na göre fatura tanzim mecburiyeti bulunmaması 

halinde fatura temini mümkün olmayacağından, bu tür durumlarda fatura 

yerine geçen ve kayıtların tevsikine yarayan başka belgelerin tanzimini 

zorunlu tutulmuştur. Vergi Usul Kanunu fatura yerine geçecek belgelerin 

neler olduğunu düzenlediği gibi bu belgelerin şekli, muhtevası, kimler 

                                                 
30 15.6.2000 tarih ve B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2363/29064 sayılı 
31 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.132 
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tarafından düzenleneceği, muhafaza ve ibraz zorunluluğu gibi hususları 

ayrıntılı olarak hüküm altına almıştır.32 

1) Perakende Satış Vesikaları 

Perakende Satış Vesikaları VUK 233. madde de düzenlenmiştir;          
‘’ Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle (...)  

defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde 

olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan 

herhangi biri ile tevsik olunur. 

   1. Perakende satış fişleri; 

2. Makineli kasaların kayıt ruloları; 

3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri. 

Perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, 

işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı 

gösterilir. 

Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra 

numarası dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak 

tanzim edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanılıp da 

müşteriye fiş (makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden 

fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi 

mecburidir.’’ 

 

                                                 
32 Ünal, a.g.e., s.49 
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a) Perakende Satış Fişi 

Vergi  Usul Yasasının 233. maddesinde hüküm altına alınan 

perakende satış fişleri birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, defter tutmak 

mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek zorunda olmadıkları satışları ve 

yaptıkları işlerin bedellerini gösteren vesikalardır.33 

Bir malın aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan 

ve nihai müstehlik olarak nitelendirilen tüketiciye satılması perakende satış 

kabul edilmektedir. Bir satışın perakende satış kabul edilebilmesi için, malın 

aynen veya işlendikten sonra tekrar satışa arz edilmemesi, tüketilmesi veya 

sarf malzemesi olarak kullanılması ve satın alan kişilerin normal ihtiyacından 

fazla olmaması gerekir.34 

Ancak VUK 232. maddesinin son fıkrasında belirtilen miktarın altında 

yapılan satışlar için perakende satış fişi düzenlenebilecektir. Ancak bu 

miktarın altında olunsa dahi istenmesi halinde fatura verilmesi zorunludur. 

b)  Yazar Kasa Fişleri 

Ödeme kaydedici cihaz ile verilen fişler perakende satış fişi yerine 

geçmektedir Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını 

yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci 

ve ikinci sınıf tüccarlar, 15.12.1984 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3100 

sayılı yasaya göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.35 

 

                                                 
33 Kumkale, a.g.e., s.47 
34 Ünal, a.g.e., s.53 
35 Kumkale, a.g.e., s.49 
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c) Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti 

Biletle girilen yerler ile yolcu taşıyan işletmelerde kullanılan ve 

perakende hasılatı gösteren bir vesika çeşididir. 

Giriş ve yolcu taşıma biletini, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter 

tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları 

satışları ve yaptıkları işlerin bedellerini belirtmek için kullanırlar.36 

2) Gider Pusulası 

Gider pusulası VUK 234. madde de düzenlenmiştir; ‘’ Birinci ve ikinci 

sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak 

mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin: vergiden muaf 

esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia içinde tanzim 

edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden 

muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge birinci ve ikinci 

sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, 

mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. 

Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve 

bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile 

satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve 

tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya 

malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde 

teselsül ettirilir.‘’ 

 Bu hükümden de görüldüğü gibi, gider pusulası faturadan tamamen 

farklı ve ayrı bir belgedir. Fatura yerine geçmesi sadece VUK bakımından 

söz konusudur.  

                                                 
36 Kumkale, a.g.e., s.54 
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   Diğer taraftan, fatura sadece tacir için öngörülmüş bir belge olmakla 

beraber gider pusulaları, tacirle birlikte serbest meslek erbabı ve çiftçilerinde 

kullanabileceği evraktır. Faturadan diğer bir farkı da, gider pusulalarının mal 

satın alan veya iş yaptıran tarafından hazırlanıp karşı tarafa imzalattırılan bir 

belge olmasıdır.37 

3) Müstahsil Makbuzu 

Müstahsil makbuzu VUK 235. madde de düzenlenmiştir; ‘’ Birinci ve 

ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve  defter tutmak 

mecburiyetinde olan çiftçiler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden 

satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim 

etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona 

imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya 

mutavassıt tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim ve 

imza olunur. 

Çiftçiden avans üzerine yapılan mubayaalarda, makbuz, malın teslimi 

sırasında verilir. Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde 

kalan nüshası fatura yerine geçer. 

Müstahsil makbuzunda en az aşağıda yazılı bilgiler bulunur: 

1. Makbuzun tarihi; 

2. Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, unvanı ve adresi; 

3. Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgahı adresi; 

4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli. 

Bu maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim ve harca tabi değildir. 

Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.’’ 
                                                 
37 Ünal, a.g.e., s.57 
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Bu belge de gider pusulası gibi mal satan ( götürü usule tabi ve 

vergiden muaf çiftçi) tarafından değil mal satın alan ( birinci ve ikinci sınıf 

tüccar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçi) tarafından düzenlenecek 

bir belge olup, gider pusulasından farklı olarak sadece ve özel olarak 

müstahsil ile ilgili alım satımlarda söz konusudur.38 

Müstahsil makbuzu düzenlenirken ödenen brüt miktardan vergi 

yasaları tarafından öngörülen vergi kesintisi yapılarak, bu kesintiler süresi 

içerisinde muhtasar beyanname ile beyan edilerek ilgili vergi dairesine 

ödenir. 

4) Serbest Meslek Makbuzu 

VUK 236. ve 237. maddelerde hüküm altına alınmıştır. Serbest meslek 

erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest 

meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri 

de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir. 

Serbest meslek makbuzlarına: makbuzu verenin soyadı, adı veya 

unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası, müşterinin soyadı, adı veya 

unvanı ve adresi, alınan paranın miktarı, paranın alındığı tarih yazılır ve bu 

makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır. 

Serbest meslek makbuzu vermek zorunluluğu gerçek usulde 

vergilendirilen serbest meslek erbabı içindir. Serbest meslek makbuzları seri 

ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Bu makbuzların da fatura yerine 

geçen diğer vesikalar gibi noter tasdikli olması veya anlaşmalı matbaalardan 

temin edilmiş olması zorunludur.39 

  

                                                 
38 Ünal, a.g.e. , s.59 
39 Süha Akgüner, Mahmut Sekdur, Naylon Fatura, Ankara, Tekağaç  Eylül Yayıncılık, 2004, s.9 
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5) Ücret Bordroları 

Ücret bordroları VUK 238. madde de düzenlenmiştir. İşverenler her ay 

ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi 

Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye 

tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz. Ücret 

bordrolarına en az ; hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair 

imzası veya mührü, varsa vergi karnesinin tarih ve numarası, birim ücreti 

(Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti), çalışma süresi veya 

ücretin ilgili olduğu süre,  ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı yazılır. 

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafından gösterilir. Bir aya ait 

bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese 

sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır. 

Genel, katma, özel bütçeli daire ve müesseselerle belediyelerin ve 

3659 sayılı Kanuna tabi müesseselerin ücret ödemelerinde kullandıkları 

vesikalar ücret bordrosu yerine geçer. (VUK 239) 

6) Taşıma İrsaliyesi 

Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzelkişiler 

naklettikleri eşya için, VUK 209 uncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad 

ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası 

dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir 

nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyana, aracın sürücüsüne 

veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. 

Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar. 

-‘’yükümlü tarafından ambara giren mallara ilişkin olarak VUK 173 nolu 

genel tebliğinde belirtildiği şekilde liste halinde düzenlenmiş taşıma 

irsaliyelerinin kullanıldığının anlaşıldığı,aksinin idarece iddia edilmediği, bu 
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durumda tek tek taşıma irsaliyesi düzenlenmemesi nedeniyle yükümlü adına 

kesilen özel usulsüzlük cezasında yasal isabet görülmediği ‘’40 

7) Yolcu Listeleri 

Şehirler arasında yapılan yolcu taşımalarında VUK 233. madde 

gereğince yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur olan mükellefler, (T.C. Devlet 

Demiryolları hariç) taşıtların her seferi için müteselsil seri ve sıra numaralı ve 

oturma yerlerini planlı şekilde gösteren iki nüsha yolcu listesi düzenlerler ve 

bu listenin bir nüshasını sefer sonuna kadar taşıtta ve diğer nüshasını 

işyerinde bulundururlar. Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu veya acenteler 

tarafından kesilmesi halinde yolcu listeleri üç nüsha olarak düzenlenir ve bir 

nüshası bu kimseler tarafından saklanır. 

 

-‘’turizm firmalarınca tur düzenlenmesi halinde taşıma hizmetini 

kapsayan organizasyon içinde fatura düzenlenmesi durumunda ayrıca yolcu 

bileti düzenlenmesine gerek olmadığı..’’41 

8) Günlük Müşteri Listeleri 

Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri, odalar, bölmeler ve 

yatak planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı günlük müşteri 

listeleri düzenlerler ve işletmede bulundururlar. Bu listelerde aşağıdaki bilgiler 

bulunur: mükellefin adı, soyadı, varsa unvanı ve adresi, oda numaraları 

yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti, düzenleme tarihi. 

                                                 
40 Danıştay 9.Dairesi, 19.1.1993 gün ve 1992/2686 E., 1993/102 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
 
41 Danıştay 3.Dairesi, 14.11.1996 gün  ve 1996/931 E., 1996/4562 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
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III. FATURA AÇISINDAN TİCARET HUKUKU VERGİ USUL     
HUKUKU İLİŞKİSİ 

Fatura, ticari hayatta en çok kullanılan belgedir. Bu sebeple, ticari 

işlemlerin temel taşını oluşturmaktadır. Bir yandan vergi mükelleflerinin gelir 

ve gider kayıtlarının ispatında yani vergi matrahlarının tespitinde, diğer 

taraftan fatura düzenlenmesine sebep olan taraflar arasındaki sözleşmenin 

ifasının ispatına yarayan belgedir. 

Bu sebeple, fatura ile ilgili düzenlemelere hukuk sistemimizde hem 

Ticaret Kanununda, hem de Vergi Usul Kanununda yer verilmiştir. 

Faturanın Vergi Usul Kanununda ve Ticaret Kanununda düzenleniş 

biçimi, gayesi ve sonuçları farklıdır. Ticaret Kanunu fatura ile ilgili 

hükümlerini, diğer vergi mükelleflerine nazaran daha fazla özen gösterme 

borcu olan, diğer bir deyişle basiretli bir işadamı gibi hareket etme 

mükellefiyetinde olan tacir ve ticari işletmesini esas alarak düzenlemiş, buna 

karşılık Vergi Usul Kanunu vergi açısından tacir olsun veya olmasın, bir ticari 

işletmeyle ilgili olsun ya da olmasın tüm vergi mükelleflerini göz önüne alarak 

düzenlemiştir. Bu bakımdan Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulama alanı 

Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulama alanına göre daha dardır42 

Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu, fatura verme ve isteme 

zorunluluğu ile fatura verme süresi yönlerinden ayrık hükümler içermektedir. 

Bu açıdan Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu arasında çelişki olduğu 

doktrinde ileri sürülmektedir. 

Buna göre, VUK 231/5. maddesinde yer alan; faturaların malın teslimi 

ya da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi 

                                                 
42  Ünal, a.g.e., s.4 
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gerektiği, aksi takdirde hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükmünün ticaret 

hukuku alanında geçerli olmadığı savunulmuştur.43  

Diğer bir görüşe göre ise, Ticaret Kanunun 23. maddesi ile fatura 

kullanma mecburiyetini düzenleyen Vergi Usul Kanunun 232. maddesi 

hükmü hem ahenkli değildir.44 

Ancak, aksi yönde düşünenler ise faturayı düzenleyen Ticaret 

Kanununun 23. maddesi ile Vergi Usul Kanununun 229-235. maddeleri 

arasındaki farkın bir çelişki olmadığı kanaatindedirler; zira VUK’un temel 

amacı vergi toplanmasıdır. Bunun gerçekleşebilmesi için, tacir olsun veya 

olmasın vergi mükelleflerinin gelir ve giderlerini tevsik edici belgelere ihtiyaç 

vardır. Bu bakımdan VUK. vergi mükelleflerinin fatura alma ve verme 

zorunluluğunu hüküm altına almaktadır. Gelir İdaresi yönünden satışların 

faturalı olarak yapılması çok önemlidir. VUK’nun amacı TTK. hükümlerini 

değiştirmek ya da TTK. hükümlerine muhalif hükümler koyarak çelişki 

yaratmak değildir. Ticaret Kanunumuz da  özellikle TTK. 23. madde hükmünü 

tacir olmanın hükümleri başlığı altında düzenleyerek tacir dışında kalan vergi 

mükelleflerine müdahale etmemektedir. Konunun düzenlenmesini özel 

hükümlere bıraktığı görülmektedir. Bu bakımdan tacir sıfatını haiz olmayan 

veya ticari işletmesi gereği olmadan bir mal satmış veya imal etmiş veyahut 

bir iş görmüş yahut bir menfaat temin etmiş olan gerçek kişi tacirin 

düzenledikleri faturalar Ticaret Kanunu hükümlerine değil, VUK hükümlerine 

tabidir.45 

Buna göre, Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununun faturaya ilişkin  

hükümleri arasında bir çelişki bulunmamaktadır. Zira bu hususta, vergi 

                                                 
43 Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 2.baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü, 1995, s.138 
44  Hayri Domaniç,’’ Fatura ve İspat Kuvveti’’, BATİDER, c.III., sa.4, 1966, s.661 
     Ünal, a.g.e., s.13 
45  Kızılot,Kızılot, a.g.e., s.67-68, Ünal, a.g.e., s.15 
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hukuku özel hukukun kavramlarını alarak, onu değiştirip kendi amacına 

uygun olarak kullanmaktadır.46 

IV) ELEKTRONİK FATURA SİSTEMİ 

1980’li yılların ikinci yarısından itibaren, gelişmiş ülkeler başta olmak 

üzere tüm dünyada ekonomik alanda köklü değişim ve dönüşümler 

yaşanmaya başlanmıştır. Bu değişimin gerisinde, bir süreç içerisinde dünya 

ekonomisinde meydana gelen yapısal değişimler ve ileri teknoloji 

yatmaktadır.47 

Teknolojinin kaydettiği hızlı gelişme ve internetin küresel nitelikte 

kullanımı, çeşitli teknolojilere açık bir yaklaşımı ve elektronik yoldan aktarılan 

verilerin tasdikini sağlayacak hizmetlerin sağlanmasını gerektirdiği gibi, 

sağlanacak olan bu gereğin bir anlam ifade edebilmesi, bir başka ifade ile 

buna bağlanacak hüküm ve sonuçların ispat edilebilirliğinin de sağlanmasını 

zorunlu kılmaktadır. Aksi takdirde konunun kendisinden bekleneni tam 

anlamıyla vermesi mümkün olmayacaktır.48 

Elektronik fatura, klasik kağıt faturanın elektronik versiyonudur. 

Elektronik faturalama, faturaların elektronik yoldan alıcıya gönderilmesidir. 

Elektronik fatura; şirketler arasındaki fatura bilgisi akışının tamamen 

otomasyonunu hedefleyen ve kağıt fatura gönderilmesi ve alınmasını elimine 

eden bir kilometre taşıdır. Elektronik faturalama, oluşturulan faturanın e-mail 

yoluyla doğrudan doğruya müşteriye gönderilmesi sürecidir. 49 

Türk vergi mevzuatında ise kayıtlar 1995 yılına kadar tamamen kağıda 

dayalı idi. Ancak, son yıllarda VUK’da yapılan değişiklikler ile mükelleflerin 
                                                 
46  Kızılot,Kızılot, a.g.e., s.67 
47 Fehmi Başaran, ‘’Elektronik Kayıt ve Belgelerin Türk Hukuk Sistemindeki İspat ve Delil 
Hükümleri    Açısından Değerlendirilmesi’’, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 251,Temmuz, 2002, s.7 
48  Seyithan Deliduman,’’ İspat Sistemimizin Mevcut Durumu ve Elektronik  İmzanın Bu Sistemdeki 
Yeri’’, E-Akademi İnternet Dergisi,  (Erişim)  www.e-akademi.org,  sayı 2, Nisan, 2002, s.1 
49 Leyla Keser Berber, Elektronik Fatura ve Şirketlerin Dijital Mali Denetimi, Ankara, 
YetkinYayınları, 2006, s.19-20 
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muhasebe kayıtlarını ve belgelerini bilgisayar ortamında tutabilmeleri 

hususunda Maliye Bakanlığı’na yetkiler verilmiştir.50 

Vergi Usul Kanunun 242/2 ve 257/1-3.  maddelerinin verdiği yetkiye 

istinaden, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Elektronik Fatura Kayıt 

Sistemini geliştirmiştir. 

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS), elektronik fatura alt yapısının 

tüm unsurları ile hayata geçirilmesi amacıyla uygulamaya koyulmuş bir 

başlangıç aşamasıdır. 

Genel hatları ile Elektronik Fatura Kayıt Sistemi, kurum ve kuruluşların 

düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri 

standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması sureti 

ile faturalara ait ikinci nüshaların kağıt ortamda saklanması zorunluluğunu 

ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha 

faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına 

imkan sağlayan bir sistemdir. 

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında kağıt veya güvenli 

elektronik imzalı dijital belge olarak düzenlenebilen birinci nüsha faturalar, 

genel hükümler çerçevesinde düzenlenen faturalardan aşağıda belirtilen 3 

noktada farklılık göstermektedir. 

1) Seri Sıra Numarası Yerine Fatura ID Numarası Kullanımı 

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan faturalarda, 

seri-sıra numarası yerine Fatura ID numarası kullanılması öngörülmüştür. 

Fatura ID numarası 3 haneli birim kod ve 15 haneli sıra numarası olmak 

üzere toplam 18 haneden oluşmaktadır. 

2) Sistem Amblemi 

                                                 
50  Başaran, a.g.m., s.12 
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  Elektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan faturalarda, 

genel esaslara göre düzenlenen faturaların üst orta kısmına gelecek şekilde 

basılması zorunlu olan "Belgelere Konulacak Özel İşaret (Amblem)" ile "İl 

Kod Numarası" yerine, aynı konumda bulunmak üzere  Elektronik Fatura 

Kayıt Sistemi Amblemi basılmaktadır. 

3) Sistem Şerhi 

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan faturalarda 

son olarak, faturanın alt kısmında açık ve okunaklı bir şekilde yer almak 

üzere "Bu fatura Elektronik Fatura Kayıt Sisteminde kayıtlıdır. Faturanın 

kayıtlı olduğuna ilişkin sorgulama http://www.efatura.gov.tr internet adresinde 

yapılabilir." şerhine yer verilmektedir.51 

EFKS kapsamındaki mükellefler tarafından oluşturulan elektronik 

faturalar, faturada bulunan bilgilerin değiştirilmesini önlemek ve faturanın 

geldiği kaynağı doğrulamak amacı ile 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu52 

çerçevesinde güvenli elektronik imza ile imzalanmış olmalıdır. 

Bugüne kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı ile imzaladıkları protokol 

sonrasında Elektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında fatura düzenlemeye 

hak kazanan altı kurum vardır.53 

Sistemden yararlanan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları 

faturaların, birinci nüshalarını alıcılara kağıda basılı olarak teslim 

edebilecekleri gibi kağıda basmaksızın elektronik ya da manyetik ortamda da 

iletebilirler. Faturaların alıcılarına elektronik ya da manyetik ortamda iletilmesi 

için alıcının rızası aranmalıdır. Diğer bir ifade ile alıcının talebi durumunda 

faturanın kağıt olarak iletilmesi zorunludur. 

                                                 
51  (Erişim) www.efatura.gov.tr 
52 23.1.2004 gün ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
53 Avea İletişim Hizmetleri A.Ş, Bursagaz, TTnet A.Ş, Turkcell, Türk Telekomünikasyon A.Ş,  
Vodafone 
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Sistemden yararlanan mükelleflerin, düzenlemiş oldukları faturalara ait 

her türlü elektronik kayıt, veri, veri tabanı dosyası, saklama ortamı ve 

elektronik belge olarak oluşturulan faturaların vergi kanunları ve diğer kanuni 

düzenlemelerin kağıt nüshalar için öngörmüş olduğu süreler dahilinde 

muhafaza ve ibraz yükümlülüğü bulunmaktadır. 

EFKS kapsamında düzenlenen faturalar, VUK 229. madde de 

düzenlenen faturalar hükmünde olup, ispat ve delil bakımından genel 

hükümler çerçevesinde düzenlenen faturalardan bir farkı bulunmamaktadır. 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 

Elektronik Fatura Kayıt Sisteminin (EFKS) gerek bu sistemden yararlananlar 

gerekse vergi idaresi açısından bir çok avantajı vardır. 

Özellikle iş hacmi gereği sene içerisinde belki de yüzbinlerce fatura 

düzenlemek zorunda kalan büyük mükelleflerce kayıtların elektronik ortamda 

tutulması, saklanması ve ibrazı, bu kayıtların kağıt formatında tutulmasına 

göre çok daha ekonomik ve uygulamada kolaylık sağlayıcı olacaktır. 

Öte yandan, vergi idaresi açısından, elektronik ortamda tutulan 

faturaların denetimi, klasik ortamda tutulanlara göre daha hızlı ve kolay 

olacaktır ki bu çalışmamızda ayrıntılı olarak incelenecek olan sahte fatura 

düzenlenmesi ve kullanılmasının engellenmesi açısından  büyük önem arz 

etmektedir.  

V. FATURA ÇEŞİTLERİ 

A) Basit (Adi) Fatura 

Uygulamada kullanılan ve VUK’da tanımı yapılan klasik anlamdaki 

faturaları ifade eder. VUK’un aradığı şekil şartlarına ve nizam kurallarına 

uygun olması gerekir. 
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B) İrsaliyeli Fatura 

Vergi Usul Kanununun 230. maddesi uyarınca, ticari emtianın bir 

yerden başka bir yere nakli sırasında düzenlenmesi ve emtia ile birlikte 

bulundurulması zorunlu olan belgeye sevk irsaliyesi denilmektedir. 

Sevk irsaliyesi, malların nakli sırasında vergi mevzuatı bakımından kontrol 

edilebilmesi ve fatura uygulamasının denetlenebilmesi, dolayısıyla vergi 

kaçağının önlenebilmesi amacıyla VUK tarafından öngörülen bir belgedir. 

Söz konusu belgenin numarasının faturada bulunması VUK’na göre şarttır.54 

Malın alıcıya teslim edilmek için satıcı tarafından taşındığı ya da 

taşıttırıldığı hallerde satıcı tarafından, malın alıcı tarafından taşınması veya 

taşıttırılması hallerinde alıcı tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta 

bulundurulması zorunludur. Taşıtta bulundurulmayan sevk irsaliyesi hiç 

düzenlenmemiş sayılır. 

-‘’sevk irsaliyesinin, sevk edilen emtia miktarı itibarıyla eksik 

düzenlenmesinin irsaliyenin düzenlenmemiş sayılmasını gerektirmeyeceği.’’55 

Malın satımı sırasında fatura düzenlenmiş ve fatura ile birlikte mal 

gönderilecekse ya da fatura henüz düzenlenmeden mal sevk edilecekse dahi 

sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur. 

Öte yandan, 211 ve 232 sayılı VUK. Genel Tebliğlerinin56 tanıdığı 

imkanlar dahilinde mükellefler isterlerse fatura ve sevk irsaliyesini ayrı 

belgeler olarak düzenlemek yerine tek bir belge olarak düzenleyebilirler. 

Düzenlenecek bu belgeye irsaliyeli fatura denir. 

                                                 
54 Ünal, a.g.e., s.18 
    Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.72 
55 Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 24.1.1997 gün ve 1995/434 E., 1997/84 K. sayılı kararı 
(Erişim) www.danıstay.gov.tr 
56 211 sıra nolu VUK. Genel Tebliği 12.12.1991 tarih ve 20989 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
    232 sıra nolu VUK. Genel Tebliği  5.12.1994 tarih ve 22132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır 
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İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde ayrıca sevk irsaliyesi 

düzenlenmez. İrsaliyeli faturalarda mükellefler tarafından anlaşmalı 

matbaalarda basılmak zorundadır. İrsaliyeli fatura en az üç örnek olarak 

düzenlenir ve iki nüshası mutlaka malı taşıyan araçta bulundurulur. 

İrsaliyeli faturada; düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı 

olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, malın nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı ile 

nereye ve kime gönderildiği, müşterinin adı, ticari unvanı,  adresi, varsa vergi 

dairesi ve hesap numarası, faturanın seri ve müteselsil sıra numarası, 

düzenleme tarihi ve saati ile anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgilere yer 

verilecektir. Bu bilgilerin eksik olması halinde irsaliyeli fatura hiç 

düzenlenmemiş sayılır. 

C) Proforma Fatura 

Bir mal veya hizmetin hangi fiyat, bedel ve şartlarla satılabileceğini 

gösteren teklifname niteliğindeki ticari mektuba proforma fatura adı 

verilmektedir.57 

Uygulamada özellikle ihracatta ya da mal teslim edilmeden akreditif 

açılması için gerekli olan hallerde kullanılır.  Proforma faturaların, basit 

faturalar gibi anlaşmalı matbaalara bastırılması ya da notere tasdiki gerekli 

olmamakla birlikte, üzerinde proforma fatura olduklarının yazılması şarttır. 

Doktrinde, proforma faturaların kat’i bir (alım-satım) taahhüdünü ifade 

etmeyip, tamamen bir teklif mektubu mahiyetinde olduğu ileri sürülmüştür.58 

 Proforma fatura, vergi kanunlarımıza göre düzenlenmesi gereken bir 

belge olmadığından, ticari defterlere kaydedilme zorunluluğu yoktur.Ancak 

bazı vergi incelemelerinde proforma faturada yer alan bazı bilgiler esas 

                                                 
57 Gökhan Korhan, ‘’Proforma Faturanın Mahiyeti, Kullanım Alanları ve Fatura ile Arasındaki 
Farklar’’, Yaklaşım Dergisi, sayı 178, Ekim, 2007, s.218 
58  İsmail Doğanay, Ticari Alım-Satım Akdi ve Nevileri, 2.baskı, Ankara,Adalet Yayınevi,2003, s.57 
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alınarak çeşitli tarhiyatlar yapıldığı görülmektedir. Örneğin proforma fatura 

düzenlendiği halde, ticari faturanın düzenlenmemesi durumunda belgesiz 

satış olduğu bahsiyle veya ticari fatura bedeli, proforma fatura bedelinden 

düşük olduğunda düşük bedelle fatura düzenlendiği bahsiyle tarhiyatlar 

yapılabilmektedir.59 

Ancak, yukarıda da yer verildiği üzere, proforma faturanın kanunda 

öngörülen şekilde bir mal teslimi ve bedel karşılığında kesilmiş bir fatura 

olmayıp teklifname niteliğinde bir mektup olduğu, bu sebeple kayıtlara 

geçirilmesinin gerekmediği hususları dikkate alındığında , sadece proforma 

faturadaki bilgilerin esas alınarak vergi tarhiyatı yapılamayacağını söylemek 

mümkündür. 

Zira Danıştay’da bu konuda bir çok karar vermiştir; 

-‘’ inceleme elemanınca, firma tarafından düzenlenen proforma fatura 

üzerindeki tutar kabul edilerek bulunan matrah farkının beyana ilave edilmesi 

suretiyle dava konusu tarhiyat yapılmış ise de, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu'nun ikinci bölümünde fatura ve fatura yerine geçen vesikaların 

tanımlandığı, 229 uncu ve müteakip maddelerinde proforma faturaya yer 

verilmediği, proforma faturanın ticari hayatta teklif mektubu niteliğinde 

olduğu ve hukuken geçerli bir belge olmadığının inceleme elemanınca 

da kabul edildiği, dolayısıyla ihtilaf konusu damacana dolum makinesinin 

gerçek satış bedeli araştırılmadan, makineyi satın alan firmanın defter ve 

belgeleri üzerindeki kayıtlar incelenmeden, proforma fatura ile 11.3.1999 

tarihli anlaşma gereği belirlenen bedel satış bedeli kabul edilerek ve eksik 

incelemeye dayalı olduğu anlaşılan vergi inceleme raporuna dayanılarak 

tarhiyat yapılamayacağı..’’60 

                                                 
59 Uğur Uğurlu, ‘’Proforma Faturadaki Bilgiler Vergi Tarhiyatında Dayanak Teşkil Edebilir mi’’, 
Vergi Raporu Dergisi, sayı 115, Nisan, 2009, s.67 
60 Danıştay 4.Dairesi, 7.6.2004 gün ve 2004/1040 E., 2004/1388 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
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-‘’ proforma fatura yasada öngörülen şekilde bir mal teslimi ve 

bedel karşılığında kesilmiş bir fatura olmayıp, kayıtlara intikali 

gerekmediğinden, proforma fatura tutarının hasılat kaydedilmediği ve katma 

değer vergisinin ödenmediği gerekçesiyle yapılan cezalı tarhiyatta isabet 

görülmediği..’’61 

-‘’ Her ne kadar mahkemece proforma faturada gösterilen birim fiyat 

esas alınarak ek tahakkuk onanmışsa da, proforma faturadaki değer satıcının 

teklifini yansıtan bir fiyat olup, akid tarihinde taraflarca anlaşılan fiyat esas 

olarak kati faturada yazılı olan fiyat olduğundan bu fiyatın vergilendirmeye 

esas alınacağı doğal bulunmaktadır. 

  Diğer taraftan, malın gerçek değerin şüpheye düşülmesi ve 

proforma faturadaki fiyatın malın gerçek değerinin tesbiti için bir ölçü 

olarak alınması kabul edilebilir nitelikte olmakla birlikte, daha somut 

tesbitlerle desteklenmedikçe tek başına bir anlam ifade etmeyeceği de 

açıktır.’’62 

D) Geçici Fatura – Kesin Fatura 

Geçici fatura, siparişi verildiği halde teslimi henüz yapılmayan ticari 

işlemlerde düzenlenen faturadır. Geçici ve kesin fatura kavramları deniz  

ticaret hukukunda yer almaktadır. (TTK. 1157. madde) 

E) İade Faturası 

İade faturası, müşteri tarafından alınan bir malın satıcıya iadesi 

halinde düzenlenen faturadır. Bu faturalar mutlaka Maliye Bakanlığı onaylı ya 

                                                 
61 Danıştay 9.Dairesi, 15.10.1993 gün ve 1992/5121 E., 1993/3533 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
62 Danıştay 7.Dairesi, 16.4.1992 gün ve 1988/183 E., 1992/1122 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
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da noter tasdikli bir faturayla ve sadece müşteri tarafından satıcıya karşı 

düzenlenirler. Üzerinde ‘’iade faturasıdır’’ ibaresi bulunmalıdır. 

F) Numune Faturası 

Satıcının örnek olarak gönderdiği bir malzemeyi gösteren faturalara 

denir. Maliye Bakanlığı onaylı ya da noter tasdikli olarak düzenlenir. 

Numune olarak verilen malzeme, satıcı firma tarafından her ne kadar 

karşı firmaya bedelsiz olarak veriliyorsa da satıcı firma açısından bir maliyeti 

vardır. Faturada en az bu maliyet kadar bir bedelin gösterilmesi gereklidir. Bu 

husus katma değer vergisinin kaybının önlenmesi açısından önemlidir.63 

G) İhracat İçin Düzenlenen Fatura 

İhracatçılar yurt dışına yapacakları mal ve ya hizmet satışlarında 

düzenleyecekleri faturaları ihracatın yapılacağı ülke lisanı ile düzenlemek 

zorunda kalmaktadırlar. Bu sebeple VUK’un 215. maddesinde 31.7.2004 

tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5228 sayılı Yasanın 7. 

maddesi ile yapılan değişiklik ile, faturaların Türk parası karşılığı gösterilmek 

kaydıyla yabancı para birimine göre düzenlenebilecekleri ve yurt dışına 

kesilecek ihracat faturalarında Türk parası karşılığının gösterilmeyebileceği 

düzenlenmiştir.64 

 

 

                                                 
63 Kumkale, a.g.e., s.116 
64 Kumkale, a.g.e., s.92-93 
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H) Açık-Kapalı Fatura 

Açık fatura ve kapalı fatura kavramları ticari örf ve adet hukukundan 

doğmuştur. Vergi Usul Kanunu ve Ticaret Kanununda  bu kavramların tanımı 

yoktur.  

 Kapalı fatura, satılan malın ya da yapılan hizmetin bedelinin peşin 

ödendiğini, açık fatura ise, bedelin henüz ödenmediği yani vadeli satış 

yapılan durumları ifade eder. 

 Ankara Ticaret Odası da aldığı bir teamül kararı ile açık-kapalı fatura 

uygulamasının bir örf-adet hukuk kuralı haline getirmiştir.65 Zira daha sonra 

yürürlüğe giren 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununun66 5. 

maddesi ile anılan kanunun yerine 1.6.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12/f maddesinde de 

Odalara; bölgeleri içindeki ticari teamülleri tespit edip, örf ve adet haline 

getirme görevi verilmiştir. 

 Ticaret Odasının tespit ettiği teamüle göre; faturanın altına pul 

yapıştırılarak imza edilmesi halinde kapalı fatura, pulun faturanın üst kısmına 

yapıştırılarak imzalanması halinde de açık fatura söz konusu olmaktadır.67 

 Ticari hayatta; bir faturanın düzenlenerek baş tarafının iş sahibi veya 

adına yetkili kimselerin imzası ile müşteriye verilmesi halinde bu fatura 

müşterinin borçlandığı meblağı göstermektedir. Fatura bedeli satıcı 

tarafından tahsil edilmemiştir. Piyasa düzeninde bu faturaya açık fatura 

denilirken, faturanın alt kısmının satıcı veya adına yetkili kimselerce 

imzalanması, kaşe vurulup tarih atılarak bedeli alınmıştır ifadesinin yazılması 

suretiyle fatura bedelinin satıcı tarafından tahsil edilmesi halinde bu faturaya 

kapalı fatura denmektedir. 

                                                 
65 21.12.1948 tarih ve 6 numaralı Ankara Ticaret Odası teamül kararı 
66 15.3.1950 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 
67 Kurtuluş Akdeniz, ‘’ Açık Fatura-Kapalı Fatura’’, Yaklaşım Dergisi, sayı 66, Haziran, 1998, s.92 
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 Faturanın tanzim tarihi ile bedelinin tahsil tarihi arasında farklılık 

olabilir. Diğer bir anlatımla faturanın bedeli tahsil edilmemiş ve fatura bedeli 

müşteri tarafından sonraki bir tarihte ödenecek ise bu durumda fatura açık 

olarak düzenlenecektir. Faturanın bedelinin ödendiği tarihte ilgili açık fatura 

üzerinde faturayı kapatma işlemi yapılması olanaksızdır. Çünkü açık 

düzenlenen fatura muhasebe kayıtlarına tanzim tarihi itibarıyla alınmıştır. 

Tahsil tarihi fatura tarihinden başka bir günü taşıyacağından bu fatura 

üzerinde işlem yapmamak gerekir. Çünkü ilgili açık fatura satıcı firmanın 

kayıtlarında ve müşteri firmanın kayıtlarında açık (ödenmemiş) olarak 

görülmektedir. Her iki müessesede açık bulunan bu hesapların 

kapatılabilmesi için yapılacak en uygun işlem tahsilatı yapan satıcı firmanın 

tahsil ettiği para, çek veya senet karşılığında müşterisine tahsilat makbuzu 

vermesi halidir. Bu  durumda hem satıcının hem de alıcının hesapları 

kapanacaktır.68 (satıcının ve alıcının her ikisinin de birinci sınıf defter tutan 

tüccarlar olması halinde) 

 Yargıtay, kararlarında açık fatura-kapalı fatura ayrımını kabul etmiş, 

açık faturanın bedelin ödenmediğine, kapalı faturanın da bedelin ödendiğine 

karine teşkil edeceğine ilişkin kararlar vermiştir. 

 -‘’ …kapalı faturanın ödemeye karine teşkil ettiği ve bu karinenin 

aksinin davacı tarafından kanıtlanamadığı gözetilerek bir hüküm kurulması 

gerekir.’’69 

 -‘’ Açık fatura, mal bedelinin ödenmediğine karine teşkil eder. 

Karinenin aksine olarak mal bedelinin ödendiği iddiasının usulüne uygun 

delillerle kanıtlanması gerekir.’’70 

 Ayrıca, Yargıtay’ın mahallindeki örf ve adete göre kapalı olarak 

düzenlenen faturanın borcun ödendiğini gösterip göstermediği, yani bu 

                                                 
68 Kumkale, a.g.e., s.95 
69 Yargıtay 19.Hukuk Dairesi, 18.1.2001 gün ve 2000/6236 E., 2001/300 K. sayılı kararı 
70 Yargıtay 19.Hukuk Dairesi, 22.3.2002 gün, ve 2001/5099 E., 2002/2101 K. sayılı kararı 
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hususta yerleşmiş örf ve adet bulunup bulunmadığının mahalli ticaret odası 

başkanlığından sorulması gerektiği yönünde mevcut kararları vardır.71 

  Doktrinde bu konuda iki ayrı görüş vardır. Bir görüşe göre; Ticaret ve 

Sanayi Odalarının bu konudaki cevapları, herhangi bir bilirkişi mütalaası 

olarak  kıymet ifade eder.72  

  Diğer görüşe göre ise, Ticaret Kanununun 2. maddesi ticari bir işe 

uygulanacak hükümlerin sırasını tespit etmiş ve bu sırada sayılmış olan ticari 

örf ve adetin tespiti de kanunla ticaret ve sanayi odalarına verilmiş olduğuna 

göre, burada herhangi bir bilirkişi mütalaası durumu yoktur ve mahkeme 

gelen cevaba göre karar vermek zorundadır.73 

  Bizce de Ticaret ve Sanayi Odalarının bu görüşlerinin mahkemeleri 

bağlayıcı özelliği vardır. Zira, Yargıtay’da yukarıda yer verdiğimiz bir çok 

kararında olduğu gibi açık ve kapalı faturanın ticari örf ve adet olduğunu 

açıkça ortaya koymaktadır. 

  Uygulamada karşılaşılan diğer bir halde faturanın hem üstünün hem 

de altının imzalanmış olduğu haldir. Bu durumda faturayı kapalı fatura olarak 

kabul etmek ve bedelinin ödendiği sonucuna varmak gerekir.74 Yargıtay ise, 

bu halde de ticaret odasından böyle bir teamül olup olmadığı yönünde görüş 

sorulması gerektiğini düşünmektedir. 

 -‘’davalı savunmasında işin bedelinin ödendiğini belirterek bunun ispatı 

zımmında faturaya dayanmıştır. Dosyada mevcut fatura suretinin tetkikinde, 

faturanın hem üst kısmında hem alt bölümünde imza bulunduğu görülmüş, 

ancak davacı ödemeyi kabul etmemiştir. Bu durumda mahkemece fatura 

sureti de eklenmek suretiyle Antalya Ticaret Odasından bu şekilde 

                                                 
71 Yargıtay 15.Hukuk Dairesi, 1993/5304 E., 1994/2201 K. 
72 Yaşar Karayalçın, Ticaret Hukuku, 3.baskı, Ankara, 1968, s.149 
73 Ünal, a.g.e., s.29 
74 Ünal, a.g.e., s.31 
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düzenlenen faturanın bedelinin ödendiğini gösterir yerleşik bir teamül olup 

olmadığı sorularak davanın sonuçlandırılması gerekmektedir.’’75 

İ) Sahte Fatura 

 Şekil ve görünüm itibarıyla Vergi Usul Kanunu ve Ticaret Kanunu 

hükümlerine uygun olan ancak içerik itibarıyla gerçeği yansıtmayan 

faturalardır. Sahte fatura iki şekilde düzenlenebilmektedir; 

-Fatura hiçbir temel borç ilişkisi bulunmadan tamamen gerçek dışı 

olarak doldurulmakta veya 

-Faturada satılan veya üretilen malın veya verilen hizmetin miktarında, 

satış bedelinde gerçeğe aykırı bilgilere yer verilmektedir.76 

  

  

               

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Yargıtay 15.Hukuk Dairesi, 1999/2968 E., 1999/3185 K. 
76 Yılmaz Özer, Abdullah Doğan, Nadir Arıca, Vergi Hukukunda Belgeler, Ankara, 1996, s.26 ;   
     Ünal, a.g.e., s.36 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA SAHTE FATURA, İSPATI 

VE DOĞURDUĞU   SONUÇLAR 

I. SAHTE YA DA MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI BELGE 
KAVRAMI 

 Her yükümlü; ticari işletmesinin ekonomik ve finansal durumunu, borç 

ve alacak ilişkilerini ve her faaliyet dönemi sonunda elde edilen sonuçlarını 

saptamak amacıyla, işletmesinin nitelik ve öneminin gerektirdiği tüm ticari 

defterleri tutmak zorundadır. 

Ticari defterlere yapılacak kayıtlar belgelere dayandırılarak 

yapılmalıdır. Kayıtlara esas alınacak belgelerin neler olduğu VUK’da 

belirtilmiş ve her belge ayrı ayrı ele alınarak incelenmiş, şekil ve içerik 

koşulları ile düzenleme esasları kapsamlı olarak açıklanmıştır.77 

Zira, anılan belgelerin hukuki olarak geçerli sayılabilmesi için VUK’da 

yer verilen şekil ve içerik koşullarını taşımaları mutlaka şarttır. 

Ancak, ülkemizdeki kayıt dışı ekonominin varlığı ve büyüklüğü ile, son 

yıllarda yaşanan ekonomik krizin yarattığı sonuçlar ve yargı mercilerinin bu 

konulara ilişkin kararlarındaki artış da dikkate alındığında; VUK’da yer alan 

hükümlere aykırı davranılmak suretiyle sahte ve muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma fiillerinin sıkça karşılaşılan bir olay 

olduğunu söylemek yanlış olmaz.78 

 

                                                 
77 İhsan Doğan, Funda Diril, ‘’Sahte ve Muhteviyatı İtibari ile Yanıltıcı Belge Kullananların Vergi 
Yasaları Karşısındaki Durumu ’’, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 263, Temmuz, 2009, s.184 
78 Şener Altınışık, ‘’Vergilendirmede Sahte Belge Gerçeği’’, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, 
Sayı 535, Eylül, 2009, s.55 
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A) Vergi Usul Kanununda Sahte Belge Kavramı 

Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde sahte belge; Gerçek bir 

muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen 

belge olarak tanımlanmıştır. 

23.11.2001 tarih ve 24592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 84 seri 

nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği de sahte faturayı; bir mal hareketi ya 

da hizmet ifası söz konusu olmaksızın düzenlenen belge olarak ifade etmiştir. 

Örneğin, bir akaryakıt bayiinin gerçekte satmadığı halde sanki 10 ton 

akaryakıt satmış gibi fatura düzenlemesi halinde kuşkusuz bu fatura sahte 

belgedir. 

Sahte faturalar, şekil ve görünüm itibarıyla TTK ve VUK hükümlerine 

uygunluk arz etseler de,  temelinde hiçbir borç ilişkisi bulunmayan, tamamen 

gerçek dışı olarak doldurulan faturalardır.79 

B) Vergi Usul Kanununda Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kavramı 

Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

belge;  Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu 

muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı 

şekilde yansıtan belge olarak tanımlanmıştır. 

 Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile sahte belgeyi ayıran en önemli 

unsur, sahte belge de herhangi bir mal teslimi  ya da hizmet ifası olmamakla 

birlikte,  muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge de, bir mal teslimi ya da hizmet 

ifasının bulunmasıdır. 

  

                                                 
79 Akgüner, Sekdur, a.g.e., s.15 
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Bu kapsamda 84 seri nolu KDV Genel Tebliğinde80 de yer verildiği üzere; 

1)  mal veya hizmetin miktar veya değerini gerçeğinden az veya çok 

gösteren, 

  2)  alıcı veya satıcısı, tarihi, seri numarası tahrif edilmiş, 

3) mal tesliminin veya hizmet ifasının gerçek olduğu ancak belge 

düzenleme yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen veya adına belge 

düzenlenmesi gereken kişi yerine başkası adına düzenlenmiş belgeler 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge olarak kabul edilecektir. 

Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tanziminde, akdin esaslı 

unsurlarında (fiyat-miktar-hizmet veya mamul nev’i gibi) gerçek hali 

yansıtmayan durum mevcuttur.81 

Örneğin, alıcı konumundaki bir inşaat firmasına gerçekte 50 ton demir 

satıldığı halde satıcı firma tarafından 100 ton demir sattığı yönünde fatura 

düzenlenmesi ve alıcı firma hakkında yapılan vergi incelemesi neticesinde 

yapılan teknik hesaplarla o inşaatta 50 ton demir kullanılabileceğinin tespiti 

halinde, inşaat demirini satan firma hakkında muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

belge düzenleme, inşaat firması hakkında ise muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

belge kullanma yönünden işlem yapılır. 

84 seri nolu KDV Genel Tebliğinde; mal tesliminin veya hizmet ifasının 

gerçek olduğu ancak belge düzenleme yetkisi bulunmayanlar tarafından 

düzenlenen veya adına belge düzenlenmesi gereken kişi yerine başkası 

adına düzenlenmiş belgelerin kullanıcı açısından muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı, düzenleyen açısından ise sahte belge olduğu belirtilmiştir. 

Ancak, bu düzenlemenin VUK 359. madde hükmüne aykırılık teşkil 

ettiği, zira ortada düzenlenen sahte belge varsa, bu belgeyi alan ve 

                                                 
80  23.11.2001 tarih ve 24592 sayılı Resmi  Gazetede yayımlanmıştır. 
81 Akgüner, Sekdur, a.g.e., s.17 



                                                                                                                                       

   

44

kayıtlarına intikal ettiren kişinin de sahte belge kullanmış olduğunun kabul 

edilmesi gerektiği ileri sürülmüştür.82 

Diğer taraftan, mal veya hizmeti sağlayanın, gerçek bir işlem 

karşılığında mükellefe kendi belgesi yerine bir başka mükellefin belgesini 

vermesi halinde, gerçek bir muamele veya duruma dayanan böyle bir 

belgenin, mükellefin kimliği dışında gerçek bir işlem ya da durumu yansıtması 

nedeniyle, mahiyeti bakımından muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge olarak 

nitelendirilmesi gerektiği de savunulmuştur.83 

  Nitekim, oldukça tartışmalı olan bu konu ile ilgili Maliye Bakanlığı 306 

seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde84 şu açıklamalara yer 

vermiştir; ‘’…gerçekte yapılan bir mal veya hizmet alımı karşılığında mal veya 

hizmeti sağlayan tarafından kendi belgesi yerine bir başka mükellefin belgesi 

verilebilmektedir. Bu gibi durumlarda iş veya hizmetin mahiyetine göre 

belgeyi alan tarafın bu belgenin mal veya hizmetin sağlandığı mükellefe ait 

olup olmadığını bilemediği durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu gibi 

durumlarda sahte belgeyi kullanmış olan mükellefin, bu belgenin satın aldığı 

mal veya hizmeti sağlayana ait olmadığını bilip bilmemesi önem taşıyacaktır. 

Şayet kullanıcının belgenin sahte olduğunu bilmesi gerekiyorsa, bir başka 

deyişle, kasıt söz konusu ise burada 359. madde de belirtilen anlamda bir 

sahte belge kullanımı söz konusu olacaktır. Aksi takdirde ise suçun manevi 

unsuru oluşmadığından durum madde kapsamında değerlendirilmeyecektir..’’ 

  Yargıtay ise bu tür bir belgenin sahte olarak kabul edilmesi gerektiği 

görüşündedir; 

                                                 
82 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.504 
    Akgüner, Sekdur,  a.g.e., s.18 
83 S.Ateş Oktar, ‘’Sahte Fatura Kullanılmasında Sorumluluk’’,Vergi Sorunları Dergisi, sayı 167,  
Ağustos, 2002, s.124 
84 18.6.2002 gün ve 24789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
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  - ‘’ Belgesiz yapılan satın almanın başka bir mükellefin faturasıyla 

belgelendirilmesi halinde, bu faturaların, düzenleyip verenle gerçek bir alım-satım 

olmadığından sahte olarak kabulü gerektiği...’’85 

 Fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, ücret 

bordrosu, taşıma irsaliyesi, irsaliyeli fatura, müstahsil makbuzu, perakende 

satış vesikası, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ve benzeri belgeler sahte 

ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olarak düzenlenebilen belgelerdir. 

Ancak, tezimizin konusu icabı biz bundan sonraki anlatımlarımıza belge 
kavramı olarak faturayı esas almak suretiyle devam edeceğiz. 

Öte yandan, uygulamada, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

fatura kavramlarını ifade etmek üzere naylon fatura ibaresi de 

kullanılmaktadır. Ancak Danıştay kararlarına dahi geçmiş olmasına karşın 

hukuki nitelik arz etmeyen böylesine argo kavramların hukuk literatüründe yer 

almasının uygun olmadığı kanaatindeyiz. 

II. SAHTE YA DA MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI FATURA       
DÜZENLENMESİ VE KULLANILMASININ NEDENLERİ İLE BUNLARI 
DÜZENLEYENLERİN NİTELİKLERİ 

A) Sahte ya da Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Düzenlenmesinin  
Nedenleri 

 Sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura düzenleyenler için 

asıl amaç düzenledikleri fatura tutarı üzerinden kazanç elde etmektir. 
Düzenlenen faturaya duyulan ihtiyaç ve güvene göre değişmekle birlikte bu 

kimselerin elde ettikleri kazanç, düzenlenen faturada yer alan tutarın belli bir 

                                                 
85 Yargıtay 11.Ceza Dairesi, 13.6.2001 tarih ve 2001/6053E., 2002/6820 K. sayılı kararı 
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yüzdesi kadardır. 86 Kar oranının faturada yazılı miktarın %2’si olduğu 

Danıştay’ın yerleşik kararlarıyla kabul edilmektedir.87 

Ancak, bu faturaların maliyeti oldukça düşük olduğundan, zira anılan 

maliyet sadece matbaaya ödenen baskı gideridir88; yüklü miktarda sahte 

fatura düzenlenmesi halinde düzenleyen açısından ciddi bir gelirin oluşacağı 

muhakkaktır. 

Bu kapsamda, sahte fatura ticareti o kadar yaygındır ki, bu ticaretten 

elde edilen paranın uyuşturucu ticaretinden elde edilen paradan sonra ikinci 

sırada olduğu söylenmektedir.89 

Öte yandan, bu tür faturaların düzenlenmesi ile sağlanan faydanın, 

karşılığında üstlenilen riskten çok daha fazla olması da bu belgeleri 

düzenleyenleri cesaretlendirmektedir.90 Her ne kadar vergi mevzuatımız da 

ağır sonuçlar doğuran caydırıcı nitelikte  bir çok düzenleme bulunsa da; bir 

mükellefin vergi incelemesine tabi tutulması olasılığı oldukça düşüktür. 

Yukarıda anılan fiillerin ortaya çıkarılması bir vergi incelemesini 

gerektirmekte, ancak bir mükellefin kayıtlarının incelenme olasılığı ise %1-291 

gibi oldukça düşük oranlarda kalmaktadır. 

Bununla birlikte, bazı durumlarda işletmeler, ithal ettikleri veya faturalı 

olarak satın aldıkları mallarını faturalı olarak satamadıkları hallerde, mal 

stokları kabarmakta, fiili ve kaydi stok dengesinin sağlanması gerekmektedir.  

Bu halde, emtia dengesinin sağlanması için firmalar, faturaları gerçek 

alıcıları dışındaki kişiler adına kesmektedirler. 

                                                 
86 Akgüner, Sekdur,  a.g.e., s.20 
87 Danıştay 3.Dairesi, 26.1.1994 gün ve 1992/983 E., 1994/179 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
88 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.53 
89 Bekir Baykara,‘’Naylon Fatura Olgusunun Kriminolojik Analizi’’,Vergi Dünyası Dergisi, sayı 289  
Eylül, 2005, s.45 
90 Akgüner, Sekdur,  a.g.e., s.20 
 91Mehmet Korkusuz, ‘’Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi ve Kullanılması        
Fiillerinin Önlenmesi’’, Yaklaşım Dergisi, sayı 90, Ağustos, 2000, s.71 
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Yine 4208 sayılı Yasada sayılan suçlardan elde edilen kara paranın 

aklanması için de sahte fatura düzenlenmektedir.  

Başka bir sebep ise bu belgelerin dolandırıcılık ve yolsuzluk amacıyla 

düzenlenmesidir ki genellikle kamu sektörü ile ilişkilerde söz konusu olur. Bu 

hallerde, herhangi bir mal satılmadığı ya da hizmet ifa edilmediği halde mal 

satılmış ya da hizmet yapılmış gibi düzenlenen fatura karşılığı tümüyle 

ödenmektedir.92 

B) Sahte ya da Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Kullanılmasının 
Nedenleri 

1) Gelir ve Kurumlar Vergileri Yönünden 

Sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı faturalar çok büyük oranda 

vergi kaçırma amacıyla kullanılmaktadır. 

Gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olanlar, sahte ya da muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı fatura kullanmak suretiyle, giderlerini yükseltebilmektedirler. 

Bunun doğal sonucu olarak da vergi matrahlarını aşağı çekmiş olmaktadırlar. 

Ayrıca, sattıkları mallar ya da yaptıkları hizmetlerin tümü için belge 

düzenlemek zorunda kalan firmalar, vergi matrahını düşürmek için yüksek 

bedelli alış veya gider belgeleri temin etmek yoluna başvururlar. Örneğin 

sürekli olarak devlete iş yapan firmaların en çok başvurdukları yol budur.93 

 

 

                                                 
92 Baykara, a.g.m., s.45 
93 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.53-54 
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2) Katma Değer Vergisi Yönünden 

Dolaylı bir vergi olan Katma Değer Vergisinin en büyük özelliği indirim 

mekanizmasına sahip olmasıdır. Bu sistem ile yükümlüler mal ve hizmet 

alımları sırasında yüklendikleri katma değer vergilerini, satışları sırasında 

tahsil ettikleri katma değer vergisinden indirerek sadece kendi safhalarında 

yarattıkları katma değerin vergilendirilmesini sağlarlar. Bu sistemin sağlıklı 

işlemesi, alım-satımlarda gerçek belge düzenlenmesi ve belgelerin gerçek 

mal ve hizmet alımlarını içermesine bağlıdır.94 

 Zira, gerçek bir mal teslimi ve hizmet ifasına dayanmayan sahte veya 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge niteliğindeki faturaların deftere işlenseler 

bile indirim konusu yapılmaları mümkün değildir. Çünkü, böyle bir durumda 

faturayı düzenleyen kişi hazineye borçlanmamıştır. Hazinenin kasasına 

girmemiş girmeyecek bir verginin indirimi de mümkün değildir.95 

Mükellefler, sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullanmak 

suretiyle indirim konusu yapılacak KDV’nin tutarını yükseltip matrahı 

azaltarak KDV ödememek ya da daha az ödemek amacıyla sahte fatura 

temin edebilmektedirler. 

Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullanmanın yaygın 

olduğu alanlardan birisi de KDV iadesidir. Özellikle, hayali ihracat sebebiyle 

haksız KDV iadesi, kamuoyunda en çok bilinen şeklidir. Bu yöntemde 

herhangi bir mal veya hizmet ihracatı yapılmadığı halde, düzenlenen sahte 

belgelerle ihracatın gerçekleştirilmiş gösterilmesi veya fiilen ihraç edilen mal 

yerine belgelerde cins, miktar, tutar veya nitelik yönünden farklı malların 

yazılması suretiyle devletten vergi iadesi alınması söz konusudur.96 

                                                 
94Taner Sarısoy, ‘’Sahte Belge Kullanımı ve Doğurduğu Sonuçlar’’,Vergi Raporu Dergisi,sayı 
120,Eylül,2009,s.59-60 
95 Nuri Değer,Açıklamalı ve Uygulamalı Katma Değer Vergisi Kanunu,Ankara,Yaklaşım Yayınları 
2008, s.829 
96 Nihat Uzunoğlu, ‘’Amaç Üzüm Yemek mi Yoksa Bağcıyı Dövmek mi? ( İhracatta KDV İadesi 
Uygulamasında Son Dönemde Yaşanan Gelişmeler ve Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirilmesi) 
Vergi Dünyası Dergisi, sayı 234, Şubat, 2001, s.15 
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3) Kayıt Dışı Ekonomi Nedeniyle Belge Teminindeki Zorluklar Yönünden 

Kayıt dışı ekonomi, kamu otoritelerinin denetimi dışında meydana 

gelen her türlü ekonomik işlem veya faaliyet olarak tanımlanabilmektedir.97 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2008-2010 dönemine ilişkin olarak 

düzenlenen ‘’Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planında’’ 

Türkiye’de ki kayıt dışı ekonominin oranı %32,1 olarak belirlenmiştir ki OECD 

ülkelerinde bu oran %18’dir. 

Yukarıda da yer verildiği üzere ülkemizdeki kayıt dışı ekonominin 

büyüklüğü dikkate alındığında sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

kullanma da bu durumun önemli bir faktör olduğu açıktır. Zira, bu belgelerin 

en çok kullanıldığı sektörler olan tekstil, hububat, bakliyat, canlı hayvan, 

hurda metal ve inşaat sektörleri kayıt dışılığın en yoğun olduğu alanlardır.  

Ağırlıklı olarak bu sektörlerde sahte fatura kullanılıyor olmasının 

sebebi, mükelleflerin bireysel vergi kaçırma niyetinden çok bu sektörlerdeki 
belgelemeye ilişkin sorunlardır.  98 

Tekstil sektöründe sahte fatura kullanılmasının nedenleri, kaçak işçi 

çalıştırılması, kayıtsız atölyelere imalat yaptırılması, kumaş ve iplik 

fabrikalarının düşük tutarlı fatura düzenlemeleri ve pamuğun tarladan çırçır-

prese fabrikasına, oradan iplik ve kumaş fabrikasına önemli ölçüde belgesiz 

satılmasıdır. Tekstil sektörünün çeşitli kademelerinde bulunan firmalar düşük 

tutarlı faturayla veya faturasız aldıklar emtiaları veya fason işçilikleri 

belgelemeleri gerektiğinde sahte fatura kullanma yolunu seçmektedirler.  

Hububat ve bakliyat sektörlerinde üretilen ürünler, et ve canlı hayvan 

sektöründe yetiştirilen hayvanlar, tarladan veya üretim yerinden çıktığından 

                                                 
97Fazıl Aydın, ‘’Kayıt dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planının (2008-2010) Vergi 
Politikası Açısından Değerlendirilmesi’’, Vergi Sorunları Dergisi, sayı 245, Şubat 2009, s.52 
98 Malik Günday, ‘’Sahte Fatura Kullanımı Önlenmeli mi? Sahte Fatura Neden Kullanılıyor Sorusuna 
Doğru Cevap Vermeden Sahte Fatura Kullanımı Önlenebilir mi?’’,Vergi Sorunları Dergisi,sayı 
141,Haziran,2000,s.60 
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itibaren tüketim ve ihracat aşamasına kadar önemli ölçüde 

belgelendirilmediğinden, bu sektörlerde teşvik veya başka bir nedenle 

emtianın belgelendirilmesi gerektiğinde sahte fatura temin etmek tercih edilen 

birinci çare olarak görülmektedir. 

Hurda metal sektöründe, hurda metal alınan kişiler kayıtsız 

olduklarından  belge düzenleyememekte, bunlardan hurda metal temin 

edenler, piyasadan sahte fatura bulma yoluna başvurmaktadırlar. 

İnşaat sektöründe ise; gerek inşaat malzemelerinin belgesiz temin 

edilmesi gerekse kaçak işçi çalıştırılması, teslimlerini belgelendirmek zorunda 

olan inşaat firmalarını sahte fatura kullanmak durumunda bırakmaktadır. 

Özellikle kamu kurumlarına inşaat işi yapan firmalar açısından teslim 

bedelinin gerçek tutarlarıyla gösterilmesi zorunluluğu sahte fatura teminine 

yol açmaktadır.99 

Buna karşılık, kayıtlı ekonomik işleyişin olduğu sektörlerde, örneğin 

beyaz eşya veya otomotiv sektöründe sahte faturaya neredeyse hiç 

rastlanmayışını tesadüfle açıklamak mümkün değildir.100 

C) Sahte ya da Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Düzenleyenlerin 
Nitelikleri 

 Yukarıda da belirtildiği üzere, sahte ya da muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı fatura düzenleyenler için asıl amaç düzenledikleri fatura tutarı 

üzerinden kazanç elde etmektir. 

 Bu kazanç, gerçek anlamda bir teslim ya da hizmet ifası olmadığı 

halde düzenlenen faturanın satılarak karşılığında genellikle kabul gördüğü 

                                                 
99 Günday, a.g.m., s.61 
100Akgüner, Sekdur,  a.g.e., s.23 
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üzere fatura bedelinin %2’si oranında komisyon alınması şeklinde 

oluşmaktadır. 

 Sahte fatura düzenleme işi, her mükellef tarafından imkan olarak her 

zaman yapılabilirse de, gerçek üretim yapan ciddi firmaların kural olarak 

sahte fatura düzenleme işini yapmayacakları kabul edilmelidir. Ancak, 

holding ve grup içi firmaların ve birbirleriyle paylaşmaları olanaklı iki farklı 

firmanın birbirlerine sahte fatura düzenlemeleri, kara para aklama amaçlı 

veya diğer yasadışı-suç niteliğinde eylemleri gizleme amaçlı sahte fatura 

düzenleme filleri, firma içindeki personelin firma sahibinin bilgisi dışında 

bireysel çıkarı için  sahte fatura düzenlemesi gibi eylemler, bu genel durumun 

istisnalarıdır.101 

  Sahte fatura düzenleyenler genellikle bu işi meslek haline 
getirmişlerdir. Bu işten gelir elde etme maksadını güden, gerçek bir ticari 

faaliyet gösterecek ekonomik gücü bulunmayan, yakalandığında ağır 

sonuçlara katlanmayı göze alan kimselerdir. 

1) Organize Biçimde Sahte Fatura Düzenleyenler 

  Sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç elde etmek isteyenler kimi 

zaman gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olarak, kimi zamanda limited 

şirket kurarak mükellefiyet tesis ettirmektedirler. Ayrıca Ticaret Odasına ve 

SGK’ya da kayıt yaptırmaktadırlar. Vergi Usul Kanununun mükellefiyet ve 

fatura düzenlemeye ilişkin hükümlerine uymakta, düzenli olarak 

beyannamelerini vermektedirler. Özetle mükellefiyetle ilgili şekli bütün 

ödevlerini yerine getirmektedirler. 

  Organize olarak sahte fatura düzenleyen bu tür mükellefler yasal 

defter ve belgelerini çoğunlukla inceleme elemanlarına yandığı veya çalındığı 

veya benzeri gerekçelerle ibraz etmemektedirler. Bunların bir kısmının kendi 

                                                 
101 Günday, a.g.m, s.62 
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giriş faturaları da sahte olduğu için karşıt vergi incelemeleri ile kolaylıkla 

tespit edilebilmektedirler. Bu tür şahıslar defter ve belgelerinin su baskınına 

uğradığı, yandığı veya sair surette zayi olduğu gerekçesiyle ellerindeki hazır 

mahkeme kararlarını ibraz etmektedirler.102 

  Ayrıca bu şahıslar, sahte fatura ticaretini vergi idaresi tarafından 

yakalanmadan organize edebilmek için paravan şirketler kurma yoluna da 

gidebilmektedirler. Kurulan bu şirketlerin ortakları da organize şekilde sahte 

fatura ticareti yapma maksadındadırlar. Böylece, hem yasadışı bu faaliyetin 

zincirleme olarak yapılması sağlanmakta, hem de şirketlerden birinin tespiti 

halinde diğer şirket vasıtasıyla yasadışı faaliyete devam edilebilmektedir.103 

2) Bireysel Olarak Sahte Fatura Düzenleyenler 

  Organize olmadan bireysel olarak düzenlenen sahte faturalarda da 

haksız kazanç elde etmek için mükellefiyet tesis ettirilmektedir. Ancak, bu 

kişiler çoğu zaman düşük seviyede eğitim görmüş, vergi kanunları hakkında 

çok fazla bilgiye sahip olmayan, gerçek bir ticari ilişkide bulunacak ekonomik 

güçleri olmayan, çevrelerinde gördükleri sahte faturacılardan öğrendikleri ve 

duydukları bilgilere göre mükellefiyet tesis ettirip sahte fatura ticareti yapan 

kimselerdir. 

  Organize olmayan sahte faturacılar mükellefiyete ilişkin 

yükümlülüklerini şeklen de olsa yerine getirmediklerinden faaliyetleri, vergi 

dairelerindeki tarh dosyaları üzerinde yapılan incelemelerden kolayca 

anlaşılabilmektedir. Bu tip mükellefler, mükellefiyet tesis ettirip, belge basım 

                                                 
102 Sakıp Şeker, Cengiz Aydın, ‘’Sahte Fatura Kullanımının Boyutları, Nedenleri ve Çözüm Yolları’’, 
Vergi Sorunları Dergisi, sayı 60, Mayıs-Haziran, 1992,s.51-52 
103 Osman Okur,‘’Sahte Fatura Kullanım Nedenleri,Verilen Cezalar ve Çözüm Yolları’’,Vergi 
Sorunları Dergisi, sayı 107, Ağustos, 1997, s.77-78 
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iznini aldıktan sonra bildirdikleri adreslerinde bir daha 

bulunamamaktadırlar.104 

3) Paravan Olarak Kullanılan Kişiler 

  Eğitim düzeylerinin düşük ve işsiz olmaları nedeniyle kolaylıkla 

kandırılarak, sigortalı veya şirket ortağı yapılacakları bahanesiyle ellerinden 

vekaletname gibi belgeler alınarak vergi dairesine mükellefiyetleri tesis 

ettirilen kimselerdir. Bastırılan ve düzenlenen faturaları görmezler. Vergi 

Dairesi veya denetim elemanları tarafından çağrılmaları üzerine olayın 

farkına varırlar.105 

III. SAHTE YA DA MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI FATURA                      
DÜZENLEYEN VE KULLANANLAR HAKKINDA YAPILAN TESPİTLER VE  
FATURANIN SAHTELİĞİNİN İSPATI 

A) Vergi Hukukunda İspat ve Delil Sistemi 

  Dava konusu hakkın gerçekten var olup olmadığının anlaşılması, 

maddi hukukun o hakkın doğumunu veya sona ermesini kendisine bağladığı 

vakıaların doğru olup olmadığının tespit edilmesi sonucunda mümkün olur. 

İşte dava konusu hakkın ve buna karşı yapılan savunmanın dayandığı 

vakıaların var olup olmadıkları hakkında mahkemeye kanaat verilmesi 

işlemine ispat denir.106 

                                                 
104 Şeker, Aydın, a.g.m., s.52 
105 Okur, a.g.m., s.79 
106 Baki Kuru, Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 12.baskı, Ankara,Yetkin 
Yayınları, 2000,  s.421 
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 Verilen tanımın vergi hukukuna uygulanması hainde ise; ispat, bir 

vergi ilişkisinin temelindeki maddi olayın ( ve suçlarda maddi unsurun), vasıta 

olarak delillerden yararlanmak suretiyle ortaya konmasıdır.107 

  Delil kavramı ise taraflar arasında gerçekliği tartışmalı olan bir olayın 

doğruluğuna hakimi inandırmak için kullanılan vasıtayı ifade eder.108 

  Öte yandan, ispat vasıtalarından bir diğeri de karinelerdir. Karine, belli 

bir olaydan, belli olmayan diğer bir olay için çıkarılan sonuçtur.109 

  İspat, delil ve karine konularının esas gündeme gelmesi gereken yer 

ve zaman, ihtilaf yaratıldığı takdirde, vergi yargısında yargılama süreci 

sırasındadır. Ancak yargılama safhasında esas alınacak ve uygulanacak 

yasanın, sınırlı istisnalar dışında kural olarak Vergi Usul Kanunu olduğu, İdari 

Yargılama Usulü Kanununca hükme bağlandığından (İYUK 31) vergi yargısı 

sırasında Vergi Usul Kanununda belli edilmiş olan ispata ilişkin kurallar 

uygulanacaktır.110 

   Vergi Usul Kanununun 3/B maddesinde ise; ‘’ Vergilendirmede vergiyi 

doğuran olay ve bu olaya, ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. 

  Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti 

yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla 

ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak 

kullanılamaz. 

  İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre 

normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti 

bunu iddia eden tarafa aittir.’’ kuralına yer verilmiştir. 

  

                                                 
107 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu,Nami Çağan, Vergi Hukuku, 13.baskı, Ankara, Turhan Kitapevi, 
2005, s.199 
108 Karakoç, a.g.e., s.8 
109 Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s.428 
110 Nezih Şeker, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, İstanbul, Beta Yayınları, 1994, s.221 
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 Öte yandan, aynı Kanunun 134. maddesinde; vergi incelemesinden 

maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespiti ve 

sağlanması olduğu belirtilmiştir. 

  Bu madde hükümlerinin değerlendirilmesinden; vergilendirme işlemi 

yapılırken, Kanuna uygun olarak biçimlendirilen muamelelerin bu 

biçimselliğinin ötesine geçilerek, muamelenin tarafları arasında oluşan maddi 

ve hukuki ilişkinin gerçek mahiyetinin araştırılması gerektiği sonucuna 

ulaşılmaktadır. Kanun, gerçek mahiyetin ortaya çıkartılmasında yemin ve 

vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi hariç her 

türlü delile izin vermiştir. Yani vergi hukukunda delil serbestisi ilkesi geçerli 

kılınmıştır. 

 Yine VUK 3/B maddesindeki; İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan 

veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia 

olunması halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa ait olduğuna ilişkin 

düzenleme ile vergi hukukunda ispat yüküne ilişkin temel kural belirlenmiştir. 

B) Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Düzenleyen Kişiler  
Hakkında Yapılan Tespitler (Karineler) 

 Faturaların biçimsel kurallara uygun ve bu faturaları düzenleyenlerin 

vergi yükümlüsü olması, faturalarda gösterilen emtianın gerçekten faturaların 

düzenleyicisi görünen kimselerden satın alındığını kanıtlamaya yeterli 

değildir. 

  Zira, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3. maddesinde vergilendirmede 

vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek niteliğinin esas 

olduğu kurala bağlandığından, vergilendirme ile ilgili belgelerin biçimsel 

kurallara uygun düzenlenmiş olması, olayın gerçek niteliğinin araştırılmasına 

ve sonucuna göre işlem yapılmasına engel değildir. Bu tür belgelerin gerçeğe 
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aykırı veya içeriği yönünden yanıltıcı olduğu, geçerli başka kanıtlarla 

ispatlanabilir. 

  Çalışmamızın ilgili bölümünde, sahte fatura düzenleyenlerin genellikle 

bu işi meslek haline getiren, gelir elde etme maksadı güden, gerçek bir ticari 

faaliyet gösterecek ekonomik gücü bulunmayan ve yakalandığında ağır 

sonuçlara katlanmayı göze alan kimseler olduklarını belirtmiştik,  

  İşte bu kimseler hakkında yapılan vergi incelemeleri sonucu 

düzenlenen inceleme raporlarında, bu kimselerin sahte fatura düzenledikleri 

sonucuna ulaşılabilmesi için çoğu kez sadece tek bir hususun tespitinden 

ziyade, birbirini destekler mahiyette pek çok tespitin yapıldığı 

görülmektedir. 

  Örnek vermek gerekirse, fatura düzenleyen firmanın faaliyetinin 

olmaması, vergi dairesine bildirdikleri adreslerde yapılan aramalara rağmen 

bulunamamaları, beyanname verme, çıkan vergileri ödeme, defter ve 

belgelerin istenildiğinde ibraz edilmesi gibi vergisel ödev ve sorumlulukların 

yerine getirilmemesi, iştigal olunan işle orantılı olarak işçi çalıştırılmaması, 

elektrik, su, telefon gibi giderlerinin bulunmaması, yüksek miktarlı alım 

satımlarda çek ya da banka hesabı yerine nakit kullanılması, KDV 

beyannamelerinde sürekli devir KDV beyan edilmesi ya da sembolik tutarda 

ödenecek KDV beyan edilmesi gibi hususların bir faturanın sahteliğini ortaya 

koyabilecek tespitlerden bazıları olduğunu söylememiz mümkündür. 

   Ancak bu tür tespitlerin çoğunun, bir faturanın sahteliğini tespite 
tek başına yeterli olmadığını, birbirini destekler mahiyette yapılan pek 
çok tespitten sonra faturanın sahte olduğu sonucuna ulaşılabildiğini bir 

kez daha önemle vurgulamak gerekmektedir. Zira, bu tespitlerin çoğu sahte 

ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura düzenlendiğini kanıtlamaya 

yarayan karine niteliğindedirler. Mükelleflerce, aksinin ispatları mümkündür. 
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   Danıştay’da konu ile ilgili bazı kararlarında; vergi inceleme 

raporlarında mükellefle ilgili birden çok tespitlere yer verilmesine karşın, 

bunları değerlendirerek yeterli nitelikte görmemiştir; 

  - ‘’şirketçe işçi çalıştırıldığına dair bir tespitin bulunmaması, tahsil 

edilen katma değer vergisi ile yüklenilen katma değer vergisinin birbirine 

yakın olması ve ödenecek katma değer vergisinin az çıkmasının gerçek bir 

emtia ticareti ile uğraşmadan komisyon karşılığı yanıltıcı belge düzenlemek 

ve satmak yoluyla kazanç elde edildiği hususunda hukuken geçerli ve yeterli 

tespit niteliğinde kabul edilmesi mümkün değildir.’’111 

  Sahte fatura ile ilgili yargıya intikal eden uyuşmazlıklarda standart 
ortak özellikler mevcut olmayıp, her olay kendi somut koşullarında 
değerlendirilmektedir. Danıştay yapılan tespitlere ilişkin uyuşmazlığın 

niteliğine göre farklı kararlar verebilmektedir. 

  Bununla birlikte, çalışmamızın sonraki kısmında yer alan sahte fatura 

düzenleyen kişilerle ilgili vergi inceleme raporlarında yer verilen tespitlerin tek 

tek irdelenmesi aşamasından önce karşıt inceleme kavramı üzerinde 

durulmasında fayda vardır. 

  Bir faturanın sahteliğinin ortaya konulabilmesi yani bu hususta 

yukarıda yer verilen olumsuz tespitlerin yapılabilmesi için karşıt inceleme 

yapılması büyük önem arzetmektedir. 

  Karşıt inceleme; yürütülmekte olan vergi incelemeleri sırasında gerek 

duyulan belli konularda başka mükellefler nezdinde yapılan incelemedir.112 

  Verilen tanımı konumuza uyarlarsak; karşıt incelemeyi, incelenen 

mükellef adına düzenlenen belgelerin sahte ya da muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı olup olmadıklarının tespiti amacıyla, söz konusu belgeyi düzenleyen 

kişi ya da kuruluşlar hakkında yapılan inceleme şeklinde tanımlamakta 

                                                 
111 Danıştay 4.Dairesi, 7.10.2002 gün ve 2001/3793 E., 2002/3124 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
112 Gelir İdaresi Başkanlığı, Tüm Yönleriyle Vergi İncelemesi, 2007,  (Erişim) www.gib.gov.tr. 
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mümkündür. Alıcı nezdinde inceleme yapılıyorsa satıcı, satıcı nezdinde 

inceleme yapılıyorsa alıcı nezdinde inceleme yapılarak mutabakatın 

sağlanması lazımdır. Karşıt inceleme, alım satımın daha alt kademelerinde 

yer alan kişileri de (alt firmaları) kapsayacak şekilde genişletilebilir.113 

  Nitekim Danıştay’ın da karşıt inceleme yapılmaksızın varsayıma dayalı 

şekilde tarhiyat yapılamayacağına ilişkin istikrarlı kararları mevcuttur; 

  -‘’ yükümlünün iş yerinin durumu, demirbaşının işçisinin bulunmaması 

gibi hususlar dikkate alınarak beyan edilen satış tutarına bu koşullarla 

ulaşılmasının ticari teamüllere uygun olmadığı, bunun da komisyon karşılığı 

düzenlenen içerik itibarıyla gerçeğe aykırı faturadan elde edilen gelir olduğu 

görüşüyle matrah farkı bulunduğu, bu durumda yükümlünün sahte ve 

içeriği itibarıyla gerçeğe aykırı faturaları komisyon karşılığı satarak elde 

ettiği hususunda karşıt inceleme yapılmaksızın, sadece sektörde (hurda 

metal ticareti) sahte fatura ticaretinin yaygın olduğundan hareketle 

varsayıma dayalı tarhiyat yapıldığı anlaşıldığından, eksik inceleme ve 

varsayıma dayalı tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmadığı..’’.114 

  Konu ile ilgili, mükellefler hakkında yapılan vergi incelemelerinde sahte 

fatura düzenledikleri yönünde yapılan tespitler ise genelde şunlardır: 

1) Mükelleflerin Vergi Dairesine Bildirilen Adreslerde Aramalara 
Rağmen Bulunamamaları 

  Mükellefler nezdinde yapılan vergi incelemelerinde sahte fatura ile ilgili 

yapılan tespitlerden belki de en sık karşılaşılanıdır. Zira, sahte fatura 

düzenleme işini meslek haline getirmiş olan kimselerin yakalanmamak için 

sıkça adres değiştirdikleri bilinmektedir.115 

                                                 
113 Akgüner, Sekdur,  a.g.e., s.28 
114 Danıştay 4.Dairesi, 21.9.2006 gün ve  2006/2008 E., 2006/1670 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
115 Akgüner, Sekdur, a.g.e., s.29 
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  Faaliyette bulunan firmaların vergi dairesinde kayıtlarının bulunması 

ve vergi dairesine adres bildirmeleri gerektiği açıktır. 

  Vergi dairesinin yetkili elemanlarının faturayı düzenleyen firmanın 

bilinen adresine gitmeleri halinde yetkililerle görüşebilmeleri ya da yetkililerin 

adreslerinde bulunamadıklarında not bırakıldığı zaman vergi dairesi 

yetkililerini veya ilgili inceleme elemanını verilen süre içinde aramaları 

gerekmektedir. 

  Buna karşın, fatura düzenleyen firmanın, vergi dairesine bildirilen 

adresinde bütün aramalara rağmen bulunamaması, o firmanın faal 

olmadığının bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu durumda, düzenlenen 

faturanın sahte olma ihtimalini kuvvetlendirir.116 

  Ancak,  mükelleflerin  bilinen adreslerinde bulunamama durumları tek 

başına düzenlenen faturanın sahteliğini ispata yeterli değildir. Zira, 

mükelleflerin adreslerinde bulunamama halleri bir çok sebebe dayanabilir. 

  Örneğin, mükellef, işyeri değişikliği yapmakla beraber bilgisizlik, 

unutkanlık gibi sebeplerle yeni adresini vergi dairesine bildirmemiş ya da 

faaliyetlerinin iyi gitmemesi üzerine işyerini kapatmış ancak yine çeşitli 

sebeplerle bu durumdan vergi dairesini haberdar etmemiş olabilir. 

  Bu sebeplerle, yapılan yoklamalarda mükelleflerin bilinen adreslerinde 

bulunamama durumunun başlı başına sahte fatura düzenleme fiilini ispat 

edici yegane tespit olarak kabulü mümkün değildir. Ancak diğer somut 

tespitlerle ( mükelleflerce vergisel ödevlerin yerine getirilmemesi gibi) birlikte 

yapılacak bir değerlendirmede bu hususunda dikkate alınabileceğini 

söylemenin daha doğru olacağı kanaatindeyiz. 

  Konu ile ilgili Danıştay kararları da incelediğinde bu yönde verilen 

kararlara sıkça rastlamak mümkündür; 

                                                 
116 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.553 
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  -‘’ incelenen vergi raporunda; davacı şirketin bedelinin çek karşılığında 

ödendiğini beyan ettiği üç adet faturayı temin ettiği ….. Ltd. Şti.’ne bilinen 

adreslerinden ve iletişim araçlarından ulaşılamadığının, katma değer 

vergisi beyannamelerindeki matrahın veya mahsup edilecek kısmın çok 

yüksek olması genellikle ödeme çıkmaması ya da beyannamelerin postayla 

gönderilmesi nedeniyle bu firmanın sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

belge kullanma ve düzenleme ihtimalinin yüksek olduğunu, bu firmaya 

ulaşılmamasından dolayı defter kayıtlarına intikal edip etmediği tespit 

edilmeyen katma değer vergisi tutarlarının davacı tarafından indirim konusu 

yapılamayacağının, yine davacıya fatura düzenleyen …..Otomotiv Ltd.Şti için 

defter belge ibraz yazısının şirket ortağına tebliğine rağmen ibraz keyfiyetinin 

yerine getirilmediğinden hareketle davacının bu firmadan olan alımlarına 

ilişkin katma değer vergilerini haksız yere indirim konusu yaptığının 

belirtildiğinin anlaşıldığı, ancak  davacı şirketin mal aldığı bu firmaların 

vergiyle ilgili ödevlerini yerine getirmemesi ya da bu firmalara 

ulaşılamamış olmasından dolayı davacının indirim hakkından 

yararlanamayacağı sonucuna ulaşılamayacağından, soyut ve varsayıma 

dayalı iddialar üzerine kurulu vergi inceleme raporuna göre resen tarh 

edilen vergi ve cezada yasal isabet bulunmadığı…’’117 

  -‘’ inceleme raporunda yapılan tespitlerin büyük bir kısmının faturaların 

düzenlendiği dönemlere ilişkin olmadığı, incelemenin defter ve belgeler 

üzerinden değil, tarh dosyalarından yapıldığı, faaliyet konuları ile 

düzenledikleri fatura muhteviyatı malın uyumlu olduğu, bir çoğunun fatura 

düzenledikleri dönemlere ait katma değer vergisi beyannamelerini verdikleri 

ve fatura basım izinlerinin bulunduğu, büyük bir kısmı hakkında herhangi bir 

tarhiyatın yapılmadığı, adreslerinde bulunamamalarının ve ya beyan 

ettikleri katma değer vergisinin kapasiteleri ile uyumlu olmamasının, 

                                                 
117 Danıştay 9.Dairesi, 3.5.2007 gün ve 2005/4643 E., 2007/1602 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
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düzenledikleri faturaların sahte olduklarını göstermesi için yeterli 

bulunmadığı…’’118 

  -‘’ şirketin  gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olduğu, 4811 

sayılı Yasadan faydalanarak katma değer vergisi yönünden matrah 

artırımında bulunduğu, daha sonra yapılan yoklamalarda adresinde 

bulunamamış olmasının düzenlediği faturaların sahteliğine kanıt teşkil 

etmeyeceği, öte yandan davacının bu şirketten yaptığı alımların gerçek mal 

hareketine dayanmadığına ilişkin olarak yapılmış bir tespitinde bulunmadığı 

anlaşıldığından tarh edilen cezalı katma değer vergisinde yasal isabet 

bulunmadığı….. 

  AYRIŞIK OY:… adı geçen şirketin fatura düzenlediği dönemde 

adresinde bulunamamasına rağmen yüksek matrahlı katma değer vergisi 

beyannameleri verdiği, verilen beyannamelerde ödenecek katma değer 

vergisi çıkmadığı, şirket ortaklarına ulaşılamadığı, muhasebecinin bu firmayı 

tanımadığını beyan ederek suç duyurusunda bulunduğu, davacı şirketin 

yetkilisinin fatura kesen firmayı tanımadıklarını, bir başka müşterinin vasıtası 

ile münasebette bulunduklarını ifade ettiği anlaşılmakta olup sözü edilen 

tespitler ve yüksek meblağlara varan ödemelerin nakit ve elden yapıldığı 

iddiasının ekonomik ve ticari icaplara aykırı olduğu göz önünde tutulduğunda 

söz konusu faturaların belgesiz alışlarının belgelendirilmesi veya maliyetlerin 

yükseltilmesi amacıyla temin edildiği anlaşılmaktadır.’’119 

  Yukarıda yer verilen kararlardan da anlaşılacağı üzere, mükellefin 

sahte fatura düzenlediğine ilişkin olarak sırf bilinen adresinde bulunamama 

tespiti üzerine inşa olunan vergi inceleme raporlarına Danıştay tarafından 

itibar edilmemektedir. 

  Bu tespit ancak diğer somut tespitlerle birlikte değerlendirildiğinde 

anlam kazanmaktadır; 

                                                 
118 Danıştay 9.Dairesi, 24.3.2008 gün ve 2007/170 E., 2008/1463 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
119 Danıştay 9.Dairesi, 10.3.2009 gün ve 2007/5562 E., 2009/1277 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
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  -‘’ davacıya fatura düzenleyen ….Ltd. Şirketinin adreslerinde 

bulunmadığı, sermaye miktarının az olduğu, hisse devri ve adres 

değişikliklerinin bildirilmediği, sigortalı işçisinin bulunmadığı, yüksek tutarda 

katma değer vergisi matrahı beyan ettiği halde ödenecek katma değer 

vergisinin çıkmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulduğunda davacıya 

düzenlediği faturaların gerçek anlamda bir ticari ilişkiye dayanmadığı…’’120 

  Konu ile ilgili üzerinde durulması gereken bir durumda; vergi inceleme 

elemanlarının mükelleflerle ilgili tuttukları adreste bulunmamaya ilişkin 

tutanakların, bazı hallerde incelemesi yapılan faturanın düzenlendiği 

dönemden öncesi ya da sonrasına ait tarihleri içermesidir ki bu tutanaklara 

da Danıştay’ca itibar edilmesi şüphesiz mümkün değildir; 

  -‘’ vergi tekniği raporunun incelenmesinden; davacı şirkete fatura 

düzenlediği 2002/Aralık döneminde mükellefin faaliyetinin bulunmadığı, 

adresinin boş olduğuna ilişkin bir tespit bulunmadığı, aksine mükellefin 

31.12.2002 tarihine kadar faaliyetine devam ettiği, 2003 yılı için ise hurdacılık 

faaliyeti için ruhsat alamadığından faaliyetini durdurduğu görülmektedir. 

Anılan mükellef hakkında adreste bulunmadığı ve faaliyetinin olmadığına 

ilişkin ilk tespit 15.1.2003 tarihli yoklama tutanağına dayanmakta olup bu 

tarih, şirketin davacı şirkete fatura düzenlediği tarihten sonraki bir tarihtir. 

Aynı şekilde ortaklara defter belge ibraz yazıları da fatura düzenlendiği 

tarihten sonraki bir tarih olan 2005 yılı Mayıs ayı içinde tebliğe çalışılmıştır. 

Bu durumda, adı geçen mükellef tarafından davacı şirkete düzenlenen 

faturalar yönünden yapılan tespitlerin, bu faturaların düzenlendiği 

tarihten sonra yapıldığı, ilgili dönemde mükellefin faaliyetinin bulunmadığı 

ve düzenlediği faturaların sahte olduklarını ispatlamak için yeterli olmadığı 

anlaşılmıştır.’’121 

  -‘’ Her ne kadar Vergi Mahkemesince ….’in davacıya düzenlediği 

faturaların sahte olduğu sonucuna varılmış ise de; adı geçen kişinin 

                                                 
120 Danıştay 4. Dairesi, 6.12.2007 gün ve 2007/2559 E., 2007/4031 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
121 Danıştay 9. Dairesi, 7.7.2009 gün ve 2008/7898 E., 2009/3024 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
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yükümlüye fatura düzenlediği 2002 yılına ilişkin gelir ve katma değer vergisi 

beyannamelerini verdiği, davacıya düzenlenen faturaların izinli bastırıldığı, 

adreste bulunamadığına ilişkin tespitlerin yükümlüye fatura düzenlediği 

2002/Haziran döneminden sonra yapıldığı gibi adı geçenin 30.7.2002 

tarihinde halen faal olduğunun yoklama fişiyle tespit edildiği, sahte 

fatura satarken yakalanma olayının da yine davacıya fatura düzenlediği 

tarihten çok sonra 2004 yılında gerçekleştiği, yükümlüye fatura düzenlediği 

döneme ilişkin bir olumsuzluk bulunmadığı anlaşıldığından, sahte fatura 

düzenlediği iddia edilen kişi hakkında yeterli ve somut tespitler içermeyen 

inceleme raporuna dayanılarak yapılan tarhiyatta ve bunu onayan Vergi 

Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.’’122 

2) İncelemesi Yapılan Mükellefin Fiili Durumu  

  Sahte fatura ile ilgili vergi incelemelerinin hareket noktalarından biri de 

faturayı düzenleyen mükellefin yapmış göründüğü iş hacmi ve beyan ettiği 

vergi matrahının, ticari kapasitesi (üretim, alım-satım vb. kapasitesi) ile 

önemli ölçüde uyum gösterip göstermediği hususudur.123 

  Bir başka deyişle, mükelleflerin düzenledikleri faturalarda yer alan 

hasılatı elde edecek sermaye yapısı ve kapasiteye sahip olup olmadıkları 

önem taşımaktadır. 

  Mükelleflerin çalışanı, deposu, araç-gereci, aktifinde kayıtlı motorlu 

taşıtı ya da gayrimenkulu bulunmadan, faaliyeti ile ilgili olağan giderlerini dahi 

karşılamadan kapasitesinin çok üzerinde fatura düzenleyerek yüksek matrah 

beyan etmesinin iktisadi, ticari ve teknik icaplarla bağdaşan bir durum 

olmadığı açıktır. Bu halde, bu kimselerin düzenlediği faturaların da sahte 

olduğu yönünde kuvvetli kanaat oluşması da kaçınılmazdır. 

                                                 
122 Danıştay 9.Dairesi, 14.5.2009 gün ve 2008/7252 E., 2009/2131 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
123 Akgüner, Sekdur,  a.g.e., s.49 
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  Zira, sahte fatura düzenleme işini meslek haline getiren bu tip 

kimselerin, iş tecrübeleri ve maddi durumları düzenledikleri faturalardaki 

belirtilen işi yapmaya müsait değildir.124 

  Ancak, incelemesi yapılan mükellefin fiili durumuna ilişkin çeşitli 

tespitlerin mutlaka bir bütün içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 

tespitlerin, diğer somut tespitlerle  bir bağlantı kurulmadan tek başına, 

düzenlenen faturanın sahteliğini ispata yeterli olduğunu söylemek güçtür. 

  Bu konuda yapılan tespitler ise şunlardır; 

a) Yapılan İşle Orantılı İşçi Çalıştırılmaması 

  İncelemeye tabi tutulan bir mükellefin kayıtlarından, yapılan hizmetin, 

satılan malın ya da yapılan imalatın özelliğine göre hiç işçi çalıştırmadığı 

veya yaptığı işle orantılı olmayacak sayıda işçi çalıştırdığı tespit edilirse, bu 

durum sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura düzenlendiğine ilişkin 

kuvvetli bir karine oluşturur.125 

  Ancak bu tespit, diğer somut tespitlerle birlikte bir anlam ifade edebilir; 

Zira Danıştay bir kararında şirketçe işçi çalıştırıldığına dair bir tespitin 

bulunmamasını sahte fatura düzenlendiğinin kabulü için yeterli olarak 

görmemiştir; 

  -‘’ şirketin tarh dosyası üzerinde yapılan incelemede katma değer 

vergisi matrahının yüksek tutarda olmasına rağmen ödenecek katma değer 

vergisinin çok düşük tutarda olması, işlemlerin nakitle gerçekleştirilmesi, işçi 

istihdamı ve kira ödemesi bulunmadığı belirtilerek şirketin ticari faaliyette 

bulunmasının olanaksız olduğu sonucuna ulaşılarak ihtilaflı döneme ilişkin 

katma değer vergisi beyannamelerinde beyan edilen katma değer vergisi 

matrahlarına hesaplanan katma değer vergisinin ilavesi suretiyle bulunan 

                                                 
124 Akgüner, Sekdur, a.g.e., s.49 
125 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.552 
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tutara %2 komisyon oranı uygulanmak suretiyle tespit edilen matrah farkı 

üzerinden tarhiyat yapılmış ise de, şirketçe işçi çalıştırıldığına dair bir 

tespitin bulunmaması, tahsil edilen katma değer vergisi ile yüklenilen katma 

değer vergisinin birbirine yakın olması ve ödenecek katma değer vergisinin 

az çıkmasının gerçek bir emtia ticaretiyle uğraşmadan komisyon karşılığı 

yanıltıcı belge düzenlemek ve satmak yoluyla kazanç elde edildiği hususunda 

hukuken geçerli ve yeterli tespit niteliğinde kabul edilmesi mümkün 

değildir.’’126 

  Ancak diğer bir kararında ise işçi çalıştırılmamasına ilişkin tespiti diğer 

somut tespitlerle birlikte değerlendirerek kabul etmiştir; 

  -‘’. …adlı mükellefin 19.9.2000 tarihinden itibaren gayri faal olduğu 

yapılan yoklamalar sonucunda tespit edilmiştir. Bununla birlikte anılan 

mükellefin toptan inşaat malzemeleri satışı yapmasına karşın işçi 

çalıştırmadan, deposu bulunmadan kurulduktan kısa bir süre sonra yüksek 

cirolar yaptığı görülmekte olup, açıklanan durumlar, Vergi Usul Kanununun 3. 

maddesinde yer alan iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymamaktadır.’’127 

b) İşletme İle İlgili Giderlerin Olmaması 

  Bir firmanın işletmesiyle ilgili elektrik, su, telefon masrafı gibi ya da 

faaliyette bulunduğu sektörle ilgili olağan giderlerinin olmaması dikkat 

çekecektir.  Örneğin; nakliye işi ile uğraşan bir firmanın akaryakıt giderinin 

olmaması gibi. 

  Ancak, bu tür olaylarda her konuyu kendi şartlarına göre 

değerlendirmek gerekmektedir. 

  -‘’ Davacı şirkete fatura düzenleyen …hakkında  düzenlenen vergi 

tekniği raporu ile 2002 yılı işletme defterinde kira giderlerine ilişkin kayıt 

                                                 
126 Danıştay 4.Dairesi, 7.10.2002 gün ve 2001/3793 E., 2002/3124 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
127 Danıştay 9. Dairesi, 6.5.2009 gün ve 2007/6094 E., 2009/2021 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
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olmasına rağmen herhangi bir belge ile nakliye, işçilik, elektrik, su ve 

telefon giderlerinin bulunmadığı, gayrimenkul ve aracının olmadığı, 

31.12.2003 tarihi itibarıyla mükellefiyetine son verilmesine rağmen belgelerini 

vergi dairesine ibraz etmediği, mali polis tarafından başka mükelleflere ait 

işyerlerinde yapılan aramalarda mükellefe ait kullanılmamış faturaların 

bulunduğu, 27.3.2002 tarihinde faaliyete başlayıp işletme defteri tutan 

mükellefin katma değer vergisi hariç 1.457.471.430.000 TL hasılat elde 

etmesinin  işçi çalıştırmadan, deposu ve aracı olmadan mümkün olmadığı, 

yapılan tespitler birlikte değerlendirildiğinde, şahsın gerçek bir mal ve hizmet 

tesliminde bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı… 

  KARŞI OYLAR: …2002 gelir vergisi, 2002 ve 2003 katma değer 

vergisi ve muhtasar beyannamelerini verdiği, kamu kurum ve kuruluşlarına 

yaptığı mal satışlarına ilişkin faturaların bulunduğu, fatura düzenleyen şahsın 

davacıdan fatura bedellerini çek ile tahsil ettiği tespit edilmiştir. Bütün bu 

tespitler fatura içeriği emtiaların gerçek mal ve hizmet alımına ilişkin 

olduğunu gösterdiğinden…’’128 

  Danıştay kararında da görüldüğü üzere elektrik, su, telefon gibi 

giderlerin olmaması ancak diğer tespitlerle birlikte değerlendirildiğinde  karara 

esas alınmıştır. Ancak, aynı kararda iki hakim ise mükellef lehine diğer 

olumlu tespitleri esas alarak karara muhalefet şerhi koymuşlardır. 

c) İşletmelerin Aktifinde Kayıtlı Motorlu Taşıt ve Gayrimenkulun 
Bulunmaması, Fatura İçeriğindeki Malları Üretecek Teçhizat ve 
Ekipmana Sahip Olmaması 

  Bir mükellefin düzenlediği faturanın muhteviyatına uygun yani o malı 

üretmesi ya da ticaretini yapabilmesi için gerekli olabilecek motorlu taşıtı, 

araç parkı, deposu gibi unsurların olmaması da düzenlenen faturanın 

sahteliğine karine teşkil edebilmektedir. 
                                                 
128 Danıştay 4.Dairesi, 6.12.2007 gün ve 2006/4936 E., 2007/4038 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
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  -‘’ Dosyanın incelenmesinden; davacı şirkete fatura düzenleyen .…. 

Tekstil Ltd. Şti’nin 14.3.1996 tarihinde işe başladığı, 12 cilt fatura bastırdığı, 

bu tarihte işyerinin 12 metrekare büyüklüğünde büro olduğu, işçi 

çalıştırmadığı, ortaklarının menkul ve gayrimenkul malı bulunmadığı, 

17.12.1996 tarihinde bilinen adresini terk ettiği ve bu adreste başka bir 

mükellefin bulunduğu, deposu, imalathanesi gibi yerlerin bulunmadığı, 

katma değer vergisi beyannamelerinin posta yoluyla gönderildiği, vergisel 

ödevlerin yerine getirilmediği…bu hususların değerlendirilmesinden davacı 

şirkete fatura düzenleyen firmanın düzenlediği faturaların gerçek bir alım 

satımı yansıtmadığı ve muhteviyatı itibarıyla sahte ve yanıltıcı olduğu 

sonucuna ulaşılmış..’’129 

  Aksi yönde ki tespitlerin ise mükellef lehine yorumlanabileceği 

tartışmasızdır; 

  -‘’ Dosyanın incelenmesinden; yükümlü şirket adına fatura düzenleyen 

firmanın faaliyette bulunduğu, vergisi ihtilaf konusu olan dönemlerde ilgili 

katma değer vergisi beyannamelerini verdiği ve matrah beyan ettiği, üretimi 

gerçekleştirebilecek çapta makine ve teçhizata sahip olduğu yolunda 

raporların bulunduğu, işçi çalıştırdığı ve atölyesinin olduğunun tespit 

edildiği görülmüştür. Bu durumda, …Tekstil Ltd.Şti’nin yükümlü şirkete 

düzenlediği faturaların sahte ve yanıltıcı olduğu yolunda hukuken geçerli ve 

somut tespitler bulunmamaktadır…’’130 

d) Firmanın Faaliyetinin Olmaması 

  Yüksek miktarlı faturalar düzenlediği görülen firmaların incelenmesi 

sonucu, işyerinin olmadığı ya da KDV beyannamelerinde mal alış ve 

satışlarının gözükmediği gibi tespitler sebebiyle faaliyetlerinin bulunmadığı 

                                                 
129 Danıştay 9.Dairesi, 29.3.2007 gün ve 2005/3596 E., 2007/1061 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
130 Danıştay 9.Dairesi, 19.10.2005 gün ve 2003/3818 E., 2005/2936 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
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anlaşılırsa, bu firmaların düzenledikleri faturaların sahte olduğu sonucuna 

varılabilir.131 

  Ancak, bu tespitlerin somut olarak tereddüte mahal vermeyecek 

şekilde yani dayanakları açık ve net olarak ortaya konulacak şekilde 

yapılması zorunludur. Zira Danıştay bir kararında bu duruma dikkat çekmiştir; 

  -‘’…Ltd. Şti hakkında düzenlenen vergi tekniği raporu ve eklerinin 

incelenmesi sonucunda, 31.5.1995 tarihinde mükellefiyet tesis ettirdiği, şirket 

ortaklarının hisselerini 6.6.2002 tarihinde devrettikleri, hisse devrinden sonra 

1.8.2002 tarihinde işyeri adresinde yapılan yoklamada, firmanın 

2000/Aralık döneminden itibaren faaliyetinin olmadığı tespit edilmiş ise 

de bu tespitin dayanağının belirtilmediği, daha sonra 12.9.2002 tarihinde 

düzenlenen yoklama tutanağında, işyerinin boş ve kapalı olmasına rağmen 

çevreden yapılan araştırma neticesinde ödevlinin hangi tarihte faaliyetine son 

verdiği hususunun tespit edilemediği, ayrıca bu firmanın mal alışlarına da 

eleştiri getirildiği görülmektedir. 

  ….hakkında düzenlenen vergi tekniği raporu eki 18.6.2002 tarihli 

yoklamada, firmanın 2000/Aralık döneminden itibaren faaliyetinin 

olmadığı belirtilmesine rağmen bu tespitin nasıl yapıldığı tutanaktan 

anlaşılamamakta, bunun yanısıra 12.9.2002 tarihinde düzenlenen 

yoklama tutanağında da şirketin faaliyeti terk tarihinin tespit 

edilemediği açıkça belirtilmektedir. Bu durumda, …hakkında düzenlenen 

vergi tekniği raporunda mükellefin davacıya düzenlediği faturaların sahte 

olduğu konusunda somut bir saptama olmadığından…’’132 

  Yine burada da mükellefin faaliyetinin olmadığına ilişkin tespitlere ait 

tarihlerin düzenlenen faturanın dönemi itibarıyla uyumlu olması gerektiği 

açıktır. 2002 yılına ait bir faturanın sahte olup olmadığının incelenmesi 

esnasında, mükellefin 2003 yılında faaliyetinin olmadığı yönündeki  tespitinin 

bir önemi yoktur. 
                                                 
131 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.551 
132 Danıştay 9.Dairesi,  9.4.2009 gün ve 2007/4372 E., 2009/1686 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
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e) Mükellefin Faaliyet Konusu ile Düzenlediği Faturanın Muhteviyatının 
Farklı Olması 

  Danıştay, faturayı düzenleyen mükellefin faaliyet konusu olmayan bir 

alanda mal satmasının mümkün olmadığı sebebiyle faaliyet konusu dışında 

düzenlenen faturaların sahte olduğu görüşündedir; 

  - ‘’ ….Taş.Tur.Kim.Mad.Ltd.Şti. hakkında düzenlenen vergi tekniği 

raporunun incelenmesinden, şirketin adresinde yapılan yoklamalarda çalışan 

işçisinin, nakliye aracının ve deposunun olmadığı, kanuni temsilcisinin yanlış 

adres bildirdiğinin tespit edildiği, katma değer vergisi beyanları ile kurumlar 

vergisi beyanının uyuşmadığı, ödenecek katma değer vergisi beyanının 

bulunmadığı, başka firmalara düzenlenen faturalarda sıra takibinin 

yapılmadığı, şirket ortaklarının ortak olduğu on bir şirketin dokuzu hakkında 

olumsuz tespitler olduğu, şirketin müdürünün şirketin kuruluşundan itibaren 

sadece nakliye işi yaptıklarını ifade ettiği anlaşılmıştır. 

  Anılan mükellef hakkındaki bu tespitler ile söz konusu şirketin 

müdürünün taşıma işi ile uğraşıldığını beyan etmesi ve davacı şirket 

yetkilisinin de tutanakta plastik hammaddesinin ….isimli şahıstan 

alındığını ifade etmesi karşısında davacı şirket adına düzenlenen 
faturaların gerçek mal alımına dayanmadığı sonucuna ulaşıldığından…’’133 

f) KDV Beyannamelerinde Sürekli Devir KDV Beyan Edilmesi ya da 
Sembolik Tutarda Ödenecek KDV Beyan Edilmesi 

  Mükelleflerin fiili durumları hakkında yapılan en önemli tespitlerden biri 

de KDV ödememek ya da daha az ödemek için sahte fatura temin ederek 

yüklendikleri KDV’yi olduğundan daha fazla göstermek suretiyle KDV 

ödememeleri ya da çok cüzi bir miktarda KDV ödemeleridir. 

                                                 
133 Danıştay 9.Dairesi, 27.3.2007 gün ve 2005/3584 E., 2007/1012 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
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  Zira, gerçek yaşantıda ticari işlemlerin devamlı rutinde tutulması, 

zararına çalışılması ya da başa baş noktasında uzun bir süre faaliyette 

bulunulması mümkün bulunmamaktadır. Mükelleflerin bu durumu şüphe 

çektiğinden, bunların gerçekte faaliyette bulunmadıkları tamamen sahte 

fatura düzenlemek amacıyla kuruldukları ya da başkaları tarafından organize 

edildikleri sonucuna varılabilir. 134 

  Konu ile ilgili tespit edilen bir diğer hususta, mükelleflerin ekonomik ve 

ticari konumunun uygun olmadığı halde çok yüksek miktarlarda katma değer 

vergisi matrahı beyan etmeleridir, 

  Danıştay tarafından da bu yönde yapılan tespitlere diğer somut 

tespitlerle desteklendiği zaman büyük oranda itibar edilmektedir; 

  -‘’ ….Ltd.Şti. hakkında düzenlenen vergi tekniği raporu ile plastik eşya 

toptan ticareti yapan bu şirketin 4.10.2001 yılında mükellefiyet tesis ettirdiği, 

ana sözleşmesindeki sermaye tutarı 1 milyar olan şirketin yetkililerine bilinen 

tüm işyeri ve ikametgah adreslerinde ulaşılamadığından kanuni defter ve 

belge ibraz yazısının tebliğ edilemediği, tarh dosyasından sadece 2003 yılına 

ilişkin kanuni defterlerin tasdik edildiğine dair noter bilgi formunun mevcut 

olduğu, depo adresindeki işyerinin boş ve kapalı olduğu, 2003/Nisan ve 

2004,2005,2006 yıllarına ait geçici vergi beyannamelerinin verilmediğinin 

tespit edildiği, 2004/Nisan,Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül dönemleri katma 

değer vergisi beyannamelerinin verilmediği, 2005 yılında ise sadece 

2005/Şubat ve Mart dönemlerine ait katma değer vergisi beyannamelerinin 

verildiği, 2003 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmediği, tahakkuk 

eden vergilerin bir kısmının ödenmediği, 2001/Ekim-2005/Mart dönemleri 

arasında 2.113.200.272.461 TL matrah beyan edildiği, ancak hiçbir 

dönemde ödenecek katma değer vergisi çıkmadığının tespit edildiği, bu 

hususların değerlendirilmesinden, davacı şirkete fatura düzenleyen şirketin 

gerçekte bilinen adresindeki işyerinde faaliyetinin bulunmadığı, ekonomik ve 

ticari konumunun düzenlediği faturaların içeriğine uygun olmadığı, 
                                                 
134 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.830-831 
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davacıya düzenlediği faturaların gerçek bir alım satımı yansıtmadığı ve 

muhteviyatı itibarıyla sahte ve yanıltıcı olduğu sonucuna ulaşılmış olup…’’135 

  -‘’ …Reklam Ajansı Ltd.Şti hakkında düzenlenen vergi tekniği 

raporuyla şirketin 15.3.2001 tarihinde 5000 YTL sermaye ve iki ortak ile 

kurulduğu, defter ve belgelerini ibraz etmemesi nedeniyle incelemenin tarh 

dosyası üzerinden yapıldığı, 2001-2002 yılı defterlerinin tasdiksiz olduğu, 

20.3.2001 tarihli yoklamada şirketin faal olduğu ancak 13.8.2002 tarihli 

yoklamada adreste tanınmadığının beyan edildiği, 2002 yılı kurumlar 

vergisi matrahının 1135 YTL, katma değer vergisi matrahının ise 

yaklaşık 1,5 milyon YTL olduğu, başka bir şirkete düzenlediği faturaların 

tarihlerinin fatura basım tarihinden öncesine ilişkin olduğu, kira sözleşmesinin 

sahte olarak düzenlendiği, mali polis tarafından yapılan aramada ele 

geçen belgelerden şirketin 2002 yılında yaklaşık 1,8 milyon YTL 

tutarında fatura düzenlendiğinin görüldüğü ancak aynı dönemde 1,7 

milyon YTL katma değer vergisi matrahı beyan ettiği ve aynı zamanda 

mal satım bilgilerini gösteren formda matrahın 3,5 milyon YTL olduğu, 

….Oyuncak ve Elektronik Lmt Şti. hakkında düzenlenen vergi tekniği 

raporunda, 14.1.2002 tarihinde naklen Ankara’da işe başladığı, 30.12.2005 

tarihli yoklamada şirketin 2004 yılında adresten ayrıldığının tespit edildiği, 

2002 yılı Kurumlar vergisinin 235 YTL, 2002/1,3,4,6,7,9 dönemi geçici 

vergi matrahının sıfır, 2002/10-12 dönemi geçici vergi matrahının 196 

YTL, 2002/1,2,10 uncu dönem katma değer vergisi matrahının sıfır, diğer 

dönem matrahının 410 YTL olduğu ancak ödenecek katma değer vergisi 

matrahı çıkmadığı, 2002 dönemi mal alış ve satış bildirim formlarını 

vermediği, davacı şirkete 132 adet fatura düzenlese de davacının 96 adet 

fatura aldığını beyan ettiği, ilgili dönem vergi borçlarını ödemediği, işçi 

çalıştırmadığı halde muhtasar beyanname verdiği, davacı şirket bu 

şirketten 686.000 YTL tutarında fatura alsa da 2002 yılı katma değer 

vergisi matrahının 410 YTL olduğu hususlarının tespit edildiği, bu 

                                                 
135 Danıştay 9.Dairesi, 17.6.2009 gün ve 2008/4724 E., 2009/2715 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
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tespitlerin değerlendirilmesinden; 2.2 milyon YTL net satışı bulunan 

davacının bu satışı gerçekleştirmek için olması gereken mal maliyetinin 

kayıtlar üzerinden tespit edilememesinin ekonomik ve ticari icaplara 

uygun olmadığı…’’136 

g) Mali Polis Tarafından Başka Mükelleflerle İlgili Olarak Yapılan 
Aramalarda Mükelleflere Ait Kullanılmamış Faturaların Ele Geçirilmesi 

  İhbar ya da şikayet üzerine mali polisler tarafından ev ya da 

işyerlerinde yapılan aramalarda mükelleflere ait kullanılmamış faturaların 

tespit edilmesi, bu faturaları düzenleyenlerin kötü niyetlerine karine teşkil 

edebilir. 137 

  Ancak, bu tespitte başlı başına, anılan belgelerin ait olduğu 

mükelleflerin sahte fatura düzenleyici kişiler olduğunu ispata yeterli olamaz. 

Zira bu faturaların ait olduğu mükellefin elinden hırsızlık, kaybolma gibi 

sebeplerle istem dışı çıkmış olması mümkündür. 

h) Şirket Ortaklarının Tamamının ya da Çoğunun Sosyo-Ekonomik 
Durumu Zayıf Kişiler Olması 

  Çalışmamızın sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

düzenleyenlerin niteliklerinin anlatıldığı kısmında yer verildiği üzere, sahte 

fatura düzenleme işiyle uğraşan bazı kimselerin yakalanmaları halinde yasal 

takibattan kaçınmak maksadıyla eğitim düzeylerinin düşük ve ekonomik 

durumlarının zayıf olmasından ötürü bir takım insanları kandırmak suretiyle 

paravan olarak kullandıkları hallere rastlamak mümkündür. 

                                                 
136 Danıştay 4.Dairesi, 24.2.2009 gün ve 2008/7628 E., 2009/933 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
137 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.556 
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  Bu gibi hallerde odacı, şoför, sekreter gibi insanlar ya da işsizler 

sigortalı yapılacakları ya da benzer başka vaatler yoluyla kandırılarak 

ellerinden vekaletname alınarak haklarında mükellefiyet tesis ettirilmekte ya 

da şirketlerin kanuni temsilci pozisyonuna getirilmektedirler. 

  Mükellefler hakkında yapılan incelemelerde, şirket yetkililerinin 

yukarıda belirtilen insanlardan oluşması halinde ortada sahte fatura 

düzenlemeye yönelik bir organizasyonun varlığından bahsedilebilmektedir. 

  Zira bu şahısların genelde kişisel mal varlıkları ya da  yapılan işle ilgili 

tecrübelerinin bulunmadığı, şirkette ya fiilen hiç çalışmadıkları ya da çaycı, 

odacı, sekreter gibi görevlerde bulundukları tespit olunmaktadır. 

3) Mükellefiyetle İlgili Vergisel Ödevlerin Yerine Getirilmemesi 

  Yapılan karşıt incelemelerde sahte fatura düzenleyenlerle ilgili en sık 

yapılan tespitlerden biri de bu kimsellerin mükellefiyetleriyle ilgili vergisel 

ödevlerini yerine getirmemeleridir. 

  Bu vergisel yükümlülüklerin başlıcaları; işe başlama, adres 

değişikliği,iş bırakma gibi hususların bildirilmesi, defter tutma, defter ve 

belgeleri muhafaza ve ibraz etme, beyanname verme, verilen beyanname 

üzerine tahakkuk eden vergiyi ödeme gibi yükümlülüklerdir. 

  Sahte fatura ticareti ile uğraşan kimselerin bu işi meslek edindikleri ve 

kazanç elde etme maksadıyla hareket ettikleri ve yapılan işin de vergi kayıp 

ve kaçağına yol açacağı dikkate alındığında, zaten bu kimselerin vergisel 

ödevlerini eksiksiz yerine getirmelerini beklemek yersiz olur.  

  -‘’ yükümlüye fatura düzenleyen …isimli şahıs hakkında yapılan 

tespitlerden, bilinen işyeri adresini bildirim yükümlülüğünü yerine 

getirmeden terk ettiğinin işyeri bekçisi nezdinde düzenlenen tutanak ile 

saptandığı, 1996 yılı katma değer vergisi beyannamelerinde matrah 
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beyan etmediği, hayat standardı esasına göre belirlenen gelir vergisini 

ödemediği anlaşılmakta olup, davacı şirkete düzenlediği 20.8.1996 tarihli 

faturanın gerçek bir ticari ilişki sonucu düzenlenmediği sonucuna 

ulaşıldığından, bu faturanın katma değer vergisi indirimine konu edilmemesi 

gerekmektedir.’’138 

  Ancak, yine belirtmek gerekir ki mükelleflerce yalnızca vergisel 

ödevlerin yerine getirilmemesi düzenlenen faturanın sahteliğini ortaya 

koymaya yetmez. Bu konuda inceleme raporlarıyla ortaya konmuş diğer bazı 

somut tespitlerin de bulunması gerekir 

  Danıştay , vergisel ödevlerini yerine getiren ve tahakkuk eden vergileri 

ödeyen mükelleflerin düzenledikleri faturaların sahte fatura olarak kabul 

edilemeyeceği görüşündedir. 

  Zira, vergi mevzuatı ile mükellefler için getirilen yükümlülüklerin 

esasen asıl ve nihai amacı vergi kayıp ve kaçağını önlemek, verginin 

hazineye intikalini sağlamaktır.139 

  -‘’Her ne kadar Vergi Mahkemesince ….’in davacıya düzenlediği 

faturaların sahte olduğu sonucuna varılmış ise de ; adı geçen kişinin 

yükümlüye fatura düzenlediği 2002 yılına ilişkin gelir ve katma değer 

vergisi beyannamelerini verdiği, davacıya düzenlenen faturaların izinli 

bastırıldığı, adreste bulunamadığına ilişkin tespitlerin yükümlüye fatura 

düzenlediği 2002/Haziran döneminden sonra yapıldığı gibi adı geçenin 

30.7.2002 tarihinde halen faal olduğunun yoklama fişi ile tespit edildiği 

anlaşıldığından sahte fatura düzenlediği iddia edilen kişi hakkında yeterli ve 

somut tespit içermeyen inceleme raporuna dayanılarak yapılan cezalı 

                                                 
138 Danıştay Vergi Dava Daireleri, 12.12.2003 gün ve 2003/70 E., 2003/432 K. sayılı kararı 
(yayımlanmamış) 
139 Akgüner, Sekdur,  a.g.e., s.41 
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tarhiyatta ve bunu onayan vergi mahkemesi kararında isabet 

görülmemiştir.’’140 

  Bu konuda vergi incelemelerinde en sık karşılaşılan tespitler şunlardır; 

a) Beyanname Verilmemesi ya da Verilen Beyanname Üzerine Tahakkuk 
Eden Vergilerin Ödenmemesi 

  Mükelleflerin beyanname verme ödevini yerine getirmiş olmasına 

karşın bilhassa katma değer vergisi olmak üzere tahakkuk eden vergileri hiç 

ödememiş olması yahut beyanname vermemesi sahte fatura düzenlendiğine 

yönelik yapılan tespitlerden kabul edilmektedir. 

  Zira, vergiye tabi faaliyette bulunan basiretli bir kişinin tahakkuk eden 

vergilerini devamlı olarak ödemekten kaçınması mümkün değildir. 

  Özellikle, yüksek matrahlı beyanname verilmiş ve tahakkuk eden vergi 

ödenmemiş ise bu durum daha da dikkat çekici olmaktadır. 

 Ancak, ekonomik bir kriz ya da işletmenin yaşadığı bazı sorunlar 

nedeniyle, finansman sıkıntısı çekmesi ve vergi borcunu ödemeyi ihmal 

ettiğini kanıtlayabilmesi halinde, değerlendirmenin farklı olacağı 

kuşkusuzdur.141 

  -‘’ yükümlüye fatura düzenleyen 14 kişi nezdinde yapılan 

araştırmalardan, bu kişilerin ticari faaliyetlerinin süresi ve sermaye durumları 

itibarıyla saptanan ölçüde ticaret yapmalarının mümkün olmadığı, vergi 

ödevlerinin çok az bir kısmını yerine getirdikleri, beyannamelerini ya hiç 

vermedikleri ya da kesilen faturalarla kıyaslanmayacak kadar düşük 

miktarlar beyan ettikleri, beyan edilen bu miktarlarında ödenmediği, 

çoğunun yükümlülüğünün resen terkin edildiği, çoğunun bildirdikleri 

                                                 
140 Danıştay 9.Dairesi, 14.5.2009 gün ve 2008/7252 E., 2009/2131 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
141 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.555 
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adreslerin sahte çıktığının tespit edildiği…inceleme raporunda yükümlünün 

uyuşmazlık konusu dönemde fatura aldığı kişilerle ilgili olarak yapılan 

tespitler, bu kişilerin gerçekte tacir olmadıklarını ve şeklen vergi 

yükümlülüklerini tesis ettirip ihtiyaç duyanlara belli bir bedel karşılığında 

fatura sağladıklarını ortaya koymaktadır.’’142 

b) Defter ve Belgelerin İnceleme Elemanına İbraz Edilmemesi 

  Beyan usulüne dayalı vergi sistemimizde, mükelleflerin beyanlarının 

dayanağını defter kayıtları ve belgeler teşkil etmektedir. Defter kayıtları ve 

belgeler mükellefin kendi beyanının kaynağını oluşturduğu gibi, gerektiğinde 

üçüncü kişilerin vergi karşısındaki durumlarının tespiti ile incelenmesini de 

sağlar. 

  Bu durumda, Yasa gereği istendiği halde inceleme elemanına ibrazı 

zorunlu olan defter ve belgelerin, verilen süreye rağmen ibraz edilmemiş 

olması, o mükellefin düzenlediği faturaların sahte olduğuna dair bir karinedir. 

 Ancak kimi hallerde mücbir sebepler nedeniyle defter ve belgelerin ibraz 

edilemediği ya da ibrazın istenilmesine ilişkin yazının ilgisiz kişilere tebliğ 

edildiği hallerle de karşılaşılabilmektedir. Bu hallerde, sözü edilen hususların 

dikkate alınması gerekeceği kuşkusuzdur. 

4) Ödemelerin Banka Havalesi İle Yapılmaması veya Çek Gibi Ödeme 
Aracı Kullanılmaması 

  Gerçek bir mal veya hizmet alım satımından söz edilebilmesi için 

karşılığı bedelin ödenmiş olması gerekmelidir. Bu durumda, ödemeyi tevsike 

yarayan belgelerin de bulunması gerektiği hususu gayet açıktır. 

                                                 
142 Danıştay Vergi Dava Daireleri, 3.2.1995 gün ve 1994/355 E., 1995/23 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
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  Ancak, sahte fatura düzenlenmesi yoluyla yapılmış gösterilen bir alım 

satımda fatura bedellerinin ödenmiş olması düşünülemez. Bu tip alım satım 

alımlarda ödemelerin nakit olarak ve elden yapıldığı iddia olunur. 

  Fakat, nakit ödeme şekli ticari teamüllere uygun, normal ve mutad bir 

ödeme şekli değildir. Zira, büyük tutarlı alış veriş bedellerinin nakden ve 

elden ödenmesi ticari hayatta pratikte pek karşılaşılan bir durum değildir.143 

  Danıştay’da kararlarında bu duruma dikkat çekmektedir; 

  -‘’ Düzenlediği faturalarda görülen emtia miktarı ve tutarları karşısında 

davacı kurum yetkilisinin 30.7.1996 tarihli tutanakta yer alan ve tüm alış ve 

satışların nakden ve peşin yapıldığı, herhangi bir banka aracılığıyla yapılmış 

bir ödeme bulunmadığı yolundaki anlatımı, ekonomik ve ticari gereklere 

uygun düşmediği gibi olağan ve alışılagelmiş bir durum olarak 

değerlendirilemez.’’144 

  Danıştay, genel olarak, ödemelerin çekle ya da banka havalesi ile 

yapıldığı durumlarda ortada gerçek bir alım satımın olduğu kanaatindedir. 

Zira, yaptıkları işle ilgili olarak belge düzenlemek zorunluluğunda olan 

bankaların, havale yapmadan ya da çekin karşılığını ödemeden belge 

düzenlemesi düşünülemez.145 

  -‘’…Lmt. Şti. ile davacı şirket arasında menfaate dayanan, sermayeye, 

organizasyon ve yönetime katılma şeklinde bir ilişkinin varlığının tespit 

edilememesi, ödemelerin çekle yapıldığının, tahsilat makbuzu ve 

bankadan alınan belgelerle tevsik edilmesi karşısında  noksan inceleme 

ve varsayıma dayalı vergi ve cezanın kaldırılması istemiyle açılan davayı 

reddeden Vergi Mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.’’146 

                                                 
143 Akgüner, Sekdur,  a.g.e., s.47 
144 Danıştay 3.Dairesi, 4.12.2001 gün ve 2000/2936 E., 2001/4345 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
145 Akgüner, Sekdur,  a.g.e., s.47 
146 Danıştay 4.Dairesi, 4.10.2007 gün ve 2007/3115 E., 2007/3048 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
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  -‘’ …Vergi Mahkemesince; …Lmt.Şti. hakkında düzenlenen vergi 

tekniği raporu ile anılan şirketin alım ve satımlarına ilişkin faturalarını ibraz 

etmediği, 2001, 2002, 2003 yıllarına ait katma değer vergisi 

beyannamelerinde bildirdiği emtia satış tutarına ilişkin ticari hareketi 

ispatlayacak sevk irsaliyesi, yol denetimi tutanağı, ödemelere ilişkin çek ve ya 

banka ile işçi bildirimleri ve genel işletme dekontu bulunmadığı, tahakkuk 

eden vergilerini ödemediği, bilinen adreslerinde bulunmadığı, mal alış 

faturalarının sahte olduğu tespit edilerek mükellefiyetinin resen terkin 

edilmesinin önerildiği, söz konusu tespitler değerlendirildiğinde …Lmt.Şti.’nin 

komisyon karşılığı fatura düzenlediği sonucuna varıldığı……Ancak, dosyada 

bulunan belgelerin incelenmesinden, sahte olduğu ileri sürülen faturaların 

davacının kullandığı toplam ilk madde ve malzeme miktarı içindeki payının 

%00,9 olduğu, fatura içeriği emtiaya ilişkin olarak ….Lmt.Şti tarafından 

düzenlenen sevk irsaliyelerinin ve bu şirket adına düzenlenen nakliye 

faturalarının dosyaya ibraz edildiği, fatura düzenleyen firmanın fatura 

bedellerini davacıdan banka kanalıyla tahsil ettiği tespit edilmiştir. 

Bütün bu tespitler düzenlenen faturaların gerçek mal alışına ilişkin 

olduğunu gösterdiğinden, söz konusu faturalarda gösterilen katma değer 

vergisinin indiriminin reddi suretiyle yapılan tarhiyatta ve tarhiyata karşı açılan 

davayı reddeden Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır… 

  AZLIK OYLARI: Davacının temyiz dilekçelerinde öne sürülen 

hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte 

bulunmadığından taraflar temyiz isteminin reddi gerektiği görüşüyle kararın 

bu kısmına karşıyız.’’147 

  Yukarıda yer verilen Danıştay kararlarından da anlaşılacağı üzere, 

ödemenin çek ile ya da banka kanalıyla yapılması her zaman için fatura 

içeriği alım satımın gerçekten yapıldığı kanaatinin oluşması için yeterli 

değildir. 

                                                 
147 Danıştay 4.Dairesi, 16.4.2009 gün ve 2008/6184 E., 2009/2023 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 



                                                                                                                                       

   

79

  Danıştay, faturanın sahte olduğuna kimi zaman diğer tespitleri de göz 

önüne alarak karar vermekte, kimi zaman da şirketler arasında menfaate 
dayanan, sermayeye, organizasyon ve yönetime katılma şeklinde bir 
ilişkinin olup olmadığını dikkate almaktadır. 

  Bazı hallerde mükellefler tarafından, ödemeye gerçek görüntüsü 

verebilmek ve dolayısıyla idareyi ve mahkemeleri yanıltmak amacıyla banka 

havalesi ve çek gibi ödeme araçları kullanılabilmektedir. Misal olarak, 

düzenlenen bir çekin satıcı ve ya satıcının adamlarınca bankadan tahsil 

edildikten sonra yine alıcıya verilmesi her zaman mümkündür. 

  Danıştay’da bir çok kararında ödeme ilişkisinin çek ya da banka 

kanalıyla tevsikine rağmen mükellef hakkında yapılan diğer tespitlerden 

faturaların sahte olduğu kanaatine varmıştır; 

  -‘’ İnceleme raporunda, yükümlünün uyuşmazlık konusu dönemde 

fatura aldığı kişilerle ilgili olarak yapılan tespitler, bu kişilerin gerçekte tacir 

olmadıklarını ve şeklen vergi yükümlülüklerini tesis ettirip ihtiyaç duyanlara 

belli bir bedel karşılığında fatura sağladıklarını ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla, faturaların biçimsel kurallara uygun olması, sevk irsaliyesi 

ve çek düzenlenmesi, borsaya tescil yapılması gibi işlemler, faturalarda 

gösterilen emtianın gerçekten faturaların düzenleyicisi görünen 

kimselerden satın alındığını kanıtlamaya yeterli değildir. Çünkü, 

gerçeğe aykırı fatura gibi sevk irsaliyesi de düzenlenebilmesi, işlemlere 

gerçek görüntüsü verebilmek için anlaşmalı kişilere çekle ödeme 

yapılıp, daha sonra paranın geri alınması da mümkün olmaktadır. Yine, 

5590 sayılı Yasanın 52. maddesine göre borsaya tescil kural olarak 

üzerine tescil yükümlülüğü düşen tarafın başvurusu üzerine beyana 

dayalı bir işlem olduğundan, tescil konusu emtianın gerçekten satın 

alındığına kesin bir kanıt sayılmaz.’’148 

                                                 
148 Danıştay Vergi Dava Daireleri, 3.2.1995 gün ve 1994/355 E., 1995/23 K. sayılı kararı 
(yayımlanmamış) 



                                                                                                                                       

   

80

  -‘’ davacı tarafından teslimlerinin gerçeği yansıttığına yönelik dosyaya 

inandırıcı belge ibraz edilmediği, fatura karşılıklarının çekle ödendiği ileri 

sürülse de çek karşılıklarını bankadan tahsil eden kişinin fatura alınan 

firmalarla ilgisinin bulunmadığı, 2.2 milyon YTL net satışı bulunan 

davacının bu satışı gerçekleştirmek için olması gereken mal maliyetinin 

kayıtlar üzerinden tespit edilememesinin ekonomik ve ticari icaplara 

uygun olmadığı, davacı tarafından stok kaydı yapılmaması nedeniyle kaydi 

envanter yapılamadığından şirket yetkilisinin ifadesine dayanılarak %15 

karlılık oranı uygulanmak suretiyle yapılan tarhiyatta hukuka aykırılık 

bulunmadığı… 

  AZLIK OYU: …Lmt.Şti’nin 15.10.2003 tarihinde yapılan yoklamada 

perakende ve toptan oyuncak satış faaliyetinin bulunduğu, aylık 300 milyon 

TL kira ödendiği, işyerinde ve mal mevcudu olarak 25 milyar TL tutarında mal 

bulunduğu, davacı tarafından anılan firmaya yapılan çekle ödemelere ilişkin 

belgeler ile nakliye faturalarının ibraz edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Bütün 

bu tespitler söz konusu şirketten alınan faturaların gerçek bir mal alımına 

ilişkin olduğunu gösterdiğinden…’’149 

  Bütün bu kararların ışığında bir kez daha belirtilmelidir ki, yapılan bir 

ödemenin çek veya banka havalesi gibi yollarla yapılmış olmasının, o alım 

satımın gerçekten yapıldığını tek başına ispata yeterli olmadığı gibi, 

ödemenin nakit olarak ve elden yapılmış olması da ilgili faturanın sahteliğini 

ispata yeterli değildir. Bu gibi durumlarda mükellefle ilgili fiili durum, vergisel 

ödevlerin yerine getirilip getirilmediği gibi diğer hususlar da dikkate 

alınmalıdır. 

  Ancak, yine de çok yüksek tutarlı  alım satımlarda, ödemenin nakden 

ve elden yapılmasının ekonomik ve  ticari icaplarla birlikte ticari hayatın 

olağan akışına uygun olmadığı kanaatindeyiz. 

                                                 
149 Danıştay 4.Dairesi, 24.2.2009 gün ve 2008/7628 E., 2009/933 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
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5) Mükellefin Alış Faturalarının Sahte Olması 

  Mükellefler hakkında yapılan incelemelerde, vergi inceleme 

elemanlarının yanılgıya düştüğü hallerde biri de, mükellefin alış faturalarının 

sahte olması halinde, satışlarının de gerçeği yansıtmadığı, dolayısıyla 

düzenlediği faturaların da sahte olduğunun tespitidir. 

  Sahte fatura düzenleme işini meslek haline getiren kimselerden 

bazıları, hiçbir gerçek satımda bulunmadığından, bunların girişlerini de 

gerçeği yansıtmayan faturalarla belgelendirmesi doğaldır. 

  Ancak, unutulmaması gerekir ki gerçekten ticari faaliyette bulunan 

ancak bazen sahte fatura düzenleyen ya da gerçekte yaptırılan bir hizmet ya 

da satın alınan bir mal için fatura alınamaması nedeniyle, bu ödemeyi sahte 

ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura ile kapatmak yoluna giden 

mükellefler de olabilmektedir. 

  Bu sebeple, mükellefin mal alışının sahte belgelere dayanması, o 

malın hiçbir şekilde işletmeye girmediğini göstermez. Mal ya da hizmet 

gerçekten satın alınmasına karşın satıcıdan fatura alınamamış olması 

sebebiyle bu gideri defter kayıtlarında göstererek matrahtan indirebilmek için 

bir başka mükelleften gerçeği yansıtmayan fatura alınması yoluna 

gidilebilmesi mümkündür.150 

  Danıştay’ın konu ile ilgili bu duruma dikkat çeken kararları mevcuttur; 

  -‘’ Davacı şirkete fatura düzenleyen …..Ltd.Şti’nin sözü edilen vergi 

tekniği raporunda sahteci kabul edilme nedenleri olarak yapılan yoklamalarda 

işyeri adresinin boş olması, ortaklara ulaşılamaması, ortakların sahte fatura 

düzenledikleri yolunda tespitler bulunması ve mal alımında bulunduğu alt 

firmaların sahte fatura düzenlediklerine ilişkin tespitler bulunmasıdır…Ancak, 

adı geçen mükellef tarafından davacı şirkete düzenlenen faturalar yönünden 

yapılan tespitlerin, bu faturaların düzenlendiği tarihten sonra yapıldığı, ilgili 
                                                 
150 Akgüner, Sekdur, a.g.e., s.53 
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dönemde mükellefin faaliyetinin bulunmadığı ve düzenlediği faturaların sahte 

olduklarını ispatlamak için yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Bunun yanısıra şirket 

ortakları ….’nın 1998 yılında, ….’in ise 2000 yılında sahte fatura düzenlediği 

yolunda haklarında rapor bulunduğu anlaşılmakta olup bu şahısların 2002 

yılında sahte fatura düzenlediğine ilişkin yapılmış bir tespitte yoktur. Ayrıca, 

bir mükellefin alışlarının sahte olmasının, her zaman için satışlarının da 

sahte olduğu sonucunu doğurur şekilde yorumlanamayacağı açıktır.’’151 

  -‘’ … davacıya  fatura düzenleyen her iki şirketin de, ilgili dönem 

beyannamelerinin yüksek olduğu ve ortakları hakkında da rapor bulunduğu 

tespit edilmiş ise de, bu durumun söz konusu şirketlerin sahte fatura ticareti 

yaptıkları yolunda somut bir tespit olarak kabulü mümkün olmadığı gibi, bir 

mükellefin alışlarının sahte olmasının, her zaman için satışlarının da 

sahte olduğu sonucunu doğurur şeklinde yorumlanamayacağı da 

açıktır.’’152 

  Konu ile ilgili olarak yer verilmesi gereken bir diğer hususta, vergi 

inceleme elemanlarınca mükellefler hakkında yapılan incelemeler sonucunda 

düzenlenen raporlarda; mükelleflere fatura düzenleyen diğer kişi ya da 

firmalar ve bu firmalara da mal sağlayan alt firmalar hakkında sahte fatura 

tanzim ettiklerinden dolayı raporların bulunduğunun belirtilerek, bu raporlar 

üzerine ne gibi işlemler yapıldığının araştırılmadan, bu durumun doğrudan 

mükellef aleyhine kullanılmasıdır. Danıştay ise bazı kararlarında bu hususun 

araştırılması gerektiğine dikkat çekmektedir;153 

  -‘’ Olayda, her ne kadar davacı şirkete fatura düzenleyen şirketin mal 

alışlarına ilişkin faturaları tanzim edenler hakkında sahte fatura tanzim 

ettiklerinden bahisle raporlar düzenlendiği belirtilmekte ise de, bu raporlar 

sonucu ne gibi işlemler yapıldığı, haklarında bir tarhiyat yapılıp 

yapılmadığı ve bunların kesinleşip kesinleşmediği hususunda vergi 

                                                 
151 Danıştay 9.Dairesi, 7.7.2009 gün ve 2008/7898 E., 2009/3024 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
152 Danıştay 9.Dairesi, 9.4.2009 gün ve 2007/4372 E., 2009/1686 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
153Ayrıntılı bilgi için bakınız; Şükrü Kızılot, ‘’Naylon Fatura ve KDV İndirimi Konusunda Önemli Bir 
Yargı Kararı’’, Yaklaşım Dergisi, sayı 178, Ekim, 2007, s.23-24 
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tekniği raporunda herhangi bir saptamanın da yapılmadığı 

anlaşıldığından, şirketin 2002 yılında düzenlediği faturaların sahte 

olduklarından kesin olarak bahsetmek mümkün değildir. Ayrıca, olayda, 

davacı şirketin alımlarının gerçek olmadığı, katma değer vergisi ödemediği 

yolunda yapılmış bir tespit bulunmadığı gibi söz konusu faturaları düzenleyen 

şirketin kayıtlarına ve beyanlarına dahil edilmediği hususunda da saptama 

yapılmamıştır.’’154 

  -‘’ Olayda, her ne kadar davacı şirkete fatura düzenleyen ….Ltd.Şti’nin 

mal alışlarına ilişkin faturaları düzenleyen şirketler hakkında sahte fatura 

tanzim ettiklerinden bahisle raporlar düzenlendiği belirtilmekte ise de, bu 

raporlar sonucu ne gibi işlemler yapıldığı, haklarında bir tarhiyat yapılıp 

yapılmadığı ve bunların kesinleşip kesinleşmediği hususunda vergi 

tekniği raporunda herhangi bir saptamanın da yapılmadığı 

anlaşıldığından, davacı şirkete fatura düzenleyen şirketlerin 2002 yılında 

düzenledikleri tüm faturaların sahte olduklarından bahsetmeye olanak 

bulunmamaktadır.’’155 

  Konu ile ilgili olarak, Danıştay’ın üzerinde durduğu bir diğer hususta, 

sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri iddiasıyla 

mükellefler hakkında komisyon geliri elde etmekten ötürü yapılmış 

tarhiyatların kesinleşip kesinleşmediğidir. Zira bir mükellefin mal alımında 

bulunduğu firma hakkında sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

düzenlemekten ötürü komisyon geliri elde ettiğinden bahisle yapılan 

tarhiyatın yargı mercilerinden de geçerek kesinleşmesi halinde bu durumun o 

firmadan mal aldığı saptanan mükellef hakkında olumsuz bir tespit 

oluşturacağı açıktır. 

  -‘’ Re’sen araştırma ilkesi ve vergi incelemesinin amacına uygun 

olarak, Mahkemenin, öncelikle sahte ve içeriği itibarıyla yanıltıcı olduğu 

sonucuna varılan faturaları düzenleyen mükellef hakkındaki rapor 

                                                 
154 Danıştay 9.Dairesi, 2.2.2009 gün ve 2008/6625 E., 2009/356 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
155 Danıştay 9.Dairesi, 24.3.2008 gün ve 2007/4314 E., 2008/1467 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
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üzerine İdarece ne gibi işlemler yapıldığı, bu raporda komisyon geliri 

nedeniyle takdire sevk işlemi önerildiğinden, bu öneri üzerine komisyon 

geliri elde etmekten dolayı tarhiyat yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise 

sonucunun ne olduğu, bu tarhiyatlarla ilgili yargı kararlarının bulunup 

bulunmadığı, davalı idareden ya da faturaları düzenleyen mükellefin 

bağlı bulunduğu vergi dairesinden araştırılıp bu hususlar da dikkate 

alınarak bir karar verilmesi gerekirken, vergi tekniği raporunda yer alan 

tespitlere dayanılarak verilen kararda hukuka uyarlık görülmemiştir.’’156 

6) Beyan ve İfadeler 

  Vergi yargılaması hukukunda yargılama aşamasında tanık 

dinlenilmesinin karşısındaki engellere rağmen157, vergilendirme aşamasında 

herhangi bir engel bulunmamaktadır.158 

  Vergi Usul Yasasının 3/B maddesinde; vergiyi doğuran olayın ve bu 

olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille 

ispatlanabileceği, ancak vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan 

şahit ifadesinin, ispatlama vasıtası olarak kullanılamayacağı düzenlenmiştir.  

  Bu hüküm ile vergilendirme safhasında -yemin hariç olmak üzere- 

vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyetinin 

ispatlanmasında delil serbestliği ilkesinin geçerli olduğu düzenlenmiş, ancak 

tanık ifadesi açısından ise olayla ilgisinin tabi ve açık olma şartı aranmıştır. 

                                                 
156 Danıştay 4.Dairesi, 22.5.2009 gün ve 2007/4637 E., 2009/2589 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
157 Danıştay 3.Dairesi, 25.12.1990 gün ve 1989/3460 E., 1990/3569 K sayılı kararı :’’ 2577 sayılı 
Kanunun 17. ve 18. maddelerinde duruşmada tarafların dinlenileceği hükme bağlanmış, şahit 
dinlenileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. Aynı Kanunun 31. maddesinde Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun şahadete ilişkin hükümlerine de yollama yapılmamıştır. 
Yukarıda açıklandığı üzere İdari Yargılama Usulü Kanununda yazılı yargılama usulü esas 
alındığında ve esasen İdari Yargılama Usulü Kanununda Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun şehadete ilişkin hükümlerine atıfta bulunulmadığına göre Vergi Mahkemesince 
mahallinde keşif yapılmasından sonra davacı tarafından getirilen ve naylon fatura düzenlediği iddia 
edilen …ve…adlı şahısların ifadeleri alınarak düzenlenen tutanaktaki tespitlere dayanılarak ulaşılan 
sonuca göre tarhiyatın kaldırılması yolunda karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.’’ 
158 Karakoç, a.g.e, s.146 
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  Vergiyi doğuran olayın tarafı durumunda olanlar vergiyi doğuran olayla 

ilgisi tabii ve açık bulunan kimselerdir. Ancak, gene de bunlardan belli bir 

kısmının ifadesinin aynı yönde olması gerekliliği aranacaktır.159 

  Faturanın sahteliği konusunda ise faturayı düzenleyen kimselerin 

verecekleri ifadelerin ispat vasıtası olarak kullanılması konusu idare ile 

yargının ihtilafa düştüğü konuların başında gelmektedir.160 

  Bu sorun, sadece mükelleflerin ifadelerinden hareketle vergi inceleme 

elemanlarınca başka bir tespit yapılmadan düzenlenen faturaların sahte ya 

da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olup olmadığına karar verilip verilemeyeceği 

noktasında kaynaklanmaktadır. 

  Danıştay pek çok kararında, faturanın sahteliğine dair  ek tespitler 

bulunmadan sadece ifadelere dayanılarak vergiyi doğuran olayın gerçek 

mahiyetinin ortaya çıkartılamayacağını ifade etmiştir; 

  -‘’ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda öngörülen usul ve esaslara göre 

tarhiyat yapılabilmesi için vergiyi doğuran olayın gerçeğe en yakın şekilde 

ortaya konulması ve bununla ilgili somut kanıtların açıklıkla saptanması 

zorunludur. Olayda, fatura düzenleyen şahsın ifadesinin tek başına ispatlama 

vasıtası olarak kullanıldığı, bunun dışında hiçbir inceleme ve araştırma 

yapılmadan matrah farkı bulunduğu anlaşılmaktadır.Türk Vergi sisteminde, 

sadece ifade dışında, olayla ilgili başkaca kanıtlar bulunmadan, 

varsayıma dayalı olarak tarhiyat yapılması mümkün değildir.’’161 

  Ancak Danıştay’ın konu ile ilgili sadece beyan ve ifadeleri esas alarak 

verdiği kararlar da mevcuttur; 

                                                 
159 Yılmaz Özbalcı, Vergi Usul Kanunu Yorumu ve Açıklamaları, Ankara, Oluş Yayıncılık, 2008, 
s.73 
160 M.Aykut Kelecioğlu, ‘’Sahte Faturanın Tanımı ve Sahteliğinin İspatı – II’’Yaklaşım Dergisi, sayı 
95,  Kasım, 2000, s.123            
161 Danıştay 4.Dairesi, 5.3.1999 gün ve 1998/2139 E., 1999/833 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
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  -‘’ Davacının indirim konusu yaptığı vergiye ait faturaları düzenleyen 

hakkında yapılan karşıt inceleme de; adı geçenin, şirketin resmi işlemlerinin 

kendi adına yapılmasına karşın, işlerin fiilen … tarafından yürütüldüğünü, 

incelenmek üzere istenilen defter ve belgelerin de kendisinde olmadığını, adı 

geçen şahısta olabileceğini, işletme de bir miktar tiner satışı dışında başka 

bir emtia satışının bulunmadığını, faturaların para karşılığı satılmış 

olabileceğini ifade ettiği görülmüştür.   Bu tespitlere göre, davacı 

adına düzenlenen faturaların gerçek bir emtia hareketine dayanmadığı ve 

faturalarda yer alan katma değer vergisinin Hazineye intikal etmediği 

sonucuna varıldığından….’’162 

  Olması gereken ise, vergi inceleme elemanına verilen ifadelerin 

değişik etkiler altında kalınarak verilmesi muhtemel olduğundan, vergiyi 

doğuran olay ve buna ilişkin işlemlerin gerçek mahiyetlerinin ortaya 

koyulabilmesi açısından ifadelerin ek maddi tespitlerle desteklenmesi 

halinde, faturanın sahteliğinin ispatı açısından esas alınabilmesidir. 

  -‘’ Davacı şirkete plastik hammaddesi alımına ilişkin olarak fatura 

düzenleyen hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunun incelenmesinden, 

söz konusu şirketin adresinde yapılan yoklamalarda çalışan işçisinin, nakliye 

aracının ve deposunun olmadığının, kanuni temsilcisinin yanlış adres 

bildirdiğinin tespit edildiği, katma değer vergisi beyanları ile kurumlar vergisi 

beyanının uyuşmadığı, ödenecek katma değer vergisinin bulunmadığı, başka 

firmalara düzenlenen faturalarda sıra takibinin yapılmadığı, şirketin 

ortaklarının ortak olduğu onbir şirketin dokuzu hakkında olumsuz tespitler 

olduğu, şirketin müdürünün şirketin kuruluşundan itibaren sadece 

nakliye işi yaptıklarını ifade ettiği anlaşılmıştır. 

  Anılan mükellefler hakkında bu tespitler ile şirket müdürünün 

sadece taşıma işi ile uğraşıldığını beyan etmesi ve davacı şirket 

yetkilisinin de tutanakta plastik hammaddesinin …..isimli şahıstan 

                                                 
162 Danıştay Vergi Dava Daireleri, 31.1.2003 gün ve 2002/359, 2003/8 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
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alındığını ifade etmesi karşısında davacı şirket adına düzenlenen 

faturaların gerçek mal alımına dayanmadığı sonucuna ulaşıldığından 

faturalarda gösterilen indirim konusu katma değer vergilerinin reddi suretiyle 

yapılan cezalı tarhiyatta yasaya aykırılık görülmemiştir.’’163 

  Görüldüğü üzere yukarıda yer verilen kararda Danıştay, düzenlenen 

faturaların sahte olduğu sonucuna ulaşırken, hem şirketin fiili durumu 

hakkındaki tespitleri hem de şirket müdürü ve yetkilisinin ifadelerini birlikte 

değerlendirmiştir. 

  Değinilmesi gereken bir diğer nokta ise, mali poliste alınan ifadelere 

dayanılarak kullanılan faturanın sahteliğinden söz edilemeyeceğidir. 

  -‘’ Dosyaya sunulan faturada, mal satan şahsın adresi ve mükellefiyet 

numarası bulunmakta olup, kendi kayıtları arasında sözü edilen faturanın 

bulunup bulunmadığı araştırılıp, vergi kayıtları incelenebilecekken, somut bir 

tespit olmaksızın,sadece sahte fatura düzenlediği ileri sürülen şahsın 

mali polisteki ifadesine dayanılarak varsayımla yapılan tarhiyatta ve 

mahkemece bu tarhiyata karşı açılan davanın reddinde isabet 

görülmemiştir.’’164 

  Zira, Vergi Usul Kanununun 135.maddesinde mali polis, vergi 

incelemesi yapmaya yetkili olanlar165 arasında sayılmamıştır. Bu sebeple, 

vergi incelemesine yetkisi bulunmayan kamu görevlileri tarafından alınan 

ifadeler başlı başına esas alınarak faturaların sahteliğine hükmetmek 

mümkün değildir. 

                                                 
163 Danıştay 9.Dairesi, 27.3.2007 gün ve 2005/3584 E., 2007/1012 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
164 Danıştay 4.Dairesi, 5.3.1999 gün ve 1998/2139 E., 1999/833 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
165 VUK 135: ‘’Vergi incelemesi; hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en büyük mal 
memuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları veya vergi dairesi müdürleri tarafından 
yapılır.  Maliye Müfettişleri, Maliye Müfettiş Muavinleri, Gelirler Kontrolörleri ve Stajyer Gelirler 
Kontrolörleri her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir.’’ 
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  Bununla birlikte, mali polisçe alınan ifadelerin diğer maddi tespitlerle 

de doğrulanması halinde kimi Danıştay kararlarında düzenlenen faturanın 

sahteliği konusunda bu ifadelere atıf yapıldığına rastlanmaktadır.166 

  -‘’ davacı şirkete fatura düzenleyen …. Ltd.Şti’nin faaliyet konusunun 

güneş enerji sistemi olduğu, kurumun sık sık adres değiştirdiği, yüksek tutarlı 

faturalar düzenlediği, işçi çalıştırmadığı, şirket ve ortakları adına kayıtlı taşıt 

ve taşınmaz olmadığı, muhasebecisinin bulunmadığı, şirket 

ortaklarından….’ın İçel Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadesinde sahte 

fatura ticareti yaptığını kabul ettiği, hizmet kapasitesinin faturalarda yer 

alan mal satışlarını sağlayacak düzeyde olmadığı olmadığı anlaşıldığından 

adı geçen şirketin düzenlediği faturaların sahte olduğu kanaatine 

ulaşılarak…’’167 

C) Faturaların Gerçek Bir Alım Satıma Dayandığının İspatı 

  Sahte fatura düzenlediği ya da kullandığı iddiası ile karşı karşıya kalan 

bir mükellef bununla ilgili mal ve para sirkülasyonunu ispat etmek 

zorundadır. Yani, malın alınıp satıldığı ve bedelin ödendiği hususu 

ispatlanmalıdır. Gerçek bir ticari ilişkide temelde bulunması gereken bu asli 

unsurlardan yalnızca birinin varlığının ispatlanmasının yeterli olmayacağı 

gözden uzak tutulmamalıdır.168 

1) Mal Sirkülasyonunun İspatı 

  Sahte belge düzenlemekle suçlanan kişinin malı tedarik etmesinden 

başlamak suretiyle, kullanan mükellefe ulaştırılmasına kadar geçen aşamada 

depolama, nakliye ve mal alımlarının,  irsaliye, tartı fişi, sayım evrakı, ambar 

                                                 
166 Akgüner, Sekdur, a.g.e., s.40 
167 Danıştay 3.Dairesi, 26.11.2007 gün ve 2006/3282 E., 2007/3156 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
168 Akgüner, Sekdur,  a.g.e., s.49 
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girişi, imalata sevk, nakliye faturası, sigorta poliçesi gibi belgelerle ve 

ifadelerle kanıtlanması gerekir. 

  Fatura içeriği mallar gerçekten taşınmış olmalı, gerçekten ambara 

girmiş olmalı, kayıtlarda stokta görünüyorsa gerçekten stokta mevcut olmalı 

ve sayımla mevcut olmaları kanıtlanmalıdır. Stoktan ya da kullanıma çıkmış 

ise o takdirde,  ‘’çıkış’’ belgelerinin düzenlenmiş olmaları zorunludur. Tüm bu 

işlemler satın alınan ‘’mal’’ ya da ‘’hizmet’’ in yapıldığını veya alındığını 

kanıtlar nitelikte olmalıdır.169 

  -‘’Fatura içeriği emtiaya ilişkin olarak ….Ltd.Şti. tarafından 

düzenlenen sevk irsaliyelerinin ve bu şirket adına düzenlenen nakliye 

faturalarının dosyaya ibraz edildiği, fatura düzenleyen firmanın fatura 

bedellerini davacıdan banka kanalıyla tahsil ettiği tespit edilmiştir. Bütün bu 

tespitler düzenlenen faturaların gerçek mal alışına ilişkin olduğunu 

gösterdiğinden…’’170 

2) Para Sirkülasyonunun İspatı 

  Yüksek tutardaki mal alımları ya da hizmetlerle ilgili ödemelerin nakit 

olarak yapılmış olması, düzenlenen belgenin gerçeğe aykırı olduğunun, ciddi 

bir karinesi olarak kabul edilmektedir.171 

  Zira, yüksek miktarlardaki nakit paraların kasalarda muhafaza edilmesi 

ve bu tür ödemelerin hem nakden hem de peşin olarak yapılması ticari 

teamüllere ve ticari hayatın olağan akışına aykırılık arz etmektedir. 

  Ödemelerin, banka kanalı ile ya da çek ile yapıldığını kanıtlayan  

belgelerin, ödeme makbuzu gibi  gerçek bir duruma bağlı olmadan  her 

                                                 
169 Salih Özel, ‘’Sahte ve Yanıltıcı Belge’’, Yaklaşım, sayı 73, Ocak, 1999, s.12 
170 Danıştay 4.Dairesi, 16.4.2009 gün ve 2008/6184 E., 2009/2023 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
171 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.559 
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zaman düzenlenebilecek belgelere göre daha fazla ispat gücüne haiz olduğu 

açıktır.172 

  -‘’ davacı tarafından, faaliyet konusu ile ilgili olarak alınan faturaların 

karşılığında iki adet çek verildiği ve çeklerin karşılığının Şekerbank T.A.Ş 

Çankaya Şubesi tarafından ödendiği iddia edilmekte ve bu husus belgelerle 

tevsik edilmektedir. Diğer taraftan, …..Lmt.Şti. hakkında düzenlenen vergi 

tekniği raporunda, bu şirket tarafından verilen beyannameler karşılığı 

tahakkuk eden vergilerin bir kısmının ödendiği tespit edilmiştir. 

  Bütün bu hususlar değerlendirildiğinde, ….ödemelerin çekle 

yapıldığının, tahsilat makbuzu ve bankadan alınan belgelerle tevsik 

edilmesi karşısında davacının lehine ve aleyhine olan hususların birlikte 

değerlendirilmediği…’’173 

  Maliye Bakanlığı da 27.4.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 332 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere, 

ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak 

yapacakları 8000  Türk Lirasını174 aşan tahsilat ve ödemelerini; banka, özel 

finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla 

yapmaları ve bu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri 

zorunluluğu getirmiştir. 

  Bu yükümlülüğün ihlali halinde ise mükelleflere %5  oranında özel 

usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. 

  Bu kapsamda, satılan malın ya da yapılan hizmetin bedelinin banka 

aracılığı ile tahsili halinde, ödemenin alıcı tarafından satıcı adına yapıldığının 

ispatı açısından anılan ödemeye ilişkin banka dekontunun ibrazı gereklidir. 

                                                 
172 Akgüner, Sekdur, a.g.e., s.47 
173 Danıştay 4.Dairesi, 4.10.2007 gün ve 2007/3115 E., 2007/3048 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
174 Bu miktar ilk halinde, 28.10.2003 tarih ve 2573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 324 sıra no’lu 
VUK Genel Tebliği ile 10.000 TL olarak düzenlenmişti. 
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  Çekle yapılan ödemelerde de çekin satıcı adına düzenlenmiş olması 

önem taşımaktadır. Aksi halde hamiline yazılmış çeklere bu hususta ispat 

vasıtası olarak itibar edilmemektedir. 

IV. SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI FATURA 
DÜZENLEME   VE KULLANMANIN SONUÇLARI 

  Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura düzenleme ve kullanma 

fiilleri idari yaptırım niteliğindeki parasal cezalardan hürriyeti bağlayıcı 

cezalara, KDV indiriminin reddinden vergi idaresi tarafından kod listesine 

alınmaya  kadar bir çok ağır yaptırımlara bağlanmış fiillerdir. 

  Çalışmamızın bu kısmında bu sonuçlar tek tek incelenecektir; 

A) Vergi Usul Kanununun 359. Maddesi Uyarınca Kaçakçılık Suçunu 
Oluşturması  Nedeniyle   Hapis Cezasına Hükmedilmesi 

1) Genel Olarak Vergi Suçu Kavramı 

   Vergi Kanunları, vergi alacağının elde edilmesi için, gerekli zorlayıcı 

kurallar koyar. Verginin, ilgili kanuna göre ödenmemesi veya kanunda 

gösterilen vergi görev ve ödevlerinin yerine getirilmemesi, devletin bu 

konudaki dilek ve iradesine karşı koymak demektir. Böylece vergi kurallarına 

karşı olan fiiller vergi suçu olur. Yukarıdaki açıklamalara uygun olarak, hangi 

fiillerin vergi suçu sayıldığı vergi kanunlarında gösterilir. Kanunda 

gösterilmedikçe hiçbir vergi işlem ve eylemi vergi suçu sayılmaz. Vergi 

suçlarının, ceza kanunlarından ayrı kanunlarda gösterilmesi, bunların suç 

yapısını kaldırmaz. Vergi suçlarının cezaları, Ceza Kanununun dışında, Vergi 
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Usul Kanununda yer almıştır. Bu kapsamda, vergi suç ve cezalarına ilişkin 

bütün hukuk kuralları vergi ceza hukukunu oluşturur.175 

   Öte yandan, vergi suç ve cezalarını ceza hukukundaki suç ve 

cezalardan ve orada yer alan genel ilkelerden soyutlamak imkansızdır. Bazı 

ilkeler vergi suç ve cezaları için de geçerlidir. Ancak, vergi suç ve cezalarının 

kendine özgü bir yapısı vardır. Burada da esas amaç kamu düzeninin 

sağlanması ve kanunların en iyi biçimde uygulanmasıdır. Ancak, vergi suç ve 

cezalarında vergi borçlarının zamanında ve eksiksiz ödenerek devletin gelir 

kaynaklarının güvence altına alınması önemli bir amaçtır.176 

   Vergi suçlarını, vergi mükellef ve sorumlularıyla bunlarla hukuki ilişkide 

bulunan üçüncü kişilerin Vergi Usul Kanununda tanımı yapılan davranış 

biçimiyle vergi kanunlarının hükümlerini ihlal etmeleri şeklinde tanımlamak 

mümkündür.177 

   Bazı vergi suçlarının belirlenerek bunlara yaptırım uygulanması görev 

ve yetkisi vergi idaresine verilmektedir.. Bu suçları oluşturan fiiller ile bunlara 

uygulanacak yaptırımlar idare tarafından belirlenmekte ve uygulanmaktadır. 

Başka bir deyişle, bu tür suçların belirlenmesi ve bunlara ilişkin yaptırımların 

uygulanabilmesi yargısal bir karara ihtiyaç göstermemektedir. 

 Buna karşılık, bazı vergi suçlarının belirlenmesi ve bunlara ilişkin 

yaptırımların uygulanması görev ve yetkisi ise  yargı organlarına 

bırakılmaktadır. 

 Buna bağlı olarak,  vergi suçlarının bir kısmı idari kabahat ve bunlara 

uygulanacak cezalar idari yaptırım niteliği taşımakta, bazı vergi suçları ise 

ceza hukuku anlamımda suç oluşturmakta ve bu suçları işleyenler hürriyeti 

bağlayıcı cezalarla cezalandırılmaktadır.178 

                                                 
175 Akif Erginay, Vergi Hukuku, 16.baskı, Ankara, Savaş Yayınları, 1998, s.18 
176 Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, 11. baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1999, s. 174 
177 Turgut Candan,  Vergi Suçları ve Cezaları, İstanbul, Süryay Sürekli Yayınlar, 2004, s.14 
178 Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2002, s.202 
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 Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, vergi suçları yaptırımı 

belirleyen makama göre idari ve adli suçlar olarak adlandırılmaktadır.179 

 İdari suçlara Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş olan cezalardan 

vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin fiiller örnek verilebilir ki, bu 

konulara sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve 

kullanımı fiilleriyle alakalı olarak çalışmamızın ileriki bölümlerinde 

değinilecektir.  

 VUK’nun 359. maddesinde düzenlenen sahte ya da muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve kullanımına ilişkin kaçakçılık suçunu  

oluşturan  fiiller ise ceza hukuku anlamında suç oluşturmaktadır. Bu suçlara 

ilişkin yaptırımların uygulanması ceza mahkemelerinin görevi alanındadır.  

2) VUK 359. Madde Kapsamında Sahte ya da Muhteviyatı İtibarıyla 
Yanıltıcı Fatura Düzenleme ve Kullanma Fiilleri ile Cezaları 

  Vergi Usul Kanununun Kaçakçılık Suçları ve Cezalarını düzenleyen 

359. maddesinde; 

‘’ a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma 

ve ibraz mecburiyeti bulunan; 

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek 

olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap 

açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının 

azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, 

belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,  

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri 

                                                 
179 Bu konuda ayrıntılı bilgi için; Ali Parlar, Güleç Demirel, ‘’Adli-İdari Vergi Suçları’’,Ankara, 
Adil Yayınevi, 2002, s.20,49 
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kullananlar,  

 

Hakkında onsekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme 

sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz 

edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. 

Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya 

durumu mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan 

belge ise, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgedir. 

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve 

ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter 

sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak 

koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen 

sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya 

durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte 

belgedir.  

c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması 

bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı 

halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası 

ilecezalandırılır. 

371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili 

makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların 

uygulanması 344 üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca 

uygulanmasına engel teşkil etmez.’’ düzenlenmesi yer almıştır. 

  Anılan madde uyarınca, vergi kanunları uyarınca tutulan ya da 

düzenlenen ve saklanma ve ibraz etme zorunluluğu bulunan belgelerin 

(faturada bunlardan biridir) sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olarak 
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düzenlenmesi veya bu belgelerin kullanılması kaçakçılık suçu olarak 

düzenlenmiştir. 

  Yaptırım olarak ise, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler 

veya bu belgeleri kullananların onsekiz aydan üç yıla kadar, belgelerin asıl 

ve suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu 

belgeleri kullananların ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. 

 Bu konuda değinilmesi gereken bir diğer hususta, madde de belirlenen 

hapis cezalarının paraya çevrilip çevrilemeyeceği ya da ertelenip 

ertelenemeyeceğidir. 

  Sahte belge düzenleyen ya da kullananlar hakkında öngörülen üç 

yıldan beş yıla kadar hapis cezasının ertelenmesi ya da para cezasına 

çevrilmesi mümkün değildir. 

  Zira, TCK’nun 50. maddesi uyarınca para cezasına çevrilebilecek kısa 

süreli hapis cezaları aynı Kanunun 49. maddesinde; bir yıl veya daha az 

süreli hapis cezası olarak tanımlanmıştır. 

  Öte yandan, TCK’nun 51. maddesinde ise; işlediği suçtan dolayı iki yıl 

veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişilerin cezasının 

ertelenebileceği düzenlenmiştir. 

  Bu durumda, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler veya 

bu belgeleri kullananların onsekiz aydan üç yıla kadar olan hapis cezalarının 

para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Ancak, iki yıldan daha az hapis 

cezası alanların cezaları ertelenebileceğinden onsekiz ay ile iki yıl arası hapis 

cezası alanların cezalarının ertelenebilmesi mümkündür.180 

                                                 
180Ancak, TCK’nun 51. maddesi gereği erteleme kararının verilebilmesi için kişinin; 
a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,  
b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği 
konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekmektedir. 
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  Kaçakçılık suçuna ilişkin fiillerin yargılanması Asliye Ceza 

Mahkemelerinde yapılmaktadır. 

  VUK 359. madde de düzenlenen sahte ya da muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı belge kapsamına, vergi kanunları uyarınca tutulan ya da düzenlenen 

ve saklanma ve ibraz etme zorunluluğu bulunan belgeler girmektedir. Yani, 

fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, yazar kasa fişi, ücret bordrosu vb. 

belgeler bu kapsamdadır. Ancak biz bu belgelerden çalışmamızın konusu 

gereği faturayı esas alacağız. 

3) Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçunun Maddi Unsuru 

  Sahte belge Vergi Usul Kanununda; gerçek bir muamele veya durum 

olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge olarak tanımlanmıştır. 

  Belgenin asıl ya da sureti arasında yapılan sahtecilik arasında fark 

yoktur. Gerçekte birden fazla düzenlenmesi gereken belgenin asıl ve suret 

şeklindeki ayrımı, suçu ve cezayı etkilemez. Aslından ayrı suret, suretten ayrı 

asıl sahte olarak düzenlenebilir.181 

  Faturanın sahte olarak düzenlenmesi halinde, düzenleyen yönünden 

kaçakçılık suçu oluşur. Bu açıdan başka herhangi bir şartın gerçekleşmesine 

gerek yoktur.182 

  1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Yasa ile yapılan 

değişiklikten sonra bu suçun oluşması için vergi ziyaının ortaya çıkıp 

çıkmamasının bir önemi kalmamıştır. 

  Düzenlenmiş olan sahte faturaların kullanılmış olması halinde, 

düzenleme fiilinden ayrı ve bağımsız bir kaçakçılık suçu ortaya çıkmaktadır. 

Sahte faturanın alınması, taşınması ve bulundurulması gibi fiiller suç olarak 

                                                 
181 Nuri Ok, Ahmet Gündel, Vergi Kaçakçılığı Suçları, Ankara, Seçkin Yayınları, 2002, s.224 
182 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.531 



                                                                                                                                       

   

97

nitelendirilmemiştir. Suç, bunların kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Vergi 

Yasaları çerçevesinde kullanma ise tutulması ve korunması zorunlu olan 

defter ve diğer kayıt ortamlarına aktarma ile mümkün olabilmektedir.183 

  O halde, sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı faturayı yıl içinde 

yasal defterlerine kaydedip, daha sonra yıl sonunda kanunen kabul 

edilmeyen gider hesabına aktaran ve bu sayede vergi matrahını azaltmak 

suretiyle daha az vergi ödeme imkanından faydalanmayan mükellef dahi, 

sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanmak suçunu işlemiştir. 

Çünkü bu suçlarda önemli olan fiilen bir zararın meydana gelmesi ya da 

işleyen bakımından bir fayda elde edilmesi değildir. Önemli olan, bu suçun 

kamu düzenine karşı işlenmiş olması ve kamu otoritesini zayıflatmasıdır.184  

  Ancak, doktrinde bir başka görüş ise, kullanmanın, yapılan 

sahtecilikten beklenen yararın sağlanması için gerekli faaliyetin bütününü 

ifade ettiği, sahte faturanın mükellef tarafından deftere kaydedilmesinden 

beklenen yararın sağlanmayacağı, sahte faturanın kullanılmış sayılması için 

beyannamede gösterilmesi ve beyannamenin de vergi dairesine verilmesi 

gerektiğini ileri sürmektedir.185 

4) Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Düzenleme ve Kullanma 
Suçunun Maddi Unsuru 

  Vergi Usul Kanununda muhteviyatı itibarıyla  yanıltıcı belge; gerçek bir 

muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu 

mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge olarak 

tanımlanmıştır. 

                                                 
183 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.506 
184 Onur Temizyürek, ‘’Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanma Fiillerinde Suç 
Tarihi, Suça   Teşebbüs ve Teselsül ‘’, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 339, Kasım, 2009, s.119 
185 Ok, Gündel, a.g.e., s.224-225 
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  Yasa metnindeki tanımlamaya göre bir faturanın muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı nitelikte olduğunun kabul edilebilmesi için dayandığı işlemle ifade 

ettiği miktarlar arasında tutarsızlık olması gerekmektedir. Ayrıca işlem veya 

durumun mahiyetinin faturaya farklı olarak yansıtılması, örneğin kumaş satan 

işletmenin faturada malın nev’ini elbise yazması halinde de bu belge yanıltıcı 

belge sayılacaktır.186 

  Yanıltıcı faturanın düzenlenmesi hali her durumda vergi kaçakçılığı 

suçunu oluşturur. Bu faturanın düzenleyence kullanılıp kullanılmamasının bir 

önemi yoktur.187 

  Öte yandan, 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Yasa ile 

yapılan değişiklikten sonra bu suçun oluşması için vergi ziyaının ortaya çıkıp 

çıkmamasının da bir önemi kalmamıştır. 

  Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme suçunun maddi 

unsurunu; öncelikle belgeyi düzenleyenin VUK hükümlerine göre ‘’mükellef’’ 

sıfatına haiz olması, yasal yollardan edinilmiş belge ve gerçek bir işlem veya 

durumun varlığı oluşturur. Bütün bunların bir araya gelmesi sonucunda 

düzenlenen belgede, işlem veya durumun içerik veya miktar itibarıyla 

gerçekten farklı gösterilmesi halinde suçun maddi unsuru gerçekleşmiş 

sayılır.188 

  Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek fiili, belgenin 

düzenlenmesi sırasında işlenebilir. Belgenin düzenlenmesinden sonra 

belgenin içeriğine yönelik olarak yapılan müdahale tahrifat olarak kabul 

edilmelidir.189 

  Başkası tarafından yanıltıcı olarak düzenlenmiş olan faturayı kullanan 

açısından da suçun oluşumu için faturanın kullanılması; yani resmi kayıtlara 

                                                 
186 Parlar,  Demirel, a.g.e., s.313,314 
187 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.531 
188 Ok, Gündel, a.g.e., s.315 
189 Ok, Gündel, a.g.e., s.316 
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aktarılmış olması yeterli olup vergi ziyaının doğup doğmaması, suçun 

oluşumunu etkilememektedir.190 

5) Sahte ya da Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Düzenleme ve 
Kullanma Suçlarında Manevi Unsur (Kasıt-Bilme Unsuru)  

 Sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek fiilleri 

bilmeden yapılamaz. Bu fiillerin yapılması, kastın karinesi olup, bu hususun 

ayrıca değerlendirilmesine gerek yoktur. 

    Fakat, sahte belge ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

kullanılması durumuna bilmeden düşülebilir. 

  Vergi Usul Kanunun 4369 sayılı Kanunla191 değişmeden önceki 

halinde, sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek veya 

bunları bilerek kullanmak kaçakçılık suçu olarak belirlenmişti. 

  Ancak, 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Kanunla yapılan 

değişiklikle, sahte ve yanıltıcı belge kullanımıyla ilgili kanunda yer alan 

‘’bilerek’’ ifadesi çıkartılmıştır.  

  4369 sayılı Yasa sonrası kullanma fiilleri için var olan bilme unsurunun 

yasa metninden çıkartılması üzerine, bu hallerde kaçakçılık suçu için kastın 

aranıp aranmayacağı tartışmalı hale gelmiştir. 

 Konu ile ilgili, Türk Ceza Kanununun 21. maddesinde;’’ Suçun 

oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanunî tanımındaki 

unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.’’ hükmü, 5. 

maddesinde ise; ‘’ Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve 

ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.’’ düzenlemesi yer 

almıştır. 

                                                 
190 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.504 
191 29.7.1998 tarih ve 23417 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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 Öte yandan, Vergi Usul Kanununun kaçakçılık suçunu düzenleyen 

maddesinde sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullanılması 

fiilinde kast aranmayacağına dair bir ifade de yer almamıştır. 

 Bu sebeple, doktrinde, Türk Ceza Kanununun suçun oluşumunu kasta 

bağlayan kuralının, Vergi Usul Kanununda aksine bir düzenleme olmamasına 

binaen sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullanımında da geçerli 

olduğu yönünde görüşler ileri sürülmüştür.192 

 Diğer taraftan, 4369 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra vergi 

inceleme elamanlarının uygulamaları sonucu çok düşük miktarlı faturalardan 

dahi bir çok mükellefin yargılanarak cezaevine girmesi ve bu durumun basına 

yansıması ve ciddi tartışmalara yol açması üzerine Maliye Bakanlığı 306 

no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini193 yayımlamıştır.194 Anılan Tebliğde 

şu açıklamalara yer verilmiştir; 

‘’ … Buna göre; failin, fiilin oluşturduğu suçtan sorumlu 

tutulabilmesi için kastın mevcudiyeti gerekmekte, kasten hareket 

edilmiş sayılabilmesi için suçu oluşturan fiilin bilerek ve isteyerek 

işlenmiş olması, dolayısıyla da bunun araştırılması icap etmektedir. 

Yukarıdaki hükümler göz önüne alındığında, sahte veya muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı belgenin gerek düzenlenmesinin gerekse kullanılmasının 

kaçakçılık suçunun oluşması yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

düzenlenmesi, kastın karinesi olup, bunun ayrıca değerlendirilmesine gerek 

bulunmamaktadır. Ancak gerçekte yapılan bir mal veya hizmet alımı 

karşılığında mal veya hizmeti sağlayan tarafından kendi belgesi yerine bir 

başka mükellefin belgesi verilebilmektedir. Bu  gibi durumlarda iş veya 

                                                 
192 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Oktar, a.g.m., s.120-121, Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.497-498., Öncel, 
Kumrulu, Çağan, a.g.e., s.214, Salih Özel, a.g.m.,, s.14, Raci Ün, ‘’ Sahte ya da Muhteviyatı İtibarıyla 
Yanıltıcı Belge Kullanımında Kaçakçılık Suçunun Oluşumu İçin Kasıt Unsurunun Varlığı 
Gereklidir’’, Yaklaşım Dergisi, sayı 106, Ekim, 2001, s.74-76 
193 18.6.2002 tarih ve 24789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
194 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.532 
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hizmetin mahiyetine göre belgeyi alan tarafın bu belgenin mal veya hizmetin 

sağlandığı mükellefe ait olup olmadığını bilemediği durumlar söz konusu 

olabilmektedir. Bu gibi durumlarda sahte belgeyi kullanmış olan 

mükellefin, bu belgenin satın aldığı mal veya hizmeti sağlayana ait 

olmadığını bilip bilmemesi önem taşıyacaktır. Şayet kullanıcının 

belgenin sahte olduğunu bilmesi gerekiyorsa, bir başka deyimle, kasıt 

söz konusu ise burada 359 uncu maddede belirtilen anlamda bir sahte 

belge kullanımı söz konusu olacaktır. Aksi takdirde ise suçun manevi 

unsuru oluşmadığından durum madde kapsamında değerlendirileme-

yecektir. 

Bu itibarla, kaçakçılık suçunun oluşması sahte veya muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı belgenin bilerek kullanılıp, kullanılmadığının; diğer bir 

anlatımla, bu kullanımda kastın bulunup bulunmadığının 

değerlendirilmesine ve belirlenmesine bağlı bulunmaktadır. Yapılan 

incelemelerde sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgelerin bilerek, 

isteyerek kullanılıp kullanılmadığının vergi incelemesine yetkili olanlarca 

değerlendirilmesi ve bu belgeleri bilerek kullandığı sonucuna varılan 

mükellefler için vergi suçu raporları düzenlenmesi, haklarında Cumhuriyet 

savcılıklarına suçu duyurularında bulunulması ile bu belgelerin kullanılması 

sonucu vergi ziyaına da sebebiyet verilmiş olması halinde 344 üncü 

maddenin üçüncü fıkrası uyarınca üç katı vergi ziyaı cezası kesilmesi 

gerekmektedir. 

Ancak sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgelerin bilerek 

kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasında bu belgeleri bilmeden kullandığı 

sonucuna varılan mükellefler adına vergi suçu raporları düzenlenmemesi ve 

haklarında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurularında bulunulmaması icap 

etmektedir. Ayrıca, bu belgeleri kullanmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet 

verilmiş olması halinde mükellefler adına 344 üncü maddenin ikinci fıkrası 

uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekmektedir.’’ 
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Bu tebliğ ile Maliye Bakanlığı, çağdaş ceza hukuku ilkelerine uygun 

olarak, suçta kastın bulunmamasının cezayı kaldıracağını, mükellefin 

sorumlu tutulabilmesi için kastın varlığının gerekli olduğunu, kullandığı 

belgenin sahte olduğunu bilmeyen ve ya bilebilecek durumda olmayan 

mükellefler adına vergi inceleme elemanlarınca vergi suçu raporları 

düzenlenmemesi ve cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda 

bulunulmaması gerektiğini belirtmiştir. 

Ancak anılan Tebliğ, yasada bulunmayan ‘’bilme’’ kavramını, suçun 

maddi unsurları içerisine dahil ettiği ve bunun takdirini, hiçbir objektif ölçü 

getirmeden inceleme elemanlarına bıraktığı yönünde eleştiriler almıştır.195 

Maliye Bakanlığı bu tebliğ ile kendi denetim elemanlarını 

yönlendirmeye çalışmışsa da anılan tebliğin asli kaynak niteliği taşımayan 

yardımcı kaynak niteliğinde olduğu ve  yargı mercileri için bağlayıcılığının 

olmadığı açıktır. 

Bu açıdan, böylesine önemli bir konunun tebliğ yerine kanunla 

düzenlenmesi daha uygun olacaktır.196 

6) Sahte ya da Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Düzenleme ve 
Kullanma Suçlarında Soruşturma Usulü 

Sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve 

kullanma suçlarının soruşturma usulü Vergi Usul Kanununun 367. 

maddesinde  düzenlenmiştir. 

Ancak hemen belirtelim ki bu madde de düzenlenen usul, ceza 

mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü olmayıp yaptıkları vergi 

incelemelerinde sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme 

                                                 
195 Veysi Seviğ, ‘’Naylon Fatura Kullanılması İle İlgili Son Düzenleme’’, Yaklaşım Dergisi, sayı 
115, Temmuz,  2002, s.25 
196 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.560 
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ya da kullanma fiilleri ile karşılaşan vergi denetim elemanlarının uygulayacağı 

prosedürlerdir. 

VUK’nun 367. maddesinde; ‘’ Yaptıkları inceleme sırasında 359 

uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden maliye müfettişleri, 

hesap uzmanları ile bunların yardımcıları ve gelirler kontrolörleri ile 

stajyer gelirler kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya ve vergi 

incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili vergi 

dairesinin bağlı bulunduğu vergi dairesi başkanlığının veya 

defterdarlığın mütalaasıyla, keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına 

bildirilmesi mecburidir.  

359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl 

eden Cumhuriyet başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek 

inceleme yapılmasını talep eder. 

Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet 

başsavcılığına bildirilmesine talik olunur…’’ düzenlemesine yer verilmiştir. 

 Bu kapsamda madde metni incelendiğinde ikili bir ayrım olduğunu 

görmekteyiz. 

 Madde metninde sayılan maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile 

bunların yardımcıları ve gelirler kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri 

tarafından yani bir başka deyimle merkezi denetim elemanları tarafından 359. 

maddede yer alan suçların işlendiğinin tespiti halinde durumun doğrudan 

doğruya Cumhuriyet Savcılıklarına bildirileceği düzenlenmiştir. 

 Oysa, vergi incelemesi yapmaya yetkili olan diğer memurların bu tür 

durumlarda doğrudan doğruya Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde 

bulunmaları mümkün değildir. Bu hallerde ilgili vergi dairesinin bağlı 

bulunduğu vergi dairesi başkanlığından mütalaa alınması gerekmektedir.  

 Diğer bir ifade ile ilin en büyük mal memuru, vergi denetmenleri, vergi 

denetmen yardımcıları, vergi dairesi müdürleri, gelir idaresinin merkez ve 
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taşra örgütünde müdür olarak görev yapanlar tarafından yapılan vergi 

incelemelerinde, kaçakçılık fiili ile ilgili suç unsuruna rastlanıldığında mütalaa 

alınması şarttır.197 

 Çalışmamızın önceki bölümünde Maliye Bakanlığının yayımladığı 306 

sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca sahte ya da muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı belge kullanan mükellefler hakkında vergi inceleme 

elemanlarınca vergi suçu raporu hazırlanabilmesi için bu belgelerin 

mükelleflerce bilerek kullanıldıklarının ortaya konulması gerektiği belirtilmişti. 

Anılan Tebliğ ile getirilen bu düzenleme, yargı kararı ile tespit edilmesi 

gereken bir hususun idari bir tasarrufla denetim elemanlarının takdirine 

bırakıldığı, bu durumunda hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı yönünde 

eleştirilere maruz kalmıştır.198 

Hatta, denetim elemanlarının bu tür durumlarda takdir haklarını 

kullanmaları halinde görevi ihmal ya da kötüye kullanma suçlarının ortaya 

çıkabileceği yönünde dahi görüşler ileri sürülmüştür.199 

 Bizim de katıldığımız görüşe göre,  306 sıra nolu Tebliğ her ne kadar 

sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgelerin kullanılması halinde 

kaçakçılık suçunun oluşabilmesi için kasıt unsurunun varlığını aramışsa da, 

bu unsurun gerçekleşip gerçekleşmediğini takdir etme yetkisinin vergi 

inceleme elemanlarına değil,  yargı mercilerine ait olması gerekmektedir.  

Bu sebeple, VUK 359. madde uyarınca kaçakçılık suçu teşkil eden 

fiillerin tespiti halinde vergi inceleme elemanlarınca kasıt unsuru olup 

olmadığına bakılmadan durumun Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilmesi 

gereklidir.200 

                                                 
197 Bülent Gedikli, ‘’Bazı Kaçakçılık Suçlarının Bildirilmesinde Vergi İncelemesine Yetkililer 
Tarafından Dikkat  Edilecek Hususlar’’, Yaklaşım Dergisi, Sayı 85, Ocak, 2000, s.63 
198 Kızılot, Kızılot, a.g.e.,s.498 
199 Seviğ, a.g.m., s.24 
200 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.498 
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Zira, anılan Tebliğde, vergi inceleme elemanlarınca değerlendirilmesi 

istenen ‘’sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanıldığının bilinip 

bilinmediği ya da bilinmesi gerekip gerekmediği ‘’ hususlarına da tam bir 

açıklık getirilmemiş, objektif kriterler konulmamıştır. 

Uygulamada ise vergi denetim elemanlarınca, sahte ya da muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı fatura kullanma fiillerinde, mal ya da hizmet alımlarında 

herhangi bir olayın tekrarlanma sıklığı, değer olarak yüksekliği ya da 

işletmenin toplam işlem hacmi içindeki oransal büyüklüğü, genellikle o 

işlemlerin kasten yapılıp yapılmadığına karine olarak değerlendirilmektedir.201 

7) Tüzel Kişilerde Sorumluluk 

Ceza hukuku anlamında hukuka aykırı fiili işleyen kimse suçun 

failidir.202 Dolayısıyla gerçek kişilerde, hukuka aykırı fiili işleyen kimse cezaya 

da muhatap olan odur. 

Tüzel kişiler yönünden vergi para cezalarının uygulanma olanağı var 

iken, doğası gereği hapis cezalarının  uygulanması mümkün değildir. 

Tüzel kişiler fiil ehliyetlerini kanuni temsilcileri aracılığıyla kullanırlar. 

Tüzel kişilerin vergi mükellefiyetine ilişkin ödevleri kişi organ ( tek bir kişi 

tarafından temsil edilme hali, örneğin limited şirketlerde müdür) veya kurul 

organ ( birden fazla kişiden oluşan grup tarafından temsil edilme hali, örneğin 

anonim şirketlerde yönetim kurulu) tarafından yerine getirilmektedir. 203 

  Özel hukuk tüzel kişilerinde tüzel kişiliği temsile yetkili organlar 

kanunla saptanmıştır. Ancak, kanunun izin verdiği durumlarda, ana sözleşme 

hükümleriyle ya da yönetim ve genel kurul kararları ile yönetim kurulunun 

sınırlı sayıda üyesine veya bu kurulun üyesi bulunmayan bir kişiye de temsil 

                                                 
201 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.563 
202 Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku, 4.Baskı,  Ankara, 1998, s.41 
203 Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, 4.Baskı, Ekin Yayınevi, 2008, s.26 
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yetkisi bırakılabilmektedir. Yani, kanuni temsilci kanun, tüzük ve ana 

sözleşme izin verdiği ölçüde temsil yetkisini bir veya birkaç kişiden oluşan 

başkasına devredebilmektedir. Şirketler açısından şirketi ‘’yönetim yetkisi’’ 

başka şey ‘’temsil yetkisi’’ nin başka şey olduğuna dikkat çekmek gerekir. 

Vergi sorumluluğu açısından ise şirketi temsil yetkisinin önemli olduğu 

belirtilmelidir.204 

Şirketi temsil yetkisi genel olarak yönetim kuruluna ait olmakla beraber 

ana sözleşmeye uygun olarak yönetim kurulu bu yetkisini yönetim kurulu 

üyelerinden birine veya ikisine ( veya pay sahibi bile olmayan müdürlere) 

verebilir. Artık temsil yetkisini devreden yönetim kurulu üye veya üyelerinin 

temsil yetkisi kalmayacaktır. Şirket adına idare ve temsil yetkisini alan kişi 

vergiye ilişkin bütün işlemleri yerine getirmekle sorumlu olur. İşte, şirketi 

temsil yetkisi yönetim kurulu üyeleri içinden veya dışından birine veya birkaç 

kişiye bırakıldığında tüzel kişilikten alınamayan vergi cezaları için bunlara 

gidilecek, diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında işlem yapılmayacaktır.205 

Vergi Usul Kanununun 333. maddesinin son fıkrasında, 359. madde 

de düzenlenen kaçakçılık suçuna ilişkin fiillerin işlenmesi halinde öngörülen 

hapis cezalarının bu fiilleri işleyenler hakkında hükmonulocağı 
düzenlenmiştir. 

Bu madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, tüzel kişilerde hapis 

cezasının sorumlusu fiili işleyen kişi olmaktadır. Ancak, pratikte fiili işleyenin 

tespiti pek mümkün değildir. Özellikle çok sayıda çalışanı olan bir firmada, 

her faturanın ya da diğer belgelerin, kimin tarafından alınacağı veya fatura 

konusu mal ya da hizmetin alım kararının kimin tarafından verildiğinin tespiti 

son derece zordur. 206 

                                                 
204 Şenyüz, a.g.e., s.28 
205 Turgut Candan, Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu alacaklarından Sorumluluğu, 
Ankara, Tüze  Yayıncılık, 1998, s.29; 
      Şenyüz, a.g.e., s.28 
206 Şükrü Kızılot, ‘’Şirketlerde Görev Dağılımı Yoluyla Hapis Cezasından Kurtulma’’, Yaklaşım 
Dergisi, sayı  115, Temmuz, 2002, s.27 
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Bu açıdan, özellikle şirketlerde ana sözleşmede görev dağılımına 

ilişkin hükümlere yer verilmesi ve ardından bu yönde kararlar alınıp 

görevlendirmeler yapılması, sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

kullanılmasından ötürü hürriyeti bağlayıcı cezaya muhatap olunmaması için 

yararlı olacaktır.207 

B) Vergi Kaybına Sebep Olunması Halinde Vergi Ziyaı Cezası 
Kesilmesi 

Vergi ziyaı suçu, daha önce ayrıntılı olarak açıklanan adli-idari suçlar 

ayrımında; idari suçlar kapsamında kalmaktadır. Zira, bu suça ilişkin cezalar 

vergi daireleri tarafından yargısal karara ihtiyaç duyulmadan 

verilebilmektedir. 

Vergi Usul Kanununun 341. maddesinde vergi ziyaı; mükellefin veya 

sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine 

getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında 

tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi olarak 

tanımlanmıştır. 

Burada yapılan tanımlama aynı zamanda suça ilişkin bir belirleme 

niteliğindedir. Burada yapılan, fiilleri belirlemek yerine fiiller nedeniyle ortaya 

çıkan sonucu belirlemektir.208 

Aynı Kanunun 344. maddesinin üçüncü fıkrasında ise; vergi ziyaına 

kaçakçılık suçunu düzenleyen 359. maddesinde yer alan fiillerle sebebiyet 

verilmesi halinde bu cezanın ziyaa uğratılan verginin üç katı , bu fiillere 

iştirak edenlere209 ise bir katı şeklinde uygulanacağı düzenlenmiştir. 

                                                 
207 Kızılot, a.g.m., s.32 
208 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.248 
209 ‘’kaçakçılığa iştirak cezasının kesilebilmesi için esas fail hakkında tarhiyatın kesinleşmiş olması, 
iştirakçinin de suça doğrudan katıldığının somut biçimde tespit edilmesi gerektiği..’’ (Danıştay 
4.Dairesi, 11.10.2004 gün ve 2004/601 E., 2004/1925 K. sayılı kararı) 
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 VUK 367. maddesi uyarınca; 359 uncu maddede yazılı suçlardan 

dolayı cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının 

ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmemektedir. 

 Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sahte ya da muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı fatura düzenleme ya da kullanma fiillerinden ötürü vergi 

ziyaı cezası kesilecekse, anılan fiillerin işlenmesi sonucu ortaya bir vergi 

kaybı çıkıp çıkmadığının belirlenmesi gerektiğidir. Çünkü, vergi ziyaı 

cezasının verilebilmesi için, suça konu fiiller sebebiyle bir vergi kaybına 

neden olunması gerekmektedir.  

 Sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura düzenlenmesi her 

halükarda vergi ziyaı yaratmamaktadır. Bu şekilde düzenlenen faturaların 

vergi ziyaına sebep olabilmesi için mutlaka kullanılması gerekmektedir.210 

 Örneğin, düzenlenen faturada yer verilen miktarın olması gerekenden 

fazla gösterilmesi ya da faturanın gerçekte olmayan bir işlem nedeniyle 

düzenlenmesi  sonucu, faturada yer alan miktarın alıcı tarafından  gider 

olarak kaydedilmesi halinde vergi ziyaı meydana gelecektir. Zira, bu şekilde 

giderleri yüksek gösterilerek alıcı tarafından vergi matrahı azaltılmış 

olmaktadır. 

 Vergi ziyaı cezası, VUK 341. madde de yazılı fiillerle vergi ziyaına 

sebebiyet verildiği hallerde ziyaa uğratılan verginin bir katı, VUK 359. madde 

de yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verildiği hallerde ziyaa uğratılan 

verginin üç katı şeklinde uygulandığından, vergi aslına bağlı para cezası 

olarak düzenlenmiştir.211 

                                                 
210 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.251 
211 Anayasa Mahkemesinin 6.1.2005 günlü ve E:2001/3, K:2005/4 sayılı kararıyla, 213 sayılı Yasanın 
344.maddesinin 2. fıkrasının;’’…bu ceza ziya uğratılan verginin bir katına, bu verginin kendi 
kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar 
geçen süre için, bu Kanun’un 112. maddesine göre ziya uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan 
gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle bulunur’’ bölümünün Anayasa’nın 2. ve 38. 
maddelerine aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir. 
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 Vergi ziyaı suçunun oluşabilmesi için kasıt yani bilme unsuru aranmaz. 

Vergi ziyaı suçunda suçun oluşabilmesi için vergi kaybının meydana gelmesi 

yeterlidir. Yani önemli olan sonuçtur. Dolayısıyla sahte ya da muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı fatura kullanılmasının bilerek ya da bilmeyerek olmasının 

da bir önemi yoktur.212 Sahte fatura fiilleri sonucu bir vergi ziyaı doğmuşsa 

VUK 344. madde gereği ziyaa  uğratılan verginin üç katı kadar vergi ziyaı 

cezası kesilmelidir. 

 Ancak uygulamada, vergi inceleme elemanlarınca düzenlenen 

inceleme raporlarında; mükelleflerin sahte ya da muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı faturayı bilmeden kullandığına kanaat getirildiğinde 306 sıra nolu 

VUK Genel Tebliğine atıf yapılarak üç kat yerine bir kat ceza önerildiği ve 

cezanın da bir kat şeklinde uygulandığı görülmektedir. 

 Aynı şekilde, yargı mercilerinin de kimi kararlarında, sahte ya da 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullanan mükellef hakkında yapılan 

tarhiyatı onamakla birlikte,  faturanın bilerek kullanılmadığı gerekçesiyle üç 

kat olan vergi ziyaı cezasını bir kata indirdikleri hallere rastlanmaktadır. 

Nitekim Danıştay yeni tarihli bir kararında şu gerekçelere yer vermiştir; 

-‘’ Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullanılması halinde 

üç kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekmekte ise de; mal ve hizmeti 

gerçekten satın alan, yani bu mal ve hizmetin işletmesine girdiği ve 

kullanıldığı hususu açıkça belli olan ve bu nedenle gelir veya kurumlar vergisi 

yönünden tenkit edilmeyen kişinin, bunun karşılığında aldığı fatura ve sevk 

irsaliyesi gibi belgenin, bunu satan kişiye ait olup olmadığını araştırması ve 

bilmesi olanağının bulunmadığı durumlarda, bu tür sahte veya yanıltıcı 

belgeyi bilerek ve isteyerek kullanmadığı ihtimali de her zaman mevcut 

olabilir. 

 Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olan, ancak yukarıda 

anlatıldığı gibi bu faturayı kasıtlı ve kötü niyetli olarak kullanmadığı 

                                                 
212 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.254 
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anlaşılan mükellefler adına kesilecek vergi ziyaı cezasının tek kat 

uygulanması hak ve adalet ilkelerine daha uygun olacaktır. Nitekim, yargı 

yerlerini bağlayıcı niteliği bulunmamakla birlikte, Maliye Bakanlığınca 

18.6.2002 tarih ve 24789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 306 sıra 

numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de, sahte ve muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı belgenin bilerek kullanılmadığı ve bu kullanımda kasıt 

bulunmadığının belirlenmesi halinde, vergi denetim elemanlarınca vergi suçu 

raporu düzenlenmemesi ve vergi ziyaı cezasının bir kat olarak kesilmesi 

gerektiği açıklanmıştır. 

 Olayda, davacı mükellef tarafından katma değer vergisi indiriminde 

kullanılan ancak muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu saptanan fatura 

bedelleri karşılığında davacı tarafından senet düzenlediği ve bu senetlerden 

bir kısmının ….Noterliği tarafından ödememe protestosu düzenlenerek … 

tarafından protesto edildiği görüldüğünden davacının ihtilaflı faturalar 

karşılığında gerçekten mal aldığı ancak muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu 

saptanan bu faturaların bilerek ve isteyerek kullanılmadığı sonuç ve 

kanaatine varıldığından, cezanın bir kata indirilmesi gerekirken üç kat 

olarak kesilen bu ceza yönünden açılan davanın reddinde isabet 

görülmemiştir… 

KARŞI OYLAR:  Karar düzeltme dilekçesinde vergi ziyaı cezasına 

yönelik olarak ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, 

istemin bu bakımdan reddi gerektiği oyu ile çoğunluk kararına bu yönden 

karşıyız. ’’213 

 Yukarıda yer verilen kararın gerekçesinde, sahte ve muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı olan  faturaları kasıtlı ve kötü niyetli olarak kullanmadığı 

anlaşılan mükellefler adına kesilecek vergi ziyaı cezasının tek kat 

uygulanmasının hak ve adalet ilkelerine daha uygun olacağı belirtilmiş, ayrıca 

                                                 
213 Danıştay 9.Dairesi, 3.1.2009 gün ve 2008/4223 E., 2009/511 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
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306 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde yer verilen açıklamalara dikkat 

çekilmiştir. 

 Ancak, kişisel görüşümüze göre, bilmeden sahte ve muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı fatura kullanan mükelleflere üç kat yerine bir kat vergi ziyaı 

cezasının kesilmesi hakkaniyete uygun olsa da bu durum, Vergi Usul 

Kanununun vergi ziyaı suçu ve cezasını düzenleyen 341 ve 344. 

maddelerine uygun bir yaklaşım değildir. 

 Zira, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi ziyaı cezasının 

oluşumu yönünden kasıt unsuru aranmamaktadır. 

 Elbette ki, iyi niyetli mükelleflerle kötü niyetli mükelleflerin hukuki 

durumu bir olmamalı ve hak ve adalet açısından  iyi niyetli mükellef lehine 

düşünülmelidir. Ancak, bir kez daha belirtmek gerekir ki, Vergi Usul Kanunu 

hükümleri açıktır ve vergi ziyaı cezasının oluşumu yönünden kasıt unsuru 

aranmamaktadır.  

 Nitekim Danıştay Vergi Dava Daireleri de yine yakın tarihli bir 

kararında bu duruma işaret etmiştir; 

 -‘’ Akaryakıt ticareti yapan davacıya ait defter ve belgelerin bir üçüncü 

kişiye ait taşıtta meydana gelen yangında yanmasından dolayı ibraz 

edilememesi ve katma değer vergisi indirimlerinin kabul edilmemesi 

nedeniyle adına salınan ve gecikme faizi eklenmeksizin hesaplanan üç kat 

vergi ziyaılı katma değer vergisine karşı açılan davanın reddi yolundaki vergi 

mahkemesi kararının cezaya ilişkin hüküm fıkrasının olayın özelliği ve 

matrah farkının davacının katma değer vergisi beyannamelerinde yer 

alan indirimlerin kabul edilmemesi nedeniyle tespit edildiği gerekçesiyle 

bir kat uygulanması gerektiğinden bozulması üzerine, bozma kararına 

uymayarak, üç kat vergi ziyaı cezası yönünden de davanın reddi yolunda 

verilen vergi mahkemesi ısrar kararı temyiz edilmiştir. 
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 Vergi Usul Kanununun 359. maddesinin vergilendirme döneminde 

yürürlükte bulunan ( a-2) işaretli bendinde, varlığı noter tasdik kayıtları veya 

sair suretlerde sabit olduğu halde defter ve belgelerin vergi incelemesi 

yapmaya yetkili kimselere ibraz edilmemesi ‘’gizleme’’ eylemi olarak 

tanımlanmış ve vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklama 

ve ibraz mecburiyeti bulunan defter ve belgeleri gizleyenler hakkında 

359’uncu madde hükümlerinin uygulanacağı kurala bağlanmıştır. Aynı 

Yasanın 344. maddesinin üçüncü fıkrasında ise vergi ziyaına 359. 

maddedeki fiillerle yol açılması halinde vergi ziyaı cezasının üç kat 

uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle davaya konu yapılan 

vergi ziyaı cezasının, üzerinden hesaplandığı katma değer vergisinin üç 

katı üzerinden kesilmesinde aykırılık görülmeyerek verilen vergi ziyaı 

cezası yönünden davanın reddi yolundaki ısrar hükmünde hukuka aykırılık 

bulunmamaktadır..’’214 

C) Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Kesilmesi 

 Vergi Usul Kanununun 30.maddesinin 4. fıkrası; mükelleflere ait defter 

kayıtları ve bunlarla ilgili vesikaların, doğru bir vergi incelemesine imkan 

vermeyecek  derecede noksan, usulsüz ve karışık olması halini vergi 

matrahının resen takdir nedenlerinden biri olarak saymıştır. 

 Öte yandan, aynı durum VUK 352/3. madde de usulsüzlük cezasının 

kesileceği 1. derece usulsüzlüklerden sayılmıştır. Bu durum aynı zamanda 

matrahın resen takdir sebebi olduğundan kanun maddesi uyarınca ceza iki 

kat olarak uygulanacaktır. 

  

                                                 
214 Danıştay Vergi Dava Daireleri, 3.7.2009 gün ve 2009/78 E., 2009/389 K. sayılı kararı 
(yayımlanmamış) 
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 Konumuzla ilgili olarak ise sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

fatura düzenlenmesi ve kullanılması halinde mükelleflere ait defter ve 

kayıtların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyeceği açıktır. 

Dolayısıyla, bu belgelerin tespiti halinde mükellefe usulsüzlük cezası 

1.dereceden kesilebilecektir. 

 Ancak, VUK’nun 336. maddesinde ise; cezayı gerektiren bir fiil ile vergi 

ziyaı ile usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa, cezalardan miktar itibarıyla en 

ağırının kesileceği hüküm altına alındığından, sahte ya da muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı fatura düzenleme ve kullanma fiillerinden ötürü ancak vergi 

ziyaı oluşmamışsa usulsüzlük cezası kesilecektir. 

 Diğer taraftan, VUK’nun 353. maddesinin 1. fıkrasında; ‘’Verilmesi ve 

alınması icabeden 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 herbirine, her bir belge için 

1,500,000 (53.000.000) liradan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması 

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

cezası kesilir….’’, 2. fıkrasında ise; ‘’ 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 1 500 000 (53.000.000) lira özel usulsüzlük 

cezası kesilir..’’ düzenlemesi yer almıştır. 

 Faturaya birinci bentte yer verilmiş ancak gerçek meblağdan farklı 

meblağlara yer verilmesi denilmek suretiyle muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

fatura özel usulsüzlük cezasının konusu sayılmıştır. Bu suretle, VUK 353. 

maddenin sahte fatura hakkında uygulanması mümkün değildir. Ancak, ikinci 
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fıkrada yazılı diğer belgelerin sahte olarak düzenlenmesi halinde özel 

usulsüzlük cezası kesilebilecektir. 

 -‘’…213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353/1. maddesi uyarınca 

özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için anılan madde de düzenlenme 

zorunluluğu getirilen belgelerin verilmediğinin, alınmadığının veya 

düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer 

verildiği hususunun usulüne uygun olarak somut ve hukuken geçerli bir 

biçimde tespitinin mevcut olmadığı, bu itibarla…Ltd.Şti’nden alınan ve bu 

şirket hakkında düzenlenen vergi tekniği raporundan hareketle sahte fatura 

olduğu belirlenen 6 adet teslim faturası dayanak alınmak suretiyle 2000 

dönemine ilişkin olarak kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuki isabet 

bulunmadığı sonucuna varılmıştır..’’215 

Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura düzenlenmesi ve kullanılması fiili 

ile  birlikte vergi kaybı da oluşmuş ise hem üç kat vergi ziyaı cezası hem de 

özel usulsüzlük cezası birlikte uygulanacaktır. 

D) Sahte ya da Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Düzenleyenlerin 
Komisyon Gelirlerinin Vergilendirilmesi 

 Vergi Usul Kanunun 9. maddesinde; vergiyi doğuran olayın kanunlarla 

yasaklanmış olmasının, vergi mükellefiyeti ve sorumluluğunu ortadan 

kaldırmayacağı açıkça düzenlenmiştir. 

 Sahte fatura düzenleyenlerin, bu faturaları belli bir komisyon 

karşılığında sattıklarını çalışmamızın önceki kısımlarında belirtmiştik. 

 Elde edilen bu komisyon geliri ise ticari kazanç niteliğinde olup, 

yerleşik yargı kararlarında; anılan komisyon gelirinin, sahte ya da muhteviyatı 

                                                 
215 Danıştay 9. Dairesi, 26.2.2008 gün ve 2007/1881 E., 2008/941 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
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itibariye yanıltıcı olarak düzenlenen faturada yer alan bedelin %2’si oranında 

olduğu kabul edilmektedir. 

 -‘’ Vergi inceleme raporundaki tespitlerden faaliyeti bulunmayan 

yükümlünün mükellefiyet konusu dışındaki emtiaya ilişkin faturanın gerçek 

olduğu ve menfaat karşılığı düzenlenmediği kabul edilemeyeceğinden %2 

komisyon karşılığı düzenlendiğinin kabulü ile salınan kaçakçılık cezalı 

katma değer vergisinde hukuka aykırılık bulunmadığı…’’216 

Aşağıda yer verilen Danıştay kararında da; düzenlenen sahte ya da 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı faturalardan %2 komisyon geliri elde edildiği, 

hatta komisyon karşılığı muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlendiğinin 

tespiti üzerine, komisyon gelirinin hesaplanması sırasında, beyan edilen 

katma değer vergisi matrahına, hesaplanan katma değer vergisinin de ilave 

edilmesi gerektiği kabul edilmiştir. 

 -‘’ Ankara ...Vergi Mahkemesi … günlü ve … sayılı kararıyla; verilen 

sürede defter ve belgeler ibraz edilmediğinden re'sen takdir sebebinin 

mevcut olduğu, mal alış ve satışlarının gerçek olmaması nedeniyle komisyon 

karşılığında sahte faturalar düzenlendiği, düzenlenen bu belgeler 

üzerinden %2 komisyon geliri elde ettiğinin tespiti üzerine davacı adına 
ilgili dönemler için kaçakçılık cezalı katma değer vergisi tarhiyatları 

yapıldığının anlaşıldığı, ancak, Danıştay kararlarında, düzenlenen sahte 

fatura karşılıklarından %2 komisyon geliri elde edileceği kabul 

edildiğinden, dönemler itibarıyla beyan olunan katma değer vergisi 

matrahları üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tutarları ilave edilerek 

toplam tutarları üzerinden komisyon geliri hesaplanması ve hesaplanan bu 

tutarlar üzerinden yeniden katma değer vergisi hesaplanmasının mükerrer 

vergilendirmeye yol açacağı, gerekçesiyle matrahın azaltılması yolundaki ilk 

kararında direnmiştir…. 

                                                 
216 Danıştay Vergi Dava Daireleri, 13.10.2000 gün ve 2000/159 E., 2000/339 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
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 Olayda, yapılan karşıt inceleme sonucu davacı şirketin komisyon 

karşılığında içeriği itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediğinin tespiti üzerine, 

1998 Ocak-Aralık dönemlerinde verdiği katma değer vergisi 

beyannamelerinde beyan edilen katma değer vergisi matrahına, hesaplanan 

katma değer vergisi de eklenerek bulunan toplam fatura bedeli üzerinden 

komisyon geliri elde ettiği kabul edilerek katma değer vergisi tarhiyatı 

yapılmıştır. Salınan katma değer vergisine esas alınan teslim, içeriği itibarıyla 

yanıltıcı belge düzenlemek olduğuna göre, bu teslimin karşılığı olan gelir de, 

katma değer vergisini içeren tüm fatura bedeli üzerinden elde edilmiştir. 

 Bu durumda, içeriği itibarıyla tümüyle yanıltıcı bir belge olan bu 

faturada gösterilen ve beyan edildiği iddia edilen katma değer 

vergisinin, aslında fiktif bir değer olduğu ve gerçekte ödenmediği de 

göz önüne alındığında, komisyon geliri matrahına dahil edilmesi 

gerekmekte olup yapılan teslimin niteliği itibarıyla ortada vergiden vergi 

alınması şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.  

Bu nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, Ankara ...Vergi 

Mahkemesinin … günlü ve … sayılı ısrar kararının bozulmasına…’’217 

 Doktrinde ise, yargı mercileri mercileri tarafından kabul edilen %2’lik 

bu oranın son derece düşük bir oran olduğu, bu sebeple, sahte ya da 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenlerin tespit edilmeleri halinde 

ödeyecekleri vergi ve bu vergiye bağlı olarak hesaplanan cezalarında çok 

sembolik bir orana göre hesaplanması sonucu caydırıcılığını yitirdiği  ileri 

sürülmektedir.218 

 

 

                                                 
217 Danıştay Vergi Dava Daireleri, 24.12.2004 gün ve 2004/152 E., 2004/199 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
218 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.321-322 
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E) Sahte ya da Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Faturada Yazılı Olan 
Hizmetin ya da Malzemenin Satın Alındığının Kanıtlanamaması Halinde 
Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Gider Olarak 
Yazılamaması 

 Sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullanma fiili esas 

olarak daha az vergi ödemek amacıyla gerçek olmayan bir gideri var olarak 

göstermek ya da olduğundan fazla göstermek üzere fatura temini yoluyla 

gerçekleştirilmektedir.. 

 Bu kapsamda, gerçek dışı bir harcamayı belgelendiren faturanın 

defterlere gider olarak yazıldığının tespiti halinde, bu faturalarda gösterilen 

bedelin gelir ya da kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde kullanılması yani 

bir başka deyişle bu matrahlardan indirilmesi mümkün değildir. Böyle 

durumlarda, bu faturaların bedellerinin tümü matrah farkı olarak kabul 

edilmektedir.219 

 Ancak, bazı durumlarda, belgelendirmeye ilişkin sorunlardan ötürü 

vergi mükellefleri yaptıkları harcamalara ilişkin fatura alamamakta, bu 

ihtiyacını ise sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura temini suretiyle 

karşılamaktadırlar 

 Bu hallerde, mükelleflerin faturada yazılı olan hizmeti yaptırdığını ya 

da malzemeyi satın aldığını kanıtlaması halinde, faturada yazılı olan 

tutarların gider olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda doktrinde karşıt 

görüşler mevcuttur. 

 Bu faturalarda yer alan bedellerin her ne suretle olursa olsun gider ve 

maliyet unsuru olarak kabul edilmemesi gerektiğini savunan görüşe göre; 

gerek TK 23. madde hükmü gerekse VUK. 229. madde hükümlerine göre 

tacirlerin fatura vermek ve almak zorunda olduğu, gerçek giderini belgelemek 

için fatura istemesine rağmen alamayan kişinin bu hususu kanuni yollarla 

                                                 
219 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.154 
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tevsik etme imkanına her zaman sahip olduğu, bunun yerine sahte fatura 

teminin daha kolay bir yol olmasına rağmen bu durumun hukuk sistemi içinde 

kabul edilmemesi ve herhangi bir şekilde prim verilmemesi gereken bir hal 

olduğu, bu yolla bir taraftan fatura vermekten kaçınan kimseye, diğer taraftan 

sahte fatura veren kimseye haksız kazanç sağlandığı, öte yandan, sahte 

fatura üzerinde yer alan tutarlar gelir olarak beyan edilmediğinden bunların 

gider olarak kabul edilmesinin genel muhasebe dengesi açısından uygun  

olmadığı, sahte faturalarda yazılı giderlerin defterlere kaydı meşrulaştığında, 

ülkede muhasebe dengesinde giderler lehine bu tutarlar kadar fazlalık 

oluşacağı, aksi halde bu tür kayıtların tevsikinin fatura ile yapılmasının 

zorunluluğunu hüküm altına alan Vergi Usul Kanunu’ndaki düzenlemelerin 

anlamının kalmayacağı savunulmuştur.220 

 Bizim de katıldığımız diğer görüş ise, vergilemede esas olan gelirin 

gerçek miktarının kavranması ve bunun üzerinden vergi alınması 

olduğundan, mükelleflerin sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu 

saptanan faturalarda yazılı olan hizmeti yaptırdığını ya da malzemeyi satın 

aldığını kanıtlayabilmesi halinde, bu faturalarda yazılı olan tutarların kısmen 

ya da tamamen gider ya da maliyet unsuru olarak kabul edilmesi gerektiğidir. 
221 

 Zira, Danıştay da konu ile ilgili; gider unsuru olarak defterlere 

kaydedilen faturaların gerçeği yansıtmadığı sonucuna ulaşılarak tarhiyat 

yapılması halinde, vergilendirilen işletmenin elde ettiği hasılatın faturalar 

içeriği giderin yapılması suretiyle sağlanması zorunlu bulunuyorsa ve hasılatı 

sağlayan gider miktarının saptanabilmesi de mümkün ise gerçek gideri 

saptamaya yönelmek ve saptanan gider miktarı ile kayıtlara alınan gider 

miktarının  uyumlu olup olmadığının dikkate alınması suretiyle bir sonuca 

varılması gerektiği görüşündedir. 

                                                 
220 Ünal, a.g.e., s.38-39,  Günday, a.g.m., s.66-67 
221 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.154, 323 
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-‘’ Davacının 2001 yılında, hakkında gerçeği yansıtmayan belge 

düzenlediği yolunda saptama bulunan…Lmt.Şti’nden aldığı faturaları maliyet 

kayıtlarında muhasebeleştirmek suretiyle dönem matrahını azaltması 

nedeniyle adına resen salınan vergi ziyaı cezalı gelir vergisi ve hesaplanan 

fon payının terkini istemiyle açılan davada, vergi mahkemesince, gerçeğe en 

yakın matrahın vergilendirilmesi ilkesi gereği, davacı şirketin vergisi ihtilaflı 

dönemde hasılatın sağlanabilmesi için gereken emtia maliyetinin tespiti 

bakımından, şirket kayıtlarına alınan emtia alış ve satış miktarları 

incelenerek uyuşmazlık döneminde gerçeği yansıtmadığı anlaşılan 

faturalarda belirtilen emtia alımı dışında kayıtlı alışı bulunup 

bulunmadığı ve beyan edilen miktarda hasılat elde edilmesinin olanaklı 

olup olmadığının araştırılması suretiyle faturalar içeriği emtianın 

gerçekten işletmeye girip girmediğinin ya da faturalarının dönem 

maliyetini yükseltmek amacıyla gider kaydedilip kaydedilmediğinin 

tespiti ile ulaşılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken…’’222 

-‘’…dava konusu tarhiyatın dayanağı inceleme raporunda; davacının 

elde ettiği hasılat ile bu hasılatı elde edebilme noktasında kapasitesiyle 

ilgili herhangi bir tespite yer verilmediği, davacı şirket yetkilisinin 

karlılık oranına ilişkin ifadesi esas alınarak matrah farkının tespit 

edildiği, bunun dışında elde edilen hasılatın ne kadarlık bir maliyetle 

gerçekleştirilebileceği ve bu maliyetin defter ve belgelere alış faturası 

olarak kaydedilen tutarlarla uyumlu olup olmadığına ilişkin herhangi bir 

incelemeye yer verilmediği, dolayısıyla vergiyi doğuran olayın gerçek 

mahiyetini ortaya koyan bir vergi incelemesinden söz edilemeyeceğinden 

yapılan tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmadığı…’’223 

-‘’…davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporunda,….Ticaret 

Ltd.Şti. ve ….Lmt.Şti. tarafından davacıya düzenlenen alçıpan, kargas işçiliği, 

boya malzemesi vs. faturalarının bu şirketlerce komisyon karşılığında 

düzenlendiği, gerçek bir ticari ilişkiye dayanmadığı, davacının gerçek dışı 
                                                 
222 Danıştay 3.Dairesi, 15.10.2009 gün ve 2008/3768 E., 2009/3039 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
223 Danıştay 4. Dairesi, 13.6.2008 gün ve 2007/2739 E., 2008/2382 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
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faturalarla kurumlar vergisi matrahını azalttığı ileri sürülerek dava konusu 

tarhiyat yapılmış, vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Ancak, 

söz konusu faturalarda belirtilen işlerin yapılmadığı ve yapılması 

gereken  işlerden daha yüksek bedel içerdiği hususu iddia edilmediği 

gibi, bu işler yapılmadan davacı şirketin üstlendiği taahhüt işlerini 

bitirebileceği konusunda bir saptama yapılmamıştır.  

Bu durumda, söz konusu işlerin yapılmadığı tespit edilmeden, sadece 

fatura düzenleyen şirketin durumundan hareketle bu fatura bedellerinin 

tamamının gider kabul edilmemesi suretiyle yapılan tarhiyatta ve kesilen 

cezalarda yasal isabet bulunmamaktadır..’’224 

-‘’…Makine imalatı ve ticareti yapan kurumun vergisi ihtilaflı 

dönemde yaptığı ve hasılatını dönem kazancına dahil ettiği imalatının, 

gerçeği yansıtmayan gider belgeleri kabul edilen faturalarda yer alan 

işçilik giderleri yapılmaksızın gerçekleştirildiği yönünde herhangi bir 

tespit yapılmadığı halde faturalarda yazılı çelik konstrüksiyon ve kaynak 

işlerinin yapılmadığı varsayımından hareketle eksik inceleme sonucu 

düzenlenen rapora dayanılarak uygulanan tarhiyata karşı açılan davanın 

reddinde hukuka uygunluk görülmemiştir..’’225 

F) Sahte ya da Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belgeler Üzerinde Yer Alan 
Katma Değer Vergilerinin İndirim Konusu Yapılamaması 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10. maddesinin (a) 

bendinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin 

yapılması vergiyi doğuran olay kapsamında sayılmış, 29. maddesinin (a) 

bendinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan 

katma değer vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla 

                                                 
224 Danıştay 4.Dairesi, 14.2.2008 gün ve 2007/29 E., 2008/513 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
225 Danıştay Vergi Dava Daireleri, 28.1.2000 gün ve 1999/283 E., 2000/39 K. sayılı kararı (Erişim) 
www.danıstay.gov.tr 
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hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma 

değer vergisini indirebilecekleri belirtilmiştir. 

Ancak, mükelleflerin, KDV Kanununun yukarıda sözü edilen 29. 

maddesi hükmünden yararlanabilmelerinin ön şartı fatura ve benzeri 

vesikaların gerçeği yansıtmalarıdır. Zira, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3. 

maddesinin (b) bendinde ifade edildiği üzere vergilendirmede vergiyi doğuran 

olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. 

Bu madde hükümlerine göre mal alışları nedeniyle yüklenilen katma 

değer vergilerinin indirim konusu yapılabilmesi için faturaların gerçek bir mal 

alım satımı karşılığı düzenlenmesi gerekmektedir.  

Bir başka deyişle, gerçekleşmemiş teslim ve hizmetler dolayısıyla 

katma değer vergisi ödenmesi ve bunun sonucu olarak da bir vergi indirimi 

söz konusu olamayacağından, vergi indirimine dayanak teşkil eden 

faturaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya konulması icap 

etmektedir. 

Sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı faturalarda gösterilen KDV 

gerçekten yüklenilmiş vergi olmayıp, tamamen itibari olduğundan, bu suretle 

hazineye intikal etmeyen KDV’nin de indirim konusu yapılması mümkün 

değildir. Vergi inceleme elemanlarınca, bu şekilde tespit edilen indirimlerin 

tamamı reddedilmekte ve cezalı tarhiyat yoluna gidilmektedir.226 

Danıştay’ın konu ile ilgili yerleşik içtihatları da bu yöndedir; 

-‘’…davacı şirkete fatura düzenleyen adı geçen şirketin gerçekte 

bilinen adresindeki işyerinde faaliyetinin bulunmadığı, ekonomik ve ticari 

konumunun düzenlediği faturaların içeriğine uygun olmadığı, davacıya 

düzenlediği faturaların gerçek bir alım-satımı yansıtmadığı ve 

muhteviyatı itibarıyla sahte ve yanıltıcı olduğu sonucuna ulaşılmış olup, 

buna göre davacı tarafından, sözü edilen faturalar üzerinde gösterilen 

                                                 
226 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.326 
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katma değer vergilerinin ödenmediği halde haksız yere indirim konusu 

yapılmış olması karşısında dava konusu cezalı tarhiyatı kaldıran vergi 

mahkemesi kararında isabet görülmemiştir…’’227 

-‘’…davacıya fatura düzenleyen …Lmt.Şti.’nin adreslerinde 

bulunmadığı, sermaye miktarının az olduğu, hisse devri ve adres 

değişikliğinin bildirilmediği, sigortalı işçisinin bulunmadığı, yüksek tutarda 

katma değer vergisi matrahı beyan ettiği halde ödenecek katma değer 

vergisinin çıkmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulduğunda davacıya 

düzenlediği faturaların gerçek anlamda bir ticari ilişkiye dayanmadığı ve 

faturalarda yer alan katma değer vergisinin Hazineye intikal etmediği 

neticesine ulaşıldığından katma değer vergisi indirimlerinin reddi 

suretiyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatlarında hukuka aykırılık 

görülmediği…’’228 

G) Kod Listesine Alınma ve Bu Listeye Alınan Mükelleflerin KDV 
İadelerinin Özel Usullere Göre Gerçekleştirilmesi 

1) Kod Sistemi Uygulaması 

Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura düzenleme ve kullanma 

fiillerinin hızla artması üzerine, vergi idaresi tarafından alınan önlemlerden 

biri de; sakıncalı ya da şüpheli bazı durumları tespit edilen vergi 

mükelleflerinin ve bu mükelleflerle iktisadi ilişki içine girenlerin izlenmesi 

amacıyla ‘’olumsuz mükellefler listesi’’ , ‘’kara liste’’, ‘’kırmızı bülten’’ gibi 

isimlerle anılan Kod listesi uygulamasının başlatılmasıdır 

Bu uygulamayla, olumsuzlukları saptanan mükellefler çeşitli kriterlere 

göre sınıflandırılmakta, bu sınıflandırmanın her birine bir kod numarası 

                                                 
227 Danıştay 9.Dairesi, 17.6.2009 gün ve 2008/4724 E., 2009/2715 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
228 Danıştay 4.Dairesi, 6.12.2007 gün ve 2007/2559 E., 2007/4031 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
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verilmekte ve bu suretle oluşturulan listeler, kısaca VEDOP olarak 

adlandırılan Vergi Daireleri Otomasyon Projesi kapsamındaki veri tabanına 

(bilgi havuzuna) yüklenmektedir.229 

Halen İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları tarafından 

oluşturulmuş ve birbirine oldukça benzeyen iki liste mevcuttur. Aşağıda ise 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının Kod listesi verilmiştir; 

Kod 1: Sahte Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge (SMİYB) 

düzenlediği vergi inceleme raporu ile tespit edilen mükellefler ile bunların 

ortakları ve kanuni temsilcilerinin kurdukları veya ortak oldukları şirketler.  

Kod 2: SMİYB kullandığı vergi inceleme raporu ile tespit edilen 

mükellefler.  

Kod 3: SMİYB düzenlediği vergi inceleme raporu ile tespit edilen 

kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni temsilcileri ve düzenleme fiiliyle ilgisi 

olduğu tespit edilen ortakları.  

 Kod 4: Bastırdıkları yasal belgelerin zayi olduğunu, kaybolduğunu 

veya çalındığını bildiren mükellefler.  

Kod 5: Vergi daireleri tarafından yapılan tespitler sonucunda,  

5/1: Haklarında rapor bulunmamakla birlikte SMİYB düzenlediği 

konusunda tespit bulunan mükellefler,  

5/2: Haklarında rapor bulunmamakla birlikte SMİYB kullandığı 

konusunda tespit bulunan mükellefler.  

5/3: Yapılan yoklamalarda bilinen adreslerinde bulunamayan ve yeni 

adresleri tespit edilemeyen mükellefler.  

                                                 
229 Hasan Hacıgül, ‘’Mali İdarenin Olumsuz Mükellefler Listesi ya da Koda Alma Uygulaması ve 
Hukuksal Durumu’’, Yaklaşım Dergisi, sayı 192, Aralık, 2008, s.272 
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5/4: Defter, belge ibraz etmeyen veya incelemeye sevk edilenler ile 

birden fazla döneme ilişkin olarak KDV beyannamesini (süresinden sonra 

verenler hariç) vermeyen mükellefler.  

Kod 6: Taklit edilen mükellefler listesi Kendisi hakkında herhangi 

olumsuz bir tespit veya rapor bulunmadığı halde, belgeleri taklit edilen 

mükellefler.  

Kod 7: Mükellefiyetleri bulunmayan ancak üçüncü kişiler veya diğer 

tüzel kişilikler vasıtasıyla sahte belge organizasyonu içerisinde bulunan ve 

sahte fatura ticareti yapanlar.  

Kod 8: Yapılan yoklamalarda adreslerinde bulunmadıkları tespit 

edildiğinden 2004/13 seri numaralı "Uygulama İç Genelgesi" gereğince 

mükellefiyeti re'sen terk ettirilen mükellefler.  

Kod 9 - 1: SMİYB düzenlediği vergi inceleme raporu ile tespit edilen 

ve haklarında Form 11" düzenlendiği için VEDOP ortamında bakanlık 

listesinde yer alan mükellefler.  

Kod 9 - 2: SMİYB kullandığı vergi inceleme raporu ile tespit edilen ve 

haklarında "Form 11" düzenlendiği için VEDOP ortamında bakanlık listesinde 

yer alan mükellefler.  

KOD sisteminde yer alan mükelleflerin ve bu mükelleflerden mal ve 

hizmet satın alanların KDV iade alacağı 84, 85 ,86 ve 101 seri numaralı KDV 

Genel Tebliğlerin de230 düzenlenen özel esaslar kapsamında gerçekleştiril-

mektedir 

  

                                                 
230  84 seri nolu Tebliğ  23.11.2001 tarih ve 24592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
      85 seri nolu Tebliğ  19.3.2002 tarih ve 24700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
      86 seri nolu Tebliğ  5.7.2002 tarih ve 24806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır 
      101 seri nolu Tebliğ 15.11.2006 tarih ve 26347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır 
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2) Vergi İadesinin Özel Usullere Göre Gerçekleştirilmesi 

 3065 sayılı KDVK’nun 32. maddesinde; vergiden istisna edilmiş 

bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’nin, 

mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV’den 

indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan 

verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde ise indirilemeyen katma 

değer vergisinin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu 

işlemleri yapanlara iade olunacağı düzenlemesi getirilmiştir. 

 İstisna edilmiş işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirimle 

giderilememiş olması durumunda ortaya çıkan nakden veya mahsuben iade 

talepleri ise 3065 sayılı Kanunun 32. maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği 

yetkiye istinaden çıkarılan 84,85,86 ve 101 seri numaralı KDV Genel 

Tebliğlerinde düzenlenmiştir. 

 Bu Tebliğler ile KDV iadelerinin tabi olduğu esaslar genel ve özel 

esaslar olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulmuş; sahte ve muhteviyatı 
itibarıyla yanıltıcı fatura düzenleme ve kullanma fiilleri ile doğrudan 
veya dolaylı olarak ilgisi bulunan mükelleflerin iade taleplerinin özel 
esaslara göre yapılacağı düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda, sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura  

düzenledikleri ya da kullandıkları konusunda haklarında  rapor bulunan veya 

haklarında rapor olmamakla birlikte bu faturaları düzenledikleri ya da 

kullandıkları konusunda haklarında olumsuz tespit bulunan mükelleflerin iade 

talepleri yükseltilmiş teminatlar karşılığında yapılabilmekte, bu teminatların 

çözülebilmesi için de inceleme raporu gerekmektedir. 

Mükellefler hakkında SMİYB düzenledikleri ya da kullandıkları 

konusunda belirlemelerin yer aldığı inceleme raporları “olumsuz rapor” 

sayılmıştır. Bunlar, iade taleplerinin  genel esaslar yerine özel esaslara göre, 
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bir başka ifade ile yükseltilmiş teminat karşılığında veya münhasıran 

inceleme raporuna göre yerine getirilmesine yol açan raporlardır. 

  SMİYB kullanıldığı konusunda belirlemelerin yer aldığı raporlarda, 

raporun ait olduğu her bir vergilendirme döneminde SMİYB kullanılması 

nedeniyle reddedilen katma değer vergisi iade alacağının, iade hakkı 

doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen verginin % 5’ini aşması halinde bu 

rapor olumsuz rapor sayılırken, SMİYB düzenlendiği konusunda 

belirlemelerin  yer aldığı raporlar  başka bir şart aranmaksızın olumsuz rapor 

sayılmaktadır. 

 İade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla düzenlenen olumlu raporlar 
ise, teminat miktarının azaltılmasına veya genel esaslara göre iade 

yapılmasına dönüşü sağlamaktadır.  

Katma değer vergisi iade uygulamaları bakımından bir raporun “olumlu 

rapor” sayılabilmesi için; 

  İade hakkı doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen vergilerin % 90 veya 

daha fazlasının onaylanmış olması ve ya sahte veya muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı belgeler nedeniyle reddedilen bir kısım varsa bu kısmın, iade hakkı 

doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen vergilerin  % 5’ini  aşmaması 
gerekmektedir.  

 Belge düzenleyen veya kullanan mükellef nezdinde yapılmakta olan 

incelemede veya bu mükellefin ticari ilişkide bulunduğu diğer kişi veya 

kurumların incelenmesi sırasında yahut yetkili makamların yazıyla bildirmesi 

üzerine SMİYB düzenlendiği veya kullanıldığının vergi dairesinin ıttılaına 

girmesi ise olumsuz tespit olarak tanımlanmıştır. 
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3) KOD Uygulamasına İlişkin Eleştiriler ve Hukukilik Problemi 

Kod uygulaması, vergi idaresi tarafından vergi kayıp ve kaçağını 

önlemek ve haksız yere vergi iadesi alımını önleme amacıyla getirilen bir 

sistemdir. 

Koda alma uygulamasının temelinde, KDV iadelerinin yarısından 

fazlasını gerçekleştiren İstanbul’da, Defterdarlık / Vergi Dairesi Başkanlığı 

bünyesinde, haklarında olumsuz tespit bulunan mükellefler için oluşturulan 

izleme sistemi yatmaktadır.231 Sadece İstanbul’da koda düşen şirket 

sayısının 110.000 olduğu ileri sürülmektedir.232  

Bu sisteme göre; düzenlenen vergi inceleme raporlarında sahte fatura 

düzenledikleri, kullandıkları ya da bunlarla irtibatlı oldukları tespit edilenlerle 

vergi dairelerince yapılan araştırma ve yoklamalarda bu şekilde 

olumsuzlukları tespit edilen mükellefler durumlarına uygun kod listesine 

alınmakta ve KDV iadeleri yükseltilmiş teminatlar karşılığında yapılmaktadır. 

Ancak, fiili durum itibarıyla olumsuz mükellefler listesine alma 

uygulaması sadece KDV iadelerinde esas alınan, idarenin bir iç işlemi 

niteliğini aşarak bu mükelleflerden mal alan tüm mükellefleri de etkileyen bir 

duruma gelmiştir.233 

Bu hususta, kod sistemiyle ilgili ciddi sıkıntılara yol açtığından bahisle 

gerek uygulanmasına yönelik gerekse hukuki temeline ilişkin haklılık payı da 

olan ağır eleştirilerde bulunulmuştur. 

Bunların başında sisteme dahil olan mükelleflerin tespiti konusunda 

yaşanan sorunlar gelmektedir. Örneğin, birden fazla döneme ait KDV 

beyannamesini vermeyen mükellef, vergi dairesince mükellefiyet kaydının 

                                                 
231 Mustafa Alpaslan, Akın Gencer Şentürk‘’Vergi Yükümlülerinin Kategorize Edilmesi: KDV İade 
ve Mahsup İşlemlerinde Ortaya Çıkan Negatif Yükümlüler (KOD) Çizelgesi ‘’ Uygulamasının 
Hukuka Uyarlığı Sorunu, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 245, Şubat, 2009, s.182 
232 Mustafa Alpaslan, ‘’Koda Düşen Şirketler Yönünden Varlık Barışı Hakkında 5811 sayılı Yasa 
Koruma Şemsiyesi Sağlayabilir mi? ‘’, (Erişim)  www.muhasebetr.com,  16.1.2009 
233 Hacıgül, a.g.m., s.274 
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resen terkin edilmesine yönelik yaptırılan yoklamalarda, bazen tüm bilinen 

adreslerine gidilmeden veya gidilse bile o an için işyerinde bulunmaması 

nedeni ile gerekli araştırmalar yeterince yaptırılmadan sisteme dahil 

edilmekte ve bunun sonucunda ise düzenlenen faturalar geçersiz hale 

gelmektedir.234 

Öte yandan, kod listeleri yayınlanmadığından kimi hallerde 

mükelleflerin bu listede yer aldığından  haberi olmamakta, diğer mükelleflerin 

ise bir şekilde bu listede yer alanlardan haberdar olması üzerine bu 

firmalardan alış verişi bırakmalarıyla, mükellefler daha ne olduğunu 

anlayamadan bir anda iflasa kadar sürüklenebilmektedirler. 

Kuşkusuz, bu durum bir yandan haksız rekabete yol açmakta, ticari 

hayatı olumsuz etkilemekte, aynı zamanda dürüst ve iyiniyetli mükellefleri 

vergi dairesine karşı soğutmaktadır.235 

Zira, karşı karşıya kalınan olaylardan anlaşılmaktadır ki, vergi daireleri, 

olumsuz mükellefler listesine girmiş bir mükelleften mal alan diğer 

mükellefleri, yazılı ya da sözlü olarak; ‘’ bu mükelleften yaptığı alışlara ait 
faturaları KDV beyanlarından çıkarmaları, yani bu faturalara ait katma 
değer vergilerini indirim konusu yapmamaları, bu suretle düzeltme 
beyannamesi vermeleri, aksi takdirde incelemeye alınacakları’’ yönünde 

uyarmakta, bir çok mükellefte incelemeye maruz kalmamak için idarenin bu 

talebini yerine getirmek ve ilave vergi tahakkukunu faiziyle birlikte ödemek 

zorunda kalmaktadır. Bu da kanunla verilen KDV indirimi hakkının idarenin 

uygulamalarıyla ya da dayanak olarak gösterilen tebliğlerle sınırlanması 

anlamına gelir ki bu durumun hukuka uygun olduğundan söz edilemez.236 

Hatta konuyla ilgili, idarenin bir mükellefi başka bir mükellef hakkında 

edindiği bilgiden yola çıkarak beyanını düzeltmesi yolundaki uyarısının, Vergi 

Usul Kanununun 5. maddesinde düzenlenen vergi mahremiyetinin ihlali 

                                                 
234 Altınışık, a.g.m., s.58 
235 Altınışık, a.g.m., s.59 
236 Hacıgül, a.g.m., s.274 
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anlamına geldiği, bu uygulamayla verginin cebrilik niteliğinin aşırı bir şekilde 

ön plana çıkartıldığı yolunda eleştirilerde getirilmiştir.237 

Mahkemelerde, Vergi İdaresinin mükelleflere bu yönde yaptığı uyarılar 

neticesinde ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannameleri sonucu açılan 

davalarda -başka olumsuz bir tespit yok ise- mükellefler lehine karar 

vermektedir; 

-‘’ Davacı şirketin, 2000/Ağustos-Ekim dönemlerine ilişkin olarak 

pişmanlık dilekçesi ekinde ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannamesi 

neticesinde katma değer vergisi alacağından tenzil edilen 6.800.404.906 TL 

katma değer vergisi ile zamlarının iadesi istemiyle açılan davayı; davacı 

şirketin emtia satın aldığı ….’in Kod 5 ‘’olumsuz mükellefler listesi’’ nde yer 

alması nedeniyle anılan şirketten alınan faturalardaki 6.800.404.906 TL’lik 

katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağının idarece davacıya 

bildirildiği, ilgili dönemlere ait katma değer vergisi beyannamelerinin yeniden 

düzenlenmesi ve pişmanlık dilekçesi ekinde ihtirazi kayıtla verilmesi ile 

davacının katma değer vergisi alacağından tahsil edilen katma değer vergisi 

ve zamlarının iadesi istemiyle işbu davanın açıldığının anlaşıldığı, olayda 

davacının anılan şirketten aldığı faturaların sahte ve muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı belge olduğuna ya da yapılan alım satımın gerçeği 

yansıtmadığına ilişkin hukuken geçerli bir tespitin bulunmadığı, verilen 

ara kararına cevaben sunulan yazıda anılan ortaklığın incelemeye sevk 

edildiği ancak henüz düzenlenmiş bir inceleme raporunun idareye 

intikal etmediği bildirildiğinden, KOD 5 listesinde bulunduğu 

gerekçesiyle …..’ten olan alışlarına ilişkin katma değer vergileri indirim 

konusu yapılamayacağından bahisle ihtirazi kayıtla ve pişmanlık 

dilekçesi ile verilen düzeltme beyannameleri esas alınarak ihracatta 

katma değer vergisi alacağından tahsil edilen 6.800.404.906 TL katma 

değer vergisinin ret ve iadesi icap ettiği  gerekçesiyle kabul eden 

                                                 
237 Alpaslan, Şentürk, a.g.m, s.180-181 
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…….Vergi Mahkemesinin …tarih ve ….sayılı kararının bozulmasına 

ilişkin temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına…’’238 

Mükelleflerin Koda alınmasına ilişkin işlemlere karşı dava açılıp 

açılamayacağı hususunda ise Danıştay Daireleri farklı düşünmektedir. 

Danıştay 3.Dairesi yeni tarihli bir kararında, kod listesine alınma 

işlemini idari davaya konu edilebilir kesin ve yürütülebilir bir işlem olarak 

görmemiştir; 

-‘’ 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinde 

tanımlanan iptal davaları; idarenin tek taraflı irade açıklamasıyla ilgililerin 

hukuksal durumunda değişiklik yaratan etkili ve yürütülmesi gerekli hukuksal 

işlemlerini konu edinen davalardır. 

Bir idari işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu olabilmesi için; bir başka 

merciin onayına gerek kalmaksızın, uygulanabilir ve hukuksal sonuç 

yaratabilir nitelikte olması gerekmektedir. Bir durum bildiren, idarelerin iç yapı 

ve çalışma düzenini ilgilendiren iç işlemler iptal davasına konu yapılabilecek 

nitelikte işlem kabul edilemez. Aksi halde idarenin işleyişi ve etkinliği 

zedelenir. 

Davaya konu liste; incelemeye sevk edilenlerin de unvanlarının 

dahil edildiği mükelleflerin mahsup ve iade taleplerinin yerine 

getirilebilmesi için kurum içi işlemleri hızlandırmak amacıyla hazırlanan, 

aynı zamanda Maliye Bakanlığı tarafından bir takip yöntemi olarak 

kullanılmak üzere Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğünce düzenlenen 

ve ilgililere duyurulmayan bir listedir. 

Davacının unvanının idarenin iç işlemi olan, bu listeye dahil 

edilmesi; idarenin idare hukuku ilkelerine göre kurduğu bir idari işlem 

niteliği taşımamakta, davacının hukuksal durumunda etki 

                                                 
238 Danıştay 9.Dairesi, 17.1.2008 gün ve 2006/3921 E., 2008/320 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
 



                                                                                                                                       

   

131

yaratmamaktadır. Şirketin unvanının listeye yazıldığı tarihte henüz 

davacı hakkında icrai nitelikte bir işlem tesis edilememiş olup, listeyle 

ilgili ileri sürülebilecek hukuka aykırılıklar; ancak kesin ve yürütülmesi 

gerekli nihai işlemin tesis edilmesi halinde bu işlemin iptali istemiyle 

açılacak idari davada, bu işlemle birlikte ve onun sebep unsuru olarak 

hukuka uygunluk denetimine tabi tutulabilir. 

Listeye alınma işlemi kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem 

olmadığından söz konusu listeden çıkarılma istemiyle yapılan başvurunun 

zımnen reddine ilişkin işlemin idari davaya konu edilmesi mümkün 

bulunmamaktadır… 

AZLIK OYU: Hakkında gerçeği yansıtmayan fatura düzenlediği 

yolunda tespit bulunan …..Lmt.Şti.’nden emtia alışları olması nedeniyle 

incelemeye alınan davacının unvanının dahil edildiği sakıncalı mükellefler 

listesinin; iade ve mahsup taleplerinin yerine getirilmesinde ölçüt alınması ve 

söz konusu listeden üçüncü kişilerin haberdar olması nedeniyle ticari 

ilişkilerini, dolayısıyla menfaatini etkilediği açık olup, söz konusu listeden 

çıkarılma istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlem açıklanan 

sebeplerle dava konusu yapılabileceğinden temyiz isteminin esasının 

incelenmesi gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.’’239 

Danıştay 4.Dairesi ise Koda alınma işlemlerine karşı mükellefler 

tarafından dava açılabileceği görüşündedir; 

-‘’ Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün talebi ve İstanbul Defterdarlığı’nın 

Tamim’i ile davacının, ‘’Haklarında Rapor Bulunmamakla Birlikte Sahte ve 

Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullandığı veya Düzenlediği Konusunda 

Tespit Bulunanlar’’ ın yer aldığı Kod.5/1-2 listesine alınmasına ilişkin işlemi 

iptal eden Vergi Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması 

istenilmektedir. 

                                                 
239 Danıştay 3.Dairesi, 4.6.2009 gün ve 2009/1832 E., 2009/1991 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
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Vergi İdarelerinin, idari işlevleriyle ilgili olarak vergi hukuku 

alanında tesis ettikleri uygulanabilir nitelikte, ilgililerin menfaatini 

doğrudan etkileyen ve onların hak ve yükümlülüklerinde değişiklik veya 

yenilik yaratan irade açıklamaları, verginin tarhı, tahakkuku ve tahsiline 

ilişkin işlemleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. 

maddesi kapsamında idari yargının görev alanına girmektedir. Yarattığı 

hukuki sonuçları dikkate aldığımızda davacı hakkında tesis edilen işlem 

kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğindedir…’’240 

 Yukarıda verilen kararlardan da anlaşılacağı üzere Kod listesine alınan 

mükelleflerin bu işleme karşı dava açıp açamayacağı konusunda Danıştay 

Daireleri arasında  henüz bir görüş birliği sağlanamamıştır. Bu durumun 

mükellefler aleyhine eşitsizlik yaratmaması bakımından bir an önce açıklığa 

kavuşturulması gerekmektedir. 

 Kod uygulamasına yönelik,  mükellefleri kategorilere ayırmanın hukuka 

aykırı olduğu, idarenin mükellefleri kategorize etmeye başladığında; kimlerin, 

hangi saiklerle kategorize edileceğinin ve elde edilen verilerin nerede, ne 

şekilde kullanılacağının bilinemeyeceği, Kod sisteminin temeli olan 84 seri 

nolu KDV Genel Tebliğinin hukuki dayanağı 3065 sayılı KDVK’nun 32. 

maddesinde kod uygulamasına hukuki bir zemin oluşturacak şekilde idareye 

usulüne uygun bir yetki devri yapılmadığı yönünde ciddi eleştiriler de 

mevcuttur.241 

 Danıştay 4.Dairesi de konuyu hukukilik temelinde incelemiş ve 

gerekçesi aşağıda verilen kararı almıştır; 

 -‘’ Anayasanın Çalışma ve Sözleşme Hürriyetini düzenleyen 48. 

maddesinin 2. fıkrasında, devletin, özel teşebbüslerin milli ekonominin 

gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık 

içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alacağı,’’ Çalışma Hakkı ve Ödevi’’ 

başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında, devletin, çalışanların hayat seviyesini 
                                                 
240 Danıştay 4.Dairesi, 14.12.2006 gün ve 2005/2198 E., 2006/2649 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
241 Alpaslan,  Şentürk, a.g.m., 179, 182 
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yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, 

çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam 

yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı 

hükmüne yer verilmiş, ‘’Vergi Ödevi’’ başlığını taşıyan 73. maddesinin 3. 

fıkrasında da, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerinin kanunla 

konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı belirtilmiştir. 

 Bu düzenlemelere göre devletin çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri 

yapması ve buna dair tedbirleri alması bir görev iken, çalışma, çalışanlar 

açısından bir hak ve ödevdir. Gerek bu alanda yapılacak düzenlemelerin, 

gerek çalışma hayatının bir sonucu olan vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülüklerle ilgili düzenlemelerin yasa ile yapılması ise zorunludur. 

Dayanağını Anayasaya uygun olarak çıkarılmış olan bu Kanunlardan 

almayan düzenlemelerle bir takım hak ve yükümlülükler getirilemez. Bu 

suretle çalışma barışının sağlanması yanında, özel teşebbüslerin güvenlik ve 

kararlılık içinde çalışması da temin edilmiş olur. 

Davacı mal ve hizmet alımlarıyla ilgili olarak aldığı ve kayıtlarına 

yansıttığı faturaları düzenleyen kişi hakkındaki tespitlerden hareketle 

‘’Haklarında Rapor Bulunmamakla Birlikte Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla 

Yanıltıcı Belge Kullandığı veya Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar’’ 

listesine alınmış ise de; gerek davalı idarenin, gerek bağlı bulunduğu 

hiyerarşik üst makamların mükellefleri bu şekilde kategorize 

edebilmelerine olanak sağlayan hiçbir düzenleme bulunmadığı gibi, 

Anayasa’da buna izin veren bir hüküm yer almamaktadır. Bu şekilde 

yasal dayanağı olmadan yapılacak bir sınıflandırma, vergi barışını 

bozucu etki yaratacağı gibi, Anayasa’da güvence altına alınan temel kişi 

hak ve hürriyetlerine de aykırılık teşkil eder. Dolayısıyla, yasal dayanağı 

olmadan, hukuka aykırı biçimde idarenin kendi içerisinde oluşturduğu 

bir sınıflandırma ile davacının hakkında olumsuzluk tespit edilen 

mükellefler listesi olarak  adlandırılan listede yer alması kesin ve 
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yürütülmesi zorunlu bir işlem olup davanın esasının incelenmesi 

gerekirken…’’242 

Danıştay 4.Dairesi bu kararıyla, mevzuatımızda Vergi İdaresinin 

mükellefleri kategorize edebilmelerine olanak sağlayan bir düzenlemenin 

olmadığı gibi, Anayasa’da buna izin veren bir hükmün de yer almadığı, yasal 

dayanağı olmadan yapılacak bu şekildeki bir sınıflandırmanın vergi barışını 

bozucu etki yaratacağı, temel kişi hak ve özgürlüklerine aykırılık teşkil 

edeceği tespitlerinde bulunarak, mükelleflerin kod sistemine alınmasının 

hukuka aykırı olduğu sonucuna varmıştır. 

Zira, son günlerde gerek Danıştay’ın kod sisteminin hukuka aykırı 

olduğuna ilişkin kararları gerekse doktrinden ve mükelleflerden gelen yoğun 

eleştiriler üzerine, Vergi İdaresi geri adım atmak zorunda kalmıştır.  

Maliye Bakanı 11.1.2010 tarihinde verdiği bir demeçte kod sisteminin 

kaldırılacağını ancak yerine daha etkin ve gelişmiş bir sistemin getirileceğini 

açıklamıştır.243 

H) Uzlaşma Hükümlerinden Yararlanamama 

Uzlaşma müessesi Vergi Usul Kanununun Ek 1 ve 13. maddeleri 

arasında düzenlenmiştir. 

Vergi hukukumuzda uzlaşma; mükellefle idare arasında ortaya çıkan 

uyuşmazlıkların, yargı yoluna başvurulmadan önce, taraflarca konuşulup 

görüşülerek giderilmesi, yani verginin ya da cezanın miktarı konusunda, iki 

taraf arasında uyuşma sağlanarak, anlaşmazlığın çözümlenmesi şeklinde 

tanımlanabilir.244 

                                                 
242 Danıştay 4.Dairesi, 14.1.2008 gün ve 2007/4095 E., 2008/1 K. sayılı kararı (yayımlanmamış) 
243  (Erişim) www.habertepe.com , www.istanbulhaber.com tr., www.hurriyet.com.tr 
244 Kızılot, Kızılot, a.g.e., 284 
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 Kanunda tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası olmak üzere iki şekilde 

düzenlenmiştir. 

 Tarhiyat sonrası uzlaşmada vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi 

ziyaı cezası, tarhiyat öncesi uzlaşmada ise vergi ziyaı cezası ile kesilecek 

usulsüzlük cezaları da uzlaşma kapsamına alınmıştır.245 

Ancak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 1 ve ek 11. maddelerinde 

yer alan parantez içi hükümler uyarınca, sahte ya da muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı fatura düzenleme ve kullanma fiilleri tespit edilen mükellefler bu 

sebeple tarh edilecek verginin yanısıra, vergi cezaları içinde ne tarhiyat 

öncesi ne de tarhiyat sonrası uzlaşma hükümlerinden 

yararlanamayacaklardır. 

İ) Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Ettikleri KDV İade Raporlarının Sahte 
ya da Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Fatura Kullanımı Nedeniyle Gerçeği 
Yansıtmaması Halinde Ziyaa Uğratılan Vergilerden ve Kesilecek 
Cezalardan Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olmaları 

 

Vergi Usul Kanunun mükerrer 227. maddesi uyarınca; serbest 

muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali 

müşavirler, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik 

raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını 

teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına 

bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte 

müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaktadırlar. 

Ancak, buradaki sorumluluk beyannamede yer alan bilgilerin defter 

kayıtlarına, defter kayıtlarının da belgelere uygunluğu ile sınırlandırılmıştır. 

                                                 
245 Kızılot, Kızılot, a.g.e., 284 
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Oysa, yeminli mali müşavirlerin sorumlulukları temel olarak 3568 sayılı 

Yasanın 12. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde de; yeminli mali 

müşavirlerin, mükelleflerin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat 

hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu 

ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik edecekleri, 

tasdik edilen bu mali tabloların, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin 

kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edileceği ve yeminli 

mali müşavirlerin yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumlu oldukları, 

yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak 

üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte 

müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacakları belirtilmiştir.246 

Bu düzenlemede yer alan tasdikin doğruluğundan sorumlu olunması 

ibaresi  bir takım tartışmalara yol açmıştır. 

Zira, yeminli mali müşavirlerin, mükelleflerin KDV iadelerini alabilmeleri 

için tasdik raporu düzenleme yetkileri mevcuttur. O halde, yeminli mali 

müşavirlerin bu raporlar düzenlenirken, mükelleflerin kendilerine intikal 

ettirdiği belgelerin gerçek bir alım satıma dayanıp dayanmadığı yani sahte ya 

da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullanılıp kullanılmadığı hususunu 

araştırma yükümlülüğü mevcut mudur? 

Konu ile ilgili, yeminli mali müşavirlerin sorumluluklarının; mali 

tabloların düzenlenmesinde muhasebe standartları ve genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerine uyulması ve mali tablolarda yer alan bilgilerin defter 

kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmasını 

sağlamakla sınırlı olması gerektiği savunulmuştur. Söz konusu savunma 

esas itibarıyla, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227. maddesinde meslek 

mensupları için getirilen uygunluk sorumluluğunun, yeminli mali 

müşavirlerin tasdikten doğan sorumlulukları için de geçerli olması ve 3628 

                                                 
246 Ahmet Ozansoy, ‘’SMM ve YMM’lerin Sorumlulukları’’, Yaklaşım,  Sayı 176,Ağustos, 2007,s.88 



                                                                                                                                       

   

137

sayılı Kanunun 12. maddesinde düzenlenen tasdikin doğruluğundan 

sorumluluk müessesesinin kaldırılması anlayışına dayanmaktadır.247 

Ancak, aksini belirten görüşlerde mevcuttur. Buna göre, yeminli mali 

müşavirler marifetiyle devletin denetim yükünün bir kısmının hafifletilmek 

istendiği ve devletin denetimde gecikmesinden dolayı mükellef aleyhine 

doğabilecek bir takım sorunların aşılmasının amaçlandığı, bu kapsamda, 

3568 sayılı Kanunun 12. maddesine göre yeminli mali müşavirler tarafından 

tasdik edilmiş mali tabloların, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin 

kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edileceği ve yeminli 

mali müşavirler tarafından tasdik edilmiş işlemler ve belgelerin esas itibarıyla 

devlet tarafından kural olarak doğru kabul edilen işlem ve belgeler olduğu, 

dolayısıyla, kayıtlara esas teşkil eden belgelerin gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığının araştırılmadığı, sadece mevcut belgelerdeki uygunluğun 

tespit edildiği incelemelerin amaç bakımından Devlet açısından bir anlam 

ifade etmeyeceği savunulmuştur.248 

Doktrinde ve uygulamada oldukça tartışmalı olan bu konu ile ilgili 

Danıştay Vergi Dava Dairelerinin son dönemde verdiği bir karar ise yeminli 

mali müşavirlerin sorumluluklarının sınırı açısından oldukça önemlidir. 

Vergi Dava Daireleri 21.3.2008 tarih ve E:2007/319, K:2008/212  sayılı 

kararı ile; bir firmanın kayıt dışı alıp kayıt dışı sattığı mallardan yeminli mali 

müşavirin haberi olamayacağı, bu nedenle de bu şekilde kayba uğratılan 

vergiden sorumlu tutulamayacağı, yasal defter ve kayıtlar arasında 

bulunması zorunlu olmayan ve yeminli mali müşavire ibraz edilmeyen 

belgelere dayanılarak saptanan matrah farkından dolayı, yeminli mali 

müşavirin müşterek ve müteselsil sorumluluğuna gidilemeyeceği yönünde 

karar vererek, yeminli mali müşavirlerin sorumluluğuna bir sınır çizmiştir. 

                                                 
247 Ozansoy, a.g.m., s.88-89 
248 Ozansoy, a.g.m., s.90-91 
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J) Diğer Sonuçlar 

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullandığı tespit 

edilenler veya bu suça iştirak edenler veya bunların ortağı olduğu kurumlar; 

- Banka ve sigorta şirketi kuramazlar, kuranlara ortak olamaz, yönetim 

ve denetim kurullarında görev alamazlar, 

- Factoring şirketi, leasing şirketi, döviz büfesi veya borsa işlemlerine 

aracılık edecek şirket kuramazlar, kurulu bulunanlara ortak olamaz , yönetim 

ve denetim kurullarında görev alamazlar, 

- Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar çerçevesinde 

yatırım teşvik belgesi veya vergi, resim, harç istisna belgesi alamazlar ve bu 

kararlar çerçevesinde devlet yardımlarından faydalanamazlar, 

- Milletvekili, belediye başkanı vb. seçimle gelinen görevlere seçilemezler.249 

                                                 
249 Kızılot, Kızılot, a.g.e., s.155 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI FATURA 
DÜZENLENMESİ VE KULLANILMASININ ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI   

GEREKEN TEDBİRLER 

I. İYİNİYETLİ MÜKELLEFLERİN SAHTE YA DA MUHTEVİYATI 
İTİBARIYLA YANILTICI FATURA KULLANIMINDAN VE DOĞURDUĞU 
SONUÇLARDAN KORUNMASININ YOLLARI 

 Çalışmamızın bir önceki kısmında  yer verildiği üzere sahte ya da 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura düzenleme ya da kullanma fiilleri hapis 

cezasından idari mali cezalara kadar çok ağır yaptırımlara tabi tutulmuştur. 

 Bu fiilleri vergi kaçırma kastıyla işleyen mükelleflerin cezalandırılması 

son derece doğaldır. Ancak, bazı hallerde iyiniyetli mükellefler tarafından 

farkında olmadan bu tür faturaların kullanılabildiği hallere de rastlanmaktadır. 

Bu mükellefler karşılaştıkları ağır yaptırımlar karşısında haksızlığa 

uğradıklarını düşünmekle birlikte, maalesef, bu düşünce anılan yaptırımların 

uygulanmasını engellememektedir. 

 Bu durumda, iyiniyetli mükelleflerin mal veya hizmet alımlarına ilişkin 

belgelerin sağlıklı olup olmadığı konusunda azami dikkati göstermeleri 

gerekmektedir. 

 Öncelikle; başta satın alma ve mali işler ile görevli personel, firmanın 

üst düzey yöneticileri ve ortakları olmak üzere, tüm firma ilgilileri, sahte ve 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeye maruz kalınmasının getireceği vahim 

sonuçlar ve önleme tedbirleri konusunda yeterince bilgilendirilmeli yani firma 

olarak sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve sonuçları konusunda 

bilinçli olunmalıdır. Bir satın alma yönetmeliği hazırlamak veya mevcut satın 

alma yönetmeliği revize edilmek suretiyle, mal ve hizmet alımlarında sahte ve 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeden korunma esasları belirtilmeli ve bu 
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esaslara uymayan ilgili departman görevlilerinin olaydan sorumlu 

tutulacakları açıklanmalıdır.250 

 Diğer taraftan, ilk defa mal veya hizmet alınacak olan tanınmamış 

firmalar açısından çok daha titiz davranılmalıdır. Zira, mal ve hizmet 

alımlarında satıcı firmanın genel durumu önemlidir. Satıcı firmaların güçlü, 

varlıklı, müesseseleşmiş, vergi ödevlerini yerine getirdiği konusunda kuşku 

uyandırmayan sağlam firmalardan olmasına özen gösterilmelidir. Mallar 

mümkün olduğunca ithalatçı veya imalatçı firmalardan temin edilmelidir. 

Hizmet alımlarında da aynı anlayışla hareket edilmelidir. Mesela mal 

taşıtılacaksa, taşımayı yapanda olumlu niteliklerin aranmasına, rastgele 

kimselere yaptırılmamasına dikkat edilmelidir.  

Piyasadaki emsallerine göre, bariz şekilde ucuz olan malların 

belgesinin, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olma ihtimalinin daha 

yüksek olduğu bilinmelidir. Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

kullanımının yaygın olduğu sektörlerden yapılan mal ve hizmet alımlarında 

daha dikkatli olunmalıdır. Mal alımına karar verilmeden önce, malın faturası 

sorgulanmalı malı satan ile faturayı kesen firmanın aynı firma olması 

üzerinde durulmalı, faturanın hemen kesilmesi sağlanmalıdır.251 

 Konu ile ilgili bir diğer hususta; ödemenin faturayı kesene yapıldığının 

ispatı için büyük miktarlardaki ödemelerin nakden yapılmayıp, mümkün 

olduğu kadar bankalar aracılığıyla yapılması gerektiğidir. Çekle yapılan 

ödemelerde de hamiline yerine nama yazılı çekler kullanılmalıdır. 

 Ancak, alınacak tüm tedbirlere ve mükelleflerin iyi niyetine rağmen bu 

faturaların bilmeden kullanımının önüne geçilemediği hallerle 

karşılaşılabilmektedir. Bu hallerde, sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

fatura kullanımının bir takım  ağır sonuçlarından kurtulabilmek için 

mükelleflerce başvurulabilecek bir takım yollar mevcuttur. 

                                                 
250 Erdoğan Sağlam,‘’Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanmanın Ağır  
Sonuçları’’,Yaklaşım, sayı 193, Ocak, 2009, s.140 
251   Sağlam, a.g.m., s.140-141 
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 Örneğin,  kullandığı faturanın sahte ya da muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı olduğunu sonradan tespit eden mükellef tarafından, VUK 371. 

madde de yer alan şartların yerine getirilmesiyle pişmanlık ve ıslah 

hükümlerinden yararlanılması halinde vergi ziyaı cezası kesilmemektedir. 

 Diğer bir yolda, kamuoyunda ‘’Varlık Barışı’’ olarak da bilinen 5811 

sayılı Yasadan252 yararlanmaktır. Herhangi bir nedenle farkında olmadan 

vergi mevzuatı yönünden geçerli sayılması mümkün olmayan fatura vb. 

belgeleri kayıtlarına intikal ettirmiş olduklarını sonradan fark eden 

mükelleflerin, kullanmış oldukları bu tür faturalar için herhangi bir işlem 

yapmadan bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak Varlık Barışından 

yararlanma taleplerini yazılı olarak iletmeleri halinde Yasa gereği sadece %5 

oranında vergi ödemek suretiyle haklarında başkaca inceleme 

yapılmamaktadır.  

II. SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI FATURA 
DÜZENLENMESİ VE KULLANILMASININ ÖNLENMESİ İÇİN YAPILMASI 
GEREKENLER 

A) Kayıt Dışı ve Hamiline Ekonominin Önlenmesi 

Vergisel yaklaşım ile kayıt dışı ekonomiyi; vergi ödememek amacıyla 

vergi idaresinin bilgisi dışında bırakılan her türlü ekonomik faaliyet olarak 

tanımlamak olanaklıdır.253 

Kayıt dışı ekonomi ve hamiline (yani sistemde para hareketlerinin 

ağırlıklı olarak hamiline işlemlerle yapılması) ekonomi, sahte fatura 

                                                 
252 22.11.2008 ve 27062 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Varlıkların Ekonomiye 
Kazandırılması Hakkında Kanun  
253 Ahmet Cesur, Erkan Yetkiner, ‘’Kayıtdışı Ekonominin Vergilendirilmesine Yönelik Öneriler’’, 
Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 159, Kasım, 1994, s.73 
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kullanımını yaygınlaştıran ve mücadeleyi zorlaştıran en önemli etkenlerden 

bir tanesidir.254 

Çalışmamızın önceki bölümlerinde yer verildiği üzere sahte ve 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı faturanın en yoğun olarak kullanıldığı sektörler, 

kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu , hububat, bakliyat, canlı hayvan, hurda 

metal ve inşaat sektörleridir.  

Bu sektörlerde sahte fatura kullanılıyor olmasının ana sebebinin, 

mükelleflerin bireysel vergi kaçırma niyetinden çok anılan sektörlerdeki 

belgelemeye ilişkin sorunlar olduğunu da önceki bölümlerde ifade etmiştik. 

Vergi mükellefleri yapmış oldukları ancak belgesini alamadıkları harcamalar 

için belgesini alabildikleri harcamaları gerçek miktarın üstünde miktarlarla 

belgeleme yoluna gitmektedirler. 

Ancak, konu ile ilgili yayımlanan 89 ve 91 seri numaralı KDV Genel 

Tebliğleri255 ile getirilen bazı sektörlere ilişkin kamu alımlarında KDV tevkifatı  

uygulaması sahte fatura kullanımı azaltan çok yerinde bir uygulama olmuştur.  

Bu tebliğler ile; genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idareleri, 

belediyeler ve köylere, üniversitelere ( vakıf üniversiteleri hariç), döner 

sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, bankalara, sermayelerinin %51’i 

ve daha fazlası kamuya ait işletmelere, özelleştirme kapsamındaki 

kuruluşlara, yapım işleri ile bu işlere ilişkin mimarlık-mühendislik ve etüt-proje 

hizmetleri, temizlik, çevre ve bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, 

makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, 

her türlü yemek servisi ve danışmanlık ve denetim hizmetlerine ilişkin 

alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisini sorumlu 

sıfatıyla beyan etmek ve ödemek üzere tevkifata tutma zorunluluğu 

getirilmiştir. 

                                                 
254 Uzunoğlu, a.g.m., s.20 
255 21.10.2003 gün ve 25266 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 89 seri nolu ve 28.2.2004 gün ve 
25387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 91 seri nolu KDV Genel Tebliğleri 
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Bu uygulama ile bilhassa kamuya ait inşaatlarda ve tebliğde yer 

verilen diğer sektörlerde sahte fatura kullanımı büyük oranda engellenmiş ise 

de, özel inşaatlarda ve kayıt dışı ekonominin yoğun olduğu diğer sektörlerde 

sorun devam etmektedir. 

Bu sebeple KDV tevkifatı uygulaması genişletilmeli, tevkifat oranları 

arttırılmalı,  yukarıda yer verilen sektörde iş yapan kişilerin vergi mükellefi 

olmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.256 

Kayıt dışı ekonominin kavranması için malların izlenmesine ilişkin 

uygulamaların, paranın izlenmesine ilişkin önlemlerle desteklenmesi 

gerekmektedir. Bu çerçevede belli tutardaki ödemelerin çek ve senetle 

yapılması zorunluluğunun yanında belli tutarı aşan havalelerin mali idareye 

bildirilmesi zorunluluğu da getirilmelidir.257 

Ekonomideki para hareketlerini kontrol etmeye yönelik olan bu 

sistemin esası nakit para hareketini sınırlamak, belli tutarın üzerindeki 

ödemelerin çekle veya bankacılık sistemi kullanılarak yapılmasını sağlamak 

ve hamiline yazılı çek, senet uygulamasını kaldırarak bu belgelerin mutlaka 

isme yazılı olarak düzenletmek ve bunlarla yapılan ödemelerin de elden değil 

banka hesabına yapılmasını sağlamak ilkelerine dayanmaktadır.258 

   Zira, kayıt dışı ekonomide genel olarak nakit para kullanımının daha 

çok tercih edildiği kabul edilmektedir. Faaliyetlerinin nakit para ve takas 

yoluyla yapılması ödeme delillerini ortadan kaldırmaktadır. Kredi kartı gibi 

kayıt altına almanın kolay olduğu ödeme araçlarına yönelmek de kayıt dışı 

ekonomi ile mücadele açısından önemlidir.259 

  Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı da yerinde bir uygulama ile, 27.4.2004 

tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 332 sıra no’lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere, ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden 

                                                 
256 Altınışık, a.g.m., s.60 
257 Cesur, Yetkiner, a.g.m., s.77 
258 Uzunoğlu, a.g.m., s.21 
259 Aydın, a.g.m., s.53 
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mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 8000  Türk Lirasını260 aşan tahsilat 

ve ödemelerini; banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı 

Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapmaları ve bu kurumlarca düzenlenen 

belgeler ile tevsik etmeleri zorunluluğu getirmiştir. 

  Ayrıca, yine vatandaşlar yönünden getirilen vergi kimlik numarası 

uygulaması, belgeli yaşama geçiş için gerekli psikolojik ortam açısından 

gayet faydalı bir uygulamadır.261 

  Kanımızca, tezimizin ilk bölümünde etraflıca yer verilen elektronik 

fatura sisteminin yaygınlaştırılması da sahte faturanın önlenmesi açısından 

oldukça önem arz etmektedir. Zira, vergi idaresi, bu şekilde mükellefleri daha 

yakından takip etme imkanına sahip olabilecektir. 

B) Vergi Denetimlerinin Etkinliğinin Arttırılması 

  Türk Vergi sistemi çağdaş vergileme sistemlerine paralel olarak beyan 

usulüne dayanmaktadır. Vergilendirme, mükelleflerin kendiliğinden verdikleri 

beyanlara göre yapılmaktadır. Beyanların doğruluğu ve vergilerin eksiksiz 

olarak zamanında ödenmesi ise etkin bir vergi denetim sistemine bağlıdır.  

  Vergi denetimi, vergiye tabi faaliyetle ilgili işlemlerin tamamlanması ve 

elde edilen gelirin ilgilisince beyan edilmesinden sonra devletin yetkili 

organlarınca ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit 

etmek ve sağlamak üzere yapılır. Bu denetimin mükelleflerin vergisel 

işlemleri ve bu işlemlerle ilgili defter ve belgeler üzerinde yapılan 

incelemelerle hata, hile ve noksanlıkların ortaya çıkarılması ve düzeltilmesini 

sağlamaya dönük araştırma işlevinin yanı sıra hata ve hilelerin oluşmasını 

önleyici işlevi de söz konusudur. Değinilen işlevleri sağlayan denetimin temel 

amacı, kişileri yasaya uygun hareket etmeye yöneltmektir. Mükelleflerin bir 

                                                 
260 Bu miktar ilk halinde, 28.10.2003 tarih ve 2573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 324 sıra no’lu 
VUK Genel Tebliği ile 10.000 TL olarak düzenlenmişti. 
261 Cesur, Yetkiner, a.g.m., s.78 
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gün denetlenebileceklerini düşünmeleri, yasalara uygun davranma 

eğilimlerini arttırır. Zira, vergi denetimi yasalara aykırı davranışla vergisini 

doğru ve zamanında ödemeyenler için ciddi bir risk oluşturur. Doğru beyanı 

sağlayan kriter, bu riskin büyüklüğüdür. Denetim geçirme riski ne kadar fazla 

olursa mükelleflerin gelirlerini doğru beyan etme eğilimleri o kadar yüksek 

olur.262 

  Ancak, sahte fatura düzenleyen ya da kullanan mükellefleri belki de en 

çok cesaretlendiren husus, ülkemizde vergi inceleme oranlarının 

düşüklüğüdür. Bu oran %1-2 seviyelerindedir. Bu halde, mükellefler inceleme 

korkusu yaşamadığından, vergi incelemeleri ile amaçlanan caydırıcılık 

fonksiyonundan istenilen ölçüde yararlanılması da mümkün olmamaktadır.  

  Bu sebeple vergi incelemelerinin sayısı mutlaka arttırılmalıdır. Zira, 

sahte fatura fiillerinin ortaya çıkartılmasının tek yolu vergi incelemeleridir. 

Vergi incelemelerinin sayısının arttırılabilmesi için ise denetim elemanlarının 

sayısının arttırılması gerekmektedir. Fakat, bugünkü sistemde gerek çalışma 

şartları ve ortamları gerekse özlük hakları nitelikli üniversite mezunlarının bu 

mesleğe yönelmesini sağlayacak standartlarda değildir. Mesleğe başlayanlar 

ise özel sektörden ve diğer kurumlardan kendilerine gelen daha cazip talepler 

sonucunda belli bir süre sonra meslekten ayrılma yolunu seçmektedirler. 

Öncelikle bu hususların düzeltilmesi gerektiği muhakkaktır. 

  Bugünkü şekliyle yapılan vergi incelemeleri büyük ölçüde mükellef 

işlemlerinin bir revizyonundan ibaret olup, tam anlamıyla vergi kaybını 

önlemeye yönelik değildir. Bu nedenle vergi incelemelerinin, seçilen bir 

mükellefin baştan aşağı tüm faaliyetlerinin incelenmesi yerine konu bazlı 

yapılacak risk analizleriyle, belli bir konuda aynı risk grubundaki tüm 

mükelleflerin incelenmesi şeklinde yapılması amaca daha uygun olacaktır. 

Bu tarz bir inceleme politikasının belki de en önemli faydası ise; mümkün 

olan en çok sayıda mükellefe, beyanlarının doğruluğunun idare tarafından 

                                                 
262 Abdullah Aslan,‘’Vergi Denetimi ve Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunu’’,Vergi Dünyası Dergisi, 
sayı 185, Ocak, 1997, s.3-4 
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kontrol edildiği gerçeğini hissettirerek sonraki dönemler için caydırıcılığın 

temin edilmesidir.263 

  Öte yandan, sahte fatura düzenlenmesi ve kullanılmasının 

önlenebilmesi için, alınacak önlemlerden biri de, inceleme elemanlarının 

sektörler itibarıyla uzmanlaşmasını sağlamaktır. Her sektörün, kendisine 

özgü bazı özel durumlarının olduğu ve bir inceleme elemanının, değişik 

sektörlere yönelik olarak yaptığı incelemelerin, belli bir uzmanlığı ve birikimi 

gerektirdiği kuşkusuzdur. İnceleme elemanlarının, sektörler itibarıyla ayrı ayrı 

uzmanlaşmaları, vergi incelemesinin  etkinliğini arttıracağından, mükellefleri 

sahte fatura almaktan ya da düzenlemekten önemli ölçüde alıkoya-

bilecektir.264 

  Diğer taraftan, vergi incelemelerinin tarh dönemi geçtikten sonra 

yapılması vergiyi doğuran olayın ispatında (delillere ulaşmada) güçlükler 

yaratmaktadır. İncelemelerin cari dönemlere kaydırılması halinde ise vergiyi 

doğuran olayın kanıtlanmasında ve vergiyi doğuran olayla doğrudan ilgili 

taraflara ulaşmada kolaylık sağlanacağı muhakkaktır. 

  Örneklemek gerekirse bir mükellefin incelenmesi sırasında sahte ya 

da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanıldığı şüphesi ile belgeyi 

düzenleyen kişi nezdindeki incelemeler, belgeyi düzenleyen şahsın adresten 

ayrılması, işi bırakması, adresin sahte olması vb. nedenlerle sonuçsuz 

kalmaktadır. Halbuki inceleme cari döneme ilişkin olarak yapıldığında; belge 

düzenleyen şahısla görüşmek mümkün olabilecek, belge düzenleyen kişinin 

inceleme elemanı tarafından aranması mükellefin elindeki boş belgelerin 

düzenlenmemesi yönünde caydırıcı etki yapabilecek, olay sadece incelenen 

mükellefle sınırlı kalmayarak sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

düzenleyen kişinin düzenlediği belgeleri kullanan tüm mükelleflere 

                                                 
263 Ahmet Ozansoy, ‘’Vergi İstihbaratının Önemi ve İşlevi’’, Yaklaşım Dergisi, Sayı 202, Ekim, 2009 
s.45-46 
264 Şükrü Kızılot, ‘’Vergi Hukukunda Naylon Fatura’’, Vergi Dünyası Dergisi,  Sayı 188 Eki, Nisan, 
1997, s.75 



                                                                                                                                       

   

147

yayılabilecek, bu şekilde vergi ziyaı doğmadan önlenmiş ve sınırlandırılmış 

olacaktır.265 

  Yoklamaların düzenli ve sistemli bir hale getirilmesi de bu konuda 

alınması gereken önlemlerden biridir. Yoklamalarda belge kontrolünden 

ziyade, mükellef kontrolüne ağırlık verilmeli, vergi daireleri mükellef hareket 

ve işlemlerini yakından takip eder hale getirilmeli, toplu yoklamalara işlerlik 

kazandırılmalıdır.266 

C) Yüksek Vergi Oranlarının Makul Seviyelere İndirilmesi 

  Türkiye şartları dikkate alındığında, özellikle Katma Değer Vergisi, 

Gelir Vergisi tarifesi ve stopaj oranlarının yüksek olduğu söylenebilir.  

  Her ne kadar OECD ülkeleri arasında karşılaştırma yapıldığında267 

oranların yüksek olmadığı düşünülse de; sadece vergi oranları 

karşılaştırılarak böyle bir sonuca varmak pek de anlamlı olmamakta, 

kazancın tespit şekilleri, matraha ulaşmada muafiyet ve istisnalar, indirilecek 

giderlerin kapsamı ve benzeri bir çok etken irdelenmeden sadece vergi 

oranlarının karşılaştırılması hatalı olabilmektedir. Zira, ülkemiz vergi 

kanunları mükelleflerin şahsi ve ailevi giderlerini çok sınırlı olarak vergi 

matrahının tespitinde indirim olarak kabul etmektedir. 268 

  Nitekim Türkiye OECD ülkeleri arasında en yoksulu olmasına karşın, 

vergi yükü269ABD, Japonya, İsviçre gibi ülkelerin üzerindedir.270 

  Mükelleflerin çoğunun küçük kar marjları ile çalıştığı, belge sisteminin 

oturmadığı bir ekonomide %18 gibi çok yüksek bir genel vergi oranının her 

                                                 
265 Kızılot, ‘’Vergi Hukukunda Naylon Fatura’’, s.71-72 
266 Akgüner, Sekdur, a.g.e., s.85 
267 OECD ülkeleri KDV oranı ortalaması %17,7 dir. 
268 Altınışık, a.g.m., s.59 
269Vergilerin kişiler üzerinde yarattığı parasal etkidir. Vergi yükü, vergileme yüzünden kişilerin mal 
varlıklarında meydana gelen azalmayı ifade eder. 
270 Ayrıntılı bilgi için bakınız; (Erişim)  www.tisk.org.tr/yayınlar 
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türlü pazarlığa ve yasadışı iş yapmaya teşvik ettiği düşünülmelidir.Kayıt dışı 

ekonominin büyük olduğu, belge sisteminin oturmadığı ekonomilerde, 

öncelikle gelir üzerinden alınan vergi oranları ile birlikte KDV oranları makul 

seviyeye çekilmelidir.271 

  Vergi oranlarının indirilmesinin vergi kaybına neden olacağı ileri 

sürülebilirse de, verginin bir üst sınırının olduğu ve bu sınırdan sonra oranı 

yükseltmenin vergi gelirlerini arttırmadığı bilinmektedir.  

  Zira, bir ekonomide vergi yükünün etkin bir şekilde dağılımı ve sağlıklı 

bir vergi uygulamasının sağlanması  bakımından, toplumun kamu giderlerinin 

karşılanabilmesi bakımından vergiye dayanma gücünün sınırlarını ifade eden 

vergi kapasitesinin göz  önünde bulundurulması gerekir.272 

  Dolayısıyla, vergi oranlarının makul oranlara düşürülmesi hem verginin 

ödenebilir hale gelmesi ile vergi gelirlerinin artmasını hem de yüksek oranlar 

nedeniyle vergi ödemekten kaçınmak maksadıyla sahte fatura düzenleme ve 

kullanma girişimlerinin önlenmesini sağlayacaktır. 

  Bu çerçevede; gelir vergisine ilişkin ilk gelir diliminin geniş tutulması ya 

da belli matraha kadar vergi alınmaması yoluna gidilebilir.273 

  Bir diğer önlem de; gider yazılabilecek harcamaların kapsamının 

genişletilmesidir. Özellikle, mükelleflerin kendilerine ve bakmakla yükümlü 

oldukları kişilere ait eğitim ve sağlık harcamalarının tamamı gider 

yazılabilmelidir.274 

  Bir harcamanın kısmen dahi gider yazılamaması, bazı mükellefleri o 

harcamayla ilgili belge almamaya yönlendirmekte ve KDV’sini ödememe 

pazarlığı karşılığında belge alınmamaktadır. Bu mükellefler, daha sonra ise, 

                                                 
271 Akgüner, Sekdur, a.g.e., s.87 
272 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, 10.baskı, Ankara, Gazi Kitapevi, 2005, s.176,177 
273 Cesur, Yetkiner, a.g.m., s.76 
274 Altınışık, a.g.m., s. 59 
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bu ve benzeri harcamaları, sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

teminiyle  kapatma yolunu tercih etmektedirler.275 

D) Katma Değer Vergisinde Nakit İade Sisteminin Kısıtlanarak Mahsup 
Sisteminin Yaygınlaştırılması 

 Hayali ihracat ve naylon fatura yöntemiyle haksız yere KDV iadesi 

alınmasını yaygınlaştıran ve teşvik eden unsurlardan en önemlisi KDV 

iadesinin ağırlıklı olarak nakden yapılmasıdır.276 

 Bir önceki kısımda belirttiğimiz üzere KDV oranlarının yüksek olması 

da nakden iade edilen miktarın yüksek olmasına yol açmakta bu durumda 

kötü niyetli mükellefler için oldukça cazip olmaktadır. 

 Uluslararası ticaretin vergilendirilmesinde varış ülkesinde 

vergilendirme ilkesinin kabul edildiği Türk KDV sisteminde; mal ve hizmetlerin 

ithali katma değer vergisine tabi tutulmakta iken, ihracı ise KDV’den istisna 

tutulmaktadır. İhraç edilen mal ve hizmete ilişkin vergiler ihracatçıların vergi 

dairesine ödeyecekleri vergilerden indirilmekte, ödenecek KDV’nin olmaması 

veya yüklenilen KDV’den az olması halinde indirilemeyen KDV vergi 

dairesince ihracatçıya iade edilmektedir. 

 Ancak, yaptıkları veya yapmış göründükleri ihracatlar önemli ölçüde 

sahte faturaya dayalı olan firmalar ya da hayali ihracat yapmak amacıyla 

kurulan organizasyonlar, esasen nakit iade sisteminin getirdiği avantajı elde 

etmek, yani yüklenilmiş görünen katma değer vergisini nakden iade olarak 

almak amacıyla faaliyette bulunmaktadırlar.277 

 Bu sakıncaların ortadan kaldırılabilmesi için ise, KDV’de nakit iade 

sisteminin kısıtlanarak, mahsup sisteminin genişletilmesi faydalı olacaktır. 

                                                 
275 Kızılot,  ‘’Vergi Hukukunda Naylon Fatura’’, s.77 
276 Uzunoğlu, a.g.m., s.21 
277 Akgüner, Sekdur, a.g.e., s.85-86 
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 Mevcut sistemde, 84 seri nolu KDV Genel Tebliğinde değişiklik yapan 

107 seri nolu KDV Genel Tebliği uyarınca278; katma değer vergisi iade 

alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin ve adi, kollektif ve komandit 

şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortaklarının (komandit 

şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulanan vergi ve 

Sosyal Güvenlik Kurumu  prim borçlarına mahsubuna izin verilmiştir. 

 Bu mahsup imkanının KDV iadesi alacaklısı mükellefin ve ortaklarının 

diğer kamu borçları yönünden de yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

 Zira, bu alanda art niyetli ve paravan olarak faaliyette bulunan şirketler 

açısından iade alacaklarının devlete olan borçlarından mahsup edilmesi, bu 

şirketler açısından hiç de cazip değildir. Çünkü asıl amaç haksız yere 

devletten iade almak olduğundan, bunun nakit iade şeklinde olması, bu 

amacın gerçekleştirilebilmesi için zorunluluk arz etmektedir. Oysa, iade 

alacağının, devlete olan diğer borçlardan mahsup edilmesi normal olarak 

faaliyette bulunan firmalar açısından makul ve uygulanabilir bir sistemdir. Bu 

yolla, mahsup edilecek vergilerin kaynağı olan unsurların daha sağlıklı bir 

şekilde kayıt altına alınması da sağlanmış olacaktır.279 

E) VUK 359. Madde de Öngörülen Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların 
Caydırıcı Etkisinin Arttırılması 

 Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura düzenleme ve 

kullanma veya bu suretle işlenen suçlar ekonomik suçlardır. Medyada çokça 

dile getirilen ‘’ekonomik suça ekonomik ceza’’ formülü doğru bir yaklaşım 

değildir. Son yirmi-yirmibeş yıldır yaşadığımız yolsuzluk, hayali ihracat, banka 

boşaltmalar, ihale yolsuzlukları, petrol kaçakçılıkları, bu klişe ile ifade edilmek 

istenen ekonomik suçlara hapis cezası olmamalı düşüncesinin doğru 

olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, sahte veya muhteviyatı itibarıyla 

                                                 
278 4.1.2008 gün ve 26746 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
279 Akgüner, Sekdur, a.g.e., s.86 
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yanıltıcı fatura düzenleme ve kullanma suretiyle işlenen her çeşit suçun  

hapis cezası ile cezalandırılması gerekmektedir. Çünkü, sahte fatura sadece 

devletin mali kaynaklarını zarara uğratmamakta, aynı zamanda kamu 

güvenini de tehlikeye maruz bırakmaktadır.280 

  VUK 359. maddesinde; muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

düzenleyenler veya bu belgeleri kullananların onsekiz aydan üç yıla kadar, 

belgelerin asıl ve suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak 

düzenleyenler veya bu belgeleri kullananların ise üç yıldan beş yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. 

  Öte yandan, TCK hükümlerine göre, sahte belge düzenleyen ya da 

kullananlar hakkında VUK’da öngörülen hapis cezasının ertelenmesi ya da 

para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. 

  Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri 

kullananlar hakkında öngörülen hapis cezasının da para cezasına çevrilmesi 

mümkün olmamakla birlikte, onsekiz ay ile iki yıl arasında verilen cezaların 

ertelenebilmesi mümkündür. 

  Kanaatimizce, VUK 359. madde de öngörülen ceza miktarlarının 

ağırlığı yerinde olmakla birlikte, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura 

düzenleyen ya da kullananlar hakkında onsekiz ay ile iki yıl arasında verilen 

hapis cezalarının da ertelenmemesi gerekmektedir. Zira, bu fiilleri işleyen 

mükellefler, para cezası ile dahi cezalandırılmadan, hapis cezasından 

kurtulmaktadırlar. Bize göre yapılması gereken, Türk Ceza Kanununa özel bir 

hüküm konularak vergi kaçakçılığı nedeniyle verilen hapis cezasının 

ertelenmesinin önlenmesidir. Zira, burada hapis cezalarının caydırıcılığı 

istikrarlı şekilde uygulanması ile ilgilidir. 

   

                                                 
280 Baykara, a.g.m., s.46 
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F) Şirketlerde Kuruluş, Kanuni Temsilci ve Denetçilerin Belirlenmesi 
Sırasında Bazı Asgari Özelliklerin Aranılması 

  Organize biçimde sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç elde 

etmek isteyenlerin bu işi meslek haline getirdiklerini çalışmamızın daha 

önceki bölümlerinde belirtmiştik. Bu kimseler, fatura düzenlerken güven 

yaratmak için yüksek sermayeli limited ya da anonim şirketler kurmaktadırlar. 

  Zira, gösterilen sermayenin bir kısmının belli bir süre için bloke 

edilmesinin zorunlu kılınmaması, bu şirketlerin kuruluşunu 

kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, şirketlerin kuruluş aşamasında sermayesinin  

bloke edilmesinde fayda vardır. 

  Öte yandan, sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

düzenleme fiiline katılanların kurucu ortak ya da kanuni temsilci olmalarının 

yasaklanmasında ve aynı şekilde çaycı, odacı, şoför gibi sosyo-ekonomik 

seviyesi düşük kişilerin kanuni temsilci olmalarını engelleyici bazı 

düzenlemelerin yapılması, mevcut sistemde okuma-yazma dahi bilmesi 

gerekmeyen denetçilerde asgari bir eğitim düzeyi olmak üzere, bazı 

koşulların aranması bu alandaki önemli bir sorunu azaltacaktır.281 

G) Defter ve Belgelerin Zayii Olduğundan Bahisle Zayii Vesikası Almak 
İçin Açılan Davalarda Vergi İdaresinin Müdahil Olarak Katılmasını 
Sağlayacak Düzenlemelerin Yapılması 

  Sahte fatura düzenleme işini meslek haline getirerek organize şekilde 

hareket eden kimseler kimi zaman gerçek usulde gelir vergisi mükellefi 

olarak, kimi zamanda şirket kurarak mükellefiyet tesis ettirmektedirler. Bu 

kimseler çoğunlukla, Ticaret Odasına ve SGK’ya da kayıt yaptırmakta, Vergi 

Usul Kanununun mükellefiyet ve fatura düzenlemeye ilişkin hükümlerine 

                                                 
281 Kızılot, ‘’Vergi Hukukunda Naylon Fatura’’, s.70 
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uymaktadırlar. Düzenli olarak beyannamelerini vererek, mükellefiyetle ilgili 

şekli bütün ödevlerini yerine getirmektedirler. 

  Ancak, organize olarak sahte fatura düzenleyen bu tür mükellefler, bu 

fiillerini örtbas etmek amacıyla, herhangi bir inceleme halinde, yasal defter ve 

belgelerini çoğunlukla inceleme elemanlarına yandığı veya çalındığı veya 

benzeri gerekçelerle ibraz etmemektedirler Bu tür şahıslar defter ve 

belgelerinin su baskınına uğradığı, yandığı veya sair surette zayi olduğu 

gerekçesiyle ellerindeki hazır mahkeme kararlarını ibraz etmektedirler. 

  Konu ile ilgili olarak ise Türk Ticaret Kanununun 68. maddesinde; bir 

tacirin saklamakla mükellef olduğu defter ve kağıtların; yangın, su baskını 

veya yer sarsıntısı gibi bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa 

uğraması halinde, tacirin zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde 

ticari işletmesinin bulunduğu yerin salahiyetli mahkemesinden kendisine bir 

vesika verilmesini isteyebileceği düzenlenmiştir. 

  Ancak, bu uygulamaya göre, defter ve belgelerini zayii eden 

mükellefler, vergi idaresinin bilgisi olmaksızın, ilgili ticaret mahkemesine 

başvurmakta ve belge almaya çalışmaktadırlar.  

  Kötü niyetli mükellefleri caydırabilmesi açısından, bu konuda yapılacak 

düzenleme ile, açılacak davalarda vergi idaresinin müdahil olarak davaya 

katılabilmesi sağlanmalıdır. 

  Zira, bazı hallerde mahkemeler tarafından yeterli inceleme dahi 

yapılmadan bu belgeler verilebilmektedir. Konu ile ilgili bir Yargıtay kararında 

önce; hasımsız olarak görülmesi gereken  davanın Vergi Dairesi ve SGK’ya 

husumet yöneltilerek bu kuruluşları bağlayacak şekilde hüküm kurulmasının 

doğru olmadığına dikkat çekilmişse de; sonradan davanın yöneltildiği SGK ve 

Vergi dairesi adına Hazine vekillerinin temyiz itirazlarının sonucu kararın 

bozulması gerektiği belirtilmiştir. 

  Kararın gerekçesi şöyledir; 



                                                                                                                                       

   

154

-‘’Dava dilekçesinde somut olarak hangi tarihte sel baskınının 

meydana geldiği ,ticari defterlerin ve kağıtların zarar gördüğünün ne zaman 

öğrenildiği belirtilmediği gibi mahkemece de karar yerinde davanın ( 15 ) 

günlük yasal hak düşürücü süre içerisinde açılmış olup olmadığı da 

tartışılmamış, bu yön değerlendirilmemiştir. Ayrıca, iddia edilen sel baskınına 

bağlı ziya halinin hemen akabinde yetkili mercilerce düzenlenmiş bir hasar 

tutanağı veya mahkeme eliyle yaptırılmış bir tespit işleminden de söz 

edilmemekle öyle bir halin varlığı ve gerçekliği inandırıcı kanıtlarla 

ispatlanamamıştır.  

Muhasebeci bilirkişi tarafından davacı şirkete ait olduğu bildirilen 

işyerinin asma katındaki kolilenmiş ticari defterlerin tavanın akması ile 

hasarlandığı bildirilmiş ise de, teknik bir uzmanın asma kat tavanından 

yağmur sularının akmasına bağlı iz ve eser bulgusu tespiti içermeyen böyle 

bir görüşün geçerliliği kuşkulu görünmektedir. Bunun yanında işyerindeki 

defterlerin karton kutularda kolilenmiş halde bekletilmesinin mutad ve olağan 

olup olmadığı da tartışılmamıştır 

Öte yandan, hasımsız görülmek gereken böyle bir davanın daha sonra 

Vergi Dairesi ve SSK'ya husumet yöneltilerek bu kuruluşları bağlayıcı 

biçimde hüküm kurulması da doğru olmamış, sonradan davanın yöneltildiği 

SSK ve Vergi dairesi adına Hazine vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile 

kararın bozulması gerekmiştir..’’282 

  Şahsi kanaatimizce de, vergi idaresinin hasım mevkiine alınması 

verilecek bu kararın bağlayıcılığı hususunda örneğin sahte fatura fiillerinin 

tespiti sırasında yapılan incelemeler esnasında sıkıntı yaratabilecekse de, en 

azından müdahil olarak davaya katılımın sağlanmasının kötü niyetli 

mükellefler üzerinde caydırıcı etkisi olacağı muhakkaktır. 

 

                                                 
282 Yargıtay 11.Hukuk Dairesi, 7.4.2005 gün ve 2004/7068 E., 2005/3386 K. sayılı kararı 
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H) Alınması Gereken Diğer Tedbirler 

-Vergi idaresi ile mali polis arasındaki irtibat geliştirilmeli, özel ekipler 

oluşturularak, birbirleriyle koordineli olarak çalışmaları sağlanmalıdır. 

  - Mükelleflerin vergi bilincinin arttırılması hedeflenmeli, yazılı ve görsel 

basında sahte faturanın sonuçlarına dikkat çekilmeli, bu konuda bastırılacak 

broşürler mükelleflere dağıtılmalıdır. 

   -KDV iadelerine ilişkin düzenledikleri tasdik raporlarıyla sahte ve 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullanımını engelleme adına önemli 

görevler gören yeminli mali müşavirlik kurumunun gelişimi ve 

kurumsallaşması için gerekli adımlar atılmalıdır. 

  -Ülkemizde oldukça ihmal edilen vergi istihbaratı müessesi için, gerekli 

düzenlemeler ivedilikle yapılmalı, bu kurum geliştirilmelidir. 



                                                                                                                                       

   

156

SONUÇ 

Sahte faturayı; gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar 

varmış gibi düzenlenen fatura, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı faturayı ise;  

gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya 

durumu mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan fatura 

olarak tanımlamak mümkündür. 

Ülkemizdeki kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ile, son yıllarda yaşanan 

ekonomik krizin yarattığı sonuçlar ve yargı mercilerinin bu konulara ilişkin 

kararlarındaki artış dikkate alındığında; sahte fatura düzenleme ve kullanma 

fiillerinin sıkça karşılaşılan bir olay olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

 Sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura düzenleyenler için 

asıl amaç düzenledikleri fatura tutarı üzerinden kazanç elde etmektir. Bu 

kazanç, gerçek anlamda bir teslim ya da hizmet ifası olmadığı halde 

düzenlenen faturanın satılarak karşılığında genellikle kabul gördüğü üzere 

fatura bedelinin %2’si oranında komisyon alınması şeklinde oluşmaktadır. 

 Bu kapsamda, sahte fatura ticareti o kadar yaygındır ki, bu ticaretten 

elde edilen paranın uyuşturucu ticaretinden elde edilen paradan sonra ikinci 

sırada olduğu söylenmektedir. 

  Sahte fatura düzenleyenler genellikle bu işi meslek haline 

getirmişlerdir. Bu işten gelir elde etme maksadını güden, gerçek bir ticari 

faaliyet gösterecek ekonomik gücü bulunmayan, yakalandığında ağır 

sonuçlara katlanmayı göze alan kimselerdir. 

Öte yandan, sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı faturalar 

genellikle vergi kaçırma amacıyla kullanılmaktadır. 

Gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olanlar, sahte ya da muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı fatura kullanmak suretiyle, giderlerini yükseltebilmektedirler. 

Bunun doğal sonucu olarak da vergi matrahlarını aşağı çekmiş olmaktadırlar. 



                                                                                                                                       

   

157

Öte yandan, mükellefler, sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

fatura kullanmak suretiyle indirim konusu yapılacak KDV’nin tutarını yükseltip 

matrahı azaltarak KDV ödememek ya da daha az ödemek amacıyla sahte 

fatura temin edebilmektedirler. 

Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullanmanın yaygın 

olduğu alanlardan birisi de KDV iadesidir. Özellikle, hayali ihracat sebebiyle 

haksız KDV iadesi, kamuoyunda en çok bilinen şeklidir. Bu yöntemde 

herhangi bir mal veya hizmet ihracatı yapılmadığı halde, düzenlenen sahte 

belgelerle ihracatın gerçekleştirilmiş gösterilmesi veya fiilen ihraç edilen mal 

yerine belgelerde cins, miktar, tutar veya nitelik yönünden farklı malların 

yazılması suretiyle devletten vergi iadesi alınması söz konusudur. 

Diğer taraftan, sahte fatura kullanımının bir diğer sebebi de kayıt dışı 

ekonominin yoğun olduğu bazı sektörlerde belgelemeye ilişkin sorunlardır. 

Vergi mükellefleri yapmış oldukları ancak belgesini alamadıkları harcamalar 

için belgesini alabildikleri harcamaları gerçek miktarın üstünde miktarlarla 

belgeleme yoluna gitmektedirler. 

  Sahte fatura düzenleyenler hakkında yapılan vergi incelemeleri 

sonucu düzenlenen inceleme raporlarında, bu kimselerin sahte fatura 

düzenledikleri sonucuna ulaşılabilmesi için çoğu kez sadece tek bir hususun 

tespitinden ziyade, birbirini destekler mahiyette pek çok tespitin yapıldığı 

görülmektedir. 

  Örnek vermek gerekirse, fatura düzenleyen firmanın faaliyetinin 

olmaması, vergi dairesine bildirdikleri adreslerde yapılan aramalara rağmen 

bulunamamaları, beyanname verme, çıkan vergileri ödeme, defter ve 

belgelerin istenildiğinde ibraz edilmesi gibi vergisel ödev ve sorumlulukların 

yerine getirilmemesi, iştigal olunan işle orantılı olarak işçi çalıştırılmaması, 

elektrik, su, telefon gibi giderlerinin bulunmaması, yüksek miktarlı alım 

satımlarda çek ya da banka hesabı yerine nakit kullanılması, KDV 

beyannamelerinde sürekli devir KDV beyan edilmesi ya da sembolik tutarda 
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ödenecek KDV beyan edilmesi gibi hususların bir faturanın sahteliğini ortaya 

koyabilecek tespitlerden bazıları olduğunu söylememiz mümkündür. 

   Ancak bu tür tespitlerin çoğunun, bir faturanın sahteliğini tespite tek 

başına yeterli olmadığını, birbirini destekler mahiyette yapılan pek çok 

tespitten sonra faturanın sahte olduğu sonucuna ulaşılabildiğini bir kez daha  

vurgulamak gerekmektedir. Zira, bu tespitlerin çoğu sahte ya da muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı fatura düzenlendiğini kanıtlamaya yarayan karine 

niteliğindedirler. Mükelleflerce, aksinin ispatları mümkündür. 

  Danıştay yapılan tespitlere ilişkin uyuşmazlığın niteliğine göre farklı 

kararlar verebilmektedir. Sahte fatura ile ilgili yargıya intikal eden 

uyuşmazlıklarda standart ortak özellikler olmayıp, her olay kendi somut 

koşullarında değerlendirilmektedir.  

  Sahte fatura düzenlediği ya da kullandığı iddiası ile karşı karşıya kalan 

bir mükellef bununla ilgili mal ve para sirkülasyonunu ispat etmek zorundadır. 

Yani, malın alınıp satıldığı ve bedelin ödendiği hususu ispatlanmalıdır. 

   Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura düzenleme ve kullanma 

fiilleri idari yaptırım niteliğindeki parasal cezalardan hürriyeti bağlayıcı 

cezalara, KDV indiriminin reddinden vergi idaresi tarafından kod listesine 

alınmaya  kadar bir çok ağır yaptırımlara bağlanmış fiillerdir. 

  VUK 359. madde uyarınca muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura 

düzenleyenler veya bu faturaları kullananların on sekiz aydan üç yıla kadar, 

belgelerin asıl ve suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak 

düzenleyenler veya bu belgeleri kullananların ise üç yıldan beş yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. 

  Sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek fiilleri 

bilmeden yapılamaz. Bu fiillerin yapılması, kastın karinesi olup, bu hususun 

ayrıca değerlendirilmesine gerek yoktur. 
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      Fakat, sahte belge ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

kullanılması durumuna bilmeden düşülebilir. 

   Vergi Usul Kanunun 4369 sayılı Kanunla değişmeden önceki halinde, 

sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek veya bunları 

bilerek kullanmak kaçakçılık suçu olarak belirlenmişti. 

   Ancak, 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Kanunla yapılan 

değişiklikle, sahte ve yanıltıcı belge kullanımıyla ilgili kanunda yer alan 

‘’bilerek’’ ifadesi çıkartılmıştır.  

   4369 sayılı Yasa sonrası kullanma fiilleri için var olan bilme unsurunun 

yasa metninden çıkartılması üzerine, bu hallerde kaçakçılık suçu için kastın 

aranıp aranmayacağı tartışmalı hale gelmiştir. 

   Doktrinde, Türk Ceza Kanununun suçun oluşumunu kasta bağlayan 

genel kuralın, Vergi Usul Kanununda aksine bir düzenleme olmamasına 

binaen sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullanımında da geçerli 

olduğu yönünde görüşler ileri sürülmüştür. 

Yaşanan tartışmalar ve getirilen eleştiriler üzerine Maliye Bakanlığı 

yayımladığı 306 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile; mükelleflerin sorumlu 

tutulabilmesi için kastın varlığının gerekli olduğunu, kullandığı belgenin sahte 

olduğunu bilmeyen ve ya bilebilecek durumda olmayan mükellefler adına 

vergi inceleme elemanlarınca vergi suçu raporları düzenlenmemesi ve 

cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaması gerektiğini 

belirtmiştir. 

Kişisel kanaatimizce, bu Tebliğ ile Maliye Bakanlığı çağdaş ceza 

hukuku ilkelerine uygun olarak kaçakçılık suçunun oluşumu için kast 

unsurunun aranması gerektiğini ifade etmişse de, böylesine önemli bir 

konunun tebliğ yerine kanunla düzenlenmesi daha uygun olacaktır. Zira, 

anılan Tebliğin asli kaynak niteliği taşımayan yardımcı kaynak niteliğinde olup  

yargı mercileri için bağlayıcılığı yoktur. 
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Diğer taraftan, 306 sıra nolu bu Tebliğ, kaçakçılık suçunun oluşumu 

açısından kast unsurunun varlığının takdiri yetkisini inceleme elemanlarına 

bıraktığından, yasada bulunmayan ‘’bilme’’ kavramını, suçun maddi unsurları 

içerisine dahil ettiği ve bunun takdirini, hiçbir objektif ölçü getirmeden 

inceleme elemanlarına bıraktığı, bu durumun hukuk devleti ilkesiyle 

bağdaşmadığı, hatta, denetim elemanlarının bu tür durumlarda takdir 

haklarını kullanmaları halinde görevi ihmal ya da kötüye kullanma suçlarının 

ortaya çıkabileceği yönünde dahi eleştiriler almıştır. 

Bizce de,  306 sıra nolu Tebliğ her ne kadar sahte ya da muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı belgelerin kullanılması halinde kaçakçılık suçunun 

oluşabilmesi için kasıt unsurunun varlığını aramışsa da, bu unsurun 

gerçekleşip gerçekleşmediğini takdir etme yetkisinin vergi inceleme 

elemanlarına değil,  yargı mercilerine ait olması gerekmektedir.  

Bu sebeple, mevcut kanun hükmü çerçevesinde kaçakçılık suçu teşkil 

eden fiillerin tespiti halinde vergi inceleme elemanlarınca kasıt unsuru olup 

olmadığına bakılmadan durumun Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilmesi 

gereklidir. 

Sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullanmanın bir diğer 

sonucu da ziyaa uğrayan verginin üç katı kadar vergi ziyaı cezası 

kesilmesidir. Vergi ziyaı suçunun oluşabilmesi için kasıt yani bilme unsuru 

aranmaz. Vergi ziyaı suçunda suçun oluşabilmesi için vergi kaybının 

meydana gelmesi yeterlidir. 

 Ancak uygulamada, vergi inceleme elemanlarınca düzenlenen 

inceleme raporlarında; mükelleflerin sahte ya da muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı faturayı bilmeden kullandığına kanaat getirildiğinde 306 sıra nolu 

VUK Genel Tebliğine atıf yapılarak üç kat yerine bir kat ceza önerildiği ve 

cezanın da bir kat şeklinde uygulandığı görülmektedir. 

Aynı şekilde, yargı mercilerinin de kimi kararlarında, sahte ya da 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullanan mükellef hakkında yapılan 
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tarhiyatı onamakla birlikte,  faturanın bilerek kullanılmadığı gerekçesiyle üç 

kat olan vergi ziyaı cezasını bir kata indirdikleri hallere rastlanmaktadır. 

Ancak, kişisel görüşümüze göre, bilmeden sahte ve muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı fatura kullanan mükelleflere üç kat yerine bir kat vergi ziyaı 

cezasının kesilmesi hakkaniyete uygun olsa da, bu durumun Vergi Usul 

Kanununun vergi ziyaı suçu ve cezasını düzenleyen 341 ve 344. 

maddelerine uygun olmadığı kanaatindeyiz. Zira, Vergi Usul Kanunu 

hükümleri uyarınca vergi ziyaı cezasının oluşumu yönünden kasıt unsuru 

aranmamaktadır. 

Kayıt dışı ekonomi ve hamiline (yani sistemde para hareketlerinin 

ağırlıklı olarak hamiline işlemlerle yapılması) ekonomi, sahte fatura 

kullanımını yaygınlaştıran ve mücadeleyi zorlaştıran en önemli etkenlerden 

biridir. 

Zira, kayıt dışı ekonomide genel olarak nakit para kullanımının daha 

çok tercih edildiği kabul edilmektedir. Faaliyetlerinin nakit para ve takas 

yoluyla yapılması ödeme delillerini ortadan kaldırmaktadır. Kredi kartı gibi 

kayıt altına almanın kolay olduğu ödeme araçlarına yönelmek kayıt dışı 

ekonomi ile mücadele açısından önemlidir. 

Bu çerçevede belli tutardaki ödemelerin çek ve senetle yapılması 

zorunluluğunun yanında belli tutarı aşan havalelerin mali idareye bildirilmesi 

zorunluluğu da getirilmelidir. 

Ekonomideki para hareketlerini kontrol etmeye yönelik olan bu 

sistemin esası nakit para hareketini sınırlamak, belli tutarın üzerindeki 

ödemelerin çekle veya bankacılık sistemi kullanılarak yapılmasını sağlamak 

ve hamiline yazılı çek, senet uygulamasını kaldırarak bu belgelerin mutlaka 

isme yazılı olarak düzenletmek ve bunlarla yapılan ödemelerin de elden 

değil banka hesabına yapılmasını sağlamak ilkelerine dayanmaktadır. 
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Sahte faturanın önlenmesi için alınması gereken bir diğer tedbir ise, 

vergi incelemelerinin sayısının arttırılmasıdır. Zira, sahte fatura fiillerinin 

ortaya çıkartılmasının tek yolu vergi incelemeleridir. Bugünkü şekliyle 

yapılan vergi incelemeleri büyük ölçüde mükellef işlemlerinin bir 

revizyonundan ibaret olup, tam anlamıyla vergi kaybını önlemeye yönelik 

değildir. Bu nedenle vergi incelemelerinin, seçilen bir mükellefin baştan 

aşağı tüm faaliyetlerinin incelenmesi yerine konu bazlı yapılacak risk 

analizleriyle, belli bir konuda aynı risk grubundaki tüm mükelleflerin 

incelenmesi şeklinde yapılması amaca daha uygun olacaktır. 

Öte yandan, kanaatimizce, VUK 359. madde de öngörülen ceza 

miktarlarının ağırlığı yerinde olmakla birlikte, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

fatura düzenleyen ya da kullananlar hakkında on sekiz ay ile iki yıl arasında 

verilen hapis cezalarının da ertelenmemesi gerekmektedir. Zira, bu fiilleri 

işleyen mükellefler, para cezası ile dahi cezalandırılmadan hapis cezasından 

kurtulmaktadırlar. Bize göre yapılması gereken, Türk Ceza Kanununa özel bir 

hüküm konularak vergi kaçakçılığı nedeniyle verilen hapis cezasının 

ertelenmesinin önlenmesidir. Zira, burada hapis cezalarının caydırıcılığı 

istikrarlı şekilde uygulanması ile ilgilidir. 

Elektronik fatura sisteminin geliştirilmesinin de mükelleflerin denetimi 

açısından vergi idaresine sürat ve etkinlik katacağı muhakkaktır. 

Ancak, Vergi İdaresi de alacağı tedbirlerde iyi niyetli mükellefleri de 

dikkate almalı, kod sisteminde karşılaştığı eleştirilere yeni uygulayacakları 

tedbirlerde karşılaşmamak için azami dikkati göstermelidir. 

Sonuç olarak ise, sahte fatura düzenlenmesi ve kullanımının 

önlenmesi için bilhassa yasalarda yer alan ve yargı ile yürütmeyi karşı 

karşıya getiren boşlukların yasal düzenlemelerle ivedilikle doldurulması 

gerekmektedir. 
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ÖZET 

[ KÖSTÜ, Ozan Muzaffer ],[Vergi Hukukunda Fatura ve Hileli İşlemler], 

[ Yüksek Lisans Tezi ] , [ Ankara, 2010 ]  

Çalışmamızın temel amacı  sahte fatura düzenlenmesi ve 

kullanmasının sebepleri ile buna yol açan mevzuattaki eksiklikleri ortaya 

koyarak bu fiillerin önlenebilmesi açısından öneriler getirebilmektir. 

İktisadi işlerde en çok kullanılan belge olan faturanın vergi hukuku 

açısından en önemli işlevi mükelleflerin kayıtlarının tevsikini sağlamaktır. 

Belge düzenine uyulmamak suretiyle Vergi Kanunlarına göre 

ödenmesi gerekenden daha az vergi ödemek veya hiç ödememek için 

mükellefler tarafından başvurulan hileli işlemlerden en önemlisi sahte ve 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura düzenlemek ve kullanmaktır. 

Sahte faturayı; gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar 

varmış gibi düzenlenen fatura, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı faturayı ise;  

gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya 

durumu mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan fatura 

olarak tanımlamak mümkündür. 

Ülkemizdeki kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ile son yıllarda yaşanan 

ekonomik krizin yarattığı sonuçlar ve yargı mercilerinin bu konulara ilişkin 

kararlarındaki artış dikkate alındığında; sahte fatura düzenleme ve kullanma 

fiillerinin sıkça karşılaşılan bir olay olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Sahte fatura düzenleme ve kullanma fiillerinin önlenebilmesi için kayıt 

dışı ve hamiline ekonomi mutlaka önlenmeli, mevzuatta yer alan yasal 

boşluklar için kanuni düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir.  
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ABSTRACT 

(Köstü, Ozan Muzaffer, Invoices and Fraudulent Transactions in terms of Tax 

Law, Master Thesis, Ankara 2010) 

The main purpose of the study is to determine the reasons for 

preparing and using false invoice and loopholes in the legislation leading 

these acts and to set proposals for the prevention of such acts. 

The most important function of the invoice -the most commonly used 

document in financial transactions- in terms of tax law is that it provides 

certification for the records of the taxpayers. 

The most crucial one of the fraudulent transactions applied by the 

taxpayers in order to pay a tax less than the due amount or not to pay the 

amount totally stipulated under tax laws by not obeying document order is to 

prepare and use false and misleading invoices. 

Whereas false invoice can be defined as an invoice prepared in a fake 

deal or case where both of these situations is not available in real, misleading 

invoice can be defined as an invoice which misstates the deal or case as 

regards quantity and quality. 

Given the great extent of the black economy in our country, the 

consequences of the recent financial crisis and the increase in the decisions 

of the judicial bodies in such matters, it would not be inappropriate to say that 

the acts of preparing and using false invoices are commonly seen incidents. 

In order to prevent the acts of preparing and using false invoice, both 

black and bearer economies should be suppressed, legal regulations for 

making up the loopholes in the legislation should immediately be realized. 
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